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В памет на моята тъща Марсела Личти, която почина, докато пишех тази книга. Нейният християнски пример и постоянната ѝ подкрепа ми помогнаха да продължавам да пиша в
трудни времена. Нейните молитви и искреното ѝ желание
хората да познаят Исус Христос за свой Бог продължават да
живеят с тази книга.

ПРЕДГОВОР
В началото на 80-те години вървях по отъпкания път на
успешна правителствена кариера, благодарение на която пътувах по света, като имах работа с американски посолства, с
правителствени служители в чужбина, с лидери в международния бизнес и понякога с представители на пресата и електронните медии. В много отношения това бе идеалната работа – работа, за която повечето хора можеха само да мечтаят.
Последното нещо, което тогава съм си мислил, че бих направил, бе да изследвам и да напиша книга по привидно неясната тема за глобализма и окултизма. Но сега разбирам, че Бог е
имал други планове.
По време на пътуванията и контактите, свързани с работата ми, разбрах за плановете, подготвяни по цял свят, за установяване на единно световно управление, наричано най-често
от посветените нов световен ред. Повечето от моите прозрения бяха направени в период от три години като резултат от
няколко събития. Ако бях научил тази информация от някого
на улицата, сигурно щях да я отмина като безсмислица. Но поради обстоятелствата около тези събития и положението на
хората, от които научих за тези неща, аз нямах друг избор, освен да взема информацията насериозно.
Сякаш всяко пътуване носеше ново прозрение или откритие, което ме отвеждаше все по-навътре в детайлите на заговора за нов световен ред. Всеки път, когато някаква измама
или противоречие привличаше моето внимание, започвах да
изследвам нещата заради самия себе си в търсене на истината,
защото по природа съм любознателен човек, който обича да
стига до дъното на нещата.
Изследванията ми в крайна сметка обхванаха целия свят
– от Тайван до Израел и Съветския съюз. Междувременно научих за приготовленията, които се правеха за новия световен
ред тук, в Съединените щати. Скоро разбрах, че това движение
по своята природа не бе само икономическо, но съдържаше и
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политически измерения, а дори и религиозна обосновка. Открих, че има тесни взаимовръзки между тези три измерения.
Ако човек вече не е осъзнал влиянието на окултните общества, влияние, което прониква надълбоко в глобалната политика и в заседателните зали на корпорациите, то той трудно би повярвал на голяма част от тази информация. Но след
повече от десет хиляди часа изследователска работа стигнах
до извода, че мощни сатанински сили, които се коренят във
вековни тайни общества, бързо ни тласкат към единно световно управление.
Тези невероятно зли в намеренията си сили очакват да
изпълнят изцяло своята мисия през 90-те години. Аз самият
имах рядката възможност да надникна в процеса на формиране на световното управление, тъй като бях включен в организация, участваща в тези усилия. Една от тези организации е
СВЕТОВНАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСТИТУЦИИТЕ И ПАРЛАМЕНТИТЕ (САКП или WCPA)1, копия от чиито проекти и документи
са препечатани в приложенията към част втора на тази книга. Тези материали би трябвало да послужат като достатъчно
ясно доказателство, че амбицията за създаване на единно световно управление е нещо реално. Само няколко хиляди души
знаят в момента за САКП. Но това скоро ще се промени.
Действията на САКП стават все по-явни през последните месеци, тъй като тя се подготвя да започне публичната си
кампания. Ако тази книга не стигне бързо до значителен брой
читатели, организацията би могла скоро да започне да функционира открито пред обществото. Нейната кампания ще
бъде пълна със заблуди и така ще получи пълната подкрепа
на нищо неподозиращите хора по целия свят.
Макар че Буш, Горбачов, Декуейляр и различни членове на
Конгреса вече открито говорят за новия обществен ред, никой
от тези лидери не се осмелява да обясни истинското значение
на понятието. Това е така, защото обществеността би се опиНа английски името на организацията е World Constitution and
Association Parlament, съкр. WCPA, Б. пр.
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тала да ги спре, ако разбере какво означава това в действителност. Решаващо значение за успеха на заговора има секретността. Посветените общуват помежду си на свой собствен,
езотеричен език и се надяват да срещнат малко съпротива при
придвижването на плановете си до точката, от която връщане
назад няма.
Избрах сегашния момент за изпращане на това послание,
защото виждам, че новият обществен ред наближава. Заех
тази позиция, поемайки голям риск за себе си и за семейството си. Моля се на Бога онези, които прочетат тази книга, да
разпространят това послание колкото е възможно по-бързо,
докато все още има време за ефективно разобличаване на тази
сатанинска измама.
С настъпването на края на века за нас е важно да познаваме
безмилостните стратегии, използвани от господарите на този
свят, за да поставят човечеството под своя власт. Само ако сме
осведомени и подготвени както трябва, ние можем ефективно
да осъществим Божия план за времето, което остава. Тази книга ще ви помогне да се въоръжите със знания и духовна проницателност, които са нужни за настоящите и бъдещите дни.
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ЧАСТ 1

ВЪЗНИКВАЩАТА СВЕТОВНА СИСТЕМА
Защо се разоряват народите,
И племената намислюват суета?
Опълчват се земните царе,
И управниците се наговарят заедно.
Псалм 2:1–21
Глава 1

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА
Всичко започна в деня, когато моето ведомство получи покана от една международна корпорация за обиколка на техен
завод. Бяхме информирани, че те се подготвят да обявят голямо разрастване на дейността си и искат ние да се запознаем с
нея. Предполагах, че компанията прави постъпки, за да може
да се обърне към правителството с молба за финансова помощ.
Двама от нашето ведомство заедно с членове на Сената и
кметството отидоха да се срещнат със служители на корпорацията.
След впечатляващата обиколка на съоръженията един
от членовете на нашата група попита защо фирмата планира
такова голямо разрастване. Служителят, който ни придружаваше, каза: „Ние сме една от трите компании, на които Министерството на финансите на Съединените щати смята да
възложи производството на печатарските машини, които ще
печатат новите пари на Съединените щати.“
Преводът на всички цитати от Библията е взет от изданието на
Библейското дружество, Б. пр.
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Ние се спогледахме въпросително: „За какви нови пари на
Съединените щати става дума? Но никой нищо не каза. Така
ние, всичките правителствени служители, научихме слуховете за планирана нова валута от частен неправителствен източник. Разпитан по въпроса, служителят на корпорацията
твърдеше, че не знае нищо повече от това, което вече ни беше
казал. Аз обаче, след като се върнах в канцеларията си, не можех да престана да се чудя какво в действителност означаваше
всичко това.
През следващите няколко седмици прекарах свободното си време в проучване на въпроса за новите пари и целта,
която тяхното въвеждане преследваше. Открих, че и други
хора си задаваха въпроси. Един от тях бе конгресменът Рон
Пол от Тексас, който бе член на комисия на Конгреса, която заедно с Министерството на финансите се занимаваше с
този въпрос.
Накратко казано, разбрах, че се правят планове в световен
мащаб за пускането в обращение на нови пари – най-малкото
няколко големи страни планираха също да пуснат нови пари.
Това бяха Швейцария, Великобритания, Япония, Канада, Франция, Германия, Австралия, Бразилия и др.
Поразрових се още малко и открих, че няколко страни вече
бяха пуснали нови банкноти с различни стойности. Повечето
от тези банкноти имаха две общи неща – празни места с размера на около петцентова монета, обикновено в лявата страна
на банкнотата, и метални ленти, които дават възможност специални устройства да откриват парите, когато те преминават
през летища или международни граници. (Някои от тези банкноти са представени на следващите страници.)
Ако поставите банкнотите срещу светлината, на празното
място ще видите триизмерни изображения (холограми). Едва
видимите за невъоръженото око изображения винаги представляват изтъкнати личности и не могат да бъдат репродуцирани на копирни машини. Очевидно са били съгласувани
усилията в международен мащаб. Носеше се слух, че парите
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по-късно ще получат едно общо изображение, което ще ги
свърже в единна международна парична система.
Откакто за първи път научих за планираните нови пари,
минаха вече няколко години, но по някаква неизвестна причина тяхното издаване се бави. Според информацията, която
имам, ако в близко бъдеще трябва да навлезем в свят с единно
световно управление, то следващата стъпка от финансова гледна точка ще включва установяването на международна валутна система. Обаче поради бързия напредък на електронните
банкови технологии и доказаната готовност на клиентите да
се адаптират бързо към тези промени нараства вероятността
този етап да бъде прескочен и да се премине направо към електронна система (без използването на пари в брой). Ако силите,
които ще управляват света, установят, че обществеността е готова за такава промяна, те няма да се поколебаят да преминат
направо към електронна система, пренебрегвайки големите
инвестиции, които вече са направили за новата валута.
Ако това е вярно, основният фокус на международните
финанси ще се измести към въвеждането на дебитните карти,
които бързо печелят одобрение поради своето удобство. За да
направиш покупка, картата ти трябва да премине през сканиращо устройство. След успешната идентификация в банковата
ти сметка автоматично се вписва като дълг съответната сума.
Готовността на клиентите да възприемат една-единствена
карта за употреба в цял свят вече се проверява чрез кредитната карта и телекомуникационната индустрия – повечето хора
са виждали интригуващата телевизионна реклама на АТ&T:
„Един свят… една карта.“
Щом веднъж дебитната карта бъде широко възприета,
ще са налице всички условия за следващата и последна стъпка – прикачването на личен идентификационен код към всеки индивид, код, без който той не би бил в състояние нито
да продава, нито да купува. Технологията за такава световна
електронна система е налице, вече са проведени и експерименти с белязване на хората в няколко страни.
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Напредват и други технически разработки. В не толкова
далечно бъдеще стоките по рафтовете на нашите бакалии
може да бъдат маркирани с невидим код от ивици. Универсалният стоков код (UPC1) върху опаковката на стоката, от който
много хора се оплакват, понеже е неприятен за окото, пак ще
си бъде там, но само скенерът ще може да го чете. Започне ли
масовото преминаване към невидим стоков код, времето, когато човешките същества ще бъдат татуирани с подобен знак,
вече не е далече.
Реалистично е да се очаква осъществяването на този процес да започне през 90-те години на нашия или в началото на
следващия век.
Ако глобалистите постигнат своето, такава система би могла да заработи още през 1994 г.
Изследвайки тези глобални процеси на финансово развитие, открих, че нашите пари са във властта на няколко души,
посветили се на каузата на единното световно управление.
Приетото напоследък междущатско банково законодателство направи възможна тази централизация, като позволи големите банки да погълнат със застрашителна скорост
по-малките. Например в област, обхващаща дванадесет щата,
простряла се от Нова Англия до Каролина, три нюйоркски супербанки упражняват контрол върху 85 процента от банковите авоари.
Най-напред малките местни банки бяха купени от по-големите вътрешнощатски банки. После по-големите регионални банки купиха тези големи вътрешнощатски банки. След
като този процес приключи, регионалните банки се сляха с
нюйоркските супербанки в безпрецедентни обединения, докато се стигна дотам, че само няколко банки вече контролираха почти всичко. Всичко това се случи в края на 70-те и началото на 80-те години. Същият този процес сега се повтаря в
останалата част на страната.
1

Universal Product Code. Б. пр.
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Пет английски паунда (умалени)

Двадесет френски франка (умалени)
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Десет австралийски долара (умалени)

Десет германски марки (умалени)
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По това време знаех малко по този въпрос, все още се плъзгах по повърхността на нещата. Скоро щях да открия, че силите, стоящи зад големите банкови обединения, вече непряко
контролират американската банкова индустрия посредством
системата на Федералния резерв. Така стоят нещата още от основаването му през 1913 г. Противно на общественото мнение
Федералният резерв не е правителствена институция. Това е
частна корпорация, собственост на акционери.
Допреди няколко години обаче имената на тези, които
притежават Федералния резерв, бяха една от най-строго пазените международни финансови тайни, по силата на изискванията на закона за Федералния резерв самоличността на
акционерите от клас А от Федералния резерв да не се разкрива.
Г. Р. Е. Макмастър, издател на финансовия бюлетин „Рипър“, бе в състояние да определи кои са основните собственици на Федералния резерв благодарение на контактите си с
Швейцария и Саудитска Арабия. Според Макмастър първите
осем акционери са банки „Ротшилд“ – Лондон и Берлин, банки
„Братя Лазар“ – Париж, банки „Израел Мойсей сейф“ – Италия,
банка „Варбург“ – Хамбург и Амстердам, банка „Братя Леман“,
банка „Кун&Лоуб“ – Ню Йорк, Чейс Манхатън банк – Ню Йорк,
и Голдман&Сахсбанк – Ню Йорк. Тези финансови кръгове притежават системата на Федералния резерв чрез приблизително триста акционери, които се познават помежду си и често са
в близки отношения.
Големи банкови маневри и измами съпровождат приемането на закона за Федералния резерв. Първоначалното предложение за централна банка, управлявана от частни финансови кръгове, е внесено от сенатора Нелсън Олдрич(дядо по
майчина линия на днешните братя Рокфелер) като законопроект „Олдрич“. Конгресът обаче прозира в скритите намерения
на онези, които подкрепят законопроекта, осъзнавайки противоконституционността на такава система. Ето защо той отхвърля законопроекта със силната подкрепа на малкото бан-
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ково лоби1. Малко по-късно обаче същият законопроект само
с малко на брой минимални изменения е представен отново
под различно име и е приет като закон за Федералния резерв
(официално закона „Оуен-Глас“).
Тези, които водят опозицията срещу закона „Олдрич“, решили, че са спечелили битката и са виновни за това, че напускат поста си. Много от тези хора били излезли в коледна ваканция, когато законопроектът е повторно внесен и приет от
Конгреса на 23.ХII.1913 г.
Федералният резерв е създаден от своите основатели
така, че който управлява банката на Федералния резерв в окръг Ню Йорк, всъщност управлява системата. За всички практически цели банката на Федералния резерв в окръг Ню Йорк
„е“ самият Федерален резерв. В момента повече от деветдесет
от стоте най-големи банки на Съединените щати са разположени в този окръг.
Акционерите от клас А контролират системата, защото
притежават акциите на най-големите банки – членки на Федералния резерв, в Нюйоркската банка на Федералния резерв.
Контролният пакет се държи от по-малко от дузина международни банкови организации, като само четири от тях се намират в Съединените щати. Останалите дялове са в Европа, като
най-влиятелните от тях са на фамилията Ротшилд в Лондон.
Всеки един от американските собственици е по някакъв начин свързан с тази фамилия. Сред тях са Рокфелерови, които
несъмнено са най-могъщите от американските акционери на
Федералния резерв. (Рокфелеровите дялове във Федералния
резерв са концентрирани в Чейс Манхатън банк.)
Фамилията Ротшилд, както щях да открия по-късно, е
свързана с масонския орден още от края на ХVIII в. Тогава тя

Член 1, параграф 8 от Конституцията на САЩ забранява частни
финансови кръгове да печатат и пускат в обращение пари или да регулират тяхната стойност. Това право принадлежи само на Конгреса.
Следователно съгласно нашата конституция Федералният резерв е
незаконна финансова институция.
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все още е относително малък, но амбициозен банков концерн,
разположен във Франкфурт, Германия. Чрез коопериране с
тайните общества обаче Ротшилдови успяват да разширят
банковите си операции в останалите европейски страни, извличайки изгоди от обширния международен бизнес и политическите контакти на масонството, което вече добре се е
укрепило в целия континент. От своя страна масонството се
нуждае от пари, за да финализира опитите си за изграждане
на нов световен ред, а Ротшилдови могат да осигурят такива
средства. Следователно отношенията са взаимноизгодни.
Към 20-те години на ХIX в. Ротшилдови вече са водеща
банкова фамилия в Европа, управляваща най-бързо проспериращите банкови къщи във Франция, Англия, Австрия, Италия и Германия. Операциите в тези страни се извършват под
надзора на петимата братя Ротшилд, всеки един от които контролира различна страна. Онези банкери, които се съюзяват
с Ротшилдови и с масонския орден, по правило стават богати.
Онези, които не правят това обаче, разбират, че ще им е много
трудно да успеят.
В края на ХIX в. Ротшилдови започват да финансират и
различни американски индустриалци. Те правят това главно
чрез фамилия Варбург от Германия, които са съдружници в
„Кун&Лоуб“ – Ню Йорк. По този начин ротшилдовско-масонските кръгове намират достъп до управлението на финансите
в страната. И двете фамилии – Варбург и Кун-Лоуб – по-късно ще станат главни акционери във Федералния резерв, а Пол
Варбург – пръв председател на Управителния съвет на Федералния резерв.1
Чрез своите американски и европейски агенти Ротшилдови започват да финансират Рокфелеровата династия „СтанДж. П. Морган, прочутият банкер, също е бил главен поддръжник на новия световен ред. Семейството му има традицията да подпомага глобализма, традиция, водеща началото си от Александър Хамилтън, който е първият министър на финансите на САЩ и далечен
роднина на Морган3.

1

16

дарт ойл“, стоманодобивната империя на Карнеги, както и
железопътната система на Хариман4. Рокфелерови, които покъсно чрез брак се свързват с фамилията Карнеги, започват
да финансират много от водещите американски капиталисти
чрез Чейс Манхатън банк и Сити банк – банки, които отдавна
вече принадлежат на Рокфелерови.1 Много от тези семейства
на капиталисти сключват бракове с представители на фамилията Рокфелер, тъй че към 1937 г. вече се очертава „почти непрекъсната линия на роднински връзки между Рокфелерови
и половината от най-богатите шестдесет семейства на нацията“.5
Дължащи много голяма част от богатството си на Рокфелерови, тези фамилии са останали лоялни съюзници на „семейството“. Рокфелерови от своя страна дължат колосалното
си състояние на Ротшилдови и остават в по-голямата си част
лоялни към тях и към техните европейски съдружници. Като
резултат от тази верига голяма част от американското корпоративно богатство в основата си произхожда от старите пари
на Европа и е свързано с масонските интереси за единен свят.
Към 1980 г. компанията „Стандарт ойл“ – Охайо, собственост на Джон Д. Рокфелер, която рафинира 90% от всичкия
суров нефт в САЩ, вече е започнала международната си експанзия7. Джон Д. и неговото семейство стават обект на неколкократни разследвания от страна на Конгреса заради нарушения на антитръстовото законодателство и обвинение в
конспирация, но разследванията не могат да попречат на успеха на фамилията. Членовете ѝ винаги успяват да изпреварят
с една-две стъпки федералното правителство.
Така например през 1911 г. Върховният съд постановява,
че „Стандарт ойл“ в Ню Джърси нарушава антитръстовия закон „Шърман“8. В резултат на това холдинговата компания е
Към 1970 г. банките, контролирани от Рокфелер, които по онова
време включват и Кемикълбанк, отговарят за 25% от всички авоари
на 50-те най-големи търговски банки в страната и за около 30% от
всички авоари на 50-те най-големи застрахователни компании6.
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разпусната и нейните дялове са разпределени сред тридесет
и три компании, за да бъде разтурен монополът. Въпреки това
обаче скоро става ясно, че всичките нови компании са собственост на същите хора (Джон Д. Рокфелер притежава 25%
от капитала във всяка една от фирмите) „и че няма и намек за
конкуренция между тях“9. Издънките на първоначалния тръст
„Стандарт ойл“ включват „Стандарт ойл“ – Ню Джърси (днес
„Ексън“), „Стандарт ойл“ – Ню Йорк (днес „Мобил“), „Стандарт
ойл“ – Калифорния, „Стандарт ойл“ – Индиана, „Стандарт ойл“
– Охайо („Сохайо“), „Марътън“, „Филипс 66“ и „Шеврън“10.
През 1966 г. в резултат на разследване на Конгреса, ръководено от конгресмена Райт Патман от Тексас, се установява,
че четири от седемте най-големи нефтени компании в света са
под контрола на фамилията Рокфелер11. Според по-ранно съобщение на „Ню Йорк таймс“ най-голямата от тях – „Стандарт
ойл“, Ню Джърси („Ексън“) – контлорира други 321 компании,
включително „Хъмбълойл“ и венецуелската „Криол Петролиум“, които от своя страна пък са сред най-големите корпорации в света12. Към 1975 г. Рокфелерови вече имат контрол
над най-големия пакет акции в „Атлантик Ричфилд“ (ARCO) и
се смята, че контролират също така и „Тексако“13. Разкрито е
и, че Рокфелерови управляват главните джойнт-венчъри посредством „Ройъл дъчшел“, която е в ръцете на онези кръгове,
които са заинтересовани от единен свят14.
От основаването на Федералния резерв досега консерваторите в Конгреса правят последователни опити да ликвидират резерва и силите, които стоят зад него – всяко десетилетие
ражда поне един смел опит за разкриване на конспирацията.
Конгресменът Чарлз Линдбърг-старши, баща на прочутия
авиатор, е сред хората, които са против приемането на закона
за Федералния резерв и по-късно провежда разследване в картела. В резултат на това си е имал неприятности.
Когато законът за Федералния резерв бива приет, Линдбърг предупреждава:
„Този законодателен акт създава най-огромния
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тръст на земята. Когато президентът (Уилсън) подпише този законопроект, ще бъде узаконена невидимата власт на ПАРИЧНАТА СИЛА… Най-лошото законодателно престъпление на столетието е извършено
с този банков и паричен закон“15.
Усилията на Линдбърг да разкрие заговора са последвани
от тези на конгресмена Луис Т. Макфаден, който председателства Парламентарната комисия по банково и парично дело в
продължение на десет години през 20-те и 30-те години на ХХ
в. Срещу живота му се извършват три покушения. Най-напред
стрелят срещу него във Вашингтон, окръг Колумбия. След
това е сложена отрова в храната му. Третият опит за съжаление е успешен. Мистериозната му смърт става по време на посещение в Ню Йорк. Като причина за смъртта в смъртния акт
е посочена „сърдечна недостатъчност“, въпреки че много хора
смятат, че е бил отровен.
През 50-те години конгресменът Каръл Рийс от Тенеси оглавява комисия, станала по-късно известна като Комисията
„Рийс“, която провежда пълно разследване на основните фондации, освободени от данъци, свързани с международния финансов картел. Разследванията се съсредоточават върху онези
фондации и тръстове, контролирани от фамилиите Рокфелер,
Форд, Карнеги, а също така и фондациите „Гугенхайм“. Разкритията за богатството и властта на тези институции са толкова
поразителни, че много депутати в Конгреса решават, че трудно може да се вярва на тази информация.
През 60-те и началото на 70-те години конгресменът Райт
Патман от Тексас също разследва манипулациите около фондациите и Федералния резерв. Използвайки влиянието си като
председател на Парламентарната банкова комисия и по-късно
като председател на подкомисията по вътрешната финансова
политика, той многократно се опитва да разобличи заговора
за единния свят, призовавайки към проверки на Федералния
резерв и дори прави постъпки за анулирането на закона за Федералния резерв. По неизвестни причини обаче констатации-
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те на всяка една от комисиите не успяват да привлекат вниманието на информационните средства. Патман, подобно на
онези, които са минали по този път преди него, често изразява
безпокойството си от това, че медиите не отразяват въпроса.
Веднъж той заявява:
„Разкритията, които направихме за Управителния съвет
на Федералния резерв, са шокиращи и скандални, но те се отпечатват само в протоколите на Конгреса, които се четат от
малцина“16.
През 70-те и 80-те години конгресменът Лари П. Макдонълд е този, който застава начело на усилията срещу новия
световен ред. През 1976 г. той пише увода на „Делото Рокфелер“ – книга, разкриваща финансовите холдинги и тайните намерения на фамилията Рокфелер. Книгата разкрива, че
Рокфелерови притежават 200 тръста и фондации, а броят на
фондациите, контролирани от фамилията към тогавашния
момент, може да възлиза на хиляди. Такъв контрол е възможен, защото банките на Рокфелер, като Чейс Манхатън банк
например, от своя страна са попечители на много други американски фондации, притежавайки правото да инвестират и
да гласуват основния капитал на тези институции чрез управителния съвет. Макдонълд предупреждава американското
общество с думите:
„Делото Рокфелер“ не е фикция. Това е сбито, силно
и будещо страх представяне на това, което може да
бъде най-важното събитие на нашия живот – настъплението на Рокфелерови и техните съюзници за създаване на единно световно управление, което ще събере
суперкапитализма и комунизма под един покрив – тяхната власт.
За повече от сто години, изминали от дните, когато Джон Д. Рокфелер използва всички възможни нечестни стратегии, за да създаде гигантския нефтен
монопол, са написани толкова много книги за Рокфелерови, че може да се напълни библиотека. Чел съм много
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от тях. И зная с положителност, че никой не се е осмелил да разкрие най-съществената част от историята
на Рокфелер – че фамилия Рокфелер и нейните съюзници стриктно изпълняват, поне през последните петдесет години, план за използване на икономическата
си власт за постигане на политическа – най-напред в
Америка, а след това в останалия свят.
Конспирация ли е това? Да, убеден съм, че съществува такъв заговор в световен мащаб, планиран в продължение на няколко поколения и невероятно злонамерен.“17
Предупреждениетона Макдонълд е написано в заглавната
част на бюлетин на Конгреса с дата ноември 1976 г. През годините, които следват, възпрепятстван от отказа на медиите
да отразят неговите констатации, той пренася мисията си на
улицата, като говори открито срещу тези сили в цялата страна. Смелите усилия на Макдонълд обаче са прекъснати внезапно на 31 август 1983 г., когато загива на борда на самолет
на корейските авиолинии 007, който „случайно“ се отклонява
в съветското въздушно пространство и „случайно“ е свален.
Съобщенията за това събитие в медиите са оскъдни и се
появяват за кратко време, в резултат на което инцидентът
скоро е забравен. Въпреки че дейността на Макдонълд е широко известна на средствата за масова информация и на Капитолийския хълм, не се споменава нито веднъж публично
нищо за факта, че той е ръководил опит на Конгреса да разкрие това, което той нарича опасна международна конспирация. Ако този факт бе съобщен на американския народ, то
това би променило напълно начина, по който се гледаше на
този инцидент.
Вероятността американски конгресмен, намирайки се на
борда на голям пътнически самолет, да бъде свален от съветските военни е по-малка от едно на един милион. Като се имат
предвид променливите, които влизат в уравнението, тя може
да е по-скоро едно на милиард. И въпреки това от нас се очаква
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да повярваме, че това е било само случайно съвпадение, както
искат да вярваме, че неотдавнашната смърт на сенатора Джон
Хайнц и на бившия сенатор Джон Тауър в две различни самолетни катастрофи също така бяха съвпадения.
Тауър бе явен критик на Източното ведомство (термин,
често използван от консервативните законодатели за назоваване на политическите и финансовите кръгове, стоящи зад
единния свят). Въпреки че самият Тауър се бе свързал с различни организации на единния свят, той имаше силно развито чувство за добро и зло, особено що се касае до нашата национална сигурност, и беше известен като човек, който върви
срещу течението. Ударът бе върнат, когато определени членове на Конгреса, верни на каузата за единен свят, се обединиха
срещу него в мръсна кампания, която завърши с отказ да бъде
одобрена кандидатурата му за министър на отбраната на Съединените щати.
Обиден от недоказаните твърдения, направени, за да се
оклевети името му, Тауър започна да пише книга, разказваща
неговата история. Дискусионната книга, която остро критикува противниците му в Конгреса, бе публикувана наскоро. Катастрофата с неговия самолет на 5 април 1991 г. дойде малко
след излизане на книгата.
Един ден по-рано (на 4 април) сенаторът Джон Хайнц умря
при самолетна катастрофа близо до Филаделфия. Механизмът
за приземяване внезапно бе отказал. Изпратен бе хеликоптер
уж да го провери, а всъщност само да доведе докрай станалото, като самият той се блъска в самолета. Две необикновени
злополуки наведнъж – най-напред механизмът за приземяване отказва, а после спасителният летателен апарат се разбива
в самолета.
И двамата – Хайнц и Тауър, бяха членове на елитно сдружение, подкрепящо единния световен ред, известно като Съвет за чуждестранни връзки. Те също така бяха работили в
могъщите сенатски банкови и финансови комисии и знаеха
много за тези неща. Може ли да са знаели прекалено много?
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Въпреки че се случват злополуки, колко дълго още ще искат
да вярваме, че всичко това е просто съвпадение?
След ранната смърт на конгресмена Лари Макдонълд сенаторът ДжесиХелмз поведе усилията за разкриване на заговора. Досега нищо не се е случило с него. Сигурен съм, че той
би бил благодарен на молитвите на християните в Америка за
неговата безопасност.
Ярките изказвания на сенатора Хелмз, както и тези на неговите предшественици, влязоха в протоколите на Конгреса,
без да получат никакъв отзвук в средствата за масова информация. Единственото внимание, което Хелмз успя да привлече,
бе публичното му осмиване като човек, който винаги гласува
консервативно.
През 60-те и 70-те години благодарение на усилията на
конгресмените Райт Патман, Лари Макдонълд и други информацията започна да достига до американския народ. Създадоха се групи за действие от различни граждани, целящи да
информират спешно обществеността. Но без съдействие от
страна на медиите, техните усилия имаха много ограничен
ефект, тъй като тези групи бяха принудени да разчитат главно
на бюлетини, книги, издавани по частен път, и на лични контакти с хората, за да разпространят истината.
Подполковник АрчибълдРобъртс е личност, която впечатлява. Като директор на Комисията за възстановяване на конституцията той започна да прави изявления пред държавното
законодателно тяло, информирайки избраните от нас официални служители на щатско ниво за измамата, която обгръща
Федералния резерв. Неговата кампания, подтикваща държавните законодателни органи да анулират закона за Федералния
резерв, започна на 30 март 1971 г., когато той изнесе доказателства пред Камарата на представителите на Уисконсин. На
19 април 1971 г. текстът на обръщението на Робъртс бе внесен
в протоколите на Конгреса от конгресмена от Луизиана Джон
Рарик.
В резултат от дейността на Робъртс, в която той е подпо-
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могнат от представителя на щата Вашингтон – сенатора Джак
Меткалф, и от редица помощни групи, към средата на 80-те години около двадесет щата предприеха действия за приемане
на закони за предизвикване на проверка на Федералния резерв или за анулиране на закона за Федералния резерв. Ала отново реално няма отзвук в средствата за масова информация и
американското общество до голяма степен все още не разбира
голямата битка, която се води зад кулисите.
В края на 80-те години борбата, поведена на щатско ниво,
още веднъж достигна Конгреса. Конгресменът Хенри Гонсалед от Тексас представи парламентарна резолюция № 1469,
призоваваща за анулиране на комитета на Федералния резерв
„Отворен пазар“, а след това резолюцията на Конгреса № 1470,
призоваваща за анулиране на закона за Федералния резерв от
1913 г. По време на същата сесия конгресменът Фил Крейн от
Илинойс представи резолюция № 70, призоваваща за годишна
проверка на Федералния резерв. Но всички тези опити, подобно на направените по-рано, се провалиха.
Трудно е да накараш обществеността да застане зад справедлива кауза или спорен въпрос, ако средствата за масова информация откажат да го разглеждат. А информирането на обществото е нужно, за да бъде накарано то да упражни натиск
върху Конгреса, който да предприеме действия. Това особено
важи за Конгрес, в който интересите на единния свят имат
надмощие.
В хода на изследването си открих още подробности за това
как са били използвани парите на единния свят за въздействие върху обществото.
Всяка година милиарди долари се „печелят“ от акционерите клас А на Федералния резерв. Тези облаги идват за сметка
на американското правителство и американските граждани,
които плащат лихви върху банковите заеми, голям дял от които отиват във Федералния резерв. Много от тези пари заедно с
годишните печалби, произхождащи от стотиците корпорации
и банки, притежавани от същите собственици, се насочват
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към фондации, освободени от данъци, откъдето после се реинвестират в американски и чужди корпорации и се използват за въздействие върху нашата икономика. По този начин
малка група от хора, очевидно посветили се на установяването на световно управление, получи значително влияние над
световните дела.
Не е случайно това, че силите, отговорни за основаването
на Федералния резерв, са също така отговорни и за приемането на законите, разрешаващи създаването на освободени
от данъци фондации. Частните фондации са предназначени
да служат за прикриване на данъци върху изключителното
богатство, генерирано от международния банков картел. Те
също така са удобни за създаването на интелектуален елит,
който фактически оказва влияние върху всеки аспект на американския живот.
Комисията „Рийс“ разкрива, че най-голямо влияние фондациите на Рокфелер – Карнеги – Форд имат в областта на социалните науки, държавното образование и международните
отношения чрез предоставяне на огромни парични суми на
вторични или междинни фондации, които след това избират
крайните получатели на отпуснатите пари и изследователски
фондове. Сред вторичните фондации, разкрити от Комисията
„Рийс“ и неговия юридически съветник Рене Уормзър, са Националната асоциация по образование, дружеството „Джон
Дюи“, Асоциацията на Обединените нации и Съветът за чуждестранни връзки.
Целта на Комисията „Рийс“ е да открие къде отиват в
действителност основните пари на фондациите. В областта
на социалните науки например комисията разкрива, че фондацията „Рокфелер“ финансира чрез Националния съвет за
изследвания проучването на Алфред Кинзи върху сексуалното поведение. Кинзи използва тези фондове, за да изработи
серия от ненаучни доклади, поощряващи сексуалната свобода (промискуитет)18. Ако следвате в колеж или университет,
има голяма вероятност да сте минали поне един курс, който

25

включва констатациите и твърденията на института „Кинзи“,
представяйки ги така, сякаш са факт. За себе си знам, че съм
изкарал такъв курс.
Образованието е другата област, в която лигата на Рокфелер се опитва да доминира чрез парите си във фондациите.
Фактически много малко от големите образователни асоциации (ако не и никоя) са избягали от властта на тези международни сили. Комисията „Рийс“ откри, че Националната
образователна асоциация (и много други образователни организации) изработва и подпомага учебни програми, които
пропагандират социализма и глобализма с намерението да
подготвят студентите за обществото на единния свят19. Толкова широкообхватен е контролът на фондациите в областта
на общественото образование, че би могло да се напише цяла
книга само на тази тема.
Ала няма друга област, която така силно да е повлияна от
дейността на фондациите, както областта на външните работи. Картелът придвижва световния си план в тази област
чрез проводниците на своите политически замисли, като Асоциацията на Обединените нации, Института за тихоокеански
връзки, Съвета за чуждестранни връзки и други. Рене Уормзър
от Комисията „Рийс“ сочи, че влиянието на основните фондации е „проникнало дълбоко в правителството, в политическите кръгове на Конгреса и в Министерството на външните работи20“. По-нататък той обяснява как е станало това:
„Това е постигнато чрез натиск върху общественото мнение, мобилизирано от инструментите на фондациите, чрез поддържане на любимци на фондациите,
като преподаватели и експерти по външните работи;
чрез влияние върху научните списания по международните отношения; чрез честото назначаване на служители от външното министерство на работа във
фондациите и чрез честото назначаване на служители на фондациите в Министерството на външните
работи“21.

