
ДЕМОКРАЦИЯТА . МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА ? 

Светът навлиза в нова студена война. Битката е за смяна на елита  

и нова валутно-финансова система 

Знае се, че демокрация на езика на елините е съчетание на думите демос и кратос – 
народ и държава, народно управление. Знайно е също така, че не народът, а негови 
избрани представители управляват живота на всички граждани, независимо дали са 
участвали в избора на въпросните управници или не. 

През изминалия 20-ти век „демокрация“, наред със „студена война“, „Интернет“ и др. е 
едно от най-споменаваните понятия в публичното пространство. Съответно качествените 
характеристики на проявление и функциониране на демокрацията в света и отделните 
държави са били едни от основните теми за разговори между хората и дискусии в 
средствата за масова информация, в правителствата и парламентите. В зависимост от 
качеството на живот и на прилагане /съответно съблюдаване/  на демократичните права и 
свободи на гражданите отделните държави са били оценявани от живеещите в тях или по 
света като демократични, авторитарни или дори диктаторски. Но в последните 
десетилетия , особено след разпада на СССР и неговата система от сателити в Източна 
Европа нещо непонятно се случва с демокрацията. Все повече се чуват гласове на 
недоволство от населението както на Запад /най-общо казано  САЩ и ЕС/ така и на изток в  
Руската Федерация и държавите от Източна Европа. Все повече се налага мнението, че 
като цяло хората във всички страни се чувстват излъгани в очакванията си за живота при 
демокрацията. Нещо повече - като че ли това недоволство се засилва с всяка изминала 
година и особено от началото на 21 век. Доказателство са масовите протести по света, 
вкл. в най-развитите държави, като Австрия, Австралия, Канада, Германия, Франция, 
Израел, Италия и др. във връзка с ковид пандемията и нарушаването на демократичните 
права и свободи на гражданите, залегнали в конституциите, в Хартата за правата на 
човека на ООН,  в Нюрнбергския кодекс, приет на база смъртните присъди на нацистките 
военнопрестъпници след ВСВ и др. основополагщи документи правата с национално и 
общочовешко значение. При тези сблъсъци на народните маси с управляващите особено 
ясно се прояви тенденцията на неглижиране на протестите при това в целия свят. Дори 
нестихващи стотици дни граждански протести не трогват управляващите. Станахме 
свидетели на проявление на безпрецедентни случаи на насилие срещу протестиращите, 
забрани и репресии за участниците в мирните демонстрации. Нещо повече, срещу 
протестите се действа брутално, ползват се водни оръдия при минусови температури в 
цивилизована Европа, приемат се закони третиращи протестиращите като терористи, 
стигна се до конфискация на превозните средства, участвали в протестите, до блокиране 



на банкови сметки, отнемане на имущество и то в най-демократични доскоро държави – 
Канада, Германия, Австралия. Съвременната политическа върхушка вече като правило 
показва равнодушие и пренебрежение срещу всякакви протести, колкото и масови и 
продължителни да са те. Нейните представители категорично отказват да се срещат с 
протестиращите.   Държат се така, като че ли не народът е суверен, а те  и като че ли 
основополагащи документи на демокрацията –конституция, закони и др..не съществуват.  