26

Уормзър разкрива, че поне една чуждестранна фондация
се е обединила с главните фондации на Съединените щати
при формирането на външната ни политика. Тази институция
води началото си от СесилРоудс, който е близък сътрудник на
фамилията Ротшилд и европейското масонство, и натрупва
състоянието си в диамантените мини на Южна Африка от потта и кръвта на черните роби. Безмилостен тиран по природа,
само за няколко години през 70-те и 80-те години на ХIX в. той
постига контрол над почти цялото производство на диаманти в света. Роудс щедро използва богатството си за напредъка
на каузата на единното световно управление. След неговата
смърт колосалното му състояние се използва за подпомагане
на глобализма чрез фонда „Роудс“.
Уормзър обобщава влиянието на програмата за стипендии на Роудс по следния начин:
„От общо 1372 стипендианти на Роудс в Америка
до 1953 г. 431 са били заети в управлението на обучението и образованието (от тях 31 са директори на колежи), 113 са заемали правителствени длъжности, 70
са работели в пресата и радиото и 14 са били в изпълнителните органи на други фондации“.22
В момента на разследванията на Комисията „Рийс“ президентът на фондацията „Рокфелер“, директорът на фондацията
„Гугенхайм“ и предишният президент на фондацията „Карнеги“ са възпитаници на Роудс.
В по-скоро време Нобеловата награда се използва по подобен начин за създаване на широка популярност на любимците на радетелите за единен свят. Нобеловият комитет подпомага усилията на картела, като последователно дава голям
процент от наградите си на хора, известни с глобалистките си
виждания.
От времето на тези разкрития влиянието на фондациите,
ратуващи за единен свят, в областта на социалните науки, образованието и външната политика се засили, като те постигнаха толкова много, защото срещнаха минимална опозиция.
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Тъй като конспираторите бяха хората, които настояваха за
узаконяването на фондациите, освободени от данъци и следователно бяха първите, които ги основаха, те бяха в състояние
да наберат голяма преднина. Дори да бъде създадена доста
голяма опозиция, спонсорирана от фондации, тя няма да бъде
сравнима с усилията на мегафондациите на картела. Мисля, че
силите на злото ще имат по-голяма власт в „този свят“ поради
нечестните стратегии, които са готови да използват, за да натрупат пари и с тях после да манипулират другите.
Глава 2

СВЕТОВНА ПОЛИТИКА
Само няколко месеца след като за първи път чух за тези
икономически манипулации, открих, че на дневен ред идва
и политическата сфера. Осъзнах това в една своя среща с
виден бизнесмен в Далечния изток. Освен че беше водещ
предприемач, този господин бе и член на „Асошиейтедпрес“
и председател на добре известна благотворителна организация. По време на официалния обяд много политически
ръководители от неговата страна се спираха при него, за да
си побъбрят.
По време на срещата тема на разговора ни станаха международните работи. В един момент споделих безпокойството си
от тревожната тенденция към централизиране на световната
банкова система, която бях забелязал. Той изрази същата загриженост. Очевидно разбрал, че имаме близки политически
виждания, бизнесменът ме попита дали има някакъв начин да
се срещнем отново на следващия ден за вечеря, като добави,
че има да ми съобщи нещо важно. Погледнах програмата си и
видях, че следващата вечер съм свободен, тъй че се съгласих
да се срещна с него. Не подозирах важността на това, което
щях да науча.
На следващия ден се срещнахме в хотела ми на вечеря,
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както бе уговорено. След като се нахранихме, джентълменът
извади някакви документи от дипломатическото си куфарче.
Снишавайки малко гласа си, той започна да ми разказва подозренията си за международната конспирация, целяща създаването на единен световен ред. Документите, които държеше
в ръцете си, съдържаха списък на хора от Съединените щати,
за които се смяташе, че са въвлечени в заговора. Той ми подаде
документите, за да ги разгледам.
Списъкът от имена беше нещо като „Кой кой е сред американските лидери“. Той включваше високопоставени членове
на правителството, представители на частната индустрия, образованието, пресата и другите средства за масова информация, армията и водещите финансови среди. Някои от имената
съвпадаха с тези, на които се бях натъкнал в моето изследване за Федералния резерв и световната икономика. Изглежда,
имаше общ знаменател – всеки от този списък беше или член
на Съвета за чуждестранни връзки, или член на Тристранната
комисия, като някои от тях членуваха и в двете организации
едновременно.
В следващите няколко минути ние се впуснахме да си
разменяме информацията за това, което вече знаехме, а то,
естествено, не бе много в момента. Тази информация ми даде
необходимия тласък да се захвана с разследване на Съвета за
чуждестранни връзки и на Тристранната комисия. Въпреки че
бях попадал на имената на тези организации и преди, все още
не бях положил съгласувани усилия в разследването им.
Най-сетне срещата ни приключи. На път за хотелската
стая имах чувството, че главата ми ще се пръсне – бях претоварен с информация.
Ако бях научил тези сведения от някой друг, не знам дали
щях да ги взема насериозно. Но имайки предвид кой беше този
човек, аз наистина нямах друг избор освен най-малкото да се
съобразя с това, което той бе казал. Освен това, когато сравних новата информация с информацията по финансовите въпроси, която вече притежавах, видях, че всичко това има общ
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смисъл. Неговата информация подкрепяше моите собствени
констатации.
Тази нощ не спах много. Продължавах да се чудя какво
означава всичко това и как то ще се отрази на моето бъдеще.
Защо този човек сподели точно с мен своята информация?
Тази среща просто още едно съвпадение на обстоятелствата
ли беше или опит на Бога да привлече вниманието ми?
Скоро след завръщането си в Щатите започнах това, което
по-късно стана разследване на Съвета за чуждестранни връзки (СЧВ), Тристранната комисия и сродни на тях организации,
като междувременно продължих да събирам информация
по въпросите на световната икономика. През същата година
открих също така, че всичко това има и религиозна страна.
Скоро започнах да прекарвам по-голямата част от свободното
си време в разследване на това, което неопределено наричах
движение към единния свят. Изследването бе изтощително,
но аз чувствах вътрешен подтик да върша това, дълбоко в себе
си знаех, че Господ иска от мен това.
След близо две години на проучване бях вече в състояние
грубо да сглобя историята на развитието на Съвета за чуждестранни връзки и негово влияние върху Съединените щати.
Надявах се да разбера истинската му цел и мисия. Историята
започва с една организация, която се нарича „Илюминати“.
Илюминати
„Илюминати“ е таен сатанински орден, основан в Инголщат, Бавария (Германия), на 1 май 1776 г. от Адам Вайсхаупт1,
виден франкмасон. Организацията е издънка на висшето или
просветлено франкмасонство и съществува като своеобразен

В други книги, посветени на тази тема, неправилно е използвано името Вайшоп, при което немското име Weishaupt е прочетено с английска транскрипция. Името е немско и е свързано с думите
weise – мъдър, и Haupt – глава. Б. пр.
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орден в ордена. Дейността на „Илюминати“ е тясно свързана
с мощната френска масонска ложа „Гранд Ориент“. Името на
ордена, дословно „просветлените“, означава, че неговите членове са посветени в тайното учение на Луцифер, който съгласно доктрината на просветленото масонство е носител на
светлината или източник на просветлението. „Илюминати“ е
създаден с една цел – да осъществи плана на висшето франкмасонство за създаване на нов световен ред, като за това те
трябва да намерят достъп до ключовите политически кръгове
в европейските правителства и да се опитат да повлияят на
решенията на европейските лидери, в качеството си на техни
съветници.
Що се отнася до различните правителствени ръководители, които „Илюминати“ си набелязва за подривната си цел,
Вайсхаупт отбелязва:
Затова наш дълг е да ги обградим с негови [на „Илюминати“] членове, тъй че простосмъртните да не могат да имат
достъп до тях. Тогава ние ще можем да прокараме най-добре
интересите на ордена. Ако някой е по-склонен да се вслушва в
князете, отколкото в ордена, той не е подходящ за ордена, той
не е пригоден за него и не трябва да се издига по-високо. Ние
трябва да направим всичко, което можем, за да осигурим издигането на хора на „Илюминати“ във всички важни държавни
служби.
Чрез този план ние ще управляваме цялото човечество. По
този начин и с тези най-прости средства ще хвърлим всичко в
огън и пламък. Длъжностите трябва да бъдат така разпределени и планирани, че тайно да можем да влияем на политическите дела1.
За да успее стратегията на ордена, дейността му и имената на неговите членове трябва да останат в тайна. Затова новопосветените са заклевани да пазят тайна чрез полагане на
кървава клетва, която им показва какво ще им се случи, ако
някога напуснат ордена или разкрият неговите планове. Като
друга мярка за сигурност кореспонденцията на ордена се води
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чрез символи и псевдоними. Псевдонимът на Вайсхаупт например е Спартак.
Орденът получава много голям тласък на Конгреса на
масоните във Вилхелмсбад, проведен на 16 юли 1782 г. Тази
среща е „включвала представители на всички тайни общества
както мартинисти, така и франкмасони и илюминисти, които
днес наброяват не по-малко от три милиона души по целия
свят2.“ Това помага на илюминистите да затвърдят властта си
над ложите в Европа и да бъдат считани за неоспорими водачи на движението за единен свят. Историчката Неста Уебстър
отбелязва:
Това, което се е случило на този конгрес, няма никога да стане известно на външния свят, защото дори
онези хора, които са били привлечени в това движение
несъзнателно, неволно и тогава за първи път са чули
за истинските замисли на лидерите, вече са били дали
клетва да не разкриват нищо. Един такъв честен масон, граф Дьо Вирьо, член на Мартинистката ложа
в Лион, връщайки се от конгреса във Вилхелмсбад, не
могъл да скрие уплахата си и попитан за „трагичните
тайни“, които е донесъл със себе си, отговорил: „Няма
да ги издам. Мога да ви кажа само, че това е много посериозно, отколкото мислите. Изтъканата конспирация е така добре замислена, че ще бъде невъзможно за
монархията и църквата да избягат от нея.“ „От този
момент нататък – казва неговият биограф М. Коста
дьо Борегар – граф Дьо Вирьо е можел да говори за масонството само с ужас3.“
На конгреса е решено главната квартира на просветленото масонство да се премести от Бавария във Франкфурт, който вече се е превърнал в крепост на Ротшилдови и на международните финансисти4. Естествено следващото съюзяване
между фамилията Ротшилд и „Илюминати“ ще се окаже изгодно и за двете страни, защото разширява влиянието им из цяла
Европа5.
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Само след около десет години съществуване орденът
„Илюминати“ е разкрит и разобличен от баварското правителство в резултат на получените ценни сведения от посветени
в ордена. Ръководителите на Бавария бързат да конфискуват
тайните документи на ордена. Тези оригинални документи на
„Илюминати“ след това са изпратени до всички европейски
ръководители, за да ги предупредят за заговора6. Някои от
тези ръководители обаче вече са попаднали под влиянието на
ордена. А онези, които още не са се поддали на „Илюминати“,
намират плановете му за толкова възмутителни, че не вярват,
че нещо подобно е възможно и отказват да вземат предупреждението насериозно.
Неверието става най-важният фактор, който работи в услуга на масонството. На почтените граждани не им е лесно да
повярват, че съществуват толкова зли по природа хора, които
всъщност се опитват да вземат управлението на света в името
на Луцифер (Сатаната). Това звучи по-скоро като тема, подходяща за филм за Джеймс Бонд, отколкото като факт от реалния живот. Но колкото и да е трудно да се повярва, опитът за
създаване на нов световен ред, който разкрих, е бил и остава
действителен.
Въпреки че няколко членове на ордена в крайна сметка
биват преследвани от баварското правителство, повечето
от посветените успяват да избягат и са приети от различни
европейски управници. Например Вайсхаупт намира убежище при херцога Сакс-Гота, където остава до смъртта си през
1811 г.7
Когато „Илюминати“ е разкрит, неговите опити вече са се
разпространили в много страни, включително и Съединените
щати. От 1776 г. насам най-малко трима президенти на Съединените щати предупреждават обществото за дейността на
„Илюминати“ в тази страна. Един от тези президенти е Джордж Вашингтон.
Много съм чувал за престъпния и опасен план и доктрините на „Илюминати“. Нямам намерение да се съмнявам, че док-
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трината на „Илюминати“ и принципите на якобинците не са се
разпространили в Съединените щати8.
Вашингтон продължава да разобличава ордена в две отделни послания, написани през 1798 г. И още веднъж той ще
предупреди Америка срещу чуждото влияние в своето прощално обръщение. Загрижен за това, че американският народ
може да попадне под властта на тези корумпирани сили, Вашингтон заявява:
Бдителността на свободните хора трябва да
е постоянно будна срещу коварните лукавства на
чуждото влияние (умолявам ви да ми вярвате, съграждани), след като историята и опитът са доказали, че чуждото влияние е един от най-пагубните
врагове на републиканското правителство. Но тази
бдителност, за да бъде полезна, трябва да бъде безпристрастна, защото в противен случай ще стане
инструмент на влиянието, което трябва да се предотврати, вместо да служи за защита от него. Прекалената пристрастност към една чужда нация и прекалената омраза към друга водят до това хората,
движени от тези чувства, да виждат опасност само
от едната страна и да прикриват, и даже да подпомагат коварното влияние на другата. Истинските
патриоти, които могат да устоят на изкушението
да си фаворит, лесно могат да станат обект на подозрение и ненавист, докато хората, които са негови
оръдия и лековерни играчки, печелят аплодисментите и доверието на хората, за да предадат техните
интереси.
Основното правило на поведение за нас по отношение на чуждите нации се състои в това, разширявайки
търговските си връзки, да имаме колкото се може помалко политически отношения с тях. Доколкото вече
сме изградили отношения, нека да ги спазваме точно и
добросъвестно. Но нека спрем дотук9.
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Де да бе се вслушала Америка в добрия съвет на президента Вашингтон!
Въпреки че орденът „Илюминати“ официално престава да
съществува след разкриването му през 80-те години на ХVIII в.,
неговите опити биват продължени от ложата „Гранд Ориент“
във Франция. Като работи чрез „Гранд Ориент“ и мрежата на
посветените масонски ложи, създадени от Вайсхаупт, висшето
франкмасонство продължава да осъществява плановете си за
изграждане на нов световен ред.
Един от факторите, които работят в полза на франкмасонството, е, че то рядко, да не кажа никога, не върши нищо
потайно под собственото си име. За да разширят дейността
си, франкмасоните основават други организации, такива като
„Илюминати“, на които се възлагат специални задачи. По този
начин, ако се обърка нещо и операцията се разкрие, франкмасонството остава относително невредимо и твърди, че няма
нищо общо с тази работа.
През последните години на ХVIII в. и през целия ХIX в.
просветленото масонство ще продължи да действа по този начин, създавайки нови организации, често наричани от някои
изследователи колективно „Илюминатите“, които да осъществят задачата, започната от ордена „Илюминати“.
Първото голямо „постижение“ на просветленото масонство е запалването на Френската революция чрез якобинското общество и Наполеон Бонапарт, който е един от хората му.
Просветленото масонство получава също така помощ от Волтер, Робеспиер, Дантон и Марат, които са изтъкнати масони.
Мотивите на якобинското общество и неговите членове са
разкрити, когато то признава Вайсхаупт за свой „велик патриот“10.
Съединените щати едва са обявили независимостта
си, когато същите тези европейски сили започват опити
да поставят младата банкова система на Америка под контрола си. Александър Хамилтън, смятан от някои за агент
на „Илюминати“, е начело на това движение. Президентът
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Томас Джеферсън, знаейки много добре за заговора, предупреждава:
Ако американският народ някога позволи частни
банки да управляват печатането на неговите пари,
то най-напред чрез инфлация и след това чрез дефлация, банките и корпорациите, които ще израснат около тях, ще лишат хората от цялата им собственост,
докато един ден техните деца се събудят бездомни на
континент, който техните бащи са завладели11.
В средата на ХIX в. просветленото масонство става отчасти
отговорно за подбуждането на Гражданската война в Америка. Става така, че Чарлстън, Южна Каролина, където започва
движението на конфедералистите, по онова време е главна
квартира на шотландското церемониално масонство в Америка – малко известен факт, който масонството успешно пази в
тайна от обществото. Главната квартира на Шотландската церемония е преместена по-късно във Вашингтон, окръг Колумбия, където е и до днес.
ЕйбръхамЛинкълн силно се противопоставя на опитите
на членовете на „Илюминати“ да учредят частно управлявана
банка. Неговата прозорливост и мъдрост предотвратяват основаването на такава система за период от 45 години.
Малко преди убийството си президентът Линкълн предупреждава:
В резултат на войната на трон бяха възкачени
корпорациите, ще последва ера на корупция във високите сфери, а финансовата сила на страната ще се
опита да удължи властта си, работейки в ущърб на
хората, докато богатството бъде събрано в ръцете
на неколцина и републиката бъде разрушена. В този
момент чувствам по-голямо безпокойство за сигурността на моята страна от всякога преди, дори повече, отколкото в разгара на войната12.
През 1913 г. постоянните усилия на просветленото масонство най-сетне са възнаградени със създаването на система-
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та на Федералния резерв, който осигурява на европейските
илюминисти постоянно влияние в американските финанси и
наред с това им осигурява все повече пари за напредъка на каузата им.
Част от тези пари ще отидат в края на краищата за финансиране на Съвета за чуждестранни връзки, който е създаден
под влияние на един човек, наречен Едуард Мандел Хаус.
Полковник Хаус, както го наричат, е агент на „Илюминати“,
верен на интересите на картела Ротшилд – Варбург – Рокфелер
за единен свят, който служи като негов агент в Белия дом131. За
пръв път той става известен в цялата страна през 1912 г., когато работи по издигането на кандидатурата на Удроу Уилсън
за президент. След избирането на Уилсън той става най-довереният личен съветник на президента. Хаус е за Уилсън това,
което по-късно Хенри Кисинджър ще бъде за Ричард Никсън;
несъмнено той е доминиращата фигура в Белия дом. Упражнява особено силно влияние в областта на банковото дело и
външната политика.
Неговите постижения като главен съветник на Уилсън са
много. Наред с другите неща той успява да убеди Удроу Уилсън
да подкрепи и да подпише учредителния акт на Федералния
резерв, превръщайки го по този начин в закон. По-късно, след
като разбира какво е направил, президентът Уилсън разкаяно
казва: „Неволно разсипах своята страна14.“
По време на Първата световна война, която започва година след приемането на закона, Хаус изпълнява секретни мисии
в Европа като главен външен дипломат на Уилсън. Не минава
дълго време и той успява да въвлече Съединените щати във
войната (април 1917 г.). Когато войната свършва през 1918 г.,
Хаус работи прилежно, за да подпомогне плана за създаване
на общество на нациите. Основано отчасти с пари на Рокфелер, Обществото на нациите е трябвало да бъде първата полиБащата на Хаус, Томас Хаус, е бил сътрудник на Ротшилд, който
натрупал състояние по време на Гражданската война, като снабдявал Юга с продукти от първа необходимост.

1
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тическа стъпка към създаване на световно управление15.
В резултат на съветите на Хаус президентът Уилсън става главният говорител на Обществото на нациите и е смятан
публично за основен негов архитект, макар в действителност
истинският виновник да е Хаус.
Какви били ужасът и объркването на Уилсън, когато той
не могъл да убеди дори собствената си страна да се присъедини към организацията. Американският народ, упражнявайки
силен натиск върху Конгреса да отхвърли договора, се противопоставя категорично на това движение към глобализъм –
така Съединените щати остават извън обществото.
Неучастието на Съединените щати в Обществото на нациите представлява огромен неуспех за полковник Хаус и интернационалистите. Не може да има световно управление без
участието на световната ръководна сила. Обаче неуспехът се
оказва само временен. Глобалистите си вземат поука от опита
и никога вече не подценяват силата на американския народ
или на Конгреса. За да е сигурен, че подобен инцидент няма
да се случи втори път, картелът действа чрез Хаус и неговите
съучастници, за да основе Съвета за чуждестранни връзки.
Съвет за чуждестранни връзки
Справочникът на Съвета за чуждестранни връзки от 1936
г. дава следните подробности относно основаването на организацията:
На 30 май 1919 г. няколко ръководни членове от
делегациите на Парижката мирна конференция се
срещнаха в хотел „Мажестик“ в Париж, за да обсъдят
основаването на международна групировка, която да
съветва съответните правителства по международните въпроси. Съединените щати бяха представлявани от ген. Тъкър Х. Блис (шеф на щаба на Американската армия), полк. Едуард М. Хаус, Уитни Х. Шепърдсън,
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д-р Джеймс Т. Шотуел и проф. Арчибалд Кулидж. Великобритания неофициално бе представлявана от лорд
Робърт Сесил, Лайонъл Кюртис, лорд Юстис Пърси и
Харълд Темпърли. На тази среща бе решено предложената организация да се нарече Институт по международни работи. На срещата от 5 юни 1919 г. учредителите решиха, че най-добре би било да се организират
отделни структури, които да си сътрудничат. Затова
те създадоха Съвета за чуждестранни връзки с главна
квартира в Ню Йорк и сродната организация Кралски
институт по международни работи в Лондон, известен още като Chatham House Study Group, за да дава
съвети на британското правителство. Помощната
организация, Институтът за тихоокеански връзки,
бе основана, за да се занимава изключително с Далечния изток. Други организации бяха основани в Париж
и Хамбург, като хамбургският клон бе наречен Институт за външна политика, а парижкият клон – Център
за изследване на външната политика…16
Барон Едмонд дьо Ротшилд от Франция доминира на Парижката мирна конференция и всеки от основателите на Кралския институт е човек, получил одобрението на Ротшилд17.
Същото важи и за Съвета за чуждестранни връзки, който официално е учреден на 29 юли 1921 г.18
Парите за основаване на Съвета за чуждестранни връзки
идват от Дж. П. Морган, Бърнард Барух, Ото Кан, Якоб Шиф,
Пол Варбург, Джон Д. Рокфелер и др.19 Това е същата компания, която участва в основаването на Федералния резерв. Съветът на директорите включва Исайя Боумън, Арчибалд Кулидж, Джон У. Дейвис, Норман Х. Дейвис, Стивън Дугън, Ото Кан,
Уилям Шепърд, Уитни Шепърдсън и Пол Варбург20.
Изтъкнати фигури, които са били директори на Съвета
за чуждестранни връзки от 1921 г. насам, са: Уолтър Липман
(1932–1937), Адлай Стивънсън (1958–1962), Сайръс Ванс
(1968–1976, 1981–1987), Збигнев Бжежински (1972–1977),
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Робърт О. Андерсън (1974–1980), Пол Фолкър (1975–1979),
Теодор М. Хесбърг (1926–1985), Лейн Киркланд (1976–1986),
Джордж Х. У. Буш (1949–1985), Джордж Шулц (1980–1988),
Алън Гринспан (1982–1988), Брент Скаукрофт (1983–1989),
ДжийнДж. Къркпатрик(1985) и Ричард Б. Шени (1987–1989)21.
Най-силният човек в Съвета за чуждестранни връзки през
последните две десетилетия е Дейвид Рокфелер, внукът на
Джон Д. Рокфелер. Освен че в продължение на тридесет и шест
години е директор на СЧВ, Дейвид е председател на управителния му съвет от 1970 до 1985 г. и остава почетен председател на организацията.22 През това време той е и председател
на Чейс Манхатън банк.
Няма опасност фамилията Рокфелер скоро да загуби контрол над Съвета за чуждестранни връзки. Друго поколение от
нейни членове се тъкмят да продължат традицията ѝ. Дейвидмладши, Джон Д. IV и Родман С. Рокфелер са настоящи членове
на Съвета за чуждестранни връзки23.
Както бе отбелязано, Комисията „Рийс“ установи, че СЧВ
е бил финансиран и от двете фондации – „Рокфелер“ и „Карнеги“, и направи разследване и на Института за тихоокеански
връзки като негова посестрима организация, констатирайки, че СЧВ „настойчиво пропагандира глобалистката концепция24“.
В по-нови времена – между 1987 и 1990 г. – СЧВ получи подобаващи дарения и специални помощи от водещи организации и личности, включително Кемикълбанк, Сити банк / Ситикорпорейшън, „Морган Гаранти тръст“, фондация „Джон Д.
и Катрин Т. Макартър“, фондация АРКО, корпорация „Бритиш
Петролиум Америкън“, корпорация „Мерцедес Бенц“ в Северна
Америка, корпорация „Сиграм и синове“, корпорация „Нюзуик“, фондация „Ридърз дайджест“, „Вашингтон пост къмпани“,
фонд „Братя Рокфелер“, фамилията Рокфелер и съдружници,
фондация „Рокфелер“ и Дейвид Рокфелер25.
През същия период СЧВ получи големи дарения от други
мощни корпорации и фондации. Ето част от тях:

40

Американската извънредна филантропска програма, Азиатската фондация, асоциацията за радио и телевизия „Нови анализи“, корпорация „Карнеги“ – Ню Йорк, фондация „Форд“, фондация „Дженеръл илектрик“, корпорация „Дженеръл мотърс“,
фондация „Хюлет“, фондация „Ендрю У. Мелън“, фондация „Рокфелер“, фондация „Алфред П. Слоун“ и фондация „Ксерокс“26.
В момента съветът има 2670 членове, от които 952 се намират в Ню Йорк, 339 – в Бостън, и 730 – във Вашингтон, окръг
Колумбия27. Списъкът на неговите членове, както ще видим,
звучи като списъка „Кой кой е в Америка“ и включва повечето
най-високопоставени ръководители на правителството, бизнеса, образованието, труда, армията, информационните средства, банковото дело. Освен главната си квартира в Ню Йорк
СЧВ има 38 дъщерни организации, известни като комитети за
чуждестранни връзки, разположени в големите градове из цялата територия на Съединените щати28.
Контраадмирал Честър Уорд, член на СЧВ в продължение
на шестнадесет години, предупреждава американския народ
за намеренията на организацията29:
Най-мощната клика в тези елитни групи има една
обща цел – САЩ да загубят суверенитета и националната си независимост.
Друга клика, състояща се от международни членове в СЧВ, обхваща международните банки от Уолстрийт и техните ключови агенти.
Те искат преди всичко световен банков монопол, с
властта на който да се стигне до световно управление.30
Дан Смут, бивш член на централното бюро на ФБР във Вашингтон и един от първите изследователи на СЧВ, обобщава
целта на организацията така: „Крайната цел на Съвета за чуждестранни връзки… е… да създаде единна световна социалистическа система и да направи Съединените щати официална
нейна част.31“ Всичко това, разбира се, ще бъде направено в
името на демокрацията.
Рарик предупреждава:
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Съветът за чуждестранни връзки, посветил се на
единното световно управление, е финансиран от някои от най-големите фондации, освободени от данък,
и упражнява голяма власт и такова влияние над нашия живот в областта на финансите, бизнеса, труда,
армията, образованието и масмедиите. Той би трябвало да бъде известен на всеки американец, загрижен
за доброто управление и запазването и защитата на
Конституцията на Съединените щати и на нашата
частна стопанска инициатива.
Обаче „машинарията, осъществяваща правото
на информация“, масмедиите, обикновено толкова агресивни в информирането за разобличаващи факти,
очевидно онемяват, когато се стигне до СЧВ, неговите
членове и тяхната дейност. Забелязвам, че дори студентите и хората, завършили университети, малко са
чували за Съвета за чуждестранни връзки.
СЧВ е „върхушка“. Той не само има власт и сила в
ключовите за вземане на решения позиции в най-високите правителствени етажи, не само може да упражнява натиск отгоре, СЧВ финансира и използва и
отделни хора, и групи, за да упражнява натиск отдолу,
да създава оправдания за решенията, взети на горните нива, за превръщане на Съединените щати от конституционна република в сервилна държава – членка
на единния световен диктаторски режим32.
Всички съмнения, които имах относно истинската
цел на СЧВ, отпаднаха, след като узнах изявленията в
подкрепа на световното управление, правени от самия
СЧВ в продължение на години. Например на 17 февруари 1950 г. членът на СЧВ Джеймс Варбург, давайки
показания пред Сенатската комисия за чуждестранни
връзки, заявява: „Ние ще имаме единно световно управление, независимо дали вие искате или не искате
това – със сила или доброволно.“33
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При друг случай, в броя на списанието на СЧВ „Форинафеърс“ от април 1974 г. (стр. 558), Ричард Гарднър твърди, че
новият световен ред „ще трябва да бъде изграден по-скоро
отдолу нагоре, отколкото отгоре надолу. Всичко това ще изглежда като „бумтящо и бучащо безредие“,… но този ход около
националния суверенитет, разяждайки го парче по парче, ще
постигне много повече, отколкото старомодната фронтална
атака34“.
А в брой седми на „Стъди“, водещ вестник на СЧВ, от 25
ноември 1959 г., СЧВ казва, че неговата цел е да подпомогне
„изграждането на нов международен ред, [който] може да отговори на стремежите на света към мир и социални, и икономически промени… Международен ред… включващ страни,
които наричат себе си социалистически (комунистически)35“.
СЧВ използва тайно термина нов световен ред (или нов
международен ред) от самото си създаване, за да означи настъпващото единно световно управление. Обаче от есента на
1990 г. насам членовете на СЧВ започнаха да използват термина открито, за да подготвят обществото за това, което предстои. Смята се, че ако американците слушат достатъчно често
термина, преди още да е изградено световното управление,
по-малко вероятно е те да се противопоставят на изграждането му или да се чувстват заплашени от него, когато му дойде
времето.
Трябва да се обясни, че „нов световен ред“ е израз, който
се използва от просветлените още от дните на Вайсхаупт за
означаване на идващия световен ред, в който, след като бъде
изграден, ще властва Антихристът. Един от тайните символи
на просветленото масонство, който изобразява това послание, е поставен на гърба на нашата еднодоларова банкнота
по време на управлението на Франклин Д. Рузвелт36. Самият
Рузвелт е масон от 33-та степен и е близък сътрудник на Съвета за чуждестранни връзки. Този масонски символ се състои
от пирамида с всевиждащото око на Озирис или Ваал над нея.
Под пирамидата на латински е написано „Novus OrdoSeclorum“,
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което означава „Новият ред на вековете“ (или новият световен ред)37.