Защо хората все повече имат чувството, че управляващите неглижират тези, които са ги 
овластили да управляват и да работят в името на народа, както са се клели при встъпване 
в която и да е длъжност на която и да е демократична държава. Клетвата в много страни 
освен в народа е и в Бог. Но това не пречи на политиците да не зачитат волята и 
интересите на народа и да действат по някакъв друг и често пъти необясним за 
обикновените граждани начин. Нещо още по-тревожно става в демократичните държави  
– навсякъде корупцията расте, като най-големи са престъпленията, извършвани от хората, 
облечени във власт или техни приближени. Примери има навсякъде. Новото летище на 
Берлин, което по проект трябваше да е готово за 3 години беше строено повече от 20 
години и стойността му набъбна многократно, а около 9 милиарда евро направо се губят. 
За което се водят съдебни дела. Партиите в Бундестага от години се обвиняват взаимно в 
корупция по този повод, но така и нищо не се знае. Новият канцлер на Германия Олаф 
Шолц е обвиняван от опозицията, че като кмет на Хамбург е присвоил 90 милиона Евро. 
Подозрения в корупция и конфликт на интереси има и по отношение на Урсула фон дер 
Лайен, чийто съпруг – граф Хайко фон дер Лайен е на висока мениджърска позиция в 
голяма компания за производство на най-модерните сега ваксини.  Обвинения в корупция 
не липсват  и в САЩ – Дик Чейни, Доналд Ръмсфелд, Хънтър Байдън и т.н. . обикновено 
делата се водят мудно и престъпленията като правило се замитат. У нас при похарчени 
милиарди – АЕЦ Белене също няма да бъде построена. Но-ние сме на Балканите, а 
Германия винаги е била пример в най-новата история за ред и дисциплина, контрол и 
отчетност на финансовите разходи. В условията на демокрация, колкото и да звучи 
невероятно расте и  бедността. Милиони деца по света продължават да умират от глад и 
жажда както преди 50 или сто години. И това, при положение, че се изхвърлят милиони 
тонове храни в развитите държави. Процъфтява търговията с детски органи, расте 
експлоатацията на деца, вкл и за сексуални забавления. Приемр е шумният скандал с 
мултимилионера от САЩ Епщайн, самоубил се / според някои анализатори самоубит, за 
да не се разплете случая/  в килията си в затвора, развивал бизнес със секс-педофилски 
услуги за елита. Скандалът освети участието на сина на Кралица Елицабет –принц Ендрю, 
дъщерята на медийния магнат Роберт Максуел – Гислейн Максуел и много видни 
личносте от световния елит, които дори са участвали в международна мрежа за търговия с 
деца От десетина години дори в държавите от ЕС с най-висок жизнен стандарт се заговори 
за работещи бедни. Средната класа, гръбнак на съвременната икономика и носител на 



прогреса изпитва все повече трудности да плаща ипотеки и кредити, да образова на ниво 
децата си, да живее така добре, както едно или 2 поколения преди това. Народите 
протестират все повече и срещу нарастващата престъпност, наркоманията, която се шири 
все по-безнаказано. В някои държави или отделни щати в САЩ много видове леки, а също 
и синтетични наркотици , които са дори по-вредни от хероина се декриминализират. 
Интернет е пълен с видеоклипове от град Филаделфия, в който синтетичната дрога се 
продава и употребява свободно на Кенсингтън Роуд и причинява смъртта на десетки 
хиляди млади хора всяка година. Драстично пада нивото на образованието, университети 
със световен авторитет се превръщат в центрове за идеологическа пропаганда на 
човеконенавистнически теории, насаждане на противоречаща на христианските и 
семейни ценности джендърна идеология,  фаворизиране теорията на Малтус за 
необходимостта да се намалява броя на населението на планетата и т.н. От десетилетия 
упорито се насажда чрез системата на образованието и средствата за масова информация 
/ които вече някои наричат за масова пропаганда/ се насажда разбиране, че населението 
на планетата е достигнало своя предел и не може да бъде изхранено, унищожава 
околната среда и поставя в опасност съществуването на цивилизацията. В същото време 
всички държави, дори тази с най-многобройното население като Китай се оплакват от 
застаряване, намаляване на раждаемостта, недостиг на работна сила. Илън Мъск, който 
има 6 деца , а през юни 2022 още 2 близначета призовава да се повиши раждаемостта, 
защото пренаселеността е мит и ако възпроизводството на населението продължава с 
тези ниски темпове – цивилизацията е заплашена от изчезване. За намаляването на броя 
на „ненужното“ население / класа на безполезните/ се говори вече съвсем неприкрито, 
като се допуска използването на нехуманни средства за намаляване на „излишното“ 
население.  Водещият световен експерт по трансхуманизъм, футурулогът професор Ювал 
Ноа Харири от Университета в Ерусалим е канен на световни форуми от най-високо 
елитарно ниво. Той счита, че вече се е родило и живее последното поколение Хомо 
Сапиенс. Съвременния човек бил непригоден за идващото цифровизирано бъдеще и 
трябва или да бъде генетично модернизиран за да може по-успешно да изпълнява ролята 
на биоробот. Ако не е годен за това – да се утилизира. За тази цел са добри всички 
средства - епидемии, пандемии, стерилизация, войни и т.н. Харири е високо платен  и 
радушно приеман от световните елити и политици. Престъпността и социалната 
несигурност нарастват лавинообразно в доскоро идиличните западни държави поради 
неконтролирания приток на милиони мигранти от мюсюлманските държави или Африка. 
Приемавнето им се превърна в желан от властите процес, независимо от масовото 
неприемане от страна на коренното население, довело с труда си до разцвета на 
развитите държави. За мигрантите се заделят с предимство безусловни социални помощи 
и бюджетни средства, докато на почтените данъкоплатци се затягат коланите в името на  
някаква дължима по презумпция солидарност. За солидарност към местното население, 



имащо някакъв проблем вече не става дума. Държавата и нейната администрация 
отдавна се е превърнала в мащеха. В определен момент се стига до абсурди от гледна 
точка на демократичното мислене ситуации, при които на немския гражданин се иска 
показване на специален пропуск /зелен сертификат/ за да има право да влезе в бирария, 
а мигрант от рискови държави, където насилието е ежедневие се пуска в Германия или 
Гърция дори без да има документ за самоличност. Това не е тайна за обществото, 
дискутира се дори в парламентите на засегнатите от мигрантската вълна държави, но без 
резултат. Кадри заснети от италианската, гръцката и др. служби за брегова охрана 
показват, как пристигащите мигранти късат и изхвърлят от лодките своите документи за 
самоличност преди да акостират на европейските брегове. Новите документи им се 
издават на имена, които мигрантите си избират. В Атина не е необичайно да срещнете 
човек с име Майкъл Джексън, Дейвид Бекъм и подобни. Мигрантите се представят от 
властите на европейските държави като жертви на недемократично отношение в своите 
страни, без някой да проверява или контролира истинността на тези твърдения. За 
проверка дали лицето има криминално минало или участие в терористична дейност 
изобщо не може и дума да става. Процъфтяващата нелегална търговия с украински 
паспорти например доведе до навлизането на голям брой нови мигранти от Африка и 
мюсюлмански държави в Западна Европа, вкл. и такива с криминално минало, 
екстремистки и терористични прояви. По улиците на демократичните държави се 
разхождат престъпници, банди, наркодилъри и др. защото държавите нямали пари за 
достатъчно затвори – друг абсурден факт на съвременната система на демокрация. 
Правораздавателните органи дори не обръщат внимание на „дребните“ престъпления-
грабежи, кражби, насилствени действия, обири. Това насърчава превръщането на 
дребната и битовата престъпност в масово явление, несъвместимо с принципите на 
демокрацията за спазване правата на човека, за ред и законност. 

Едва ли е нужно задълбочаване в проблемите на здравеопазването , потъпкването на 
свободата на словото / дори когато се касае за президент на САЩ Доналд Тръмп/, 
пропагандирането на насилието чрез филми, медии и Интернет, ръста на корупцията в 
полицията, правораздавателните органи, проблемите с възпитанието на младото 
поколение, нарастване на противопоставянето на хората по расов, религиозен или друг 
признак или националност, проблемите с грижите за децата и старите хора и т.н. Може да 
се каже, че демокрацията, колкото и да се повтарят като мантри нейните предимства, 
цели и характеристики постепенно но неумолимо се видоизменя така, че вече не се 
харесва на голяма част от населението в развитите страни а и на хората в останалата част 
на света. Различни социологически проучвания сочат, че за все повече хора светът става 
едно по-лошо място за живеене. На единия полюс се натрупва огромно богатство – 1 
процент от населението владее 90 процента от световното боганство, а на другия полюс 
главоломно расте бедността както в страните от третия свят, така и в развитите държави. 



Расте задлъжнялостта на хората, бизнеса и целия свят. Само за последните 20 години 
задлъжнялостта е нараснала толкова, колкото за изминалите 2 000 години и достига 
необозримите 300 трилиона долара / по оценка на швейцарския банков и инвестиционен 
консултант граф Егон фон Грейерц /. Тези дългове растат непрекъснато като снежна топка 
и човечеството не е в състояние да създаде толкова голям брутен социален продукт за да 
започне да ги връща. Още повече, че не достигат нито квалифицирана работна ръка, нито 
специалисти, нито учени / въпреки повтаряните мантри, че хората на планетата са 
излишно много/ а много от тези, които са подготвени да работят не могат да издържат 
тестовете за наркотици, които вече се изискват в САЩ и някои западни страни при 
постъпване на работа. На практика връщането на сума, която е по-голяма от цялата сума 
на създадените от човечеството блага е невъзможно. И тази точка на невъзврат е 
премината още в края на отминалия 20-ти век. 