Един щатски долара, гръб (увеличен)

Този символ е създаден от масонските кръгове и става
официална обратна страна на Държавния печат на Съединените щати през 1782 г. Символът, който е на обратната страна
на печата, въпреки че не е бил тайна, остава в голяма степен
неизвестен за американския народ в продължение на повече
от 150 години, до момента, когато е поставен на нашата еднодоларова банкнота, отпечатана от Федералния резерв.
Тогава, когато е проектиран печатът, новият световен ред
се намира в ранен етап от изграждането си. Това се символизира от последния камък на строежа, който е отделен от останалата част на пирамидата. Обаче, когато новият световен
ред бъде построен и единното световно управление заеме
мястото си, последният камък ще бъде свързан с останалата
част на пирамидата, символизирайки завършването на задачата. Йерархията на масонството и окултните общества, която
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напомня пирамидална структура с много нива, ще бъде завършена тогава, когато Антихристът заеме господарското място
на върха на пирамидата. Като продължих изследванията си,
открих, че СЧВ и „Илюминати“ имат много повече допирни
точки от простото използване на една и съща терминология.
Една от причините да сме чували толкова малко за Съвета
за чуждестранни връзки е това, че неговите правила, подобно
на тези на „Илюминати“, изискват важните срещи на членовете да остават в тайна. Член II от правилника на организацията
гласи:
Изрично условие за членство в съвета, което важи
за всички по силата на тяхното членство, е членовете да спазват правилата и нормите, които понякога
спуска Съветът на директорите относно провеждането на съвещанията на съвета и разпространението
на изявления, направени там. Разкриването и публикуването на такава информация или друго действие
на член в противоречие с разпоредбите може да бъде
разглеждано от Съвета на директорите, в изключителното му право единствен да решава това, като
основание за прекратяване или суспендиране на членството съгласно чл. I от правилника38.
Страница 182 на годишния доклад на СЧВ за 1990 г. още
казва:
Не би било в съгласие с организационното правило за неразпространение на изказвания, ако участник
в среща „публикува изказване на оратор в атрибутна
форма1 във вестник, да се повтори то по телевизията
или радиото, на ораторски подиум или в класна стая;
или да се надхвърли броят на записките с ограничено
разпространение, като се разпространи изявлението,
което се приписва някому, в компания или в бюлетин
на правителствена агенция… На участника в среща се
забранява умишлено да предава изказване на репортер
1

Като му се приписват дадени характеристики. Б. пр.
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на вестник или на друга подобна личност, за която се
очаква да го публикува в обществените медии. Същността на правилото… е достатъчно проста: участници в срещи на съвета не трябва да правят изказване, което се приписва да е било направено там, при
обстоятелства, където има реален риск за това да
бъде незабавно широко разпространено или публикувано.“
Толкова за свободата на словото! Какво може да е така важно, че да изисква секретност, щом целта на СЧВ не е да оказва
влияние върху американската политика по посока на единно
световно управление?
За да изпълни мисията си на водач на американския народ
към нов световен ред, СЧВ използва стратегия, много сходна
на тази, използвана от Адам Вайсхаупт. Високопоставените
хора трябва да бъдат обградени от представители на съвета;
особено важни са ключовите позиции на съветници на представители на изпълнителната власт – така членовете на СЧВ
могат да получат пълно влияние. Тази тактика ще бъде приложена също и в полето на образованието, информационните
средства, военното и банковото дело, докато в крайна сметка
членовете на СЧВ не станат ръководители във всяка една от
тези области.
Много просто, целта на СЧВ е да повлияе на всички аспекти на обществения живот по такъв начин, че един ден американците да се събудят и да видят, че системата на единния
световен ред е в ход, независимо дали са искали това или не.
Тяхната надежда е да доведат американците до точката, откъдето влизането в световното управление ще им изглежда точно толкова естествено и по американски, колкото бейзбола и
ябълковия пай. Всичко това звучи абсурдно, докато човек не
осъзнае колко далеч вече са стигнали плановете на СЧВ.
Използвайки илюминистката тактика и подкрепата на
главните глобалистки фондации, СЧВ може да напредне в изпълнението на плановете си бързо и с относителна лекота.
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През 20-те и 30-те години организацията успя с бързи крачки
да завоюва влияние върху Демократическата партия, а през
40-те години стъпи здраво и в Републиканската партия.
Благодарение на помощта на Франклин Рузвелт в началото на Втората световна война, СЧВ получи влияние върху
Държавния департамент, а следователно и върху външната ни
политика. Рене Уърмзър от Комисията „Рийс“ обяснява как е
станало това:
Когато избухна Втората световна война, организацията фактически бе станала „агент“ на правителството. Фондацията „Рокфелер“ вече бе започнала
дейността си и бе финансирала някои изследвания,
известни като „Изследвания за войната и мира“, направени главно от сътрудници на съвета. Държавният департамент пое своевременно тези изследвания,
запазвайки основния персонал, който Съветът за чуждестранни връзки бе осигурил39.
Обединени нации
Влиянието, което СЧВ има над Държавния департамент,
ще осигури членството на Съединените щати в Организацията
на обединените нации (ООН) след войната. В действителност
Съветът за чуждестранни връзки ще действа чрез Държавния
департамент, за да основе ООН. Тези подробности са разкрити
през 1969 г. по време на дебати между [под]полковник Арчибалд Робъртс и конгресмена Ричард Л. Отингър, председател
на комисията на Съединените щати към Обединените нации.
По време на това разискване [под]полковник Робъртс заявява:
Организацията на обединените нации се пръкна 2
седмици след ПърлХарбър в кабинета на държавния секретар Кордел Хъл. В писмо до президента Франклин
Д. Рузвелт с дата 22 декември 1941 г. министър Хъл по
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нареждане на неговите безлики спонсори препоръчва
основаването на президентски консултантски комитет за следвоенна външна политика. Този комитет за
следвоенна политика фактически бе заплануваната
комисия за Обединените нации и тяхната харта40.
[Под]полковникРобъртс посочва имената на хората, които
съставят комитета освен държавния секретар Хъл. Списъкът
включва различни съветници и членове на Държавния департамент, представители на СЧВ, както и ръководители на образованието, медиите, научните изследвания по външна политика41.
Това са истинските основатели на Организацията на обединените нации. Общо десет от четиринадесетте членове на
комитета са членували в СЧВ. Както изтъква Робъртс: „Всеки
член на комитета… без изключение бе член на Съвета за чуждестранни връзки или под влияние на Съвета за чуждестранни връзки42.“
През 1945 г. на учредителната конференция на Организацията на обединените нации четиридесет и седем членове
на СЧВ са в делегацията на Съединените щати. Сред тях са
Едуърд Стетиниъс, новият държавен секретар, Джон Фостър
Дълес, Адлей Стивънсън, Нелсън Рокфелер и АлджърХис, който е генерален секретар на учредителната конференция на
Обединените нации43.
За да се гарантира, че Съединените щати няма да се откажат от присъединяването си към Организацията на обединените нации, както направиха с Обществото на нациите,
международната организация този път ще се разположи на
американска земя. Така американското общество ще окаже
по-малка съпротива срещу тази стъпка. Теренът за сградата
на Обединените нации е подарен „благосклонно“ от Джон Д.
Рокфелер-младши44.
Като постига присъединяването на Съединените щати
към Обединените нации, които представляват световно правителство в умален вид, Съветът за чуждестранни връзки до-
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вежда докрай първата си главна цел. Използвайки влиянието
си в държавното образование и средствата за масова информация, СЧВ ще продължи да разпространява благоприятна
представа за Организацията на обединените нации сред американското общество, която рано или късно, стъпка по стъпка
ще доведе до участие на САЩ в напълно оформената система
на световно управление. Те разбират, че за това е нужно време.
Ако СЧВ бе опитал да въвлече САЩ в световно управление
наведнъж, опитът щеше да претърпи неуспех. Американският
народ щеше да му противодейства с пълна сила. Затова непосредствената цел на Организацията на обединените нации е просто
да подготви американците за идеята на световното управление.
Това е само част от създаването на благоприятни условия.
От създаването на Организацията на обединените нации
през 1945 г. неговите ръководители се провиняват в редица
възмутителни действия. Например Алджър Хис е разобличен
като съветски шпионин. Генералният секретар (на ООН) У. Тан
възхвалява Ленин като ръководител, чиито „идеали за мир и
мирно съвместно съществуване са спечелили широко международно признание и че те съответстват на целите на Хартата
на ООН“. Бе разкрито, че генералният секретар (на ООН) Курт
Валдхайм е бил нацистки пехотинец по време на Втората световна война. Въпреки тези разкрития все още повечето американци днес разглеждат ООН като „добра организация“. Удивително е какво може да се постигне дори само с достатъчно
благоприятна публичност в средствата за масова информация.
Наред с отговорността за Организацията на обединените
нации Съветът за чуждестранни връзки ще продължи да бъде
движеща сила на многобройни сателитни групировки, като
Билдербергите, Римския клуб и Тристранната комисия, всяка
от които е създадена, за да изпълнява специфична задача от
широкия план за установяване на нов световен ред. Създаването на тези нови организации ще представлява просто преструктуриране на политическата йерархия на един свят, която
постоянно се мени, преработва и адаптира според текущата
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обстановка по такъв начин, който най-ефективно ще спомогне за изпълнението на плана ѝ.
Йерархията наред с другите неща е нужна, за да се постигне световно управление на етапи чрез формиране на административни региони. Това съответства на Хартата на ООН, която
поощрява осъществяването и администрирането на световно
управление на регионална база. (Съгласно глава 8, член 52(2–
3) и 53(1) на хартата „Регионално устройство“46.) Стратегията
е проста. Страните на света най-напред ще се слеят в няколко
региона. Това ще разшири концепцията за национален суверенитет, а след това тези региони ще се слеят в единна система
на световно управление.
Скоро обаче става ясно, че е почти невъзможно да се постигне световно управление по региони, поради съпротивата
на хората по света срещу тази идея. Така че силите, които искат това, решават да разделят света най-напред на икономически райони, надявайки се да подготвят почвата за бъдещи
политически съюзи на базата на същите тези географски граници. За да се постигне това, се създават няколко организации
със специални задачи, за да управляват образуването на регионални браншови сдружения. Организацията, отговорна за
икономическата интеграция на Европа, ще бъде групата „Билдерберг“, известна повече като Билдербергите.
Билдербергите
Публичното име на групата идва от хотел „Билдерберг“ в
Остербег, Холандия – мястото на първата среща на дружеството през 1954 г. Групата се състои от около сто елитни представители на властта от страните, членки на НАТО (Североатлантическия съюз)48. Нейните лидери са свързани с тези от
Съвета за чуждестранни връзки и затова тя можеда се категоризира като сродна на СЧВ организация. Финансират я редица
от основните институции на единния свят, включително фон-
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дацията „Рокфелер“ и фондацията „Форд“. Изричната цел на
групата „Билдерберг“ е да раздели Европа на региони49. Тази
цел се разкрива от Джовани Анжели, шеф на „Фиат“ и един от
лидерите на Билдербергите. Анжели заявява: „Нашата цел е
европейската интеграция и там, където политиците се провалиха, ние, индустриалците, се надяваме да успеем50.“
Джордж Макгий, бившият посланик на САЩ в Западна Германия, изважда наяве, че: „Спогодбата от Рим, която даде живот на Общия пазар, бе откърмена на съвещанията в „Билдерберг“.51“ С други думи, сегашната Европейска общност, която
скоро ще се превърне в политически съюз (на 31 декември
1992 г.), е рожба на групата „Билдерберг“.
Първостепенната цел на Билдербергите, като тази на техните сродни организации – Съвета за чуждестранни връзки и
Организацията на обединените нации – е установяване на световно управление. Тази философия на Билдербергите е отчетливо обяснена от първия председател на групата принц Бернард Нидерландски (чието семейство е главният собственик
на Ройал Дъч Шел Ойл Къмпани). Бернард пише:
Тук настъпва най-голямата ни трудност. Тъй като
правителствата на свободните нации са избрани от
народа, ако те направят нещо, което народът не харесва, ще бъдат свалени. Трудно е да се превъзпита народ,
който е бил отгледан в национализъм, така че да приеме идеята да се откаже от суверенитета си в името на
наднационална организация… Това е трагедията52.
Сред видните американски билдерберги са Дейвид и Нелсън Рокфелер, Томан Хюс от дарителския фонд „Карнеги“, Уинстън Лорд, предишен директор по планиране и координиране към Държавния департамент, Хенри Кисинджър, Збигнев
Бжежински, Сайръс Ванс, Робърт Макнамара, бивш президент
на Световната банка, Донълд Рамсфелд, Джордж Бол, бивш заместник държавен секретар и директор на „Леман Бръдърз, Робърт Андерсън, президент на АРКО и сътрудник на института
„Аспен“, президентът Джералд Форд, Хенри Грънуолд, главен
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редактор на „Тайм“, Хенри Дж. Хайнц II, председател на Управителния съвет на компанията „Х. Дж. Хайнц“, отец Теодор М.
Хесбърг, бивш президент на университета „Нотр Дам“ и Шепърд
Стоун от института за хуманитарни изследвания „Аспен“1.53
Фактически всеки един от американските билдерберги е
настоящ или бивш член на СЧВ. Сред участниците от Европа
има министър-председатели, външни министри и финансови
ръководители, като (да споменем само някои) Хелмут Шмидт
от Западна Германия, Румор от Италия, барон Едмонд дьо Ротшилд и Жискар Д’Естен от Франция, сър Ерик Роул, председател на „Варбург&Ко“ в Англия.
Римският клуб
Друга организация, на която голям брой от членовете са и
членове на Съвета за чуждестранни връзки, е Римският клуб.
Римският клуб твърди, че е неформална организация на помалко от сто души, които по собствените им думи са „… учени,
педагози, икономисти, хуманитаристи, индустриалци и държавни служители на национално или международно равнище…56“ Сред тях има членове на фамилията Рокфелер57. Около
двадесет и пет членове на СЧВ участват в Американското дружество на Римския клуб58.
Клубът води началото си от април 1968 г., когато ръководители от пет различни страни се събират в Рим по покана на
Аурелио Печеи, виден италиански индустриалец, имащ тесни
връзки с корпорациите „Фиат“ и „Оливети“59. Организацията
твърди, че има решения на въпроса за световния мир и напредък. Обаче тези решения винаги подкрепят идеята за единно
световно управление за сметка на националния суверенитет.
Институтът „Аспен“ също е сродна организация на СЧВ и Билдербергите и подобно на тях е силно свързан с фондациите „Форд“ и
„Рокфелер“. Той е наричан „школа за подготовка на бъдещи световни
правителствени чиновници54“.
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Римският клуб е натоварен със задачата да контролира
разделянето на света на региони и унификацията на целия
свят, затова може да се каже, че клубът е една стъпка над Билдербергите в йерархията на единния свят. (Основателят на
Римския клуб е бил близък сътрудник на Билдербергите60.)
Доколкото бях в състояние да установя, повечето от директорите за планиране на световно управление понастоящем идват от Римския клуб.
Заключенията и препоръките на клуба се публикуват от
време на време в специални, строго поверителни доклади,
които се изпращат до управляващия елит, за да бъдат осъществени. На 17 септември 1973 г. клубът издаде такъв доклад, озаглавен „Адаптивен модел на глобалната световна
система с разделяне на региони“, подготвен от членовете на
Римския клуб Михайло Мезарович и Едуард Пестел61.
Документът разкрива, че клубът е разделил света на десет
политико-икономически региона, които са наречени „кралства“. (Това ми звучи като сбъдване на Данаил 7:15:26 и Откровения 13.) Тези „кралства“ все още не са окончателно затвърдени и все още могат да настъпят промени, но вече можем да си
представим какво ни предстои.1
Опирайки се на изследването на Мезарович – Пестел, Аурелио Переи, основател на клуба, казва:
Техният модел на света се основава на нови разработки на сеорията за йерархичните системи с
много нива, разделя света на десет независими и взаимодействащи си региона, в които има политическа,
икономическа и характерна за дадената страна конкретност… Естествено това са само прототипни модели. Мезарович и Пестел се нагърбиха с херкулесовска
задача. Пълното осъществяване на тяхната работа
ще отнеме много години.62
По време на управлението на Никсън САЩ бяха допълнително
разделени на десет федерални подрайона под претекста на „управление при бедствия“ и „децентрализация на изпълнителната власт“.
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През 1974 г., само година след разпространението на доклада до членовете на клуба, Мезарович и Пестел издават
своите „открития“ в книга, озаглавена „Човечеството на повратна точка“, която е предназначена за обществена консумация. На страница 161–164 от тази книга авторите представят
същите тези десет региона, само че този път думата „кралства“
е пропусната. Очевидно те не искат публиката да разбере истинската природа на политическите амбиции на клуба.
Това, което е особено тревожно, е, че Римският клуб има
религиозна мотивация, както е при окултизма. На страница
151 и 152 от „Човечеството на повратна точка“ Аурелио Печеи разкрива своите пантеистични (свързани с „Ню ейдж“)
вярвания – говори за единението на човека с природата и
трансцедентното и използва термина „ноосфера“, за да назове единното интелектуално поле на човешката раса. Този необичаен израз не може да се намери в речника. Използвайки
този термин, Печеи се издава, че е ученик на френския йезуит
Пиер Теяр дьо Шарден, чиито окултни идеи и писания, както
по-късно щях да открия, са имали силно влияние върху движението „Ню ейдж“. Фактически Шарден е един от най-често
цитираните писатели от страна на водещи окултисти на „Ню
ейдж“.
В края на книгата Печеи отбелязва: „От древни времена
философите са подчертавали единството на битието и взаимната връзка между всички елементи на природата, човека
и мисълта. Обаче тяхното учение рядко е рефлектирало в политическото или социалното поведение 63.“ Римският клуб и
неговата мрежа от филиали иска да промени всичко това. Окултната насока на Римския клуб личи и по това кой членува
в американското му дружество – сред тях е Норман Казънс в
късните му години, дългогодишен почетен председател на
„Граждани за планетата“ и може би най-известното и уважавано име в ръководството на движението „Ню ейдж“. Други
членове са Джон Незбит, автор на „Мегатенденции“, Еймори
Лъвинс, говорител в центъра „Ню ейдж“ на Джон Денвър (Уин-

54

дстар, в Сноумас, Колорадо), Бети Фридън, президент и основател на Националната женска организация, Джин Хаустън и
Хейзъл Хендересън, добре известни автори и говорители към
центровете и конференциите на „Ню ейдж“. Робърт О. Андерсън и Харлън Б. Кливланд също са негови членове. И двамата
участват в СЧВ и са тясно свързани с института за хуманитарни изследвания „Аспен“. Четирима американски конгресмени,
освен че са представители на организацията „Планирано родителство“, служители на Обединените нации и хора, свързани с фондациите „Рокфелер“ и „Карнеги“, са и негови членове64.
Такива са повечето от хората, които са на първа линия в
борбата за осъществяване на нов световен ред! Не може да има
никакво съмнение относно факта, че те имат политически намерения. На страница 193 от „Пределите на растежа“ (първата
книга на СЧВ, публикувана през 1972 г.) клубът заявява: „Ние
вярваме, че скоро ще стане очевидна нуждата от социални нововъведения, които да съответстват на техническите промени, и от радикална реформа на институциите и политическите
процеси на всички нива, включително най-високото – това на
световната икономика.“
Изпълнителният комитет на Римския клуб завършва книгата със следното:
Ние вярваме, че неочаквано голям брой мъже и
жени от всички възрасти и социално положение с готовност ще откликнат на предизвикателството и
пламенно ще желаят да обсъждат не „ако“, а „как“ можем да създадем това ново бъдеще.
Римският клуб планира да подкрепи такава дейност по много начини… А тъй като интелектуалното
просвещение не дава резултат, ако не е и политическо,
Римският клуб ще поощрява създаването на световен
форум, на който държавници, политици и учени ще могат да обсъждат без ограниченията на формалните
междуправителствени споразумения опасностите и
надеждите за бъдещата глобална система65.
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Разположение на световните системи
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В „Човечеството на повратна точка“ клубът е не по-малко ясен относно намеренията си. Разглеждайки проблема за
управлението на икономиката, недостига на храна и околната
среда, авторите заявяват:
Разрешаването на тези кризи може да се разгъне
само в глобален контекст на дългосрочна основа с пълното и изрично зачитане на възникващата световна
система. Това наред с другите промени би довело до
нуждата от нов световен икономически ред и глобална система за разпределяне на ресурсите… Световното съзнание трябва да се развие, като всеки индивид
осъзнае ролята си като член на световната общност… Това, че основният елемент на сътрудничеството между хората, а следователно и на оцеляването,
е движението на национално към глобално ниво трябва да стане част от съзнанието на всеки индивид66.
Книгата завършва с коментар на директорите на Римския
клуб Аурелио Печеи и Александър Кинг, които казват:
Ветровете на промените започнаха да духат. Надига се остро и тревожно усещане, което показва, че
ще трябва да настъпят фундаментални промени в
световния ред и в неговите управляващи структури,
в разпределението на благата и доходите, в нашите
собствени възгледи и поведение. Може би само един нов
просветителски хуманизъм може да позволи на човечеството да преодолее този преходен период без непоправими сътресения.
Тристранната комисия
През 50-те и 60-те години на ХХ в. същите лидери на Конгреса, които водеха активна кампания срещу системата на Федералния резерв, започват да разобличават Съвета за чуждестранни връзки. Те получават значителна помощ от граждански
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групи за действие, които са разбрали заплахата и реагират
съответно. В резултат на тези усилия и особено на разследванията на Конгреса в края на 60-те и началото на 70-те години
истината започва в голяма степен да достига до американския
народ, независимо от отсъствието на публикации в пресата. За
първи път много американци осъзнават факта, че голяма част
от американската индустрия е попаднала под властта само на
няколко институции.
Проектантите на глобализма си дадоха сметка, че трябва
да се направи нещо, за да не загубят онази почва под краката си, която са завоювали през изминалите петдесет години. Стратегията им ще включи пренасочването на парите на
американските и европейските потребители в джобовете на
японските индустриалци и арабските нефтени магнати, които
ще ги използват бързо за придобиване на западни компании
и недвижими имоти. Така, ако американците обвинят някого,
това ще бъдат японците и арабите, а не Рокфелерови и техните съюзници, които са истинските виновници.
Въпреки че преди арабските лидери никога не са били
в състояние да се справят с това, те изведнъж кажи-речи за
една нощ се събират, за да наложат ефективно нефтено ембарго през 1973 г. Един възможен катализатор на кооперирането
би могла да бъде общата ислямска религия, която изповядват.
Обаче никога в миналото тя не бе им попречила да се карат.
Единственият друг общ знаменател на арабските страни е
нефтът, който е откриван, сондиран и пласиран по пазарите
вместо тях от американските и европейските нефтени картели. Всичко, което трябва да направят арабските лидери, е да
се облегнат удобно в креслата и да наблюдават как негласните
им партньори ги правят богати. Истината е била и продължава да е тази, че арабските принцове дължат повече от богатствата си на Рокфелерови и техните съдружници.
Част от тези пари незабавно се насочват обратно в американските и европейските супербанки като „Чейс Манхатън“,
при което някои от арабските шейхове фактически се превръ-
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щат във вицепрезиденти на същите банки. Голяма част от останалите пари се реинвестират в американската индустрия и
в недвижими имоти.
Енергийната криза, предизвикана от ОПЕК, също ще спомогне за превръщането на Япония в индустриален гигант.
Японските коли са готови за старт. Американските потребители, принудени да намалят консумацията на енергия, ще се
тълпят да купуват тези нескъпи коли с малък разход на гориво. Японските производители на коли едва ще смогват да
задоволят търсенето. Цялата тази дейност ще бъде защитена
от нашите либерални закони за свободна търговия. Междувременно американската автомобилна индустрия ще е потопена в дълбока рецесия, от която никога не ще се съвземе
напълно.
Японските индустриалци ще инвестират състоянието си в
други многообещаващи индустриални отрасли. Не след дълго
Съединените щати ще са залети от евтини вносни стоки, като
се започне от битовата електроника и се стигне до индустриалните роботи. Голяма част от тези печалби, подобно на арабските пари от нефта, ще се използват за закупуване на недвижими имоти в Съединените щати и в целия останал свят.
Оказа се, че нефтените кризи ще послужат повече за изграждане на новия световен ред, отколкото посветените можеха да се надяват. Действайки чрез японски и арабски партньори, глобалистите ще бъдат в състояние да придвижат
плановете си, почти без да предизвикат подозрение. Преразпределението на благата на света просто ще бъде използвано
за насърчаване на „Ню ейдж“ на „глобална икономическа взаимна зависимост“, концепция, която ще се окаже полезна при
полагането на основния камък на единното световно управление. За да подпомогне тези усилия, Дейвид Рокфелер създава
Тристранната комисия през 1973 г.68
Целта на Тристранната комисия е да подпомогне единното световно управление чрез насърчаване на икономическата
взаимозависимост между свръхсилите. Като води икономики-
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те на страните – членки към състояние, при което те ще бъдат
напълно преплетени, Тристранната комисия подпомага опитите за разделяне на региони, правени от страна на сродните
ѝ организации – Билдербергите и Римския клуб. Първият съратник на Рокфелер в това начинание е Збигнев Бжежински,
който изработва проекта на хартата на комисията и след това
става пръв директор на тази организация (1973–1976)69.
Бжежински, който по-късно става съветник по националната сигурност на Джими Картър, пише няколко книги, които
детайлно разглеждат схващанията му за света. В една от тези
книги, озаглавена „Между две епохи“, написана през 1970 г.,
Бжежински призовава към нова международна парична система и подготвя читателя за приемането на глобална данъчна
система70. Той разкрива също така (на стр. 72) вижданията си
за философията на Карл Маркс:
Марксизмът представлява по-нататъшен жизнен
и съзидателен етап в съзряването на човешката концепция за света. Същевременно марксизмът е победа
на отворения навън, активен човек над вглъбения, пасивен човек и победа на разума над вярата: той набляга на способността на човека да формира материалната си съдба – крайна и определена като единствена
същност на човека.
Подобно на своя сътрудник Аурелио Печеи от Римския
клуб Бжежински одобрява писанията на френския свещеник
йезуит Теяр дьо Шарден.
Марксизмът бил послужил като механизъм на човешкия
прогрес, нищо че неговите идеали на практика често са претърпявали неуспех. Теяр дьо Шарден отбелязва на едно място,
че „в цялата си чудовищност не е ли модерният тоталитаризъм всъщност изкривяване на нещо великолепно, а следователно и на нещо много близко до истината? (стр. 73)“
Бжежински продължава:
Марксизмът, разпространен на популярно ниво
във формата на комунизъм, представлява голям на-
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предък в способността на човека да концептуализира
отношението си към света (стр. 83).
Ръководена от тези илюминистки убеждения, Тристранната комисия се превръща фактически в копие на Съвета за
чуждестранни връзки. Тя се ръководи от същите хора, прегърнали същата философия, и се финансира от същите източници, като фондацията „Форд“ е най-големият дарител на Тристранната комисия71. Всъщност всичките осем американски
представители на учредителното събрание на комисията, състояло се в имение на Дейвид Рокфелер, са членове на СЧВ72.
Подобно на Съвета за чуждестранни връзки главната квартира на комисията е Ню Йорк. Обаче за разлика от СЧВ, чиито
членове са само от Съединените щати, Тристранната комисия
е съставена от ръководители на трите световни икономически свръхсили – Северна Америка, Западна Европа и Япония.
Оттук идва и терминът „тристранен“. (Заслужава да се отбележи, че това са първите три икономически региона (кралства),
отбелязани в модела на света, направен от Римския клуб.)
Друга разлика е, че Тристранната комисия е много по-малка от СЧВ. За разлика от сродната си организация, която има
над 2500 членове, комисията има само 325 членове, от които
98 са от Северна Америка, 146 – от Европа, и 81 – от Япония.
На глава от населението Япония досега има най-голям брой
членове от всички нации. Почти всяка голяма японска корпорация има поне един представител в нея.
Северноамериканският председател на комисията продължава да бъде Дейвид Рокфелер, европейският председател
е Жорж Бертои, почетен председател на Европейското движение, и японският индустриалец Исаму Ямашита е председател на комисията за Япония. Заслужава да се отбележи, че ако
не всички, то поне най-важните представители на Франция,
които участват в комисията, са членове на масонската ложа
„Гранд Ориент“73.
В края на 70-те и началото на 80-те години влиянието на
СЧВ и Тристранната комисия върху работите на правител-
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ството нарасна толкова много, че е трудно да се пренебрегне.
Нарасна и броят на конгресмените, които са готови да противодействат на тези организации. Конгресменът Лари Макдонълд изнесе проблема пред Конгреса на 4 февруари 1981 г. с
искане за всеобхватно разследване на СЧВ и на Тристранната
комисия от страна на Конгреса в изпълнение на резолюция
773 на Американския легион, която настоява пред Конгреса да
се проведе разследване на тези организации, за да установи
влиянието им върху политиката на САЩ.
Независимо от това, че Макдонълд не успя да привлече
вниманието на средствата за масова информация към този
въпрос и че постигна само ограничени резултати в Конгреса,
той не се предаде. Макдонълд направи всичко, което е по силите на човек, за да разобличи заговора чак до смъртта си на
борда на корейския пътнически самолет през 1983 г.
„Злополуката“ с полет 007 върна удара върху върхушката,
защото след нея се надигна вълна от недоволство на държавно равнище. Разгневени от смъртта на Макдонълд и от пропуска на медиите даже да споменат факта, че той е разобличавал конспирация, онези, които разбират, че се води битка зад
кулисите, започнаха да упражняват натиск върху Конгреса да
предприеме действия. Един от щатите на предна линия в тази
борба е Индиана, откъдето е произлязла резолюция 773. (Индианаполис е националният център на Американския легион.)
На 3 април 1985 г. Камарата на представителите на Индиана внесе резолюция номер 19, изискваща всестранно разследване на Тристранната комисия и на Съвета за чуждестранни връзки в съответствие с усилията на Лари Макдонълд. Но
подобно на останалите искания за разследвания от страна на
Конгреса и това остава без отговор, главно поради липсата на
обществен натиск върху Конгреса – което отчасти е резултат
на ЛИПСАТА НА КАКВИТО И ДА Е ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕСАТА.1
Не е случайно, че роденият в Индиана Дан Куейл, който не е член
на СЧВ или ТК, често е бил обект на присмех и критика в средствата за масово осведомяване. Не е случайно и това, че Буш избра Дан
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Смъртта на Макдонълд окуражи други лидери на Конгреса
да продължат борбата. Макар че Макдонълд ръководеше тези
опити, той не е единственият конгресмен, който се опитва
да разобличи заговора за създаване на световно управление.
Докато някои конгресмени решиха да се откажат в резултат
на инцидента с корейския пътнически самолет, други лидери,
като сенатора Джеси Хелмс, само удвоиха своите усилия.
След смъртта на Макдонълд Хелмс стана най-откритият
критик на тези организации в Конгреса, многократно заставайки срещу върхушката. В реч пред Сената на 15 декември
1987 г. сенаторът Хелмс се впусна в детайлна дискусия по тези
въпроси, апелирайки настоятелно към своите колеги. Тук са
дадени няколко извадки от неговата важна реч:
Кампанията срещу американския народ – срещу
традиционната американска култура и ценности –
представлява систематична психологическа война. Тя
се подпомага от редица кръгове, които включват не
само Източното ведомство, но и радикалната левица. В тази група се открояват Държавният департамент, Министерството на търговията, централните
банки и международните корпорации, средствата за
Куейл за кандидат за вицепрезидент. С име на един от най-консервативните членове на Конгреса и с това, че идва от щат, смятан за
бастион на консерватизма, желанието на Буш е очевидно. Смятам,
че издигането на Дан Куейл за вицепрезидент е изкуствен опит на
Джордж Буш да успокои консервативното крило на Републиканската партия, което не му вярва. Последващата атака срещу вицепрезидента от страна на информационните средства даде възможност на
Буш да се „докаже“ пред консерваторите, като изпъкне чрез Куейл.
Тази стратегия проработи. Много консерватори гласуваха за Буш
само заради Куейл и защото, ако не гласуваха за Буш, Дукакис щеше
да стане президент. След като информационните средства си свършиха работата с Дан Куейл, малцина ще са онези, които ще обвинят
Буш, ако той изостави бившия сенатор от Индиана заради друг кандидат за вицепрезидент през 1992 г. Ще бъде интересно да се види
какво ще се случи. (Книгата е издадена през 1992 г. Б. пр.)
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масова информация, ръководството на образованието, развлекателната индустрия и много от фондациите, освободени от данъци.
Г-н президент, внимателното вглеждане в това,
което става зад сцената, разкрива, че всички тези
кръгове действат съвместно с господарите на Кремъл, за да създадат това, което някои наричат нов
световен ред. Частни организации като СЧМ, Кралския
институт по международни работи, Тристранната
комисия, Дартмътската конференция, института
за хуманитарни изследвания „Аспен“, Атлантическия
институт и групата „Билдерберг“ служат за разпространение и координиране на плановете за този така
наречен нов световен ред сред влиятелните търговски, финансови, академични и правителствени кръгове…
Психологическата кампания, която описвам, както
вече казах, е дело на група вътре в Източното ведомство, тази аморфна амалгама от богатство и широки
обществени връзки, чиято сила се състои във властта
и над нашата финансова система, и над голяма част
от индустриалния ни сектор. Основният инструмент,
чрез който се контролират американската икономика
и финанси, е системата на Федералния резерв. Политиката на индустриалните сектори, на първо място
тази на многонационалните корпорации, се влияе от
централните банки чрез отпускането на заеми и чрез
големите пакети акции, управлявани от попечителските подразделения на централните банки.
Всеки, който е запознат с американската история,
и по-специално с американската икономика, не може
да не забележи влиянието, което Уолстрийт упражнява върху Държавния департамент и Централното
разузнавателно управление.
Влиянието на тази върхушка от посветени върху