Десетте Божии заповеди са разписани много ясно и недвусмислено и служат като 
морален стожер на човечеството вече почти 2 хилядолетия. Те указват ясно ценностите, 
необходими за добруването на всички хора на планетата :Не убивай, Не кради, Не 
пожелавай жената на ближния си и т.н. При контролираното / от страна на държавата и 
нейните органи на реда/ им спазване хората могат да живеят в мир и разбирателство, 
независимо от техния пол, раса, религия или националност. Защо демокрацията отдавна 
някак си ги неглижира. Не чуваме от десетилетия политици да споменават нещо за тях. А в 
колцина църкви вече някой ги помни или прокламира ? 

Френската либерално-буржуазна революция, замислена и осъществена от елитни масони 
хитро сви хуманитарния Кодекс на Божиите заповеди до само 3 думи – Свобода, Братство, 
Равенство. Безспорно силни думи, също така способни да бъдат ръководно начало на 
живота на планетата. Но прави странно впечатление, че от десетилетия никой държавен 
лидер по никакъв повод не ги споменава, също както и Десетте Божии Заповеди. Те не се 
чуват от средствата за масова информация, нито на световни форуми, нито в 
международните организации, нито от неправителствени организации или  водещи 
социолози и политолози, нито от политици дори в предизборните им речи !?. Това не е ли 
странно, не е ли притеснително за вярващите в демокрацията граждани на планетата ? 
Тези 3 думи, носещи божествено послание за хуманност и съхраняване на божественото 
начало сред жителите на планетата вече трайно отсъстват от политическите дискусии и 
отношенията между държавите.Те бяха пратени в забвение от световния официално или 
задкулисно управляващ елит, защото са опасни за този елит. Той основателно се 
притеснява за своята абсолютна власт над населението - ами ако обикновените граждани 
поискат  да са равни с първенците – ерго – да притежават яхти за милиони или частни 
острови с плажове от розов пясък и подобни благини, с които се перчат богоизбраните ни 



управници ? Ясно е, че разпространението на думата равенство не е в интерес на така 
наречените демокрации и техните лидери в съвременния и вариант. 

Затова, за да не минават такива мисли за равенство и братство през преклонените 
главици на хрисимите бюргери основополагащия слоган на битието от 3-те думи Свобода, 
Братство и Равенство напоследък беше тихомълком но официално заменен с още по-
кратък: Евроатлантически ценности. Кои са те ли ? Трудно е да се каже, защото въпреки 
непрекъснатото им споменаване по всякакъв повод в световните медии и от световните 
лидери, не може да се каже, че се предлагат някъде формулирани в достъпна форма за 
желаещите да се запознаят с тях. Щом са различни от трите думи на слогана на Френската 
революция срещу абсолютизма - Мир, Братство, Равенство – значи не се счита, че тези три 
понятия са важни и меродавни за живота на хората и държавите в моментния етап на 
развитието на човечеството. Ако не се различават от тях – защо се завоалираха с едно 
мъгливо определение ? Общата формулировка, без яснота за съдържимото в нея прави 
тези загадъчни нови ценности много витиевати, удобни за ползване с манипулативни 
цели. Винаги може да бъдеш обвинен, че си против Евроатлантическите ценности, защото 
тези, които са си запазили негласното право да ги прилагат имат винаги нещо повече и по-
различно предвид. Всяка една простъпка, неугодна за някой високопоставен орган или 
висш политик може да се заклейми с дежурните нови ценности, така и неразкрити за 
широката публика. 

Кои са причините за характеризираните дотук негативни системни изменения в 
демократичните устои на човешката цивилизация от края на 20-ти и началото на 21-ви 
век. Защо тя вече не дава гаранции за предсказуемо и добро бъдеще, за социално-
икономическия и политически просперитет на човешката цивилизация през следващите 
десетилетия?  

Основната пречка за развитието на демокрацията през последните десетилетия на 20-ти и 
първите десетилетия на 21-ви век е натрупването на свръхбогатство в ръцете на малък 
брой хора от световния елит – принадлежащи на знатни аристократични родове, тайни 
общества, формиращи политиката и световния ред и бизнес олигарси от банковата, 
финансовата сфера, медийни магнати, фармацефтични и Ай Ти корпорации. Един човек 
вече притежава повече финансова мощ и капитал отколкото например 20 дъпжави, взети 
заедно.  Приходите само на първите 5 корпрации от списъка на 500-те на Списание Форбс 
е по-голям от приходите в бюджета на най-голямата световна икономика – тази на САЩ. 
Животът на тези хора, притежаващи някоя или някои от тези корпорации няма как да е 
подобен на живота на един обикновен човек или успешен бизнесмен в която и да е 
демократична държава. Той дотолкова се различава от този на обикновените жители, 
населяващи планетата, че те вече могат да се нарекат отделен вид хора, хомо дивитиарум 



– хора на богатството. При тях разумът е заменен от един непреставащ нито за миг 
стремеж към богатството. Повечето от тях се раждат в семейство на свръхбогати 
милиардери – дядо им е бил милиардер, баща им е милиардер, те самите по рожздение 
са милиардери. Те не са ходили в обикновени училища, не са чакали пред лекарски 
кабинети. Учители и лекари са идвали при тях. Те никога не са сключвали бракове по 
любов, най-често браковетие им са били с роднини, с цел запазване на богатството или 
наложени от семейния клан бракове по сметка. Децата им никога не са създавани с 
любов, нито са отглеждани с любов. Напротив, още от момента на раждането са давани 
на дойки и на съответния персонал, за да не привикват да изпитват безполезни за 
трупането на богатство емоции и сантиментални привързаности.  Демокрацията като 
форма на организиране и протичане на социално-икономическия, политическия и 
духовен живот на хората на планетата става пречка за неограничените финансови и 
властови възможности на световния елит. Тя се превръща в окови за този 1% от 
свръхбогаташи /80 милиона души елит – милиардери и мултимилиардери и техните 
семейства и антураж и мениджърите на техните корпорации /. Когато един олигарх е 
богат колкото най-богатия римски император или персийски цар, то той иска да 
притежава и неговите права. Но, вместо да заповядва и всички да му се подчиняват 
безпрекословно на секундата, той е принуден да се съобразява с демократични правила, 
да чака резултати от избори, да търпи да управляват хора, министър-председатели или 
президенти, които той може да си поръча лесно както си поръчва кафе или чай в бара. От 
десетилетия политиците се назначават, а не избират. Вече е ясно за всички хора в 
развитите държави, които практически управляват света. Всеки който се окаже във властта 
по волята единствено на избирателите бива атакуван от елита, ако не съобразява 
действията си с неговите цели и желания. Като пример може да се посочи Виктор Орбан, 
който не се срамува да заявява, че интересите и благоденствието на унгарския народ са 
над всичко. Затова обаче е настроил срещу себе си ръководството на ЕС. Средствата за 
натиск върху инакомислещите са до болка познати – предизвикване на протести, цветни 
революции, обвинения в корупция, в недемократичност, в диктаторски уклон. Чрез 
финансиране на неправителствени организации, опозиционни партии, крупни 
бизнесмени, чрез използване на мейнстриймните медии /които се захранват с тлъсти 
рекламни договори когато са послушни/ – неудобните политически лидери се свалят от 
власт. Или се купуват за да служат на интересите на задкулисните могъщи сили. Така се 
управлява и прекроява политическата карта на света. Независимо дали една държава е 
демократична или сочена като такава с тоталитарно управление. Доказателство за това е 
колективното сваляне на режимите в бившите социалистически държави, то се случи 
изведнъж, със скорост, която никой не би могъл да си представи. По не не и за СССР с 
мощните му тайни служби. Неговия разпад беше купен само срещу 3 милиона долара 
дарение за фондацията на съпругата на съветския лидер Горбачов -Раиса Горбачова. С 