64

нашата външна политика стана факт от живота ни
в наше време. Това проникващо влияние е насочено срещу истинската дълготрайна национална сигурност
на нашия народ. Това е влияние, което, ако не бъде обуздано, в крайна сметка би могло да разруши нашия конституционен ред.
Възгледът на тази върхушка днес се нарича глобализъм. Не толкова отдавна този възглед се наричаше
от неговите критици възглед за единен свят. Фразата
„единен свят“ вече не е на мода сред по-изтънчените;
но тя все още е уместна, защото не се е променило
нищо в мислите и действията на онези, които подпомагат политика в съответствие с догмите си.
Г-н президент, според мнението на глобалистите
държавите и националните граници нямат никакво
значение. Политическата философия и политическите принципи просто стават относителни. Всъщност
дори конституциите нямат вече отношение към
властта. Свободата и тиранията не се разглеждат
непременно като добро и зло и не са непременно компонент на политиката.
От тази гледна точка дейността на международните финансови и индустриални сили би следвало
да се насочи към осъществяване на проекта за единен
свят – с конвергенцията на американската и съветската система като негови главни части… Всичко,
което има значение за този клуб, е увеличението на
печалбите до максимум, чрез практиката на това,
което може да бъде наречено финансов капитализъм,
система, която почива на два стълба – на дълговете
и на монопола. Това не е истински капитализъм. Това
е пътят към икономическа концентрация и към политическо заробване.
Скоро щях да открия колко далеч сме стигнали по този
път…
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Основни стъпки
към единното световно управление
Година
1913

1920
1920–21

Система на Федералния
резерв

Вашингтон (Главна квартира на Управителния
съвет на директорите)

Кралски институт за
международни работи

Лондон

Общество на нациите

Съвет за чуждестранни
връзки

Филиали

1954

1968
1973

Женева

Ню Йорк

Институт за тихоокеански връзки

Ню Йорк

Институт за външна
политика

Хамбург

Център за изследване на
външната политика
1945

Седалище
на основаване

Организация

Организация на обединените нации
Група „Билдерберг“
Римски клуб

Тристранна комисия
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Париж

Ню Йорк

Остербек, Холандия
(Местата на срещите се
променят)
Рим

Ню Йорк

Глава 3

АМЕРИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
В СЯНКА
След като в продължение на няколко години адресът ми
бе в пощенския списък на СЧВ и на Тристранната комисия и
получавах годишните им доклади и литература, можех да
направя анализ на техните членове, за да разбера за себе си
какво влияние упражняват тези институции върху американската политика. Знаех, че те имат голяма власт, но нямах представа колко далеч са отишли нещата.
За първи път разбрах, че аз, както и повечето американци,
бях живял в илюзорен свят. Мислехме, че след като имаме право да гласуваме и да избираме кандидати, ние, народът, имаме
някаква власт. Но истината е, че нямаме.
От времето на Франклин Рузвелт влиянието на СЧВ върху
изпълнителната власт продължава да расте. При управлението на Никсън поне 115 членове на СЧВ заемат постове в изпълнителната власт. А по времето на Картър повече от дузина
членове на Тристранната комисия са назначени на ръководни
постове в администрацията. Тези, които не са членове на ТК,
са членове на СЧВ, а голяма част от тях са членове и на двете
организации. Всичките седем членове на Съвета за национална сигурност при Картър, включително самият Картър, тогава
или по-рано са членували поне в едната от двете групировки.
Сред тях са Уолтър Мондейл, вицепрезидент на САЩ (СЧВ/ТК),
Збигнев Бжежински, съветник по националната сигурност
(СЧВ/ТК), Сайръс Ванс, министър на външните работи (СЧВ/
ТК), Харълд Браун, министър на отбраната (СЧВ/ТК), ген. Дейвид Джоунс, председател на Върховното военно командване
(СЧВ), и Стансфилд Търнър, директор на ЦРУ (СЧВ).
(Обичайна практика за членовете на Тристранната комисия е да напускат комисията малко преди да се кандидатират
за държавни служби. Същото важи и за СЧВ. Но този външен
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политически жест не означава, че бившите членове не се намират вече под влияние на тези организации.)
Традицията продължи и в годините на Рейгън. Въпреки
че Рейгън проведе предизборна кампания срещу двете групи, след като бе избран, той назначи точно седемдесет и пет
членове на СЧВ и Тристранната комисия на ключови постове.
Администрацията на Буш обаче би всички предишни рекорди
– повече от триста и петдесет членове на СЧВ и ТК в момента1
заемат постове в изпълнителната власт.
Висши държавни служители при Буш, които са бивши или
настоящи членове на Съвета за чуждестранни връзки и/или
на Тристранната комисия, са: Джордж Буш, президент (СЧВ/
ТК), Брент Скауфорт, съветник по националната сигурност
(СЧВ/ТК), Ричард Чейни, министър на отбраната (СЧВ), Дик
Торнбърг, министър на правосъдието (СЧВ), Колин Пауъл,
председател на Върховното военно командване (СЧВ), и Карла
Хилс, търговски представител на САЩ (ТК).
Имайки предвид ловкостта на Съвета за чуждестранни
връзки и на Тристранната комисия, вярвам, че е възможно човек да стане член на тези организации за кратко време, без да
схване опасността или да разбере техните цели. Някои могат
да се включат просто за престиж или за да подпомогнат кариерата си, докато други биват канени за „параван“. Но човек,
който е толкова наивен, че да се включи и да остане в такива
организации, не умее да прави преценки и не заслужава да заема ръководна длъжност в правителството на САЩ.
Открих, че всички подразделения на изпълнителната
власт са под влияние на посветени хора от Източното ведомство. Такова е положението от известно време. Държавният
департамент, в който глобалистите проникнаха по време на
Втората световна война, е особено тежко засегнат. Въпреки
че държавният секретар Джеймс Бейкър не е член на Съвета
за чуждестранни връзки или на Тристранната комисия, почти
всеки друг важен служител е техен член, включително замест1

1992 г. Б. ред.
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ник държавният секретар Лорънс Игълбъргър и голям брой
посланици на САЩ.
Министерството на финансите, ръководено от бивши и
настоящи министри, като Никълъс Ф. Брейди и Донълд Ригън,
е друг клон на изпълнителната власт, в който СЧВ и Тристранната комисия доминират.
Глобалистите в Министерството на финансите биват подкрепяни в техните усилия от приятелите им във Федералния
резерв – председателя на Федералния резерв Алън Гриспан
(СЧВ/ТК), Харълд Андерсън (СЧВ), Сайръс Ванс (СЧВ/ТК) и
Пол Волкър (СЧВ/ТК).
Чрез Министерството на финансите и системата на Федералния резерв Рокфелерови и техните съюзници са в състояние да направляват финансовата и паричната политика на
Америка и по този начин успяха да направят своята и на САЩ
икономическа политика равнозначни.
Освен в областта на външните работи и икономическата
политика Източното ведомство има ключ към всички възлови
позиции, свързани с националната ни сигурност. От управлението на Айзенхауер насам голям брой членове на СЧВ и ТК са
заемали постовете на съветници по националната сигурност,
в това число Уолт Ростов (СЧВ), Хенри Кисинджър (СЧВ/ТК),
Брент Скоукрофт (СЧВ/ТК), Збигнев Бжежински (СЧВ/ТК),
Робърт Макфърлейн (СЧВ), Франк Карлучи (СЧВ/ТК) и Колин
Пауъл (СЧВ).
Министерството на националната отбрана също така е
под влияние на посветените. Всеки министър на отбраната
на САЩ през последните тридесет и пет години, с изключение
на Кларк Клифърд (1968–1969 г.), е членувал или в Съвета за
чуждестранни връзки, или в Тристранната комисия.
Същата група работи и в Министерството на отбраната,
като има влияние над стратегическите военни длъжности.
Например всеки върховен съюзнически главнокомандващ в
Европа е бил член или на СЧВ, или на ТК.
Всеки представител на САЩ в НАТО също така е член на
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СЧВ или на ТК. Централното разузнавателно управление
(ЦРУ), което е от решаващо значение за нашата национална
сигурност, е също под влияние на посветените, като от общо
13 директори на ЦРУ досега 9 са били членове на СЧВ.
Списъкът продължава и няма край. Фактически всяка
една от военните области е под контрола на членове на СЧВ.
Отдъхнах си, така да се каже, когато открих, че ген. Норман
Шварцкопф не бе сред военните ръководители, членуващи в
СЧВ. Но това не е много успокоително на фона на предишните факти.
Четирите длъжности в изпълнителната власт, които найчесто са били заемани от членове на СЧВ или ТК, са може би
и най-влиятелните постове в правителството на САЩ, като
се изключи длъжността на самия президент – министърът на
финансите, държавният секретар, съветникът по националната сигурност и министърът на отбраната.
От 1920 г. насам 15 от общо 21 министри на финансите са
били членове на СЧВ. Други 12 от последните общо 14 държавни секретари (от 1944 г.) също са членували в нея. А от годините на Айзенхауер 10 от общо 13 съветници по националната сигурност са принадлежали на СЧВ. През същия период от
време САЩ са имали 12 министри на отбраната, 11 от които са
били членове на СЧВ.
От шестдесет души, които са заемали тези стратегически
длъжности през посочените години, четиридесет и осем са
били членове на СЧВ. Това представлява общо осемдесет процента.
Ако това не е достатъчно тревожно, нека разгледаме факта,
че всеки президент на САЩ от Втората световна война насам,
може би с изключение само на Джон Ф. Кенеди и Роналд Рейгън, е бил или франкмасон, или член на СЧВ, или член на Тристранната комисия. Джордж Буш може би е най-видният сред
посветените, постигнали някога президентския пост. Освен
че членува в „Череп и кости“ – тайно общество към Йейлския
университет, той е бил директор на Съвета за чуждестранни
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връзки от 1977 до 1979 г. и е в списъците на Тристранната комисия като „бивш член на обществена служба“.
Следва списък на нашите девет последни президенти заедно с организациите, в които са членували или членуват:
Франклин Д. Рузвелт – Масонска ложа
Хари С. Труман – Масонска ложа
Джон Ф. Кенеди1 – СЧВ
Линдън Б. Джонсън – Масонска ложа
Ричард М. Никсън – СЧВ
Джералд Р. Форд, младши2 – Масонска ложа/СЧВ
Джеймс Е. Картър, младши3 – СЧВ/ТК
Роналд У. Рейгън4 – Масонска ложа
Джордж Х. У. Буш5 – ЧК/СЧВ/ТК
Един от източниците посочва и Д. Ф. К. като член на СЧВ. Но историческият списък на членовете на СЧВ не съдържа неговото име.
Едно от възможните обяснения за това противоречие е, че Джон Ф.
Кенеди може да е участвал известно време във филиал на СЧВ подобно на своя брат Тед, който е член на Бостънския комитет за чуждестранни връзки.
2
Въпреки че Джералд Форд е настоящ член на СЧВ, той не е участвал в организацията по време на своето президентство. Той обаче е
бил един от американските масони с най-висок ранг и е присъствална срещи на организацията „Билдерберг“.
3
Джими Картър е бил член на Тристранната комисия непосредствено преди да стане президент, но не е бил член на СЧВ до 1983 г.
4
Роналд Рейгън бе направен почетен масон към края на втория
си мандат. Рейгън бе отхвърлил две възможности да получи това
отличие преди най-сетне да приеме третата покана. Но законността
на отличието е оспорвана, тъй като очевидно Рейгън не отговаря на
специфичните изисквания за получаване на почетната степен. Затова Рейгън, бидейки неофициално почетен масон, официално не е
такъв.
5
Въпреки че официално Буш не е масон, той е член на мощно тайно общество с масонски оттенък, известно като „Череп и кости“. Рон
Розенбаум, сътрудник на списание „Ескуайър“, разкри през 1977 г. в
статия, че „Череп и кости“ е свързано с „Илюминати“. Черепът с костите също така са един от тайните символи на масоните.
1
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Не само нашите президенти са участвали в тези организации, но и кандидатите за президенти от бюлетините на опозицията, почти без изключение, са били също така техни членове. Типичен пример за това е предизборната кампания за
президент от 1980 г., когато върхушката издигна кандидатурите на Джон Андерсън (СЧВ/ТК), Хауърд Бейкър (СЧВ), Джордж Буш (СЧВ/ТК/ЧК), Джими Картър (СЧВ/ТК) и Тед Кенеди
(СЧВ, дружеството в Бостън).
Само Роналд Рейгън не бе член на тези групи в момента
на избирането си. Той спечели предизборната борба отчасти и
поради този факт. Той открито водеше кампания срещу СЧВ и
Тристранната комисия в южните щати, като обещаваше, че ще
настъпят промени, ако бъде избран. Но по някакви причини
(може би присъствието на вицепрезидента Джордж Буш) тези
промени никога не настъпиха.
Други неуспели кандидати за президенти са: през 1952,
1956 г. – Адлай Стивънсън (СЧВ), през 1964 г. – Бари Голдуотър
(масон1), през 1972 г. – Джордж Макгавърн (масон/СЧВ/ТК2), и
през 1988 г. – Майкъл Дукакис (СЧВ3). Членството в тези организации не гарантира победата, то само гарантира правото да
се кандидатираш!
Вероятно е тази тенденция при съставяне на бюлетините
да се запази и в изборите през 1992 г., а и след тях. Ако сте се
учудвали защо всичко продължава да върви в една и съща посока независимо от това кой е избран, сега знаете защо! Няма
да е неточно да се каже, че Съветът за чуждестранни връзки
и Тристранната комисия направляват нашето правителство.
Фактически всяко обратно твърдение би било неточно, като
се знае горната информация. Както видяхме, членството в
тези организации е предпоставка за издигане на кандидатуВъпреки че Голдуотър е масон, той последователно е заставал
срещу движението за единен свят. Може би подобно на много други
масони той не разбира истинския характер на своя орден.
2
Става член на СЧВ малко след избирането си и продължава да
членува в него.
1
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ра на някого за президент или за назначаването му на важна
длъжност в изпълнителната власт. Това представлява пълно
разпадане на нашия политически процес.
Дори СЧВ и Тристранната комисия да работеха по най-добър начин за интересите на американския народ, оправдано
ли е такова съсредоточаване на властта? Такава централизация на политическа система не може да представлява справедливо обществото. Независимо от това кой е избран, една
и съща програма за действие застава начело, защото кандидатите на двете партии се извличат последователно от една и
съща идеологическа школа, прегърнала универсализма. Не ми
се представят никакви реални алтернативи. Това не е демокрация. Това е политическа манипулация!
Ако същите ръководни постове бяха заети от християни
евангелисти, участващи в определена църковна секта, можем
да сме сигурни, че информационните средства щяха всеки ден
да крещят „конспирация“, докато не се направи нещо, за да се
промени положението. Все пак вероятността осемдесет процента от нашите водачи да дойдат последователно от една и
съща църковна секта без манипулации на политическия процес е много по-голяма, отколкото тези същите ръководители
да дойдат от съвета за чуждестранни връзки и Тристранната
комисия, защото много църковни секти имат стотици и хиляди, дори милиони членове, докато СЧВ и ТК, взети заедно,
имат по-малко от три хиляди членове. Фактически вероятността по-голямата част от нашите лидери неотклонно да идват от такава малка група хора, е толкова нищожна, че не си заслужава да бъде разглеждана. И така, защо информационните
средства не ни уведомяват за тези важни неща? Отговорът на
този въпрос щеше да се изясни, като продължавах да изследвам списъците на членовете.
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Помощта на средствата за масова информация
Уолтър Кронкайт, бивша ключова фигура в „Си Би Си нюз“
и дългогодишен поклонник на Рокфелер, веднъж заяви: „Рокфелерови са въплъщение на реда на нацията в концентриран
вид: правителствата се променят, икономиката се колебае,
чуждестранните съюзи се изместват – Рокфелерови царуват1.“
Това твърдение е определено вярно и за информационните
средства.
Въпреки че знаех, че определени представители на информационната индустрия са попаднали под влиянието на
Рокфелеровото управление, отново бях изненадан от обхвата
на това влияние. Открих, че всяка една от трите главни информационни мрежи е почти изцяло под влиянието на членовете
на СЧВ или ТК. Списъкът на тези, които членуваха в организациите, бе толкова обширен, че моят парещ въпрос вече не
бе „Кой участва в тях?“, а по-скоро „Кой не участва?“. Следва
частичен списък на бивши и настоящи членове: от Си Би Си
– Уилям Пейли (СЧВ), Дан Радър (СЧВ), Хари Ризънър (СЧВ) и
Бил Мойърс (СЧВ); от Ен Би Си/Ер Си Ей – Том Брокоу (СЧВ),
Джон Чанселор (СЧВ), Марвин Калб (СЧВ) и Ървинг Р. Левин
(СЧВ); от Ей Би Си – Дейвид Ранкли (СЧВ), Джон Скали (СЧВ)
и Барбара Уолтърс (СЧВ); от „Кейбълзнюзнетуърк“ (Си Ен Си)
– Даниел Скор (СЧВ), и от „Пъблик бродкаст сървис“ – Робърт
Макнил (СЧВ), Джим Лерър (СЧВ) и Ходинг Картър III (СЧВ).
Освен че най-важните личности в информационните средства членуват в управляваните от Рокфелер организации СЧВ
и ТК, телевизионните мрежи са под влияние на фамилната
банка на Рокфелер. Юлският доклад от 1968 г., издаден от парламентарната подкомисия по банково дело, разкри, че само
Чейс Манхатън банк управлява 5,9% от акциите на Си Би Ес
и че тази банка и Ей Би Си са синхронизирали работата на дирекциите си2.
По-късен доклад, издаден от Конгреса през 1974 г., показа,
че дяловият капитал на Чейс Манхатън банк в Си Би Си се е
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повишил на 14,1 и че тя е направила основни стъпки за придобиване на контрол над Ен Би Си, закупувайки 4,5% от Ер Си
Ей, централна по отношение на Ен Би Си корпорация. Същият
доклад извади наяве, че Чейс Манхатън банк притежава дялове в двадесет и осем радиоразпръсквателни и телевизионни
фирми. Докладът, озаглавен „Разбулване на корпоративната
собственост“, е резултат на двегодишно разследване и бе публикуван от сенатската подкомисия за междуправителствени
връзки3. Малко след публикуването на тези разкрития още
едно изследване разкри, че Чейс Манхатън банк е придобила
контрол върху 6,7% от акциите на Ен Би Си4.
Би трябвало да се подчертае, че горните данни са резултати от разследвания, проведени през 60-те и 70-те години. По
това време акциите на Рокфелер в трите главни осведомителни агенции нарастват бързо. Техните дялове днес би следвало
да са няколко пъти повече. Също така тези цифри разкриват
само дяловото участие на Чейс Манхатън банк в осведомителните агенции. Акциите на другите Рокфелерови банки и
компании в същите информационни мрежи не са включени.
Тези констатации не разкриват също процентното участие на
Рокфелеровите съюзници в тези агенции. Като се има предвид, че притежаването само на 5% от акциите на корпорация,
в която дялове имат много фирми, обикновено е достатъчно,
за да осигури непълен контрол върху тази фирма, то такова
влияние само на едно семейство в телевизионната индустрия
е действително плашещо.
Светът за чуждестранни връзки, управляван от Рокфелер,
направи важни крачки и към завладяване на контрола върху
телеграфните агенции, които изпращат голяма част от нашите новини. Например служителите в телеграфните агенции
Кетрин Трейъм от „Асошиейтед пред“, Х. Л. Стивънсън от Ю Пи
Ай и Майкъл Познър от „Ройтер“ са бивши или настоящи членове на СЧВ.
Радостен съм, че служителите на „Асошиейтед прес“, които ме осведомиха за тези организации, не участват в тях. Точ-
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но това идва да покаже, че там все още има няколко добри репортери.
Независимите вестници също са прицел на уедрени
предприятия, поглъщащи по-малките. През 1983 г. Службата за конгресни изследвания докладва, че само 531 от общо
1700 американски всекидневника са все още собственост
на независими издатели. (Повечето от тях са малки градски
вестници с ограничено влияние върху формирането на общественото мнение в Америка.) Този брой е много по-малък
в сравнение с броя на независимите всекидневници, които са
съществували през 1945–1981 г.5 Някои от по-важните вестници, намиращи се под влияние на СЧВ, са „Ню Йорк таймс“
с най-голям брой бивши и настоящи членове на СЧВ и/или
ТК, „Нюзуик“ / „Вашингтон пост“, в това число многобройните журналисти, водещи рубрики и собственикът Катрин Грейъм, Дау Джонс &Ко. („Уолстрийт джърнъл“) с голям брой на
бивши и настоящи членове на СЧВ и/или ТК и представители
на „Бостън глоуб“, „Балтимор сън“, „Чикаго сън таймс“, синдикатът „Лос Анджелистаймс“, „Хюстър пост“ и „Минеаполис
стар“/“Трибюн“.
Други важни вестници, които имат връзка със СЧВ, са: „Арканзас газет“, „Дьо Моан Реджистър&Трибюн“, Ганет Ко. (издател на Ю Ес Ей тудей“ и вестници в повече от четиридесет града – от Ню Йорк до Хавай), „Денвър пост“ и „Луизвил къриър“.
Освен това СЧВ влияе върху пресата чрез тридесет и осемте си
филиала – комитетите за чуждестранни връзки, чиито членове допълнително снабдяват с персонал голям брой вестници
по цялата страна.
По-главните списания от орбитата на СЧВ са: „Форчън“,
„Тайм“, „Лайф“, „Мъни“, „Пипъл“ и „Спортс илюстрейтид“ (които са под чадъра на „Тайм“ Инк.), „Нюзуик“, „Бизнес уик“, „U.S.
Нюз & Уърълд рипорт“, „Сатърди рипорт“, „Ридърс дайджест“,
„Атлантик мънтли“, „Макколс енд Харпърс магазин“.
Тези издания са под влияние и на растящ брой банки и
корпорации като „Ситикорп“, корпорация „Чейс Манхатън“,
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банка „Кемикъл“, „Банкърс тръст“ – Ню Йорк, „Манюфекчърърс Хановер“, „Морган Гарънти“, „Ексон“, „Мобил“, „Атлантик
Ричфилд“ / АРКО, „Тексако“, IBM, АТ&T, „Дженеръл илектрик“,
„Дженеръл мотърс“, „Форд мотор къмпани“ и „Крайслер корпорейшън“, чиито обяви създават огромни приходи за големите
магазини.
Нефтените компании, банките и инвестиционните корпорации с голямо влияние, собственост или под влияние на Рокфелер, не са единствените купувачи на рекламно пространство. В този списък трябва да бъдат включени и най-големите
вериги на супермаркети, които може би имат най-много обяви.
„Р. Х. Мейси и Ко.“, „Федърейтид Департмънт сторс“, „Гимбъл
Брадърс“, „Сиърс“, „Роубук и Ко.“, „Дж. С. Пени Ко.“, „Мей Департмънт Сторс Ко.“ и „Елид сторс корпорейшн“ – всички те са имали в управителните си съвети членове на СЧВ или сътрудници
на международни кооперирани банки, свързани със СЧВ6. Към
този списък трябва да се добавят стотици други корпорации,
които също трябва да вложат някъде парите си за реклама.
Наред с управлението на най-важните осведомителни
агенции, вестници и магазини Рокфелеровото ведомство
също така има връзка и с издателствата на книги. Следните
издателства имат представители в СЧВ: „Макмилън“, „Рандъмхаус“, „Саймън & Шустър“, „Макгроу-Хил“, „Харпър Брадърс“,
„IBM Пъблишинг енд принтинг“, „Ксерокс корп.“, „Йейл Юнивърсити прес“, „Литъл Браун & Ко.“, „Вайкинг прес“, „Кауълз пъблишинг“ и „Харпър & Роу“. Много от тях са специализирани
в издаването на учебници, което ни довежда до един важен
въпрос.
Ако индустрията за масово осведомяване и комуникации е
под управлението на лица и организации, предани на глобализма, тогава единственото обществено средство, което остава,
за да ни предупреди за тази опасност, е националното образование. Но как може да стане това, ако основните издателства
на учебници са или собственост, или под влиянието на посветените в конспирацията хора?
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Откриването на това тайно влияние ме накара да разгледам по-внимателно полето на общественото образование, за
да разбера дали конспирацията е стигнала до него. Това, което открих, беше дори по-разочароващо, отколкото ситуацията
около информационните средства. Въпреки че знаех, че образованието преживява трудни времена, не бях разбрал, че това
се дължи на факта, че то бе една от първите цели, набелязани
за разрушаване. Най-сетне разбрах защо в нашите училища
цари такава бъркотия.
Използването на националното образование
За първи път Джон Д. Рокфелер се насочва към образованието през 1902 г., когато създава Централен съвет по образованието7. За да си осигури влияние върху тази освободена от
данъци организация, той назначава своя сътрудник Фредерик
Т. Гейтс за неин председател8. Гейтс разкрива философията на
Рокфелер за образованието в изданието на съвета „Извънреден бюлетин №1“:
В мечтите си ние се виждаме с безгранични възможности, а хората се предават с пълно покорство
в моделиращите ни ръце. Сегашната образователна
практика се изтри от съзнанието ни и без да сме спъвани от традицията, ние ще наложим волята си над
благодарния и податлив селски народ9.
Централният съвет по образованието ще разшири по-късно дейността си и върху гражданите.
Между 1902 и 1907 г. Джон-старши дава общо 43 млн. долара на Централния съвет по образование (ЦСО). А от 1917 до
1919 г. той и неговият син Джон Д. – младши дават общо 200
млн. долара на ЦСО, на фондация „Рокфелер“ и на мемориала
на Лаура Спелман Рокфелер10. Общата сума на парите, дадени
от фондовете на Рокфелер за въздействие върху образованието, би възлязла в днешни пари на повече от 2 милиарда
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долара. Това е невероятно количество пари, отишло, за да
прокара глобализма и социализма в образованието, особено
що се има предвид, че през този период спонсорираната от
фондации опозиция е била малка (ако изобщо е имало такава).
Гари Алън, който написа „Делото Рокфелер“, твърди:
През първите тридесет години на века фондациите (основно „Карнеги“ и „Рокфелер“) използват две
трети от всичките дарения за финансиране на институциите на висшето образование в Америка. През този
период Карнеги – Рокфелер осигуряват общо 20% от
всички постъпления на колежите и университетите
и се превръщат, ако не по име, то в действителност в
един вид Министерство на образованието11.
(Би трябвало да се отбележи, че фондациите „Рокфелер“ и „Карнеги“ имат дирекции с взаимно участие
и често действат в унисон. Това е така и до днес.)
В началото на 30-те години същите тези фондации започват да подпомагат социалистическата философия на Джон
Дюи с големи количества пари12. Дюи, който е известен като
баща на прогресивното образование, продължава да оказва
влияние върху мисленето на американските педагози повече
от всеки друг. Онова, което днес малко хора в Америка знаят за
Дюи, е, че той е бил един от водещите американски атеисти.
Той пише:
Няма Бог и няма душа. Затова не са нужни ученията на традиционната религия.
Като се премахнат догмите и вероучението, тогава и неизменната истина ще бъде мъртва и погребана.
Няма място за фиксирано, естествено право, нито за
постоянни морални абсолюти13.
Днес резултатите от философията на Дюи могат да се видят в хаоса, който съществува в националната ни образователна система.
Съюзът на Дюи със семейство Рокфелер води началото
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си още от времето, когато той преподава на четирима от петте братя Рокфелер, сред които са били Дейвид и Нелсън. Той
започва педагогическата си кариера през 1894 г. в Чикагския
университет, който е един от първите, получили Рокфелеровите пари14. Дюи работи там до 1904 г., когато напуска и се премества в Учителския колеж към Колумбийския университет.
Той ще прекара остатъка от живота си, преподавайки на учители. „Днес 20% от директорите на всички американски училища и 40% от ръководителите на всички учителски колежи
са получили научна степен в Колумбийския университет, където Дюи е прекарал много години като декан на факултет15.“
Както обяснява Гари Алън:
От момента, когато националната образователна система бе децентрализирана, фондациите
насочиха усилията си да оказват влияние върху педагогическите училища (особено върху Колумбийския
университет, богата почва за плодене на дюизма) и да
финансират писането на учебници, които после бяха
възприети в цялата страна16.
Комисията „Рийс“ разбира тази стратегия и насочва голяма част от енергията си, за да разследва влиянието, което
имат фондациите върху институциите за подготовка на учители. Рене Уормзър, адвокат на комисията, отбелязва:
Към избрани университети бяха основани изследователски и експериментални пунктове – особено към
Колумбийския, Станфордския и Чикагския. Тук се роди
една от най-големите злини на нашето образование
напоследък. В това поле, създадено от Рокфелер и Карнеги, работеха много от главните действащи лица в
историята за корумпирането на американското образование. Тук фондациите отглеждаха някои от найревностните академични застъпници за разстройването на американската система и заместването ѝ със
социалистическа държава17.
Учителите традиционалисти, които се съпротивляват
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силно на дюизма, биват изместени от пропагандисти в образованието, подпомагани от милионите на Рокфелер и Карнеги.
Националната асоциация за образование, главното образователно лоби на страната, също е щедро финансирана от фондациите на Рокфелер и Карнеги18. Към 1934 г. Националната
асоциация за образование възприема философията на Дюи за
хуманизъм, социализъм и глобализъм и я осъществява в класните стаи19. Интересно е да се научи, че докато става всичко
това, Дюи успява да се измъкне и да отиде за известно време в
Русия, за да помогне там при организирането на марксистката
образователна система20.
Рокфелерови не само използват парите си, за да сграбчат
властта над американските центрове за подготовка на учители, но също изразходват милиони долари за ново пренаписване на историческите книги и създаване на учебници, които подкопават патриотизма и свободната инициатива21. Сред
серията учебници, предназначени за държавните училища,
издадени с даренията на Рокфелер, е и една със заглавие „Да
изградим Америка“. Тези книги подкрепят марксистката пропаганда до такава степен, че калифорнийската законодателна
власт отказва да отпусне пари за тях22. Рене Уормзър завършва
с думите:
Трудно е да се повярва, че фондацията на Рокфелер
и Националната асоциация за образование са могли да
подкрепят тези учебници, но факт е, че Рокфелер ги
финансира, а НАО ги разпространи широко23.
Фондациите на Рокфелер действат и чрез второстепенни
фондации и мозъчни централи, за да влияят върху образованието и да моделират общественото мнение, като финансират изработването на стотици доклади и студии, които
изкусно прокарват глобалистките и социалистическите виждания за обществото. Тези „открития“ след това се цитират
в учебниците и се определят от средствата за масова информация като събития, макар че в действителност повечето мозъчни централи не са нищо повече от отдели за пропаганда