помощта на отработени пиар и изборни практики Борис Елцин спечели изборите със само 
4% подкрепа, регистрирана от руски и западни социологически агенции преди тях. 
Неочакваната победа на Джо Байдън на последните избори в САЩ, която някои щати като 
Тексас например още не признават, победата на Емануел Макрон след неспиращи 
национални протести в продължение на 3 години / и загубата на партията му само 2 
месеца след неговата победа/, печеленето на изборите от Ангела Меркел дори когато 
вкара в Германия милион и половина анонимни мигранти и народът я наричаше Ангела 
Феркел / прасе/ и когато мъжът и я напусна заради несъгласието с това, което причинява 
на Германия и т.н. Примерите са много и нямат общо с демокрацията и прокламираните 
нейни ценности и практики. Няма нужда да се спираме на случаите на фрапираща 
корупция сред политиците у нас, защото са до болка познати. За изумление на всички 
мислещи хора по света – президентът Доналд Тръмп, на който бяха откраднати изборите 
беше лишен от основното си демократично и конституционно право – правото на глас. Не 
му дадоха възможност да говори в държава с множество определящи световната 
политика медии – САЩ. След идването на власт на новия „ демократично“ избран 
президент Байдън бяха разрушени паметниците на бащите на демокрацията в САЩ и те 
не се възстановяват , а стоят като руини. Обикновените американци нямат отговори на 
много въпроси и просто с тревога гледат как се руши американската икономика, 
американската държавност, американската мечта. Не проумяват липсата на финансиране 
за полицията, легализирането на наркотиците в някои щати, налагането на джендър-
идеологията на децата още от 6-годишна възраст. В предизборни речи през юли 2022 г. 
Тръмп нарече САЩ рушаща се държава, държава, която е пред разпад и няма 
перспектива, ако не бъде сменено политическото ръководство. Европейският съюз се 
гърчи в небивала политическа и икономическа криза. Във Великобритания беше свален 
предсрочно министър-председателят Борис Джонсън, в Германия гласовете за оставка на 
канцлера Олаф Шолц и неговите министри вече не могат да бъдат заглушени. Министър-
председателят на Италия Марио Драги също беше принуден да подаде оставка на 15 юли 
2022 г.Икономическите и социално-политическите проблеми се трупат като лавина върху 
гражданите, доходите им намаляват, те губят работа, цените растат, еврото се 
обезценява. Демокрацията обаче не работи, политиците нехаят за ситуацията, защото 
техните цели и задачи и техният дневен ред се различават коренно от интересите на 
избирателите, на суверена, както е записано в конституциите на всички развити държави. 

 

През изминалите 2 000 години зад всичко ставащо на политическата сцена стоят 
обективни икономически процеси. Смяната на технологиите и начините на производство 
издигат и свалят едни или други елити и определят политическия строй на който се 
подчиняват държавите или съответните общности. В древността и до 15-16 ти век най-



важно е земеделието и скотовъдството. Съответно световния елит се състои от едри 
земевладелци – императори, крале, аристократи, които притежават земя. По-късно, с 
появата на нова технология – парната машина започва развитието на индустрията. В елита 
бързо навлизат новите индустриалци. За около 2 века те стават много по-богати от 
аристократите, притежатели на земя. Аристокрацията постепенно обеднява и много от 
благородниците дори нямат пари да поддържат родовите си имения и замъци. С 
развитието на индустрията на собствениците на фабрики, заводи, мини и др. им трябва 
повече капитал за да увеличават производството си и да завоюват нови пазари. Силен 
тласък получават банките и финансовата система. Така, по естествен път се появават 
новите елити – банкерите и финансовите магнати. Всеки нов елит налага подчинени на 
неговите интереси политици и управници. Връзката между политиката и икономическите 
интереси на най-богатите фамилии става все по-тясна. Системата работи като 
прахосмукачка – засмуква богатства / работна ръка, суровини, материали, злато, сребро, 
диаманти, природни дадености и ресурси, технологии и др. активи / от целия свят и ги 
превръща в кланово богатство. След над 200 годишно господство на банковия и финансов 
капитал технологиите отново се променят. Най-ценен ресурс става информацията и 
технологиите за нейното обработване и пренасяне. Доминиращи стават компютърните и 
телекомуникационни технологии, а вече и цифровизацията на живота. Съответно това 
води до нова смяна на елита. Богатите като Крез банкери вече са на по около 100 години, 
а богатите Ай Ти магнати – правят първите си милиарди още в студентските си години. За 
нещастие на обикновените хора, населяващи планетата, които разчитат на своя наемен 
труд за да заработят за прехрана и изплащане на една две ипотеки, тези нови 
мултимилиардери-елитаристи са много силни и във фармацефтичните технологии. Те 
стигат до мисълта за обединяване на двете мощни технологични направления – 
електронни технологии, вкл. изкуствен интелект с медико-фармацефтичните средства и 
постигане / за първи път от 2 000 години / на тотално господство и контрол над 
населението на планетата, което не принадлежи към тяхната „черга“. За пръв път в 
историята технологическия скок им позволява да установят абсолютната си власт 
завинаги. Новите роби няма да могат да бягат от господарите си, нито да вдигат въстания. 
Защото следящите и играещи ролята на вериги средства ще бъдат имплантирани в телата 
им. Както се изразява футуристът трансхуманист Харири – ние ще знаем какво става дори 
под кожата им. Неблагонадеждните, които не мислят политкоректно ще бъдат 
утилизирани – за органи например. Те са толкова очаровани от своята небивала мощ, че 
дори не крият плановете си за бъдещето по техен модел. Планът 20-30 за намаляване 
броя на населението до „приемливите“ за новия елит един милиард души и 
превръщането им в трансхора /биороботи, човешки същества с модифицирани гени, 
способни да бъдат част от информационни и телекомукационни мрежи, управлявани от 
изкуствен интелект/ беше публикуван в книгата на ръководителя на Световния 



Икономически Форум в Давос от вече 50 години – 84 годишният швейцарец от немски 
произход Клаус Шваб. Заглавието на книгата е “Covid 19. The great reset “ или Ковид 19 – 
голямото презареждане/рестартиране – има се предвид рестартиране на политическата 
система на човешката цивилизация. Книгата беше издадена в средата на 2020 г., 
представена на световния елит в Канада, в присъствието на президенти, кралски 
особи,министър-председатели, ръководители на банки и международни финансови 
институции. След което беше разпратена на всички държавни глави на повече от 200-те 
съществуващи държавици и държави – от Зелени нос и Сейнт Лусия до Китай, Индия и 
Русия. Посланието в книгата и в начина на показването и на обществеността означаваше 
само едно – пълна увереност в това, което е написано и което трябва да се реализира на 
практика за всички държави и хора на тази планета. То беше : „Това ще направим с вас и 
не ни интересува вашето мнение“. Нещото, прокламирано като новия световен ред 
/Новус Ордо Секлорум, както е написано на основата на пирамидата на еднодоларовата 
банкнота от 1913 година до днес/ е наречено от г-н Шваб „инклузивен капитализъм“ – 
можем да се досетим, че има нещо общо с начина на обслужване „ ол инклузив“. Тук не 
става въпрос за туристи и хотели, а за биороботи / по-точно е да се каже – биороби/, на 
които елитът им осигурява всичко – работно облекло и обувки, храна / ЕС вече прие 
стандарти за храни от ларви, от скакалци и т.н. полезни протеини / и подслон-общежитие, 
ако бъдат послушни разбира се. Нищо ново под слънцето – при военния комунизъм на 
Мао Дзедун всичко също се осигурява от работодателя. Различното тук е, че работодатели 
ще бъдат 500-те транснационални корпорации, които са начело на списъка на сп.Форбс. 
Естествено, че за пълно подчинение на раята е предвидено премахване на частната 
собственост върху всякакъв род активи или предмети. Основните характеристики на 
новия ред ,който елитът ни представя като висша форма на демокрация, защото робите 
ще са равни  /ето го равенството, без което не може демокрацията/ са следните: 

1. Премахване на държавите и съответно на техните политически ръководни органи 
2. Създаване на световно правителство / неговите 26 членове, по някои оценки около 

30 бяха избрани през 2021 година и то проведе официално заседание преди по-
малко от 2 месеца в Дубай 

3. Премахване на централните банки като първи етап на новата валутно-финансова 
система 

4. Премахване на търговските банки 
5. Премахване на съществуващите валути / както класически, така и криптовалути/ 
6. Въвеждане на единна световна криптовалута 
7. Създаване на единна световна армия и разпускане на съществуващите армии 
8. Премахване на всички религии и въвеждането на единна световна религия, 

наречена Аврамс Фемили / Семейството Аврамово/. Нейните първи два храма се 
строят в Дубай и Берлин и трябва да бъдат завършени в края на 2022 година. За 



целта вече е сключено споразумение между водачите на трите основни религии – 
Католицизма, Исляма и Юдаизма. Водят се преговорите с останалите конфесии. 

9. Централизирана система за разпределение на създадените блага и премахване 
правото на частна собственост, касаещо абсолютно всички движими и недвижими 
имоти и вещи без изключение 

10. Транспортните и всички останали стоки и услуги ще се дават или осъществяват от 
работодателите. 