81

на Рокфелеровото ведомство, които генерират порочна информация.
Според „ИмпериалБрейн тръст“ на Щауп от 1969 г. Съветът за чуждестранни връзки е имал сред членовете си двадесет и двама ръководни служители на института „Брукингс“, 29
служители на корпорацията „Ранд“, 14 на института „Хъдсън“
и 33 на института „Мидл Ист“. СЧВ се гордее с 14 от общо 19
членове на Управителния съвет на фондация „Рокфелер“, с 10
от общо 14 на фондация „Карнеги“ и 7 от общо 16 на фондация
„Форд“24.
Влиянието на върхушката в нашето училище продължава
да нараства през последните няколко десетилетия. Днес неговата власт върху държавното образование е почти пълна. Този
факт се доказва от броя на директорите в педагогическите колежи, които членуват в Съвета за чуждестранни връзки, в това
число Майкъл И. Совърн, Колумбийския университет (СЧВ),
Франк Х. Т. Роудс, университета „Корел“ (СЧВ), Джон Брейдмъс,
Нюйоркския университет (СЧВ), Алис С. Илчмън, колежа „Сара
Лоурънс“ (СЧВ), Теодор М. Хасбърг, напуснал скоро университета „Нотр Дам“ (СЧВ/ТК), Донълд Кенеди, Станфордския
университет (СЧВ), Бено С. Шмид-младши, Йелския университет (СЧВ), Хана Холбърн Грей, Чикагския университет (СЧВ),
Стивън Мюлер, университета „Джон Хопкинс“ (СЧВ), Хауърд Р.
Суеърър, университета „Браун“ (СЧВ), и Джон Д. Уилсън, университета „Вашингтон и Ли“ (СЧВ)25.1
Щом като и тези престижни центрове за подготовка на
учители са под влиянието на глобалистите, възвръщането на
контрола върху държавното образование е станало почти неосъществима задача.
Друг пример за преобладаващото влияние на конспираторите
върху най-важните педагогически училища е фактът, че сред преподавателите в Чикагския университет има 65 членове на СЧВ, в Принстън те са 58, а в Харвард – 30 26
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Ролята на Америка
След като научих за пръв път, че адептите на единното
световно управление държат в ръцете си ключа на нашата
политическа система, аз бях дълбоко потресен. Разумът ми бе
поразен. Не можех да разбера как съм живял толкова дълго,
без да зная нищо за тези неща. Само допреди няколко години
не бях дори и чувал за Съвета за чуждестранни връзки и Тристранната комисия.
След като разбрах за властта на върхушката над средствата за масова информация, се ужасих още повече, но поне найсетне разбрах защо не бях научил за конспирацията по-рано.
Рокфелерови контролираха всяка страна на информационната индустрия – от телевизията до държавното образование. Затова няма начин човек да научи за тези неща, ако не се
срещне случайно с гражданско дружество, което се опитва да
разобличи конспирацията, или не се сблъска с някой аспект на
този въпрос, както бе при мен.
Като продължавах да изследвам движението за единен
свят, въпросът, който постоянно се връщаше в ума ми, бе: Къде
попада Америка в йерархичния проект? Каква роля ѝ е определена да играе?
Хвърляйки светлина върху този въпрос, аз съм убеден, че
в общия проект на Америка е отредено да положи необходимите основи на единното световно управление и след като
изпълни мисията си да въведе човечеството, ако не направо
в новия световен ред, то на неговия праг. Само Америка с нейното име на страна с ненадмината честност и лидерство (като
герой от Първата и Втората световна война и като световен
полицай в областта на човешките права) би могла да изпълни
такъв подвиг. Президентът Буш изяснява този момент в обръщението си от 29 януари 1991 г. Вижте следните извадки от
неговата реч:
В продължение на две столетия Америка служи
пред света като вдъхновяващ пример за свобода и де-
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мокрация. Много поколения наред Америка води борба
за запазване и разширяване на благата на свободата.
А днес, в бързо изменящия се свят, лидерството на
Америка е незаменимо. Американците знаят, че лидерството носи със себе си тежести и жертви.
Но ние знаем защо надеждите на човечеството се
насочват към нас. Ние сме американци, ние имаме уникалната отговорност да свършим трудната работа в
името на свободата.
Ние ще намерим смисъл и удовлетворение, служейки на по-висока от нас самите сияйна цел, запалването на хиляди светлини.
Говорейки за войната в Персийския залив, по-нататък Буш
разкрива каква е тази „по-висша“ цел:
Ние знаем защо сме там. Ние сме американци: част
от нещо по-голямо от самите нас…
На карта е заложена не само една малка страна,
а всъщност тук се касае за една грандиозна идея: новият световен ред, при който различните нации ще са
събрани заедно с обединени усилия да постигнат всеобщия стремеж на човечеството…
С малки изключения светът е застанал сега като
един… за първи път от Втората световна война международната общност е обединена. Лидерството на
ООН, някога само лелеян идеал, сега потвърждава прозорливостта на основателите му…
Затова светът трябва да използва тази възможност, за да осъществи отдавнашните си надежди за
нов световен ред… Да, Съединените американски щати
имат и здравия морал, и средствата да го подкрепят.
Ние сме единствената нация на тази земя, която би
могла да обедини силите на мира. Това е товарът на
лидерството.
Ветровете на промяната сега са с нас. Силите на
свободата са в съюз. И ние се движим към новия век, по-
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уверени от всякога, че имаме подкрепата в родината и
в чужбина да вършим това, което трябва да се свърши
– тежката работа в името на свободата27.
… Новият световен ред – всичко това в името на свободата
и демокрацията? Може ли някой да повярва, че това би било
възможно само поколение по-рано?
Както бе подчертал конгресменът Макдонълд, ако скритите сили се надяват да установят единно световно управление,
те би трябвало най-напред да постигнат контрол над САЩ и да
използват икономическото си влияние, за да поведат останалите нации към новия ред.
Само Америка, с нейните необятни ресурси, е способна да
постави на мястото им последните тухли за завършека на глобалната система. Това са международните банки с корени в Ню
Йорк, американските компютърни програми, благодарение на
които се централизира световното банково дело и телекомуникационните компании, които създават сателитите, необходими, за да бъде наложена системата на световното управление.
Само Америка е способна да създаде икономическото
благоденствие, нужно на суперкапиталистите, за да изкупят
света. Много страни и чужди търговци станаха богати благодарение на изключителното богатство на САЩ, като се превърнаха в съюзници на конспираторите, което направи възможно всичко това. В резултат на това богатство английският
език стана световен търговски език и американският долар е
като световна валута.
Единното световно управление не би могло да се осъществи чрез диктатура. За да бъде приет, новият световен ред трябва да използва за параван нещо, което изглежда като най-истинска демокрация. Америка отговаря на тази представа, тъй
като по света се смята, че тя е крепост на свободата – последната голяма надежда на човечеството. Нещо повече, Америка
има най-голямата космополитна нация в света – фактически
всеки човек по света има поне един роднина или приятел,
който живее в САЩ. Това е много полезно за премахването на
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недоверието и изграждането на благоприятен образ на новия
световен ред.
Смятам, че войната в Залива бе само най-новият ход на
посветените за осъществяване на тяхната цел. Като човек,
чийто племенник бе на фронтовите линии по време на войната, аз имах смесени чувства за участието на Америка. От една
страна, исках да подкрепя нашите синове и дъщери, които оставяха живота си на фронта. В същото време чувствах в сърцето си, че войната е замислена от тези по високите постове, за
да ни приближи към тяхната цел.
Войната трябваше да постигне няколко цели. Тя трябваше
да послужи като оправдание за повишението на цените на нефта, създавайки по този начин източник за милиарди долари
допълнителна печалба за нефтените компании на върхушката. Но по-важното бе, че тя щеше да обедини народите по света срещу общ враг – нещо, което е нужно, за да бъде доведено
човечеството до последната стъпка към единната световна
система. Хюсеин изпълняваше ролята на абсолютния злодей,
когото всички почтени хора по света мразят (като Хитлер).
Войната щеше също да затвърди положението на Америка като неоспорим световен лидер и застъпник на новия световен ред, показвайки на другите страни какво ще им се случи, ако се опълчат срещу възникващата световна система. Тя
трябваше да направи така, че истинските патриоти, които се
противопоставят на концепцията за нов световен ред, да изглеждат антипатриоти, а глобалистите, които подкрепят ООН,
да изглеждат патриоти – по същество да обърне истината с
главата надолу.
Нямам нищо против лидерството на Америка в света, ако
то е такова, че да прегръща Божиите принципи и добродетели
и да даде на другите нации благороден пример за подражание.
Бих желал да съм патриот в онази Америка, която са виждали в
представите си за бъдещето ѝ първите заселници – ЕйбръхамЛинкълн, Луи Т. Макфадън, Лари Макдонълд и други водачи
от нашето минало. Но тяхната представа не включва Америка
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на материализма, корупцията и безбожието, която стана крепост на тайните общества, нито представата за нация, манипулираща другите нации с цел да постигне световно управление.
Вярвам, че повечето американци ще се съгласят с мен за това.
След като получих някаква представа за ролята на Америка в изграждането на новия световен ред, единственият
въпрос, който остана, бе „Какво ще се случи със САЩ, след
като изпълнят мисията си?“ По този въпрос има известно несъгласие между изследователите. Някои смятат, че след като
навлезем в новия световен ред, Европа ще бъде направена
главна квартира на световното правителство. Други смятат,
че седалището на световното правителство ще бъде в САЩ и
по-специално в Ню Йорк.
Съгласно сегашното състояние на нещата Ню Йорк би бил
логическият избор за световна столица, като се има предвид
фактът, че той е град с най-голяма власт и влияние в света и че
главните квартири на ООН, СЧВ и ТК са там. Но тайната европейска йерархия, която носи окончателната отговорност, може
да има други планове. Ако те смятат да разположат световната столица в Европа, ще намерят път да го сторят. Но такова
решение вероятно би включвало или икономическо опустошение, или физическо разрушение на Ню Йорк. Това би могло
да се осъществи по няколко начина – икономически, чрез планиран колапс на фондовата борса или чрез жестока депресия
в резултат на нашия извънредно голям държавен дълг, или
физически – като терористичен акт, като атомна „катастрофа“
или чрез ограничена ядрена война. Какъвто и метод да бъде
избран, смятам, че европейската йерархия ще е в състояние да
осъществи плановете си (ако Бог позволи това).
Съдено ли е на Ню Йорк да бъде разрушен? Не зная отговора на този въпрос, нито пожелавам такава съдба на жителите му. Но е трудно да се пренебрегнат паралелите между Ню
Йорк и големия, порочен град, описан като тайнствен Вавилон
в Откровение 17 и 18. Мога само да се надявам, че тези пасажи
описват нещо друго.
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Глава 4

ДВИЖЕНИЕТО „НЮ ЕЙДЖ“1
Отрано бях разбрал, че политическите и икономическите
опити за създаване на единно световно управление в основата
си са обхванати от мрежа организации с религиозен произход,
които са станали известни под името движение „Ню ейдж“.
За пръв път се натъкнах на тези неща по време на служебно
пътуване до съседен град, където се срещнах със служители
на малък, но печеливш производствен концерн. След срещата
отидох да обядвам в един ресторант заедно със служителите
на компанията.
Когато яденето пристигна, забелязах, че моите домакини
мълчаливо наведоха главите си, за да се помолят над храната. Тъй като и аз съм християнин, се зарадвах, че съм заедно с
други вярващи – нещо, което не се случва често в моята работа. После по време на разговора един от служителите сподели
следната случка, която наскоро се бе разиграла в тяхната компания.
Неотдавна към тяхната корпорация, известна с благотворителната си дейност, се обърнала местна организация за
„добри дела“ с молба да използва заседателната зала на компанията за провеждане на своите месечни срещи. Корпорацията се съгласила. Уговорено било служителка на компанията да поеме секретарската длъжност и да води протоколите
на заседанията на тази новосъздадена организация. Не след
дълго компанията разбрала какво става. Според сведенията
на секретарката организацията планирала начини, по които
да прокара в общината идеи и дейности на „Ню ейдж“. Всичко

Неоокултистично езотерично движение, базирано на пантеизма, като например хиндуизма.
По-обширна експозиция относно неоокултистичното движение
„Ню ейдж“ може да намерите в книгата на Шърли Маклейн „Out on a
Limb“. Бел. ред.
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това било в името на мира и единството и отговаряло на нуждите на общността. Външно това звучало много хуманно. Ако
самата секретарка не била християнка и ако не бе споделила преживяванията си с годеника си, който разбирал от тези
неща,тя не би могла да разбере измамата.
Компанията не беше проучила организацията много внимателно и затова не беше разбрала, че тази група е била от
„Ню ейдж“, но дори и да бяха сторили това, пак не би помогнало, тъй като никога не били чували за движението „Ню ейдж“.
(Това става в началото на 80-те години, когато малко външни,
непосветени хора знаеха за тази мрежа.)
След като обсъдили нещата, ръководителите на корпорацията помолили служителката си да продължи да бъде
секретарка на срещите на организацията, за да събере повече информация. Междувременно компанията организирала
собствена конференция, за да научи нещо повече за „Ню ейдж“.
Те ми казаха, че са помолили един господин, християнин, който знаел повече по темата, да изнесе доклад. Като научиха за
моите интереси, те ме поканиха да присъствам на частно заседание. По ирония на съдбата тази среща, целяща разобличаването на движението, трябваше да се състои в същата заседателна зала, която бе използвана от „Ню ейдж“.
Никога преди това не бях чувал за „Ню ейдж“ и не виждах причини за тревога. Но бях достатъчно заинтригуван от
записките на секретарката, за да измина обратно двата часа
път с кола и да присъствам на срещата по-късно през седмицата.
Не очаквах, че конференцията ще е толкова трудна. Не бях
сигурен какво съм очаквал, но след като докладът приключи,
главата ми просто гъмжеше от въпроси. Докладчикът говореше ясно и търпеливо и бе в състояние да даде точни отговори
на моите въпроси. От това, което казваше, и от документацията, която ми показа, разбрах, че той задълбочено познава темата. Изглежда, това движение „Ню ейдж“ наистина бе реално
и представляваше растяща опасност за нашето общество. То-
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гава още не знаех, че с този господин щяхме да станем близки
приятели и по-късно ще си сътрудничим в разследването на
това движение.
Най-смайващото нещо бе, че събитията, свързани с новите
пари, глобалистките общества и движението „Ню ейдж“, станаха през период от осем месеца. Тези три събития се случиха,
за да ме изведат от състоянието ми на самодоволство. Аз вярвам, че по този начин Бог искаше да привлече вниманието ми.
Оттогава моят живот се промени завинаги. Вече бях готов да
направя сериозно разследване.
В продължение на няколко месеца бях затънал до гуша
в изследователски материали за „Ню ейдж“. Заедно със събирането на повече информация за глобалистките политически общества и извършването на някои изследвания по
икономически въпроси бях започнал да посещавам различни
магазини за здравословна храна в нашата община. Моят нов
приятел, лекторът, ме бе информирал, че „Ню ейдж“ често използва магазините за здравословна храна като прикритие за
разпространение на литературата си и за пропагандиране на
идеите си. Той ми препоръча да посетя някои от тези магазини и да се запозная с книжнината на движението. Реших да
опитам.
Приятелят ми бе прав. В първия магазин за здравословна храна, в който влязох, на по-малко от две мили от дома ми,
имаше всичко – от списанието „Ню ейдж“ до „Новини за майката Земя“. Собственичката на магазина бе толкова възхитена
от моя интерес, че реши да хвърли в кошницата ми няколко
стари броя на списанието „Ню ейдж“ безплатно.
Следващото посещение в магазин за здравословна храна
бе още по-показателно. В магазина имаше голямо разнообразие от крещящи окултни материали. На една информационна
дъска бе закрепено рекламно листче с информация как човек
може да се включи в WICCA – Националната организация на
магьосниците. Под поканата бе написано „Само за сериозни
ученици!“ Не можех да повярвам на очите си. Би трябвало да
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спомена, че открих няколко старомодни магазини за здравословна храна, които не продаваха амбулантно окултни материали, но те бяха по-малко от другите.
След като обикалях няколко съботи, събрах малък куп
книги, бюлетини и списания на „Ню ейдж“. Под различни псевдоними дадох адреса си за включване в пощенски списък, като
се отзовах на някои рекламни обяви в тези издания на „Ню
ейдж“. Така вече можех да установя кой с кого е във връзка и
кои организации са свързани помежду си – или най-малкото
си сътрудничат в обмена на пощенските списъци.
Само шест месеца след като бях направил това, започнах
да получавам литература на „Ню ейдж“ от цялата страна, една
година по-късно не бях в състояние дори да прехвърля материалите, които получавах. Няколко големи сандъка, пълни с
литература за „Ню ейдж“ и окултни материали, се бяха натрупали в моята къща.
Бях се усъвършенствал в ролята си на привърженик на
„Ню ейдж“ и можех да провеждам пространни разговори със
собствениците или управителите на книжарниците на движението. Целта ми бе просто да установя откъде идват те и защо
имат такива убеждения. Допълнително ми помогнаха изследванията на моя приятел и на няколко други негови съратници. Не след дълго ние имахме своя собствена малка мрежа, по
която обменяхме информация и се държахме в течение на нещата. Събираше ни любовта към Христос и всеотдайността в
разобличаването на делата на тъмнината.
След като близо две години бях изследвал „Ню ейдж“,
чувствах, че съм проумял движението и неговия вътрешен механизъм, и смятах, че съм постигнал целта си в тази област.
Не исках да отделям повече време на писанията на „Ню ейдж“.
Материалите са толкова мрачни и потискащи, че винаги след
като ги бях чел, се чувствах угнетен. Вярвам, че Бог ме бе призовал да разоблича движението, защото инак бих спрял проучването много по-рано. Не препоръчвам на никого да прави
такъв вид проучване, освен ако не е абсолютно сигурен, че
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Божията воля иска това от него. После тези хора би трябвало да се освободят от прочетеното чрез четене на Библията в
продължение поне на толкова време, колкото са изгубили за
другите четива.
Неслучайно Сатаната е наречен майстор на изкушението.
Докато някои писания на „Ню ейдж“ са толкова очевидно сатанински, че не могат да представляват заплаха за подготвения
християнин, други са така изтънчени и коварни, че са в състояние да отклонят от пътя и най-предания вярващ. Затова аз
не преувеличавам, когато настоявам читателите да не вземат
с лека ръка тези неща.
Не е възможно в обема на тази книга да се отрази изцяло
дейността на движението „Ню ейдж“. Има много забележителни книги, които по-обширно осветяват пагубните капани на
„Ню ейдж“. Но накратко, ето какво научих.
Мистицизмът на „Ню ейдж“
Изразена просто, религията на „Ню ейдж“ е пантеизмът –
вярата, че Бог е съвкупност от всичко, което съществува. Според пантеизма няма отделен Бог, вместо това тяхната концепция за Бога се състои в това, което те наричат Божа сила (или
жизнена сила). Те учат, че тази енергия или Божа сила протича
през всички живи същества – растения, животни и човешки
същества. Тъй като тази Божа сила тече през всички нас, те
правят логическия извод, че затова и ние трябва да сме богове
или най-малкото част от Бога.
Поради тази вяра повечето пантеисти автоматично поддържат концепцията за единно световно управление, тъй
като световното единствено е от съществено значение за правилното протичане на Божията сила. Тогава човечеството вероятно ще извърши „квантов скок“ към по-високо равнище на
съществуване. В резултат на това всички хора изведнъж ще
получат мистични сили да правят неща, които никога преди
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не са могли да правят. Ще настъпи нюейдж на просветление –
новият световен ред ще бъде роден.
Пантеизмът учи също, че ние никога няма да умрем и следователно няма да бъдем съдени за делата си от Бог. Ние просто продължаваме да се връщаме към живота в различни форми (прераждане) – естествен възглед на пантеистите, които
вярват, че ние сме „едно с природата“.
Учудващо е, че човек може да се поддаде на тези лъжливи
учения, след като пантеизмът ясно се основава на двете найстари лъжи на Сатаната – същите лъжи, които вкарват в грях
Адам и Ева. Змията подмамва първата двойка към греха, като
им обещава, че ако ядат от забранения плод, те: 1) никога няма
да умрат, и 2) ще станат подобни на Бога.
Изглежда, че човек е способен на всичко тъкмо, за да избяга от отговорност и подчинение пред един по-висш авторитет.
Смятам, че най-голямата притегателна сила на пантеизма се
крие в схващането, че човек няма отговорност пред един персонален Бог. Хората са по-склонни да повярват на илюзорната
лъжа и да си бъдат сами авторитет на себе си, отколкото да
приемат истината и да се приближат към своя любещ Създател.
Друго нещо, което открих, бе, че практиките на окултизма
произлизат от пантеистичните вярвания, което най-добре
личи в областта на магьосничеството. Противно на приетото
схващане, много (може би повечето)магьосници не вярват в
Сатаната, нито се съгласяват да практикуват сатанински ритуали. Повечето магьосници и вълшебници вярват, че магьосническата сила се състои просто в манипулиране на силите на
природата или на Божията сила (пантеизъм).
Пантеизмът е сатанинска религия. Въпреки че прекият
култ към Сатаната (сатанизмът) е привлякъл някои последователи, повечето хора не биха се забъркали в него поради очевидно злата му окраска. Вместо него съществува нещо много
по-изтънчено – пантеизмът, развит, за да привлича масите.
Ако практиките на окултизма произхождат от пантеис-
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тичните вярвания, то оттук следва, че водачите на източните пантеистични религии трябва да са водещите експерти в
окултизма по света. Открих, че заклетите последователи на
„Ню ейдж“, онези, които са навлезли дълбоко в окултното,
смятат източните религиозни водачи за водещи авторитети
по окултизъм – така индийските религиозни учители и йоги
са могли да привлекат много последователи на Запад. Обаче
най-почитаните от последователите на „Ню ейдж“ духовни
водачи са тибетските монаси, живеещи при своя духовен учител, Далай Лама. Много видни представители на Теософското
общество, като Алис Бейли и Елена Петровна Блаватска, чиито книги имат най-силно влияние върху днешното движение
„Ню ейдж“, са се обучавали известно време под ръководството
на учители от Далечния изток.
Едно от погрешните схващания, отклонило много хора
от правия път и попречило им да направят връзката между
пантеизма и окултизма, е неправилното разбиране на думите
„мистичен“ и „мистицизъм“, поне що се отнася до съвременната им употреба. Открих, че последователите на „Ню ейдж“
използват понятията „мистицизъм“ и „окултизъм“ като взаимозаменяеми. Действително най-разпространеният речник
сред последователите на „Ню ейдж“ е речникът на Невил Дрюри „Речник на мистицизма и окултизма“. По време на изследванията си отново и отново откривах, че тези думи се използват
като синоними. Най-сетне реших да потърся думата „мистичен“ в „Уебстър“, за да видя какво означава тя в действителност. Една от дефинициите е „свързан с мистериите или езотеричните обреди, отнасящ се до тях, окултен1“.
Излиза, че мистицизмът е просто по-мек, по-предпазлив
начин за назоваване на окултизма. Това, което бе заблудило още повече хората и ги бе насочило в погрешна посока, е
терминът „Ню ейдж“, който звучи приятно, но всъщност е синоним на мистицизъм и окултизъм. В съвременния език да
бъдеш последовател на „Ню ейдж“ и да бъдеш мистик или
окултист е едно и също.
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Поради тези тънкости много хора, привлечени от външните прояви на движението „Ню ейдж“, не разбират факта, че
те са прегърнали окултни идеи. Те рано или късно откриват,
че практикуват окултизъм, но вече са така свързани с новата
си вяра и практика, че често не са склонни да се обърнат и да
се върнат. Окултното е привлекателно и хората се пристрастяват към него може би в същата или дори в по-голяма степен,
както към наркотиците, променящи съзнанието.
Може би най-примамливият и опасен аспект на окултизма
е навлизането или индуцирането на изменно състояние на
съзнанието. Установих, че постигането на изменените състояния на съзнанието е един от главните обединителни фактори
сред последователите на „Ню ейдж“.
Вярвам, че Бог ни е създал с един вид защитен купол, който
да ни предпазва от сферата на окултното. Но ако решим да не
се подчиняваме на Бог и Неговите предупреждения, възможно
е да проникнем през този невидим щит, да се свържем направо
с окултното и да общуваме със силите на тъмнината (демоните). Това може да стане по няколко начина, чрез използването
на най-различни техники за концентрация и медитация – повечето от които предизвикват променено съзнание.1
Някои хора, които преминават в променено (или трансово) състояние, не изпитват „значителни преживявания“ за
известно време, други имат окултни преживявания още при
първия опит. Тези феномени включват такива неща, като пътуване извън тялото (наричано от последователите на „Ню
ейдж“ астрална проекция или космическо пътуване), използване на хипнозата за връщане назад в предишния живот (реОкултната медитация не трябва да се бърка с библейската медитация, в която сме насърчавани да участваме. За разлика от окултната медитация, която води до състояние на транс, библейската
медитация е активен процес, което е показано от Давид в псалмите.
Например да се медитира върху Божието слово, означава човек да
размишлява върху принципите и истините на Библията и това как
те са свързани с нашия живот.

1

95

гресия в предишен живот), различни видения за бъдещи събития (форми на пророчеството) или пряко общуване с духовни
същества (обикновено определяни като духовни водители
или просто водачи).
Изпадането в променено състояние на съзнанието е изключително опасно. Действително има книги на „Ню ейдж“ за
техниките, които вероятно биха те предпазили от лоши преживявания. Гуру в Индия вземат предпазни мерки, когато потъват все по-дълбоко в медитативните състояния. Те се ужасяват от небрежността на практикуващите аматьори на Запад.
Фактът, че повечето християни не знаят за какво става въпрос, само усложнява проблема. Поради липса на разбиране
или кураж (или поради двете) малко проповедници са засегнали тези важни въпроси от амвона. В резултат на това, като
се изключат предупрежденията на Библията относно окултизма и спиритизма, обществото е оставено беззащитно пред измамата на Сатаната.
Малко хора разбират, че преминавайки в изменено състояние на съзнанието, биха могли да разрешат на Сатаната да
въздейства върху тяхното мислене. Възможно е тези променени състояния да унищожават нашия защитен механизъм.
Някои психолози смятат, че в състояние на транс личността не
е способна да разсъждава или да се предпази от лъжата и фалша. Сатаната не е глупав. Той знае това. Възможно ли е в това
състояние човек да не може да прави разлика между добро и
зло и да е по-податлив на думите на духовете или хипнотизаторите?
Например, ако при състояние на дълбока хипноза ви кажат, че вчера сте карали колело с три колелета по главната
улица на вашия град, вие бихте повярвали на това. То става
факт във вашия мозък. Тази опасна сила на окултното е демонстрирана в следния случай.
Преди няколко години специалист по хипноза е бил поканен в гимназията на моята племенница, за да демонстрира
„изкуството си“. Той помолил доброволци да отидат на поди-
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ума, след което успял да ги доведе до състояние на транс. Две
години по-късно, когато посетил същото училище, демонстрирал, че силата му над хипнотизираните е запазена. Той просто
изрекъл ключовата дума и казват, че само звукът на неговия
глас хвърлил хипнотизираните преди ученици отново в транс.
Това уплашило много ученици – и би следвало!
Ако този хипнотизатор поне дотук, изглежда, е бил доброжелателен, това не значи, че неговите практики не са окултни
и че не трябва да се избягват. Няма такова нещо като добър
окултизъм или добра (бяла) магия. И двете са дело на Сатаната. Онова, което изглежда добро в сферата на окултното, само
изглежда такова, докато Сатаната не реши да го използва за
лошите си намерения. Никой не трябва да се заблуждава, че
може да използва или манипулира окултните сили, за да постигне безболезнено „положителни промени“. Ако човек стори това, той ще бъде манипулираният, а не светът на духовете.
Изследвайки тази тема, открих също, че опиатите, водещи
до промени в съзнанието, са били използвани в продължение
на хиляди години за постигане на същата цел – да предизвикат променено състояние на съзнанието. Писателят Невил
Дрюри твърди, че е установено, че древногръцките философи
са използвали опиат, много сходен с ЛСД, за да преминат в състояние на транс. Този опиат е бил приготвян от мораво рогче,
което растяло сред житата по близките поля и е било използвано, преди новопосветените да вземат участие в окултните
ритуали на гръцките мистерии. Някои от философите са били
особено дълбоко навлезли в окултното и опиатите и са посвещавани в елевзинските мистерии2.
Не е случайно, че използването на наркотици и практикуването на окултизма в страната избухнаха едновременно през
60-те години. Двете вървят ръка за ръка. Приемането на наркотици, променящи съзнанието, като ЛСД и хероин, е просто
начинът, по който мързеливият човек постига тези състояния
или „отпътува“, което е едно наистина окултно преживяване.
Това е една от причините да се привиква към наркотиците. По-
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знавам човек, който се отказа от тях, след като откри, че може
да има същите преживявания, ако практикува окултната медитация. Той смяташе, че тя е по-евтина и не така вредна за
тялото му!
На някои хора, които често изпадат в транс, може да им
се явяват духове по време на транса. Някои теолози смятат,
че тези духове, които са всъщност демони, могат да приемат
каквато си искат форма, в зависимост от това в какво вярва
отделната личност. Например последовател на „Ню ейдж“, който е прегърнал пантеизма заедно с присъщата му вяра в прераждането, по време на транс може да се срещне с дух, който
се явява маскиран, като по-висше същество. Това същество е
„извисил се учител“, преминел през няколко прераждания и
уж затова е в състояние да общува така, както по-малко издигнатите не могат.
Хората от областта на философията и психологията, които
са се ровили в окултното, като Карл Г. Юнг, са имали подобни
преживявания – само че те считат тези същества за архетипни
образи или „идеални форми“. От друга страна, на последователните хуманисти, които не вярват в съществуването на царството на духовете, като общо правило им се явяват същества,
представящи се за извънземни, които твърдят, че представляват по-висши форми на живот от други светове и затова са в
състояние да общуват по начини, които хората още не са открили.
Накратко казано, демоните ще кажат на хората това, което
те искат да чуят и са склонни да приемат. Смайващо е, че толкова много хора, които отказват да повярват в съществуването на Бог, не само са склонни, но са и жадни да приемат такива
лъжи. Времето не е променило много хората. Така е било и в
старозаветната епоха.
Интересно ми беше да открия, че всички древни мистични религии, още от библейски времена, са били пантеистични.
Пантеизмът води началото си от древния град Вавилон в Месопотамия и оттам бързо се е разпространил във всички посо-
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ки, за да покрие лицето на земята. Индуизмът е една от издънките на оригиналния вавилонски пантеизъм (чрез арийците
на древна Персия). А будизмът е издънка на индуизма. Всички
съвременни източни религии в крайна сметка могат да бъдат
проследени назад до древен Вавилон, където е започнал бунтът срещу Бога.
Народът на Израил изцяло е бил заобиколен от тези окултни общества. На запад били египетските мистерии (известни още като мистерии на Озирис), от които Бог е бил избавил
израилтяните. На юг са били арабските мистерии, на изток –
вавилонските и персийските мистерии (известни съответно
като мистерии на Семирамида и мистерии на Митра или заратустрианство). На север са били асирийските и финикийските
мистерии (включително култът към Ваал) и по-късно гръцките и римските мистерии (елевзинските мистерии, Дионисиевите мистерии, Бакхусовите мистерии и т.н.). Всички тези пантеистични религии са били едни и същи в основата си и водят
началото си от древен Вавилон по времето на Нимрод.
Бог разпръснал хората от Вавилон при строежа на Вавилонската кула, но това не сложило край на окултизма, а само
прекъснало и забавило разпространението му за известно време. Нови цивилизации се издигнали в Египет, Персия, Индия
и т.н., старите окултни практики се възродили. Оказало се, че
хората просто са взели със себе си вярванията и религиозните
си ритуали. Въпреки че някои промени и модификации в тези
„нови“ мистерии настъпили, за да обслужват развиващите се
култури на различните езикови групи, основните догми и обичаи останали същите. Например всички древни мистерии са
имали окултно жречество, което управлявало страната или
империята в съюз с определен жрец – цар. За да влезе човек в
жреческото съсловие, е трябвало да премине през редица тайни окултни ритуали и посвещения. Когато новопосветеният
е достигал най-високото ниво (или най-вътрешния кръг) на
жречеството, тайното учение му е било разкривано. То винаги
е включвало култ към Луцифер, наричан по-често в мистери-
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ите Богът от Хадес или Богът на подземния свят, обикновено
изобразяван символично със змия или дракон. Това би трябвало ясно да покаже на съвременните хора, че тази религия е
внушена от дявола.
Най-висшите жреци са приемали заповедите си направо
от Сатаната или неговите посланици – демоните, в състояние на променено съзнание. Техниките за постигане на тези
състояния някога са били най-големите, най-добре пазените
тайни на висшите жреци. По-късно те ще бъдат съхранявани
и пренасяни през вековете от тайните общества. Преди едно
поколение същите тези техники (или техни вариации) си проправиха път в западното общество.
Демоничните духове, с които са общували жреците, са ставали богове и богини в мистичните религии. Освен това смятам, че идолите, пред които са се прекланяли в тези религии,
в много случаи са били оформяни по конкретните образи на
демоните, така, както те са се явявали на жреците. Ако това
е истина, масите са се прекланяли не просто на парчета глина, камък или метал, те всъщност са се молили на демоните,
изобразени в тях. Ето защо Бог е бил толкова непреклонен в
заповедите си към Мойсей израилтяните да не се прекланят
пред други богове.
Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза: Аз
съм Йехова, твоят Бог, Който те изведох от Египетската земя, из дома на робството. Да нямаш други богове освен мене. Не си прави кумири или какво да било
подобие на нещо, което е на небето горе или което е на
земята долу, или което е във водата под земята; да не
им се кланяш, нито да им служиш, защото Аз, Господ
твоят Бог, съм Бог ревнив.
				
(Изход, 20:1–5)
По-нататък Бог предупреждава израилтяните чрез Мойсей:
Когато влезеш в земята, която Господ, твоят Бог,
ти дава, недей се учи да правиш според мерзостите на
тамошните народи.
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Да не се намира между тебе никой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, някой чародей,
астролог, гадател или омаятел, никой баяч, запитвач
на зли духове, врач или запитвач на мъртвите; защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа
и поради тия мерзости Господ, твоят Бог, изгонва тия
народи от пред тебе.
			
(Второзаконие, 18:9–12)
Стремейки се към окултни феномени като променените
състояния на съзнанието, човек си играе с огъня. Той нарушава целостта на свръхестествената преграда, поставена
за негова защита от Бог. Затова Библията многократно ни
предупреждава да се държим далеч от тези практики. Други
пасажи, които се занимават специално с този въпрос, са Еремия 29:8–9, Захария 10:2, Исаия 47:13–15, Левит 19:4, 26,31
и 20:6.
Чрез волни или неволни свои маши, които практикуват
окултната медитация, Сатаната е в състояние да организира световното си настъпление за налагане на новия световен
ред. Използвайки тайни окултни йерархии, той систематично придвижва напред своя план и единствената сериозна
заплаха за неговите опити идва от знаещите и преданите
християни, които застават на пътя му. Много от „плана“ се
разкрива късче по късче на хора от целия свят, които чрез
променените състояния на съзнанието имат постоянен контакт с помощниците на Сатаната. В действителност не всеки,
който практикува окултна медитация, се свързва с духове, но
много хора осъществяват контакт и тези срещи са много почести, отколкото повечето хора си представят или пък искат
да признаят.
Макар да е невъзможно да се знае точният брой на хората
в САЩ, които са въвлечени в окултното, честно може да се
каже, че те са се умножили с няколко хиляди през последните
три десетилетия. Това движение има своите признати водачи и авторитети и бълва огромни количества книги и окулт-

101

ни писания, които се четат с вяра от техните последователи.
Смятам, че ако се наложи, мога да съставя списък от наймалко хиляда организации на „Ню ейдж“, които функционират камо в тази страна. Някои от тези групи са малобройни
и представляват малки общини, състоящи се от по няколко
дузини хора. Други организации, особено тези, изградени
около по-големите издания, имат десетки хиляди хора в абонатните си списъци.
Убеден съм, че много от водачите на движението „Ню
ейдж“ знаят точно какво правят и с кого влизат в контакт (демоничните духове). Много от новопосветените в окултизма,
намиращи се под ръководството на тези водачи, може да не
осъзнават, че във върховете се извършва култ към Луцифер.
Но те разбират, че техниките и ритуалите, които практикуват,
са свързани с окултизма.
Смятам, че мнозинството от последователите на „Ню
ейдж“ не попадат в нито една от тези категории. Те се движат
по повърхността на нещата и в наивността си не са наясно в
какво са въвлечени. Такива хора са се свързали с движението,
защото са споделяли повече или по-малко вярвания или практики, като сливане с природата, холистично здраве, световен
мир, трансцедентална медитация, йога или други форми на
окултната медитация. Аз съчувствам на тези хора, защото са
били въвлечени в движението несъзнателно.
По традиция Теософското общество е на предната линия
на движението, играейки важна роля за подготвянето на човечеството да приеме новия световен ред. Тази организация
е произвела много от широко четените класически окултни
книги, като „Съдбата на нациите“, „Новата поява на Христос“,
„Ученичество на нюейдж“ и „Тайното учение“, написана от основателката на обществото Елена ПетровнаБлаватска.
На стр. 53 от „Тайното учение“ Блаватска цитира „Изгубеният рай“ на Милтън, във връзка с „Падналия“, или Сатаната,
който заявява: „По-добре е да управлявам в ада, отколкото да
слугувам в рая.“ На същата страница тя декларира: „По-добре
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бъди човек, венец на земното творение и цар над нейния opus
operatum1, отколкото да се изгубиш сред безволевото войнство в рая3.“
На стр. 76 от „Тайното учение“ Блаватска говори за Луцифер: „… този най-велик идеал, този вечно жив символ – нещо
повече – апотеоз на саможертвата на интелектуалната независимост на човечеството…“ В същата глава тя продължава,
цитирайки с одобрение Елифъс Леви:
Той (Сатаната) е онзи ангел, който бил достатъчно горд, за да смята, че е Бог, достатъчно храбър, за да
спечели независимостта си с цената на вечните мъки
и изтезания, достатъчно красив, за да благоговее пред
съвършената си божествена светлина, достатъчно
силен, за да управлява в тъмнината сред агонията и
да си направи трон от неугасимите погребални клади… господарят на анархията, комуто служи цяла йерархия от нечисти духове4.
Бих могъл да продължа, но нататък текстовете стават още
по-ужасни. Някои от последствията на „Тайното учение“ са
вече доказани – книгата силно е повлияла на Хитлер5. Блаватска ясно разбира, че има Бог и определено избира бунта срещу
него, вземайки страната на Луцифер. Нейната позиция се потвърждава отново с решението ѝ да издава списание, озаглавено „Луцифер“, което излиза кратко време, преди да отстъпи
пред обществения натиск и да спре6.
Друг водач на Теософското общество – Алис Бейли – основава „Луцифер прес“, за да издава и разпространява литературата на обществото. (Това става около 1920 г.) Но поради
възмущението на обществото името скоро е сменено на „Луциспрес“. Допреди няколко години главната квартира на централната организация „Луцистръст“ бе разположена на площада на ООН в Ню Йорк. Организацията има над 6000 членове
и е сред многото, които подпомагат движението за единен
свят7.
1

opus operatum (лат.) – върховно създание. Б. ред.
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Някои от Луциферовите организации, основани от теософската мрежа на Бейли и „Луцистръст“, са училищата „Аркейн“1
в Ню Йорк, Лондон, Женева и Буенос Айрес, „Трайангълс“2 и
„Уърлдгудуил“3 – всичките, основани през 20-те и 30-те години.
Училищата „Аркейн“ са специални центрове за обучение,
които показват на учениците пътя към службата във високопоставена мрежа на движението „Ню ейдж“. Програмата
„Трайангълс“ на „Луцистръст“ е друг начин, по който организацчията помага за налагане на новия световен ред. „Трайангълс“ се състои от стотици групи за медитация от по трима
души, които едновременно си представят триъгълници от
светлина, като рецитират ВЕЛИКИЯ ПРИЗИВ за връщането на
„Христос“ (Антихриста)8.
„Уърлдгудуил“ от своя страна се състои от хора, които се
наричат с колективното име „Нова група от служители на света“. Основана е през 1933 г. и е предназначена да разпространява литература, застъпваща луциферовски теософски виждания по целия свят. През 1961 г. тази група се съединява с
друга окултна организация, която нарича себе си „Световен
съюз“9 и днес активно участва в политиката на планиране и
осъществяване на плана за световното управление.
Много от най-влиятелните организации на „Ню ейдж“,
като „Луцистръст“ и „Световен съюз“, са свързани с обществата, провеждащи политиката на единния свят и подхранват
направо Световната асоциация на конституциите и парламентите – организация, заела се със задачата да ни вкара в новия
световен ред.

1
2
3

От англ. arcane–таен. Б. пр.
От англ. triangles – триъгълници. Б. пр.
От англ. World Good will – добрата воля на света. Б. пр.
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Световна асоциация на конституциите и парламентите
Световната асоциация на конституциите и парламентите
(САКП) е основана през 1959 г. в Лейкууд, Колорадо, близо до
Денвър. Най-важната фигура, съдействала за основаването и
развитието на организацията, е Филип Айсли, който от 1966
г. е генерален секретар на САКП. Под ръководството на Айсли,
поставяйки последните тухли в градежа на новия световен
ред, асоциацията организира временен световен парламент.
От 1982 г. са се състояли вече три заседания на парламента
и на тези срещи са били приети много законодателни актове.
Четвъртото заседание на временния световен парламент ще
се състои в близко бъдеще. Първоначално са били запланувани общо пет заседания, които да доведат до новия световен
ред.
На третото заседание, състояло се през 1987 г., временният световен парламент и временният световен кабинет са
били определени да работят като еквивалент на изпълнителната власт на създаващото се световно управление. Освен
тази дейност САКП намери време да контролира съставянето
на проекта за световна конституция и да създаде лоби, което
да осигури ратифицирането на тази конституция от националните парламенти и правителствата, в които вече доминират или имат силно влияние членовете на същите тези групи.
Кампанията за ратифициране официално започна през
пролетта на 1991 г. на заседание на великото световно народно събрание в Португалия. Колко време ще бъде нужно тези
опити да постигнат одобрение, зависи до голяма степен от
това колко хора ще бъдат предупредени предварително за
плановете на Световната асоциация на конституциите и парламентите. Няма да е преувеличено, ако кажем, че нещата са
изключително неотложни. Ако човек се замисли кои участват
в заговора и размисли върху факта, че САКП е съставена от
хора, влизащи в световния списък „Кой кой е“, той ще е принуден да вземе заплахата насериозно.
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Стратегията на САКП и на нейните дъщерни организации
е да поставя неусетно колкото се може повече тухли от градежа на мястото им, без за това да знаят повече от необходимите
за изпълнение на задачата хора. После, след като бъде положена по-голяма част от основите, САКП и подкрепящата я обширна мрежа на „Ню ейдж“ ще се втурнат напред колкото се може
по-бързо, за да установят световна власт, още преди хората да
са имали истинска възможност да помислят какво се случва
или да са в състояние да създадат опозиция.
САКП не харесва думата „конспирация“. Вместо нея тя
предпочита да използва „сътрудничество“ или „обединяване
за промени“, за да назове усилията си. Въпреки че бе чертала всичките си планове и замисли през последните тридесет
години зад гърба на американския народ, САКП има безочието да твърди, че работи за интересите на демокрацията. Тя е
стигнала чак дотам, че е осигурила авторското право върху законодателните си актове и световната си конституция и така
е узаконила дейността си в рамките на Конституцията на САЩ
– точно чрез този документ, който се опитва да замени.
Преди не много години такива хора щяха да бъдат съдени
за измама и обесени публично на площада. Обаче след повече
от три поколения примамливо и хитро замислена пропаганда
хората са обработени до такава степен, че САКП вече смята, че
може да излезе публично и да бъде приета от повечето жители
на света.
Плановете на САКП, които предвиждат десет регионални
световни правителства, са взети направо от документите на
Римския клуб. Например сред плановете на САКП е предложението, призоваващо към нова международна парична единица, наречено „Нов световен икономически ред“ – точно същият израз се използва от Римския клуб. САКП използва също
така състоянието на околната среда като главен аргумент за
нуждата от световно управление, подобно на стратегиите и
плановете на Римския клуб.
За първи път научих за Световната асоциация на консти-
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туциите и парламентите през пролетта на 1987 г. чрез един
приятел от нашата изследователска мрежа, който бе проникнал в организацията, като се представил за последовател на
„Ню ейдж“. Този приятел бе поканен да участва в третото заседание на временния световен парламент, което бе предвидено да се свика през юни същата година в Маями бийч. Моят
приятел ме покани да участвам в срещата, така че и аз да мога
да получа представа за организацията отвътре. Попълних
формулярите си за участие, като се представях за глобалист,
симпатизиращ на „Ню ейдж“. Работата ми като специалист по
международна търговия и югославско-немският ми произход
ме улесниха в това да си припиша интернационалистки образ.
Аз бях точно такъв човек, от какъвто те се нуждаеха за мрежата си, и моята кандидатура бе одобрена.
Обаче, след като бях организирал всичко необходимо, за
да присъствам на заседанието, трябваше да се откажа в последния момент поради внезапната смърт на тъща ми, която
почина от скоротечна форма на рак.
Независимо че оттеглих заявката си, продължавах да получавам литература от САКП. Бях поразен от неприкрития характер на тези документи, които ясно заявяваха намерението на организацията да създаде световно управление. Копия
от някои от тези писма се намират в приложенията в края на
книгата.
Ще забележите в приложение В, че Айсли полага специални усилия, за да създаде впечатление, че тези срещи са напълно нормални и естествени. Бяха предвидени даже специални
прояви за децата на делегатите, които бяха насърчени да ги
вземат със себе си. Една от тези прояви бе наречена „Детски
кръжок за мир“ и бе организирана и ръководена от йогин
– Шанти Сваруп от Индия, който беше официална „духовна
връзка“ на САКП.
Религиозната обосновка, която стои зад САКП, още веднъж се прояви в писмо, съдържащо списъка на ораторите на
временния световен парламент (приложение С).В края на
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страницата под „Световни духовни водачи“ ще забележите, че
всички „духовни водачи“, които трябваше да говорят на конференцията, бяха йоги и свами от Далечния изток. На същата
страница наред с тези учители по окултизъм бе и преподобният ДжесиДжексън, водач на „Коалиция Дъга“ и кандидат за
президент в момента1. Джексън е също така член на Съвета за
чуждестранни връзки10. Той е един от малкото афро-американци (погледнато статистически), който участва в този план.
Рамзи Кларк, бивш министър на правосъдието на САЩ, бе още
един от всепризнатите американски лидери, които трябваше
да говорят на парламентарното заседание. Той също е един от
вицепрезидентите на САКП, както и бивш член на Съвета за
чуждестранни връзки.
Фактът, че Айсли насърчаваше делегатите да отразят събитието чрез публикации в пресата, показваше, че той бе напълно спокоен за това, което прави. Колко далеч са отишли
нещата, показваше фактът, че Айсли се чувстваше достатъчно
закрилян от глобалистите по висшите правителствени постове и достатъчно защитен, за да започне действия на открито,
пред обществеността, без да се страхува.
След заседанието на Маями бийч продължих да получавам
редовно информация. Правех, каквото можех, за да не предизвикам подозрителността на Айсли, като играех ролята на последовател на „Ню ейдж“. Но през 1989 г. и първата половина
на 1990 г. не чух почти нищо за САКП и се чудех дали не се е
случило нещо. И така на 14 март 1990 г. се свързах по телефона
с Айсли, за да поддържам връзката и за да се уверя, че той все
още е убеден, че аз съм „един от тях“.
Ние бъбрехме известно време и чувствах, че всичко е наред – не усещах никакво подозрение от негова страна. За пръв
път обаче почувствах съжаление към него и имах желание да
споделя Христовото послание с него. Но осъзнавах, че това би
представлявало голям риск. Не можех да си позволя да сваля
маската си – поне не тогава.
1

Книгата е писана през 1992 г. Б. ред.
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Айсли ме осведоми за най-актуалното по въпроса, като
сподели, че главното заседание на Великото световно народно събрание ще се състои по-късно през същата година, за да
започне последната кампания за ратификация на световната
конституция. Бе ясно, че той очакваше успешния завършек на
делото да дойде скоро (няколко години) след провеждането
на това заседание. Мястото за провеждане на великото световно народно събрание беше Александрия, Египет.
Айсли се съгласи да ме държи в течение по пощата. Минаха
няколко месеца, без да чуя нищо. И така през ноември реших
отново да позвъня, за да разбера как стоят нещата. Айсли ме
информира, че срещата е отложена за по-късно – някъде през
пролетта на 1991 г. Той не бе сигурен за точната дата.
Тогава усещах, както никога по-рано, че нещата са спешни. Вярвах, че след много молитви бе настъпил избраният от
Бога момент да направя решителен напредък в изследването
на организацията и на нейния план. По това време се обърнах
с моята информация към издателство „Хънтинг Хаус“. Нещата
бързо дойдоха на местата си и към края на януари вече бях
започнал да работя върху тази книга.
Междувременно получих последното лично писмо от Айсли. Заедно с писмото той ми изпращаше всичко, което ми бе
нужно, за да разоблича конспирацията. Айсли ме подтикваше
да изследвам всичко внимателно, за да се подготвя за предстоящото заседание на великото световно народно събрание.
Наистина щях да изследвам материалите внимателно, но не и
за да участвам в срещата!
Резултатите от моите изследвания са представени в част
втора на тази книга, която изцяло е посветена на разобличаването на Световната асоциация на конституциите и парламентите. В този раздел са представени копия на части от
плановете на организацията и нейни документи. Ако вие сте
скептик и се съмнявате, че действително съществува заговор
за създаване на окултен нов световен ред, то този раздел е за
вас!
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През зимата на 1991 г. все още правех планове да участвам
във великото световно народно събрание, за да събера допълнителна информация. Това е една от причините да започна
да пиша тази книга под псевдоним – не знаех колко бързо ще
бъде завършена тя и не исках да се разкривам преди участието си в срещата.
Но през последната седмица на февруари получих циркулярно писмо от САКП, изпратено до всички участници в мрежата, в което се обясняваше, че мястото на срещата е променено и тя ще се проведе близо до Лисабон, Португалия.
Като преглеждах информационните материали в пакета,
разбрах за първи път, че са поставени строги условия за участие във великото световно народно събрание, с изпълнението
на които всеки кандидат за делегат да „покаже себе си“ като
личност, подкрепяща събранието и неговия призив за установяване на световно правителство. Това можеше да бъде направено по няколко начина: 1) чрез събиране на 700 или повече
подписа на хора, включени в избирателните списъци, 2) публикуване на обяви в пресата, които да оповестят събитието
при тираж 25 000 броя или повече, 3) чрез привличане на организация с 25 000 или повече членове, които да ратифицират
призива за световно велико народно събрание и да приемат
конституцията за федерацията на земята.
Имаше и други начини за участие в събранието, но всичките бяха измислени така, че човек да даде по някакъв начин
личния си принос за изграждането на световното управление.
Още преди да получа това писмо, знаех, че трябва да получа
подписи, за да мога да участвам в събранието, но не си представях, че броят им ще бъде толкова голям. До този момент
мислех, че ще мога да събера необходимия брой подписи от
приятели, които, знаейки какво правя, щяха да се съгласят да
приемат ролята. Но за да събера големия брой подписи, които
изискваше САКП, трябваше да надхвърля кръга на моите приятели. Това бе нещо, което не можех да направя. Не бях склонен да компрометирам вярата си, фактически подпомагайки
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тази дейност и евентуално да стана отговорен за въвличането
на нови хора в този Луциферов опит.
Все още исках да присъствам на събранието, но в крайна
сметка се оставих на Бога. Разбрах, че бях отишъл дотам, докъдето можех.
Осъзнавайки, че бях Христов разузнавам, аз се замислих
над живота на другите разузнавачи, които са били използвани
от Бог в предишни времена. Исках да узная как са реагирали те
при подобни затруднения. Не исках да казвам на Айсли явни
лъжи за това защо не присъствам на събранието, въпреки че
те може би щяха да бъдат оправдани при тези обстоятелства.
Но ако му кажех истината – че няма да участвам в срещата, защото съвестта не ми позволява това и защото съм зает с писане на книга, разобличаваща организацията – вероятно нямаше
да остана жив, за да изпратя настоящото послание. Каквото и
да сторех, не биваше да правя дори и намек пред Айсли за истинските си намерения. След много размисли и молитви найсетне нахвърлих писмото от 26 март.
Освен това на Филип Айсли искам да кажа следното: „Нямам нищо лично срещу Вас. Нещо повече, Вие може би сте убеден, че вървите по прав път. Но това, с което сте се заели, е
изключително опасно и ще доведе до заплаха не само за физическото, но и за духовното съществуване на тези, които са под
ваше влияние. Вашите усилия се градят на погрешна основа,
построена върху окултизма и пантеистичните религии. Тази
нюейдж на просвещение, която искате да възвестите, в крайна сметка ще донесе само хаос и разруха. Нещо повече, вие сте
застанали срещу Бога и не зачитате предупрежденията му от
Светото писание срещу такава дейност. Поради това Вашите
усилия ще пропаднат. Не бихте ли преразгледали позицията
си?“
Препоръчвам на всички, които прочетат тази книга, да
напишат свои собствени лични писма до Филип Айсли и до
изпълнителния комитет на САКП, като ги подканят да прекратят дейността си и им обяснят защо се противопоставят на
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това, което те правят. Адресът, факсът и телефонният номер
на САКП се виждат на заглавната част на писмата от приложенията. Ако се страхувате да дадете името си, не е необходимо
да оставяте адреса си в писмото. Посланието ви ще стигне и
така. Но моля, пишете писмата си тактично, както ни учи Христос. Може би все още има надежда тези хора да видят светлината и да преустановят или забавят дейността си, ако чуят
гласа на достатъчно много загрижени християни и осъзнаят
размера на съпротивата. Дори да не сторят това, те поне ще
знаят и разберат защо ние сме против техните усилия и ще са
предупредени за грешката си.
Причината да разобличавам тази измама е искрената ми
вяра, че Бог ме е призовал да направя така и защото вземам
тази заплаха насериозно. Чаках толкова дълго, преди да изляза публично с тази информация, защото исках да съм абсолютно сигурен, че САКП не е случайна организация на група хора,
които просто се самозалъгват. Ако това бе така, нямаше да има
причина за тревога. Но след подробното изследване на връзките между Световната асоциация на конституциите и парламентите и други влиятелни глобалистки общества, които
също работят за създаването на единно световно управление,
нямах друг избор освен да повярвам, че това действително е
началото на финалния тласък за възвестяване на новия световен ред. Смятам, че след като разгледа следната информация и
приложенията към тази книга, читателят ще се съгласи с мен.
Връзките
Организацията, която най-много изпъква сред лидерите
на САКП, е Световният съюз. Според заглавната част на писмата от февруари – април 1987 г., представени в приложение
D, генерален секретар на Световния съюз и негов почетен пожизнен президент е Шри А. Б. Пейтъл. От друга страна, г-н Н.
С. Рао, председател на Световния съюз, е представен като един
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от двамата съпрезиденти на САКП. Според „Кой кой е в света“
Филип Айсли също е член на Световния съюз, макар че заглавната част на писмото не разкрива тази информация11. А в друго писмо, което получих, открих, че новият генерален секретар на Световния съюз Шамар Базу е също така и официален
представител на САКП.
Както бе споменато по-рано, през 1961 г.Световният съюз
се обединява с „Уърлдгудуил“ – рожба на „Луцистръст“. Тръстът „Луцис“ (или Луцифер) е издънка на Теософското общество, което е вградено в най-високите етажи на масонството. Предишни и сегашни членове на „Луцистръст“ са: Робърт
Макнамара, Донълд Риган, Хенри Кисинджър, Дейвид Рокфелер, Пол Фолкън и Джордж Шулц12 – същата компания, която
ръководи Съвета за чуждестранни връзки и Тристранната комисия. Освен връзките, които съществуват между САКП и СЧВ
чрез „Луцистръст“ и Световния съюз, в редиците на САКП има
най-малко четирима членове на СЧВ. Сред тях са настоящите
членове на СЧВ Жирар Пиел, д-р Кенет Б. Кларк и д-р Глен Т.
Сиборг, които са почетни дейци на САКП, и Рамзи Кларк, който
е бивш член на СЧВ13. Връзките на ДжесиДжексън с тези две
групи също трябва да се имат предвид. Освен това не бива да
се забравя, че и СЧВ е истинската сила, която е скроила организацията и стои зад нея. Повече от 20% от почетните деятели на САКП са свързани с тази организация.
Другаорганизация, която сътрудничи на САКП, е Световният съвет на църквите (ССЦ), СинтияУедъл, негов президент
от 1975 г., е почетен деятел на временния световен парламент.
Това е може би най-ясното доказателство за тайните планове
на ССЦ. Тази организация бе започнала да играе ролята на ръководител на повечето главни протестантски църкви в Америка, а тайно работеше за обединяване с Римската църква. Но,
изглежда, че ССЦ се опитва просто да „обедини“ християнството, за да го вкара в новия световен ред. Това още по-ясно дава
да се разбере защо съветът толкова активно работи за сливането на основните религии в света. Това фалшиво единство е
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нужно, за да бъде поставено човечеството под властта на световното управление.
Представа за размера на мрежата на САКП може да се добие от списъка на организациите, в които членува нейният
директор. Освен че е член на Световния съюз, Айсли е член и
на множество други организации, сред които са Международната асоциация на педагозите за световен мир, Асоциацията
на привържениците на световната федерация „Амнести интернешънъл“, Американският съюз за граждански свободи
(ACLU), Американската академия за политически и социални
науки, Сдружението за световно образование, „Приятелите
на земята“, Сиера клуб, обществото „Audubon“, Обществото за
дивата природа, Американската асоциация на хуманистите,
SANE, Планетарното общество, Институтът за наблюдение
на света, „Гражданите на планетата“ и Глобалната мрежа на
бъдещето. Като помисли за работното му разписание, човек
трудно може да си представи как Айсли намира време да спи
или да яде, или да се кандидатира за президент – нещо, което
бе направил през 1958 г.14
Повечето връзки на САКП идват чрез Световното общество на бъдещето, на което Айсли е член. По всичко изглежда,
че Световното общество на бъдещето е станало този „световен
форум“, за нуждата от който се говори в книгата на Римския
клуб от 1972 г. „Пределите на растежа“. В нея изпълнителният
комитет на клуба заявява:
След като интелектуалното просвещение не дава
резултат, ако не е и политическо, Римският клуб ще
подкрепи създаването на световен форум, на който
държавници, политици и учени ще обсъждат опасностите и надеждите за бъдещата глобална система
без ограниченията на формалните междуправителствени споразумения15.
Световното общество на бъдещето е мястото, където се
събират политическите, икономическите и религиозните аспекти на единното световно управление. То прилича на обща
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основа или централно клирингово учреждение на всички глобалистки общества. Според съобщение на Световното общество на бъдещето отпреди няколко години сред директорите
на организацията са: Арнълд Беръч (редактор на „Специални
проекти“, издателство „Киплингър Вашингтон Едиторс Инк“),
Джон У. Гарднър (председател на „Независим сектор“, бивш
министър на здравеопазването, образованието и социалните
грижи на САЩ), Барбара Маркс Хюбърд (президент на „Мрежа на бъдещето“), Робърт С. Макнамара (бивш президент на
Световната банка) и Глен Сиърг (професор по химия в Калифорнийския университет, бивш председател на Комисията по
атомна енергия на САЩ).
Ясно е, че Световното общество на бъдещето е организация, на която трябва да се обърне внимание. Обществото организира годишен симпозиум, на който присъстват водещи
представители и последователи на движението „Ню ейдж“ и
на движението за единен свят. От 1980 г. насам тези срещи
съсредоточават вниманието си върху теми като: „Системи за
връзка на световната общност“, „Конспирацията на Водолея“,
„Бъдещето на международното управление“ и „Да мислим глобално, да действаме локално“16. Но може би най-важният симпозиум до момента е „Световен преглед ’84“ (състоял се през
1984 г.), който не бе нищо друго освен заседание за планиране
на световното управление.
Световната асоциация на конституциите и парламентите
излезе от тази среща с водещата роля да възвести новия световен ред. Тя вече бе провела първите заседания на своя временен световен парламент още преди „Световен преглед ’84“ и
бе в процес на планиране на второто му заседание. Но тази конференция спомогна за затвърждаването на позицията на САКП.
САКП се старае да прилича на народно движение, така че
обществеността да не се разтревожи. Поради това много други добре познати организации, които участват в заговора, временно заеха „задните места“, за да не свалят маската ѝ. Трябваше да се създаде впечатление, че ние, народът, действително
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сме тези, които управляват това историческо движение за световен мир и единство.
Стотици организации бяха представени на „Световен преглед ’84“ и те би следвало да знаят за плановете на САКП. Някои от по-важните институции сред тях са: Американската
асоциация на хуманистите, Bahai, институтът „Брукинг“, Римският клуб, Съветът за чуждестранни връзки, „Братството на
вътрешната светлина“, „Световен проект 2000“, Международната асоциация на педагозите за световен мир, Националната организация на жените (NOW), „Планетарна инициатива“,
„Проект Хънгър“, Международният валутен фонд, Световната
банка, Трилатералната комисия, Световното общество на бъдещето и YES17.
Невъзможно е да се присъства на тази среща, без да се разбира фактът, че се планира световно управление. Затова, ако
всички тези организации се разграничат от подкрепата, дадена на Световното общество на бъдещето на симпозиума, ние
ще знаем, че те работят тайно за напредъка на каузата за световното управление и подкрепят САКП.
Смятам, че същото може да се каже и за ръководителите
на онези корпорации, които спонсорират Световното общество на бъдещето и неговите конференции: АТ&Т, корпорацията „Дженеръл илектрик“, „Дженеръл мотърс“, IBM, фармацевтичната корпорация „Орто“ и корпорацията „Ксерокс“.
(„Дженеръл илектрик“, „Дженеръл мотърс“ и „Ксерокс“ са
сред онези, които подкрепят Тристранната комисия на Дейвид Рокфелер.)
Като вижда кой е бил представен на „Световен преглед
’84“ и кой финансира усилията на Световното общество на
бъдещето, човек е принуден да вземе насериозно Световната
асоциация на конституциите и парламентите, след като Айсли
и неговата организация изплуваха от тази конференция с водеща роля. Посоченото е само част от връзките на САКП. Това е
само върхът на айсберга, има още стотици организации, които
участват в заговора.
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Глава 5

МАСОНСТВОТО – ТАЙНИЯТ КАТАЛИЗАТОР

Връзката с „Ню ейдж“
Две години, преди да науча за САКП, открих, че Теософското общество и неговите посестрими организации са
играли важна роля при полагането на основите на движението „Ню ейдж“, което сигурно не е тайна за неговите изследователи. През есента на 1985 г. за пръв път започнах
да подозирам, че има висш център на управление, който координира икономическите, политическите и религиозните
елементи на пътя към единното световно управление. Това
подозрение се породи в резултат на телефонно обаждане на
Дон Бойер, директор по маркетинг и връзки с обществото,
който работи за Санди Пати Хелвъринг, популярен певец на
християнски песни.
Дон е мой стар приятел от колежа и бе научил за движението „Ню ейдж“ същата година. Той ми обясни как в началото на лятото е провел проучване в областта на рекламата и във връзка с това е помолил свой сътрудник да се
свърже с различни списания и да проучи техните рекламни
рейтингови графики. Повечето от изданията били от вида
на „По-добри домове и градини“, „Ридърз дайджест“ и т.н. Но
без знанието на Дон, неговият сътрудник включил в списъка и списанието „Ню ейдж“, като помислил, че това е просто
здравно списание.
В отговор на молбата на неговия сътрудник за информация Дон получил писмото, показано на следващата страница. Той се изненадал, като видял масонския израз в заглавната част на писмото, получено от списание „Ню ейдж“,
и по неизвестна причина самото докосване на хартията пре-
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дизвикало у него тръпки. Той добави, че усетил нещо много обезпокоително, особено във връзка с изразите „Майчин
върховен съвет на света“ и „Върховен съвет на тридесет и
третата и последна степен“. Когато той ми се обади, връзката на масонството с движението „Ню ейдж“ за мен бе неочаквана.1

За да избегнат неблагоприятната публичност, наскоро масонските лидери смениха името на списанието на „Шотландска церемония“.

1
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Майчин върховен съвет на света
ВЪРХОВЕН СЪВЕТ
на тридесет и третата и последна степен
Древна и възприета Шотландска церемония
на масонството
Южна юрисдикция, САЩ
1733 SIXTEENTH STREET, N. W. WASHINGTON, DC
tel. 302–332–3879			
telex SCBJUSA
				
12 август 1985 г.
Г-н Дон Е. Бойер
Директор за връзки с обществото
Агенция „Хелвъринг“
530 Гранд Авеню
Андерсон, Индиана 46012
Уважаеми г-н Бойер,
Благодарим Ви за Вашето запитване и интерес към „Ню ейдж“.
Тъй като ние не публикуваме реклами, не мога да изпълня Вашата молба.
С добри пожелания
Искрено Ваш: подпис (заместник главен редактор)
Писмо от Върховния съвет до Дон Бойер

Тъй като по-рано не знаех за съществуването на някакви връзки между движението „Ню ейдж“ и масонството, аз се
заех с изследване на тази тема, което продължи няколко месеца. Разбрах, че е възможно името на списанието да е просто случайно съвпадение и в този случай не би имало връзка
между двете, но изразите, които се съдържаха в изданието на
„Луцистръст“, озаглавено „Тридесетгодишното дело“, доказаха обратното. „Тридесетгодишното дело“ е коментар-обобщение на книгите, написани от Алис Бейли, бивша ръководителка на Теософското общество и основателка на „Луцистръст“ и
на училищата „Акрейн“. Според тази публикация Алис Бейли
постоянно е получавала инструкции от масонството чрез ду-
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ховен водач ДжаялКхюл, наричан тибетския учител. В нея се
казва:
Книгите, написани от Алис Бейли и тибетския
учител, съдържат много позовавания на масонското
общество, те съдържат много неща за неговия произход, историческото му развитие през вековете и за
важната роля, която масонството, обновено с нова
жизнена сила и проникнато от нова духовна енергия,
може да играе и ще играе, пренасяйки светлината и
енергията на неговите учения през ерата на Водолея1.
Алис Бейли дава още по-ясно лично описание на масонството в книгата си „Въплъщение на йерархията“. На стр. 511
тя пише:
Масонското движение, когато може да бъде отделено от политическите и социалните си рамки и
от настоящите парализиращи го обстоятелства на
инерция, ще отговори на нуждите на онези, които могат и би трябвало да упражняват власт. То е пазител
на правото, то е дом на мистериите и огнище на посвещаване. То съдържа в символизма си ритуала на изкуплението, а пътят на спасението е представен картинно в неговите творби. Методите на изкуплението
са показани в храмовете му и делото може да продължи под всевиждащото око. То е окултна организация
в много по-голяма степен, отколкото човек може да
си представи и има намерение да бъде училище за обучение на бъдещите напреднали окултисти. В неговите
церемонии се крие овладяването на силите, свързани с
растежа и живота на природното царство и разгръщането на божествените сили на човека2.
Фостър Бейли, съпруг на Алис, също е бил масон и даже е
написал книга за организацията, озаглавена „Духът на масонството“. В тази книга е отпечатан текстът на лекцията, изнесена от Фостър Бейли пред ложата в Ню Джърси. В книгата също
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така е отпечатан текстът на статия от Алис Бейли, публикувана за първи път в „Списание на майстора масон“3.
Като продължих изследванията, си научих, че предшественичките на Алис Бейли – г-жа Блаватска, основателката на
Теософското общество, и нейната последователка Ани Безант
– са били силно свързани с масонството. Кардинал Каро И. Родриген, архиепископ на Сантяго, Чили, в книгата си „Тайната
на масонството разкрита“ изследва тези връзки. Той казва:
Госпожа Блаватска, поддръжничка на Теософското общество или негова основателка в Европа, бе също
така член на масонските ложи1, нейната последователка Ани Безант, президент на Теософското общество през 1911 г., бе вицепрезидент и велик учител на
върховния съвет на международния орден на обединеното масонство… и сред нас, в нашия град, братята
масони бяха тези, които най-много допринасяха за разпространението на Теософското общество4.
Очевидно лидерите на просветленото масонство са решили, че ще бъде по-малко подозрително, ако по-фрапиращите
роли за подготовката на новата ера бъдат отредени на жените
масонски лидери от Теософското общество (Блаватска, Безант
и Бейли). След като масонството е било смятано, за мъжка организация, това би накарало хората да не го заподозрат, че е
управляващ център.
Според Родригес:
Вътрешният кръг (на Теософското общество) е
известен като езотерична секция или по-скоро като
Източно училище по теософия, обикновено споменаИсторически, с изключение на ложата „Гранд Ориент“, в масонския орден са членували само мъже. Но през 1893 г. френската ложа
„Свободни мислители“ ревизира основното указание, като добавя
специален раздел за приемане на жени. Тази ложа става известна
като „Френска ложа на великия символ Х“, или „Ложа на човешките
права“ и е начало на така нареченото ко-масонство или приемно масонство. Главната квартира на тази ложа е в Париж и по цяла Европа
и Северна, и Южна Америка има хиляди ложи, произлезли от нея5.