11. Здравеопазването ще се ръководи от единен за целия свят център, като първи 
вариант – Световната Здравна Организация. Всички медицински мерки и 
мероприятия ще са задължителни, като основа на медицината да бъде 
превантивната дейност и ваксинацията 

12. Законодателно премахване на институцията семейство. Хората от златния / 
оцелелия/ милиард ще трябва да живеят като отделни индивиди. Създаването и 
отглеждането на поколение ще бъде прерогатив на държавата. Зародишите ще се 
отглеждат в промишлена среда / изкуствена утроба/ и ще могат да бъдат генно 
модифицирани преди „раждането“ 

Освен от цитирания труд на Шваб по-подробна информация за новото светло бъдеще 
може да се получи от книгата „Истината за ковид 19“ от д-р Джоузеф Меркола, издадена в 
САЩ в началото на 2021 г. и преведена на български език няколко месеца по-късно. 

През януари 2021 Световния Икономически форум организира дискусия по книгата на 
своя ръководител Клаус Шваб. Неочаквано за автора и присъстващите представители на 
световния елит ръководителите на големи държави като Китай, Русия и др. не бяха 
очаровани от перспективите да закрият държавите си, заедно с населението, историята и 
културата и да минат на дистанционно управление от хора с нетрадиционни идеи за 
бъдещето на цивилизацията. 

Развитието на обществото и събитията през последните години, за които става дума тук 
доведоха до процеси на разделяне на човечеството на 2 основни части – колективен 
Запад / в лицето на САЩ и техните съюзници от ЕС, Канада, Австралия, Нова Зеландия, 
Япония и Южна Корея /, чието общо население е малко над 1.3 милиарда и страни от 
Азия, Африка и Латинска Америка. След 2006 г. бяха формирани, в противовес на 
колективния Запад икономически и политически съюзи като ШОС, БРИКС и др. Това не са 
военни съюзи и не са насочени срещу други страни. Обединяват усилия за общи 
инфраструктурни, енергийни и други мащабни проекти, създават и развиват 
междубанкови финансови и валутно-платежни системи и инструменти. Населението на 
държавите от БРИКС – Бразилия, Руската Федерация, Индия, Китай и Южна Африка е над 
3.5 милиарда. През юни 2022 заявление за участие в тази ортанизация подадоха още 2 



държави – Аржентина и Иран с население общо 150 милиона. Като наблюдатели в 
работата на организацията участват още 14 държави като Индонезия, Малайзия, Египет, 
Алжир, Етиопия, Фиджи, Саудитска Арабия, Венецуела, Куба и др. През 2023 г. страните 
членки ще станат 10, след приемането на Турция, Египет и Саудитска Арабия. 
Концентрацията на ресурси, икономически и научно-технически потенциал, финансова и 
военна мощ и работна ръка е колосална. Тяхното производство на стоки за потребление, 
храни и технологии, както и възможностите им за потребяването на всичко това са 
самодостатъчни. Тези бурно развиващи се държави не са възхитени от идеята за бъдеще 
със население от само 1 „златен“ милиард. Още повече, че някой си присвоява правото да 
решава кой ще трябва да живее и кой ще трябва да умре . Тази доктрина за спасяване на 
човечеството е суперабсурдна – трябва да се унищожи 90% от населението на планетата 
за да бъде спасено бъдещето на населението на планетата. Унищожено както се вижда 
трябва да бъде именно населението на посочените по-горе държави. „Спасителите“ на 
вида Хомо Сапиенс трябва да бъдат безполови същества – безправни био роботи, които 
да не могат да увеличават удобната за контрол маса от само 1 милиард души население. 
!? Както виждаме противопоставянето на двете групировки държави набира скорост 
всеки месец и рано или късно ще прерасне в ново прекрояване на политическата карта на 
света. Конфликтът в Украйна е само върхът на айсберга на това титанично 
противопоставяне, което по мащаби на ангажираните човешки ресурси, финансово-
икономически потенциал и военна мощ надминава всички глобални конфликти в 
човешката история. 

Не е нужно да се впускаме в повече подробности, защото и това е достатъчно да ни  
представи бъдещото десетилетие в целия му опасен чар. Парадигмата на стария свят се 
руши. Независимо дали искаме или не разрушаването и вече е в ход и ще трябва да се 
приспособяваме непрекъснато към променящите се обстоятелства. Бъдещето ще 
принадлежи на преминалите успешно през всички изпитания. 