1
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вано като ES. Всъщност е тайно общество, което от
своя страна е съставено от три други кръга, като
най-вътрешният се състои от махатми или учители
на Бялата ложа, вторият – от приетите ученици или
новопосветените, и третият – от учащите или обикновените членове. Следователно ES и ко-масонството
съставляват две тайни общества с открити врати,
управлявани от хора, които често са членове и на двете6.
Кардинал Родригес обобщава изследванията си за ко-масонството по следния начин:
Стана ясно, че теософските учения за природата
на Бога и душата и за връзката между Бога и душата
са същите учения, които се разпространяват от масонството. Достатъчно е да се прочетат книгите, занимаващи се с история на теософията, за да се види,
че всеки теософски център е основан почти изцяло от
членове на ложата7.
Структура на организацията
След като се убедих, че масонството е тясно свързано с
теософията, а следователно и с движението „Ню ейдж“, реших
да науча повече за самата масонска институция, изследвайки нейния произход, цел и вярвания. За да вникна добре във
въпроса, разговарях с доста настоящи и бивши масони, осем
от които бяха достигнали тридесет и втората или тридесет и
третата степен.
От тези разговори научих, че повечето масони са се включили в ложата или под натиска на други масони, или в името
на другарството. Много от тях са се записали, защото са смятали, че това ще издигне социалното им положение и ще им
помогне да напреднат в кариерата, след като повечето видни
бизнесмени и правителствени служители са масони. Орденът
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им дава възможност да се смесят с елита на обществото. По
този въпрос и настоящите, и бившите членове на ложата бяха
единодушни. Но с това общите неща свършваха.
Разказите на настоящите членове се различаваха драстично от тези на масоните, които са напуснали ордена. Настоящите членове не показваха, че знаят каквото и да било за повисши религиозни цели на ордена. Те бяха много лоялни към
ложата и твърдяха, че масонството не е нищо друго освен международно тайно братство, основано на благотворителността.
Бившите масони от своя страна показаха виждания, които
бяха напълно противоположни на казаното от техните колеги. Според тях организацията е антихристиянска и е опасна,
особено на своите по-високи нива. Тези хора изтъкнаха, че
това е главната причина да я напуснат, добавяйки, че тя е инспирирана от Луцифер. Не можех да разбера как може да има
такива огромни противоречия между вижданията на бившите и настоящите масони. Направих извода, че или настоящите
членове не биха разкрили каквото знаеха поради клетвата да
пазят тайна, или наистина не знаят за тези неща, тъй като не
са стигнали до нивото, от което да могат да видят разбулена
целта, лежаща в основата на техния орден.
Може би най-важният фактор, който работи в услуга на
масонството, е, че неговите повече от три милиона членове в
тази страна мислят, че то е благородна и чиста организация. В
същото време те обикновено не съзнават тайните планове на
ордена, въпреки че би трябвало по-добре да опознаят тайното
общество, към което се заклеват в сляпа вярност, преди да се
включват в него.
Хората, желаещи да станат масони, обикновено кандидатстват за членство чрез приятел, който вече е член. Новият
член най-напред се включва в Синята ложа, масонска организация за начинаещи, която се състои от три степени: 1) въведен чирак, 2) брат по занаят, 3) майстор-масон8. Новопосветените биват инструктирани, че във всяка степен се изучават
морални уроци. За да постигнат съответната степен, те трябва
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да научат уроците и да участват в ритуал, който ги илюстрира.
След като членът придобие трета степен, той може да продължи в един или едновременно в двата клона на масонството за напреднали – Шотландска церемония или Йоркска церемония. Шотландската церемония включва общо 29 степени от
4-та до 33-та и може би е по-влиятелната от двете9.
За разлика от другите степени в Шотландската церемония,
тридесет и третата степен не може да се придобие, тя може
само да се подари на член от Върховния съвет. По този начин
съветът избира кой да стане част от неговия вътрешен кръг.
Според Върховния съвет на Северната юрисдикция с тази степен може да се удостои член за „неговата изключителна служба в полза на братството или за други дела, които правят чест
на ордена10“.
Ако масонът реши да се издига в Йоркската церемония,
той може да получи общо десет допълнителни степени, структурирани по следния начин: степените на управителното тяло
на ордена включват 4) бележит майстор, 5) свръхмайстор, 6)
най-превъзходен майстор, и 7) кралски главен майстор; степените на Съвета включват 8) кралски майстор, 9) избран майстор, и 10) супер-превъзходен майстор; степените на ръководството включват 11) рицар на червения кръст, 12) рицар от
Малта, и 13) рицар-тамплиер.
Онези масони, които са достигнали поне тридесет и втора степен в Шотландската церемония или степента „Рицартамплиер“ в Йоркската церемония, имат възможността да
се включат в „Светилището“, официално известно под името
„Древен арабски орден на благородниците от тайното светилище“11.
Други масонски филиали са „Грото“ (официално наименование „Таен орден на заблудените пророци от омагьосаното
царство“) и „Високите кедри от Ливан“12. Женските организации включват „Орденът на Източната звезда“, „Орденът на
Амаранта“ и „Орденът на истинското кръвно родство“13. Момчетата могат да участват в „Орденът на Дьо Молай“ и „Орде-
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нът на строителите“. Момичетата могат да се включат в „Орденът на дъщерите на труда“ и в „Орденът на дъгата“14. Открих
също, че повечето тайни общества в света смятат масонството
за своя майчина организация, от която произлизат техните
церемонии, ритуали и вярвания. Световната книжовна енциклопедия подкрепя този извод, като посочва, че „повече от сто
братски организации имат връзка с масонството…“15.
Бившите масони, с които разговарях, ми препоръчаха да
прочета определени масонски книги като „Морал и догма“ от
Пайк и Енциклопедия на масонството“ от Маки. Според тях
тези книги могат да ми дадат приблизителна представа за
най-същественото при масонството. Въпреки усилията, които
тогава положих, не успях да намеря книгите.
Един мой приятел обаче ми обърна внимание на масонска
книга, озаглавена „Масонството и древните богове“, която разкрива много неща. Ето някои извадки от тази книга, публикувана за пръв път през 1921 г.:
За мен масонството е най-чудесното нещо на света. В него има духовна жизненост, която му е помогнала да надживее най-лошите си врагове… Независимо
от невежеството, независимо от умишлените опити
за разрушаване на неговите най-великолепни съкровища, то още е живо и расте в мъдрост, сила и красота,
простира клоните си над цялата земя.
Повърхностният човек, който никога не е изучавал
духовната мъдрост и се присмива на звездните послания, може да види огненото предупреждение. В старо
време, когато Христос се яви по време на пролетното
равноденствие в началото на съзвездието Риби, този
знак възвести новото освобождение и модерния свят.
Днес знакът Риби е загубил високото си положение
и нов знак се приближава. Това е Водолеят. Под негово
влияние ние можем да видим великото пробуждане на
духовното в човека, издигането на човека към божеството, вместо спускането на божеството към човека.
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Това означава ново освобождаване, нов религиозен възглед… Ние се движим към по-добър, по-духовен свят, но
пред нас лежи тъмнина, трудности и опасности, това
дори може да е долината на сянката на смъртта, защото Марс има да върши още работа, преди да изгрее
луната и възвести времето на промяна, преди луната
да бъде последвана от слънцето в цялата му слава и
бъде установена властта на новата ера.
Зная, че едно нещо ще надживее промяната, както
преди бе оцелявало от гибел – не могъщите империи, а
самата цивилизация – масонството.
През новата ера, която е в продължителни родилни мъки, масонството ще е живо, както е било живо и
преди, за да положи широки основи, върху които ще се
изгради новата религия16.
(Авторът на тази книга, Дж. С. М. Уорд, е много изтъкнат
масон. На осем пълни реда от заглавната страница са изброени важните постове, които той е заемал в масонската организация.)
Сякаш четем направо от наръчника на „Ню ейдж“! Освен
явните изказвания за настъпващата единна религия на Антихриста, за която масоните се трудят, тези твърдения и разсъжденията от други масонски писания показват, че масонството
обожествява човека (човека, въздигнат до положението на
Бог) и че то е тясно свързано с астрологията – форма на окултно предсказване, която е строго забранена от Библията. Поднових усилията си, за да проникна по-дълбоко в историята на
масонството.
Произход на масонството
След месеци на неуспешно търсене най-сетне вратата се
отвори. В една неделна утрин през 1986 г., когато бях на църква в Северна Индиана, срещнах възрастна дама, която ми се
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представи в края на службата. Тя ме попита дали знам нещо за
масонството и неговото влияние върху „Ню ейдж“. Казах ѝ, че
знам за тяхната връзка, но че все още не разбирам точно каква
роля играе масонският орден в общата схема на нещата.

История на окултизма и движението за единен свят

Моята нова позната сподели с мен, че от 20 години изследва масонското движение и вече има цяла колекция от материали за ордена (повечето от които е получила от вдовици на
починали масони, които не са знаели за важността на ордена
и неговата литература). Тя бе готова да ми предостави материалите и ми обясни, че поради възрастта си и липсата на
истинско професионално образование не е успяла да накара
някого да се вслуша в думите ѝ. Срещнахме се няколко пъти
в дома ѝ, за да сортираме нейните материали за масонството.
Тя, изглежда, знаеше къде може да се намери онова, което не
съдържаше тази възстара сбирка.
През следващите месеци се насъбра доста информация от
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основните масонски ръководства, която комбинирах. Наред с
култовите групи, за които по-рано мислех, че са само митове,
многократно срещах имената на такива ордени като „Илюминати“, „Рицари-тамплиери“ и „Розенкройцери“. Скоро установих, че те не само съществуват, но и че масонството е продължение на гностицизма и на древните тайни религии в наши
дни.
Докато повечето източници посочват 1717 г. като година на раждане на масонството, масонските ръководства ясно
показват, че историята на организацията е много по-стара.
Горната схема, която се основава на масонски и немасонски
извори, проследява корените на ордена заедно с неговите исторически и съвременни канали за въздействие.
(Редица други религии и разрушителни движения също
имат влияние върху масонския орден. Но описаните по-горе са
главните секти и религии, към които може да се причисли съществуването на масонството и движението „Ню ейдж“. Имената са се променяли, но вярванията, тактиките и структурата
на групите са оставали по същество същите.)
Открих, че историята на масонството е и история на тайните общества и че историята на тайните общества е история на организирания окултизъм – особено в западния свят.
Може би най-пълната история на организирания окултизъм
е описана от Албърт Пайк в неговата класическа книга върху окултизма от 861 страници, озаглавена „Морал и догма на
древната и възприета Шотландска церемония на масонството“ (по-често наричана от масоните просто „Морал и догма“).
Използвайки източници, които са достъпни за него като
дългогодишен лидер на масонството (1859–1891 г.), Пайк
проследява хронологическото развитие и разпространение
на масонството по земята от древен Вавилон до масонския
орден от наши дни.
За езотеричните учения на мистериите Пайк казва:
Предаването на това знание и другите тайни,
някои от които може би са изгубени, други – запазени
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под едно или друго име, е онова, което днес ние наричаме масонство, свободни масони или франкмасони…
Сегашното име на ордена, неговите титли и имената
на степените, използвани сега, тогава не са били познати… Но под каквото и име да е било известно масонството в различните страни, то е съществувало,
както съществува и сега – същото по дух и същност,
както още преди първите колонии да се преселят в
Южна Индия, Персия и Египет, още от люлката на човешката раса (древен Вавилон)17.
Пайк продължава: „Ние възпроизвеждаме размишленията на философите, кабалистите, мистиците и гностиците“18.
Голям брой мисли, подкрепящи това становище, са пръснати
в цялата книга, без да оставят съмнение, че Пайк е имал предвид точно това, което е казал. Други наръчници на масоните
дават подобно описание на корените на ордена. Например
„Масонски наставник“ обяснява:
Нашите летописи ни информират, че практиките и обичаите на масоните винаги са съответствали
на тези египетски философи, към които те изпитват
близко родство. Несъгласни да изложат мистериите
си пред вулгарните очи, те скрили особените признаци и ръководните начала на системата си зад йероглифните знаци и изразявали представите си за управление със знаци и символи, които са съобщавали само
на техния маг, който е бил обвързан с клетва да не ги
разкрива19.
Открих, че историческите документи, отнасящи се до началото на масонството и до разпространението на организирания окултизъм, се пазят в редица масонски библиотеки
по целия свят. Например в Европа обемиста колекция може
да бъде намерена в масонската палата, разположена на улица „Грейт Куин“ в сърцето на Лондон. В САЩ, от друга страна,
голяма свирка от масонски писания се намира във Великата
ложа на Йова в СидърРапидс. Но най-обширната колекция за-
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сега може да се намери в Дома на тамплиерите във Вашингтон, окръг Колумбия.
Освен че служи като главна квартира на Майчиния върховен съвет на света (управителното тяло на масонството) и че
съдържа просторно и изящно масонско светилище, Домът на
тамплиерите също така помещава и масонска библиотека със
световна слава. Хенри С. Клозън, бивш върховен велик ръководител на Шотландската церемония, говори за тази библиотека в книгата си „Масони, които помогнаха за формирането
на нашата нация“, написана през 1976 г.:
Безценна съкровищница на Върховния съвет е неговата библиотека. Една трета от 175 000 тома, които
тя съдържа, се занимават с масонството във всички
негови разклонения, като образуват една от най-изчерпателните сбирки на тази тема в целия свят.
Архивите на Дома на тамплиерите допълват библиотеката. Повече от 2,5 млн. документа, разкриващи детайли от историята на масонството и Шотландската церемония, са грижливо описани и индексирани20.
Х. Л. Хейуд, друг виден масонски писател, потвърждава
тези цифри, като говори за съществуването на „50 000 или
60 000 масонски книги“21.
Ако масонството е само социална организация, както то
публично твърди, тогава как може да се обясни невероятният
брой книги, посветени на ордена? Коя е тази социална организация, която би притежавала архиви от 2,5 млн. документа
заедно с библиотека от 60 000 книги, съдържащи нейната история? Самото съществуване на такава сбирка подсказва, че
масонството е нещо повече от голяма група граждани, организирани, за да служат на общината.
В резултат на изследванията си най-сетне стигнах до извода, че пълната история на окултизма е била съхранявана от
древните жреци навсякъде, където са се практикували мистериите. Тази информация вероятно се е предавала в началото
от уста на уста, а може би и с помощта на йероглифите и дру-
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гите примитивни форми на писменост, развити в древните
цивилизации. Но с времето това знание, състоящо се от тайни ритуали, вярвания и практики на окултното жречество, е
записано в ръкописи, като е осигурило трайно съхранение на
тези Луциферови ритуали.
Най-напред по-голямата част от тези древни знания се записва от някои от древните гръцки и римски философи, чиито
философски общества съществуват като особени разширения
на окултното жреческо съсловие. Според масонските източници тази информация винаги е била добросъвестно съхранявана, като е предавана от едно поколение на друго чрез непрекъснатата редица на жреците на окултизма. Масонският орден
твърди, че е последният в непрекъснатия ред от окултни ордени, които са служили като пазители на това древно знание.
Много особености на сатанинското наследство на ордена
са разкрити в работите на историците на масонството Пайк
Маки, Хейуд, М. П. Хол и други, които са написали сбити описания на масонската история (историята на окултизма). Въпреки наличието на някои противоречия между различните описания, като се има предвид заплетеността на темата, налице е
забележителна еднаквост и последователност. Но за да се разбере цялостната роля на масонския орден и неговото място,
необходими са няколко думи за неговата история.
Поглед върху историята
Във времето на Ной светът е наситен с окултизъм до такава степен, че е останало само едно праведно семейство. Затова Бог, който е наскърбен от човешкия грях и злина, наказва
света, като праща потопа. Но след него минават само няколко
поколения и човекът отново започва да прегръща окултното.
Това се доказва от строежа на Вавилонската кула, за която се
смята, че е първият зикурат – древна култова кула със светилище на върха. Древните окултни мистерии започват да на-
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мират привърженици и да се разпространяват под сянката на
пантеизма. Във времето на Аврам и Лот човекът, поне в онази
част на света, отново излиза от правия път. Това е времето на
Содом и Гомор, когато перверзията и аморалността взимат невиждани размери.
Въпреки че Аврам не е идеален, той се стреми да бъде
добър в очите на Бога. Тъй като той и неговото семейство са
единствените праведни, готови да Го признаят, Бог възнаграждава вярата на Аврам, избирайки го да създаде от семето
си нация. Чрез тази нация – израилтяните – Бог решава да поддържа живя вярата в Себе Си и в праведния път сред тъмния
свят, опустошен от окултизма. След неколкостотин години,
когато семето на Аврам се е размножило достатъчно, вече има
достатъчен брой израилтяни, които да основат нация. В това
време Бог извежда Неговия народ от Египет чрез слугата Си
Мойсей.
Историята на Израел е история на възходи и падения. Когато израилтяните са послушни пред Бог, те благоденстват
и никой от съседите им пантеисти не може да им устои. Но
когато започват да се поддават на спиритичните лъжи на съседните нации, те биват съкрушавани от същите сили. Бог
постоянно праща свети пророци, за да учат израилтяните на
Неговия път и да ги предупреждават какво ще се случи, ако не
са смирени. Тези отношения са същите, както между бащата и
детето – бащата копнее детето му да бъде добро и любящо, но
разбунтува ли се, детето трябва да бъде наказано, за да не се
случи нещо още по-лошо.
Израилтяните са инструктирани чрез Мойсей, че редовно
трябва да принасят дарове и жертвоприношения пред Бога.
Тези жертвоприношения символизират изкуплението на техните грехове, напомняйки им, че грехът не може да остане без
наказание. Жертвоприношенията също така са символ на идващото върховно жертвоприношение на Исус Христос, който
трябва да поеме наказанието за греховете на целия свят в уреченото време.
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След като основите са положени, както трябва, Бог изпраща Своя Син. Посланието за опрощаване и обещанието за вечен
живот на тези, които вярват в Христос, ще се пренесе от Израел до всички нации. Въпреки че Неговата проповед (добрата
новина) се разпространява във всички посоки, тя не е възприета еднакво от всички хора и среща в някои места по-голяма
съпротива, отколкото другаде. Например мисионерите, които
занасят посланието във Вавилон, Персия и Индия, са отблъснати със сила и само малък брой хора там приемат истината.
Също както и днес – независимо че усилията на мисионерите в
Далечния изток продължават вече близо двадесет века, посланието на Христос не се приема от повечето хора там.
Сатаната здраво държи тези страни и така стабилно се е
установил в тях, че само малка част от ориенталците вярват
в Христос. Индуизмът – най-старата оцеляла пантеистична
религия – все още се практикува от мнозинството жители на
Индия.
Събитията в Средиземноморието, където Евангелието е
прието от голям брой хора независимо от жестокото преследване на онези, които вярват в него, са различни. Само след няколко поколения там има толкова много християни, че висшите жреци на мистериите в Гърция, Рим и Египет започват да
губят властта си. Христовото учение е точно противоположно
на пантеистичните вярвания и окултни практики на жреците, като разбулва какво всъщност представляват те. Колкото
повече вярващи се преследват, толкова техният брой става поголям, докато най-накрая окултните жреци трябва да преминат в нелегалност, за да запазят тайното си учение и традиции.
Тези окултни учения се предават от поколение на поколение, съхранявани в западния свят от тайните общества, които не са нищо друго освен продължение на древното окултно
жречество. Планът на Сатаната е да запази жречеството и тайните учения живи до момента, когато то, достигнало достатъчна сила и многобройност, ще може да завземе властта над
загубените територии. Гностицизмът, най-ефективната и ши-
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роко възприемана форма на пантеизма, е още по-лъжлив и коварен от другите, развивайки само някои окултни доктрини,
противоположни на Христовото учение. Дълго преди тайните
религии да започнат да грохват, гностиците са главните врагове на апостол Павел и на ранната църква, като безмилостно
преследват християните, където и да отидат те.
Според Албърт Пайк гностицизмът е издънка на кабализма, устна окултна традиция, която е възприета от малцинството евреи. В един момент, който не е определен точно,
на тези тайни учения е дадена писмена форма и Кабалата се
ражда. На стр. 626 на „Морал и догма“ Пайк казва: „Кабалата е
ключът към окултните учения, а гностиците са родени от кабалистите.“
Кабализмът е просто уникална версия на древните мистерии, специално разработена, за да подмами избрания от
Бога народ. За разлика от другите мистерии неговите учения
се занимават специално с Израел, като предлагат противоположни обяснения на откровенията на пророците заедно с
умело предрешена окултна интерпретация на историята на
Израел. Според кабалистите например Мойсей не е праведен
пророк на Господ, който е извел израилтяните от Египет, а е
представен като окултна фигура, чиято цел била да посвети
израилтяните в просветляващите и напредничави учения на
Египет.
Ако кабализмът може да се разглежда като окултна противоположна интерпретация на Стария завет, то гностицизмът
– като по-нататъшно развитие на кабализма и в светлината
на „новите проблеми“ на Сатаната, поставени от възкръсналия Христос – трябва да послужи като основна окултна атака
срещу Новия завет. Следователно кабализмът и гностицизмът,
взети заедно, образуват един вид окултен паралел на Стария
и Новия завет.
Въпреки че първоначално гностицизмът е съставен от
еврейски окултисти, той бързо печели последователи сред
другите народи и не след дълго става предимно нееврейско

134

учение. Тъй като жречеството е принудено да приеме нови
форми, гностицизмът се превръща в магнит за тези адепти
на окултизма. Разклоненията на гностицизма представляват
първите тайни общества от ерата след Възкресението с различни степени или нива на посвещаване и вътрешни кръгове
на посветените, прекланящи се пред Луцифер.
Гностицизъм
Значително място в масонските ръководства е посветено
на гностицизма. „Морал и догма“ например отделя повече от
40 страници на гностицизма и неговите връзки с масонството.
Авторът на книгата Албърт Пайк предлага следното обяснение на гностицизма:
Гностицизмът е извел главните си доктрини и
идеи от Плутон, от Зендавеста и Кабалата и от свещените книги на Индия и Египет, така той е внесъл
в лоното на християнството космологичните и теософски възгледи, които са съставлявали по-голямата
част на древните религии на Ориента, свързани с египетските, гръцките и еврейските доктрини, които новоплатониците също са възприели на Запад22.
Гностицизмът процъфтява и пуска различни разклонения
– манихейството в III в., есихазма през IV в., павликянството
през VII в. и богомилството през IX в.23 В рамките на тази книга не е възможно да се опише всяко разклонение на гностицизма, което е съществувало през вековете, но представеното
по-долу учение на богомилите ще ни покаже какви вярвания
са възприели рицарите-тамплиери, преди да ги пренесат в масонството.
Бог, върховният баща, има двама синове – по-големият Сатанаил и по-младият Исус. На Сатанаил, който е седял от дясната страна на Бога, е принадлежало правото да управлява небесния свят, но изпълнен с гордост, той се разбунтувал срещу
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баща си и паднал от небесата. После, подкрепян от другари в
падането си, той създал видимия свят, образ и подобие на небесния, който също като него има своето слънце, луна и звезди, а най-накрая създал човека и змията, която станала негов
слуга. По-късно Христос слязъл на земята, за да покаже на хората пътя към небето, но смъртта му била безплодна и дори не
стигнала за спускане в ада.
Исус не успял да изтръгне силата на Сатанаил, т.е. на Сатаната. Тази вяра в безсилието на Христос, а оттам и нуждата
Сатаната да бъде омиротворен не само като „господар на този
свят“, но и като негов създател, води до по-нататъшната доктрина, че след като е всемогъщ, Сатаната би трябвало да бъде
боготворен24.
В основата на всяка форма на гностицизъм е това боготворене на Сатаната и преклонението пред него, както и дълбоката омраза към Христос и неговите учения. През ХII в. тези
изкривени виждания, предали се по традиция от първите
гностици, са възприети в крайна сметка от рицарите на храма
(рицарите-тамплиери).
Рицари-тамплиери
Рицарите-тамплиери са военен и религиозен орден, основан през 1118 г. в Ерусалим от девет френски рицари под водачеството на Юг дьо Пайе от Шампан и Годфроа дьо Сен-Омер25.
Мисията им по време на кръстоносните походи е да защитават
поклонниците по пътя им към Свещената земя26. Те се сражават в различни битки и се прочуват с храбростта си27. „Балдуин
II, крал на Ерусалим, дал на рицарите-тамплиери квартири в
своя дворец, построен до храма на Соломон28.“ Оттук орденът
получава името си – рицари на храма.1
Първоначално участието в ордена на рицарите-тамплиери
е ограничено само за благородници29. По-късно обаче орденът
1

От френската дума temple – храм. Б. пр.
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отваря редовете си и за други мъже, които биха могли да бъдат полезни за постигането на целите му. Орденът расте бързо
и през 1128 г. попада под специалната закрила на папата30.
По време на кръстоносните походи рицарите-тамплиери
основават местни представителства във всички християнски
страни, за да насърчат записването в армията на кръстоносците и за да се грижат за финансите на поклонниците31. (Тамплиерите, в по-голямата си част благородници, получават
благосклонността на много европейски владетели и придобиват имоти по целия континент32. От даряването им със земя и
пари тамплиерите стават изключително богати и могъщи33.)
След падането на Ерусалим в ръцете на Саладин през 1187
г. орденът установява главната си квартира в Акре. Тамплиерите са принудени да се преместят още веднъж през 1291 г.,
когато Акре пада в ръцете на мюсюлманите. Тогава главната
им квартира е преместена на остров Кипър34. Но по това време „благодарение на изключителното си богатство и широка
организация тамплиерите вече са предимно банкерите на
Европа, а не военен орден. Те имат особено голямо влияние
в Испания, Франция и Англия, където организират отряди от
капелани, войници и рицари под командването на офицер,
подчинен на Великия майстор на ордена35“.
„Морал и догма“ добавя: „Тяхната парола е да станат богати, за да купят света. И те станали такива – през 1312 г. само
в Европа притежавали повече от 9000 феодални владения36.“
Вероятно още отначало рицарите-тамплиери са корумпирани. Дали орденът започва да дегенерира още в самото начало или това става по-късно, едно е сигурно – по време на подвизите им в Близкия изток тамплиерите попадат под силното
влияние на гностиците и асасините (жесток арабски военен
орден). Факт е, че някои от основателите на ордена „Рицаритамплиери“ са посветени в сектата на асасините38. Тамплиерите приемат религиозните вярвания на гностиците и придобиват много от организационните и политическите си принципи
от асасините. Тамплиерите представляват първият широко-
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мащабен опит за организиране и мобилизиране на силите на
окултизма за постигане на господство над света.
Историчката на окултизма Едит Стар Милър обобщава завещанието на тамплиерите по следния начин:
Възприел гностицизма, когато бил в Палестина и
в досег със сектата на асасините, орденът на тамплиерите дегенерирал и се смята, че някои от неговите
членове под влияние на тази секта практикували фалусизма или култа към секса и сатанизма и се кланяли
на Ваал, идола на последователите на Луцифер. Престъплението содомия е ритуалът, с който се извършвало посвещаването на тамплиерите39.
През 1307 г. тамплиерите са обвинени от бивш член на ордена в ерес и неморалност40. Затова френският крал Филип IV
започва разследване на злодеянията, приписвани на организацията41. На 13 октомври 1307 г. кралят арестува френските
тамплиери и ги изправя пред инквизитора на Франция42. Рицарите признават всеизвестните си престъпления, както и
това, че са полагали богохулнически клетви срещу Исус Христос при приемането в ордена.
Те казват, че им е показван кръст с фигурата на Христос и
са питани дали вярват в него; когато те отговаряли „да“, казвали им, че това е неправилно, защото той не е Бог, а лъжлив
пророк. Някои добавят, че после им показвали идол или глава
с брада, на когото трябвало да се кланят; според един от рицарите той е „имал толкова ужасни черти, та му се струвало,
че това е лицето на самия дявол и че когато и да го видел, бил
обземан от такъв страх, че трудно можел да го поглежда без
треперене от ужас“. Всички, които признават, заявяват, че им
е нареждано да плюят на разпятието, а на много от тях е заповядвано да извършват скверни неща или да практикуват пороци. Някои от тях казват, че при отказа им да изпълнят тези
заповеди са заплашвани със затвор, дори с вечен затвор, други
– че са хвърляни в затвор, а един декларира, че е бил измъчван, стискат за гърлото и заплашван със смърт43.
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Папа Клемент V силно се противопоставя на намесата на
краля по отношение на ордена, който съществува изцяло под
папската юрисдикция, и изпраща на Филип Хубавия писмо с
най-силни изрази на възмущение, настоявайки за освобождаването на тамплиерите. Дори след процеса нито признанията
на рицарите, нито гневните протести на краля успяват да го
убедят във вината им44.
Папата не само се бави да реагира на признанията, но фактически прави всичко възможно, за да защити ордена. По-късно той обяснява действията си така:
Тъй като не изглеждаше нито вероятно, нито
правдоподобно хора с тяхната религия, за които се
смята, че често проливат кръвта си и рискуват живота си в името на Христос и които са дали много доказателства за набожност както в служба на Бога, така
и в пост и в спазване на другите благочестиви обичаи,
и тъй като би било толкова лекомислено за спасението им да извършат тези неща, ние не сме склонни да се
поддаваме на такъв род инсинуации…45.
Поради надигналия се натиск на обществото и защото се
смята, че уж много от признанията пред Филип IV са направени след изтезания, папата най-сетне решава да проведе собствено разследване и се съгласява да приеме на частна аудиенция „рицар от ордена, известен благородник и не по-малко
почитан от самия орден46“. Разпитан от папата, рицарят „признал мерзостите, които са се извършвали при приемането на
братята, плюенето по кръста и други неща, които човешки погледнато, нито били законни, нито почтени47“.
Тогава папа Клемент V решава да разпита други 72-ма
френски рицари, за да открие дали предишните признания,
направени пред френския инквизитор, са верни. Тези разпити
са проведени без изтезания, пред свидетели, които са се заклели да казват „пълната и чиста истина“. Великият майстор
на тамплиерите Жак дьо Молай и френските ръководители на
ордена са разпитани по същия начин в присъствието на трима
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кардинали, четирима тамплиери признават престъпленията
си, както по-рано са ги признали по време на процесите, проведени от крал Филип IV49. Оказва се, че рицарите-тамплиери
са майстори на лъжата и експерти по двуличие, като външно
се представят, че служат на Христос, докато по време на своите
вътрешни церемонии се прекланят пред Луцифер.
„Морал и догма“ потвърждава това:
Тамплиерите, както и всички останали тайни ордени и дружества, имат две доктрини – едната скрита и пазена за майсторите… а другата публична…
Така те са заблуждавали враговете си, които са искали да изместят50.
Папата обаче все още отказва да предприеме действия срещу целия орден, само защото Майсторът и братята около него
са „страшно прегрешили51“. Вместо това той решава да изпрати папска съдебна комисия в Париж. Тя заседава през ноември
1309 г.52, но по това време мълвата за тамплиерите вече се е
разпространила и обществеността е много възмутена. Освен в
Италия и Франция, в Англия, Германия, Испания и Португалия
също се провеждат процеси срещу тамплиерите, но на повечето от тях рицарите са оправдани53.
Филип IV повече от всеки друг монарх преследва членовете на ордена и осъжда много от тях на смърт, обвинявайки
ги в конспирация и служене на Сатаната. На 12 май 1310 г. в
Париж той изгаря живи 54 френски тамплиери54. През 1312 г.
папа Клемент V най-сетне е убеден да закрие ордена55. На 18
март 1314 г. Великият майстор Жак дьо Молай заедно с трима
офицери с най-висок ранг са изгорени на кладата56. Това е богохулният рицар, на чието име е кръстен днешният масонски
орден за млади момчета „Орденът на Дьо Молай“.
След смъртта на Дьо Молай тамплиерите намират убежище в Португалия при крал Динис II, който става техен защитник57. Тъй като по-голямата част от неговата собственост е
конфискувана, орденът изживява временна разруха, но влиянието му се запазва, като продължава да действа нелегално.
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„Морал и догма“ свидетелства за оцеляването на рицаритетамплиери с факта, че Дьо Молай преди екзекуцията си създава четири столични ложи – в Неапол за Изтока, в Единбург за
Запада, в Стокхолм за Севера и в Париж за Юга. (Инициалите
на неговото име… намиращи се в същия ред, както и първите
три степени, са само едно от многото дълбоки и неопровержими доказателства, че това е началото на модерното масонство…“)58
Друг път, споменавайки ордена на тамплиерите, „Морал и
догма“ добавя:
…той съществувал под други имена и е управляван
от неизвестни водачи, които се показвали само пред
онзи, който чрез минаване през серии от степени е доказал, че заслужава да му бъде поверена опасната тайна59.
Розенкройцери
Данните говорят, че в началото на ХIV в. оцелелите рицари-тамплиери или основават орден, или се сливат със съществуващ таен орден, по-късно споменаван като „Орденът на
розенкройцерите“. Много малко подробности са известни за
неговото истинско начало поради способността на ордена да
прикрива дейността си.
„Морал и догма“ обаче установява определена връзка между ордена на розенкройцерите и този на рицарите-тамплиери.
Последователите на древния Розенкройц, изоставяйки
постепенно останалата от техните предци строга и йерархична наука на посвещаване, се превръщат в тайна секта, обединявайки се с много тамплиери, като двете догми се смесват…60.
В началото на ХVII в. са минали повече от триста години
от разтурването на ордена на тамплиерите. Затова тайният
орден решава да провери как обществеността ще отговори на
неговите окултни философии. По ясни причини орденът не
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може да съобщи истинската си история, свързана с тамплиерите, така че измисля алегория на историята си около митичната личност на Кристиан Розенкройц.
Този разказ е публикуван в документ, известен с името
„Fama Fraternitatis“, който орденът разпространява из Европа.
Историята разказва как Розенкройц отишъл в Сирия, а после в
Египет, за да изучи окултизма. След като учил при всички найголеми учители на окултната философия в Близкия изток и
Северна Африка, той се върнал в Европа, за да разпространява
своето „просветление“ по целия континент. Но той не бил приет благосклонно и затова се върнал у дома в Германия, където
се надявал да създаде общество, основаващо се на неговите
учения61. Този измислен живот на Кристиян Розенкройц предава символично историята на тамплиерите.
Според „Енциклопедия на масонството“ на Маки „измислицата е възприета с готовност от повечето хора като истина и мнозина жадно се стремят да се присъединят към невидимото общество на Розенкройц62“. Но орденът иска само да
провери реакцията, която би предизвикал, и не отговаря на
стремленията им. (Редица общества изникват, като твърдят,
че владеят окултните науки на Розенкройц, но те не са истинският орден на Розенкройц.)
Този добре премислен ход на тайния орден му позволява
да следи възприемчивостта на Европа към окултизма, без да
разкрива истинската идентичност на ордена или имената на
своите членове. Той също така предизвиква нов интерес към
окултизма по целия континент. Но трябва да мине близо още
един век, преди орденът да започне да се разширява чрез открито приемане на последователи.
Някои съвременни лидери на масонското движение отричат да има връзка между техния орден и рицарите-тамплиери
или розенкройцерите. Но съществуват достатъчно доказателства, които, ако се разгледат заедно с горните твърдения от
„Морал и догма“, ясно разкриват, че масонството от наши дни
е продължение на предшестващите ордени. Добър пример за
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това са имената на последните три степени на Йоркската церемония – „Рицар на червения кръст“ (на немски Rosenkreuzе
розов кръст), „Рицар от Малта“ и „Рицар-тамплиер“, както и осемнадесетата степен на Шотландската церемония – „Върховен
господар на Rose-Croix (розовия кръст)“, която заедно със седемнадесетата степен са известни като Катедрала на розовия
кръст.
Раждане на масонството
Ако розенкройцерите са искали да напредват към целта
си за установяване на нов световен ред, те рано или късно е
трябвало да преминат към публично приемане на повече хора,
които да ги подкрепят в осъществяването на тяхната задача.
И наистина, в традицията на тамплиерите те решават да приемат външно образа на благотворителна организация, за да
могат да продължат в нея окултните си традиции. Те се сливат
с гилдиите на строителите-зидари от Европа и в крайна сметка ги поглъщат, като запазват много от техните символи от
строителния занаят. Започват да наричат масоните „зидари“1,
„действащи зидари“ (или действащи масони), тъй като те упражняват строителната професия, за разлика от адептите на
окултизма, погълнали тяхната гилдия, които стават известни
като умозрителни зидари.
Гилдиите на строителите са естествен обект за присъединяване, след като самите тамплиери още преди векове са
били големи строители. С неимоверното си богатство те построили много крепости и господарски владения за собствено
удоволствие и като паметник на техния успех, и се смятали за
велики строители. Дори се знаело, че понякога се криели под
името „Братя зидари“63.
Със западането на строителството на катедрали действащите гилдии намаляват и има опасност да изчезнат. Ако искат
1

От френската дума maçon – зидар. Б. пр.
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да запазят традицията си жива, те трябва да отворят редиците си за външни хора. И така, след като двете организации се
нуждаят една от друга, бракът е скрепен. След известно време
действащите гилдии стават известни като спекулативни гилдии, тъй като са залети от езотериците окултисти.
Това преминаване от действащо към спекулативно масонство продължава няколко десетилетия. Процесът, започнал
около 1640 г., завършва със създаването на първата в света
Велика ложа в Лондон през 1717 г. По пътя на това постепенно преминаване факелът е предаден на масонския орден, като
розенкройцерите се внедряват дълбоко в неговите структури
и йерархия, за да станат АДЕПТИ или ПРИНЦОВЕ на масонството.
„Новият“ орден бързо се разраства. В края на ХVIII в. той
вече е здраво утвърден като организация, известна с добрите
си дела, и се ползва с добро име сред по-голямата част на обществото. След като основите са успешно поставени, адептите
отново са свободни да преследват стремежите си отпреди векове за възстановяване на Луциферовия световен ред. „Морал
и догма“ казва:
През ХVIII в. посветените фактически решили, че е
дошло тяхното време, някои – да създадат нова социална йерархия, а други – да свалят властта и да притиснат целия социален ред на нивото на равенството64.
За тази цел е създадено ново ултрасекретно общество,
което включва в редиците си членове с най-високата степен
на масонския орден. Този орден в ордена става известен като
„Илюминати“.
„Илюминати“
Историкът на масонството Алберт Г. Маки описва „Илюминати“ като „тайно общество, основано на 1 май 1776 г. от Адам
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Вайсхаупт, който е професор по каноническо право в Иголщатския университет65“. Маки започва краткото биографично описание на Вайсхаупт със следните думи: „Той се е прославил в
историята на масонството като основател на ордена „Илюминати“ в Бавария66.“ По-късно Маки добавя: „Аз мисля, че стремленията му са били чисти и това, че са се провалили, е лош
късмет за него и за света67.“
Когато открих, че Х. Л. Хейуд, друг високоуважаван историк на масонството, също включва биография на Вайсхаупт
в книгата си „Знаменити масони и масонски ръководители“,
всички плахи съмнения, които имах дотогава дали орденът е
инспириран от масоните, се разсеяха. Кратката характеристика на Вайсхаупт, написана с почит, е една от стоте биографични скици в тази книга, което показва, че той трябва да е бил
много виден масон68.
Джон Робинсън, историк от ХVIII в. и изтъкнат масон, е
имал възможността да се запознае със съдържанието на някои от оригиналните документи и кореспонденция на „Илюминати“. В книгата си „Доказателства за конспирацията“, написана през 1798 г., той възпроизвежда основните части от
оригиналните документи на „Илюминати“. Робинсън заявява: „Изричната цел на ордена е да отстрани християнството и
всяка цивилна власт69.“ Той продължава да цитира Вайсхаупт,
като показва, че неговият план за нов световен ред може да
успее „по никакъв друг начин, освен чрез тайни дружества,
които постепенно и мълчаливо ще завладеят управлението на
държавите и ще го използват за тази цел…70“.
Използвайки измама и интриги, Вайсхаупт и неговият
вътрешен кръг от адепти успяват да получат подкрепата на
немските масонски ложи. „Всички тези разклонения са били
управлявани от 12 водещи адепти, начело с Вайсхаупт, който
чрез ложата в Мюнхен държал в ръцете си конците на цялата
конспирация71.“ Маки приема първоначалния успех на „Илюминати“, като коментира:
В началото орденът е бил много популярен и в
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него са се записали не по-малко от 2000 души, сред
които са били някои от най-изтъкнатите мъже на
Германия. Той се разраснал бързо и в другите страни
и негови ложи започнали да се основават във Франция, Белгия, Холандия, Дания, Швеция, Полша, Унгария
и Италия72.
През 1782 г. на конгрес на масоните във Вилхелмсбад
„Илюминати“ на Вайсхауптзатвърждава положението си сред
тайните общества на Европа като безспорен водач на окултното движение за единен свят. Приблизително по същото време
Вайсхаупт успява да изкове съюза между просветленото масонство и растящата банкова мрежа на Ротшилд, като по този
начин дава на ордена финансовите средства за осъществяването на неговите планове73.
В резултат на съюза с международните финансисти масонството отново придобива банкерската слава, която е имало по
времето на тамплиерите, и „Илюминати“ набира скорост. Х. Л.
Хейуд отбелязва: „Той пуснал корени, той растял, той цъфтял,
той събрал в себе си повече хора с кралски и благороднически
титли, отколкото притежавали хохенцолерите, даже йезуитите се включили в него74.“
Въпреки че след десет години „Илюминати“ е разобличен,
той постигна повече за придвижване на „плана“ през този период, отколкото са постигнали масоните през всичките предишни петдесет години, взети заедно. Една от причините за
неговия успех е, че много християнски водачи се записват в
него, заблудени от създадената от членовете му погрешна
представа, че „Илюминати“ е християнска организация, целяща да обедини света в името на Христос. Робинсън казва: „В
тази схема на масонско християнство Спартак (Вайсхаупт) и
Фило (барон фон Книге) заедно са работили сериозно. Спартак му е изпращал материалите, а Фило ги е обработвал75.“ Ренегатското учение, което е представяно на новопосвещаваните християни, се обяснява от фон Книге:
Исус Христос не създаде нова религия, той само
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върна на религията и на разума древните им права.
За тази цел той щеше да обедини хората. Той щеше
да ги подготви за това, като разпространява праведността, като просветлява разума и като помага
на умовете да се отърсят от предразсъдъците. Той
щеше да научи хората най-напред да управляват самите себе си. Тогава нямаше да има нужда от управници, а равенството и свободата щяха да настъпят
без никаква революция по пътя на естественото развитие и целесъобразност. Този Велик учител си позволявал да обяснява всяка част от Библията в съответствие с тези цели и забранявал всякакви крамоли
между неговите ученици, защото всеки човек можел
да намери там разумно приложение на личните си
разбирания. Вярно или не, това нямало значение. Това
било несложна, но проникновена религия, но умовете
на неговите слушатели не били способни да приемат
учения. „Аз ви говорих – казваше той, – но вие не можехте да носите чутото.“ Затова много са били призовани, но малко са били избрани. На тези, избраните,
са поверени най-важните тайни и дори сред самите
тях има степени на информираност. Има седемдесет, има и дванадесет. Всичко това е в естествения
ред на нещата, а и отговаря на еврейските обичаи и
всъщност на цялата античност. Еврейската философия е мистерия, подобна на елевзинските или питагорейската, неподходяща за непосветените, и затова
християнските учения са поверявани на адептите на
тайното учение. Така те са поддържани като огъня
на весталките. Те се съхраняват само в тайни общества, които ги предават на потомството, и сега те
са притежание на истинските СВОБОДНИ ЗИДАРИ76.
Благодарение на прикритието, че работи за световното
християнско единство, Вайсхаупт е в състояние да получи
подкрепата на голям брой лековерни ръководители, които
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мислят, че работят за благородно дело. Фактически всяко тяхно движение е планирано от Вайсхаупт, за да тласне „Илюминати“ с още една стъпка към свободно господство77. Мисля си,
че немалко християнски деятели могат да се поучат от това.
Християнското единство не е нещо, което може да бъде организирано, то естествено идва между онези, които споделят
общата любов към Христос. Фалшивото вселенско единство,
което се прокарва днес от Световния съвет на църквите – организация, която е под силното влияние на масонството – не
е нещо ново. То е използвано векове наред за налагане на идеята за световно управление. Несъгласието на християните да
изложат на риск вярата си е била главната пречка за конспираторите.
Вайсхаупт изпада в особено вълнение, когато успява да измами християните по този начин. Веднъж, след като убеждава
протестантски деятел да се присъедини към неговия „Опит за
унификация“, той пише:
Не можете да си представите какво уважение и
внимание предизвика моят свещенически сан; и което е
удивително – прочут протестантски богослов, който
сега е в ордена, е убеден, че религията, която се съдържа в него, е истинският смисъл на християнството. О,
ЧОВЕЧЕ, ЧОВЕЧЕ! В КАКВО ЛИ НЕ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ
УБЕДЕН. Кой можеше да си представи, че аз ще бъда основателят на нова религия78?
Въпреки че „Илюминати“ престава да съществува официално през 80-те години на ХVIII в., неговите планове продължават да напредват чрез мрежата на просветлените масонски ложи, които вече са създадени. Основният катализатор
на това продължаващо настъпление идва от френската ложа
„Гранд Ориент“, а по-късно от лидерите на масонството в Италия и САЩ.
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На американска земя
В края на ХVIII в. масонският орден, след като вече има доминиращо влияние в политическия живот на Европа, постига
значителен напредък в САЩ. Фактически много от бащите –
политическите основатели на тази страна, са масони. Повечето от тях са честни мъже, като Джордж Вашингтон, който не
знае за високите цели на ордена и дори открито говори срещу дейността на „Илюминати“. Но след като масонските ложи
намират прием в Америка, „Илюминати“ имат на разположение мрежа, чрез която орденът може да вербува нови членове
и да осъществява делото си. В резултат на това през 1801 г. е
основан първият върховен съвет на Шотландската масонска
церемония в Чарлстън, Южна Каролина. Според масонската
публикация, озаглавена „Факти за Шотландската церемония“,
„всички останали редовни върховни съвети по целия свят
произлизат от него79.1
Огромният потенциал на САЩ трябва да бъде обуздан и
поставен под контрол, за да може планът за новия световен
ред някога да успее. Затова през ХIХ в., особено през втората
му половина – то процъфтява, както никога преди това. Това
също така е време на бърз растеж на религиозните култове,
инспирирани от масонството. Освен че основава Теософското
общество, масонството участва в издигането и разпространението на християнската наука и на унитарианството, а масоните Ръдърфорд и Ръсел основават сектата „Свидетели на
Йехова“. Всички тези култове служат, за да отклонят коварно
и неусетно хората от Христовата истина. Но най-голямото раз-

През 1813 г. е основан Северният върховен съвет като разширение на Чарлстънската организация. Днес Северната юрисдикция
включва 15 щата и главната ѝ квартира е в Бостън. Южната юрисдикция, чиято главна квартира се премества от Чарлстън в столицата Вашингтон, покрива останалите 35 щата, окръг Колумбия и териториите и владенията на САЩ. Днес това е Майчиният върховен
съвет на света80.
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клонение сред тези религиозни издънки на масонството става Църквата на мормоните, основана от Джоузеф Смит – друг
масон с висок ранг.
Преди да стане масон, Смит дълбоко навлиза в окултизма
и през 1830 г. публикува книгата за Мормон – цели 12 години,
преди да стане член на ордена. Но на 15 март 1842 г. той получава първата си масонска степен и се издига до нивото на Върховен майстор на Кралските тайнства още на следващия ден,
нещо действително нечувано дотогава81. Шест седмици покъсно, на 2 май 1842 г., Смит предава като „дар от храма“ тези
масонски тайни, представяйки ги за свои собствени „откровения“ на мормонските лидери82. Във фабриката на масонството
той си изковава собствен особен окултен меч, като твърди, че
това е „откровение свише“83. Браям Йънг, друг виден ранен водач на мормоните, също е масон и допринася за издигането на
тази окултна йерархия84.
През последните години бяха написани няколко книги от
бивши мормони, които разкриват връзката между мормонството и масонството. Сред тях са книгите „Какво става там?“
от Чък Секит и „Създателите на Бога“ от Ед Дикър в съавторство с Дейв Хънт, който не е мормон. Тези книги разкриват как
масонското наследство на мормонството е отразено във всичко – от неговите символи до неговите ритуали и тайни доктрини.
Мормонството днес има повече от 4 милиона членове и е
една от най-богатите „църкви“ в света. Неговото политическо
и неполитическо влияние е изключително голямо85.
Новата свръхцеремония
През същия период масонският орден прокарва главните
си пътища в американската политика и икономика. В края на
ХIX в. масонството се разраства толкова много, че става трудно
и неефикасно за управление. Многобройните му отдели, секти
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и церемонии са лишени от чувство за единство и посока. Затова в опит да се централизира управлението на универсалното
масонство на 20 септември 1870 г. се основава ново ултрасекретно управително тяло86. Това е първото основно преструктуриране на просветленото масонство. В центъра на това творение стои Албърт Пайк, който казва:
Тази сляпа сила на хората е сила, която трябва да
бъде пестена и управлявана… Тя трябва да бъде регулирана от интелекта1… Когато всичките тези сили се
обединят и поведат от интелекта, и бъдат управлявани от закона на правото и справедливостта… великата революция, подготвяна от векове, ще започне да
напредва. Революциите са се проваляли, защото силата е била управлявана неправилно87.
Пайк прави повече от всяка друга фигура на ХIX за подготовката на пътя на „великата“ революция, за която той говори.
Пайк е роден в Бостън през 1809 г.88 Пайк живее сред
индианците и говори техния език, преподава в училища в затънтени краища сред горите, следва право, приет е в адвокатската колегия и се включва в армията на конфедералистите,
където служи като бригаден генерал90. След войната той се
установява във Вашингтон, окръг Колумбия, залавяйки се за
адвокатската професия в съдружие с бившия сенатор Роберт
Джонсън91.
В книгата „Знаменити масони и масонски водачи“ Х. Л.
Хейуд описва Пайк като завладяващ оратор от античен тип,
който може да държи в напрежение вниманието на аудиторията в продължение на 4 часа92. Хейуд продължава: „Самостоятелно той изучавал древни езици, станал специалист по
заратустрианство и неговата „Авеста“, четял непрекъснато, но
никога нещо, което е по-долу от най-великото93.“ Пайк е буквално гений със способността си да чете и пише на 16 древни
езика94. Маки казва за Пайк: „Репутацията му на масонски авС „интелект“ тук се намеква за „Илюминати“ или за най-висшите адепти на масонството.
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тор и историк, а освен това и на поет, бе най-знаменитата, а
неговият неуморен устрем нямаше подобен на себе си95.“
Пайк също е велик ученик на Кабалата и окултизма96. Литературните му постижения в тази област са многобройни
– „Ариел“, „Сефар Х. Дебарим“, „Книга на словото“, „Легенда
Магистралия“, „Ритуал на новата и реформирана Палада“,1 (4
степени от общо 5), „Ритуал на избрания маг“ и „Книга на Ападно“, която съдържа пророчествата за царуването на Антихрист
от сатанинска гледна точка97. Някои от тях са заели мястото си
сред прочутите класически произведения на масонството, но
никоя друга творба на Пайк не е завоювала такава известност,
както книгата му от 861 страници „Морал и догма на древната и възприета Шотландска церемония“, написана през 1871
г., която Хейуд нарича „Библия на Шотландската церемония“98.
Когато Алберт Г. Маки става генерален секретар на Върховния съвет на Чарлстън, той убеждава Пайк да се включи в
техния кръг.
Според Хейуд: „Пайк скоро бил така очарован от възможностите, които виждал да се простират пред кръга, че оставил
настрана другите си професии и занимания и станал върховен
велик генерален наставник и се посветил на церемонията до
смъртта си99.“
Пайк е издигнат през 1859 г., когато според Маки е избран на поста Върховен велик командир на Южния върховен
съвет100. Той остава водач на масонската Шотландска церемония до смъртта си през 1891 г. През 1860 г. Джузепе Мацини,
италианският революционен водач и световен директор на
просветленото (илюминирано) масонство от 1834 до 1872 г.,
установява връзки с Пайк и го прави ръководител на дейността на „Илюминати“ в САЩ101. Най-сетне на 20 септември 1870 г.
декретът за създаване на новата свръхцеремония е подписан
от Пайк и Мацини и влиза в сила102.
„Occult Theocracy“ казва:
Статуя на Атина Палада за защита на Троя, прен. защита, покровителство. Б. пр.
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Двамата основатели разделиха властта си съгласно следния план. На Пайк бе дадена догматичната
власт и титла върховен първосвещеник на световното масонство, докато Мацини зае изпълнителната
власт с титлата върховен вожд на политическите
действия103.
Пайк нарича ордена „Нова и реформирана церемония на
Палада“104. Историчката Едит Стар Милър описва неогностицизма като „учение, според което божеството е двойно и Луцифер е равен на Адонис105“. Фактически Луцифер е този, пред
когото се покланят масоните. Милър по-нататък твърди:
За целия масонски свят свещеното всевиждащо ръководство на догмата бе учредено в Чарлстън, свещения град на Палада. Пайк, върховният първосвещеник
на Луцифер, бе президент на върховното догматично
ръководство, състоящо се от 10 братя с най-високи
степени, които образуваха неговата върховна велика
колегия от бележити масони. Върховният изпълнителен директор на висшето масонство бе назначен в Рим
– в лицето на самия Мацини106.
В писмо до Албърт Пайк, с дата 22 януари 1870 г. (последвано от основаването на новата церемония), Мацини пише:
Ние трябва да оставим всички федерации да продължават да работят във вида, в който са, с тяхната
система, техните централни ръководства и техните
различни начини на общуване между високите степени
в церемонията, организирани така, както са сега, но
ние трябва да създадем върховна церемония, която ще
остане неизвестна, към която ще призоваваме само
онези масони с висока степен, които ние изберем. Тези
масони трябва да дадат обет за най-строга тайна
пред техните масонски братя. Чрез тази висша церемония ние ще управляваме цялото масонство и тя ще
стане един по-силен международен център, защото
неговите команди няма да бъдат известни107.
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Главните оперативни центрове на Върховната церемония
или Церемонията на Палада са разположени в Чарлстън, Рим
и Берлин108.
Освен тези главни квартири Пайк и Мацини основават
четири велики централни ръководства с цел да събират информация с голямо значение за техните политически пропагандаторски цели. Това са великите централни ръководства за
Северна Америка във Вашингтон, за Южна Америка в Монтевидео, за Европа в Неапол и за Азия и Океания в Калкута109. Покъсно е основано ръководство и в Порт Луис на остров Мавриций110.
Едит Стар Милър пише: „За да вербуват нови членове, те
предвидили да използват някои членове от другите церемонии, но в началото смятали да разчитат главно на онези от
новопосветените в древната и възприета Шотландска церемония, които действително са се отдали на окултизма111.“ Специално масонът от тридесет и трета степен е добре приет навсякъде.
… във всяка страна, във всяка церемония, съществуването на която е признато. Следователно това по-специално
са посветените от тридесет и трета степен от шотландските
церемонии, които благодарение на широките си международни разклонения, са привилегировани да вербуват адепти за паладизма. Затова Върховната церемония създала
постепенно нейните „Триъгълници“ (името, с което са наречени ложите на паладизма), но те са създадени на здрава
основа, като най-нискостоящите от техните посветени са
били братя, проверявани дълго в редовете на обикновеното масонство112.
На 14 юли 1889 г. Албърт Пайк издава своите инструкции
към двадесет и трите върховни съвета на света, записани от
А. С. Де ла Рив в „La Femme et l’Enfant dans la Franc-Maconnerie
Universelle“ (стр. 588). По-долу е дадена кратка извадка от неговата реч.
Това, което трябва да кажем на тълпата, е – ние се прек-
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ланяме пред Бог, но това е Богът, пред който човек се покланя
без предразсъдъци.
На вас, върховните велики генерални инспектори, ние
казваме това, което трябва да повторите пред братята от 32ра, 31-ва и 30-а степен – масонската религия трябва да се съхранява от всички нас, посветените с високи степени в чистотата на Луциферовото учение113.
Важно е да се помни, че когато прави това изказване, Албърт Пайк заема едновременно постовете Велик майстор на
централното ръководство във Вашингтон, Велик командир на
Върховния съвет в Чарлстън и Върховен първосвещеник на
световното масонство114. Говорейки като ръководител на масонството, той разкрива истинския характер на ордена.
Когато през 1889 г. Пайк издава своите инструкции, масоните от тридесет и втора степен нагоре или вече знаят за
Луциферовата природа на ордена, или за първи път разбират
за нея. Днес обаче вярата в Луцифер не се разкрива, докато масонът не стигне до по-високо ниво.
Пайк смята, че степените, водещи към тридесетата, трябва да служат само като училище за обучение и постепенна
подготовка на кандидатите за окончателно приемане в Луциферовото посвещаване. Въпреки това масонските ритуали
и церемонии сигурно още от най-ранните етапи представляват окултни церемонии в по-нешокиращ вид. В масонството
всичко има двойно значение. Следователно кандидатът, без да
знае, практикува окултизъм през всичките степени. Дават се
лъжливи интерпретации, за да не се предизвика у него подозрението, че институцията не е толкова благородна и почтена
в намеренията си.
Успехът на конспирацията зависи от нейната способност
да скрива от масите истинската цел, за която се трудят те. Затова конспираторите не желаят да вкарват във вътрешните си
кръг повече хора, отколкото са абсолютно необходими за успеха на тяхната мисия. С всяка новопосветеналичност рискът
от измяна и изтичане на информация нараства. Това е една от

155

причините хората от върха на йерархията да внимават толкова много и да изолират кандидатите по техния път, както и
да запазват за себе си правото да вземат онези, които са били
издигнати в 33-та степен (и по-нагоре). Логиката е проста –
защо да бъдат посвещавани сто хиляди, когато десет хиляди
са достатъчни, за да се свърши работата?
Затова йерархията използва милиони невинни хора като
марионетки, за да служат като екран между обществеността и
тях. Тези хора, които посвещават безброй часове, за да основават болници, да помагат на недъгавите и да вършат други добри дела, неволно осигуряват прикритие, зад което действат
адептите – съвършена игра на обществени отношения. Кой
някога би могъл да заподозре благотворителните организации, че са сериозна конспирация за въвеждане на окултен световен ред? Тази мисъл е толкова възмутителна, че малко хора
биха повярвали в нея. Но намеренията на водачите на тайното
общество са безпогрешно ясни. Следният откъс от „Морал и
догма“ разясняват логиката и целта на рицарите-тамплиери,
чиито наследници са масоните:
Тенденциите и догмите на ордена се развивали
тайно, а външно той изповядвал най-съвършената ортодоксия. Само водачите са знаели целта на ордена,
нисшите членове са ги следвали без подозрение.
Да получат власт и богатство, след това да интригантстват
и при нужда да се бият, за да наложат догмата на гностицизма
и кабализма като официална – това са целите и средствата,
предлагани на посветените братя. Те им казвали: „Папството
и съперничещите му монархии са се продали и корумпирали и може би утре ще се унищожат взаимно. Всичко това ще
стане наследство на храма (ордена на тамплиерите – б. пр.);
светът ще дойде скоро при нас за своите върховни водачи и
първожреци. Ние ще установим равновесие на универсума и
ще бъдем владетели над господарите на света“115.
В резултат на усилията на Пайк към 80-те години на ХIХв.
САЩ вече са на път да станат доминиращата сила в настъп-
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лението за установяване на нов световен ред. Лидерството се
измества от Европа, по-специално от Франция, в САЩ.
Открих, че някои масони и последователи на „Ню ейдж“
тайно наричат САЩ силата, която ще въведе другите страни
в новата Атлантида. Окултната традиция твърди, че преди потопа светът е обединен в система на световно господство, основана на десет региона. Тази световна цивилизация е известна като Атлантида и представлява най-напредналото окултно
общество, съществувало някога. Затова Бог разрушава света.
Изглежда, че за нещастие историята ще се повтори. Днес
сме изминали целия цикъл и почти сме се върнали обратно до
онова състояние на нещата, което е било в дните на Ной – светът е на края на пропастта пред „квантовия скок“ към основания върху окултизма нов световен ред, който ще се състои от
десет административни региона. Тази информация придава
ново значение на думите, изречени от Христос в Евангелие от
Матей. Говорейки за края на света и за своето завръщане, Исус
казва:
И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
			
(Матея, 24:37)
Сега разбирам колко точни са думите на Христос.
Ролята на Съветския съюз
След като научих за тези неща, имах още един неясен въпрос… Каква е ролята на Съветския съюз във всичко това, ако
има такава? Като се задълбочих в разглеждането на този въпрос, скоро открих, че същите сили, които са постигнали власт
над Америка, винаги са имали власт и над Съветския съюз,
тъй като те на първо място са отговорни за създаването му.
Ето кратък преглед на събитията, които довеждат до създаването на комунизма и раждането на Съветския съюз.
През 1847 г. реакционният интелектуалец на име Карл
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Хайнрих Маркс става член на една от дъщерните организации на „Илюминати“, наречена „Лига на справедливостта“116.
„Occult Theocracy“ твърди: „Факт е, че за известно време Мацини (европейският водач на просветленото масонство) и Маркс
са били близки сътрудници“117. Мацини и неговите интернационални масони използват Маркс, за да проникнат в растящото работническо движение и да го покварят118. Връзката
на Маркс с Мацини е толкова очевидна, че в първите дни на
руската революция революционерите наричат себе си спартаковци (по псевдонима на Адам Вайсхаупт в ордена „Илюминати“), преди да станат известни като болшевики, а по-късно
като комунисти119.
В средата на ХIX в. френското работническо движение започва да се организира, надявайки се да подобри живота на
работническата класа. За тази цел през 1862 г. делегация от
френски работници отива в Англия, за да се запознае с ползата от трейдюнионите за защитата на интересите на работниците120. Търсейки опит от английските си другари, те имат
намерение да занесат някои мирни промени в собствената си
страна. Просветленото масонство обаче вижда в работническото движение точно този инструмент, от който се нуждае за
осъществяване на плановете си121.
Карл Маркс, който по това време живее в Лондон, постоянно е в клубовете и кафенетата, където се събират работниците. Проникнал успешно в тези кръгове, на 28 септември
1864 г., когато в палатата „Сент Мартин“ се основава Интернационалът, той е избран за член на подкомитета122. Другите
членове са Волф, личен секретар на Мацини, Льо Люб, френски масон, Кремер, секретар на Английския масонски съюз, и
Уестън123.
На първото съвещание на този комитет Волф поставя пред
него устава на Мациниевото работническо сдружение124. Въпреки че уставът е представен от Волф, по-късно Маркс заявява: „Всички мои предложения бяха приети от комисията…“125.
Толкова близко е сътрудничеството между Маркс и Мацини, че
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последният гледа на Марксовите предложения като на свои.
През ноември този временен устав на Интернационала е изпратен от Лондон в Париж, където официално е ратифициран,
и Френският интернационал е основан126.
В книгата си „L’Association Internationale des Travailleurs“,
публикувана през 1871 г., Е. Е. Фрибург казва, че „Интернационалът срещнал навсякъде подкрепата на масонството“127.
Подкрепата идва по-специално от ложите на „Гранд Ориент“128.
Историчката Неста Уебстър в книгата си „Световната революция“, публикувана през 1921 г., изразява възмущението си:
Трудно е да се пише спокойно за тези неща. Защото да мамиш хората, чиято проста вяра и липса на
образование им пречи да видят къде ги водят, е така
бездушно, както да водиш сляп човек към пропастта.
Ето това направиха обирачите от Интернационала
за работниците129.
Това движение, което е изцяло под доминиращото влияние на тайните общества, в крайна сметка прокарва пътя си до
Русия, където с помощта на съществуващите руски ложи, на
Троцки и Ленин и на външната подкрепа от международните
финансисти се стоварва върху руския народ. Уинстън Чърчил
обобщава тези събития в изказване, излязло на 8 февруари
1920 г. в лондонския „Сънди илюстрейтид херълд“. То заслужава да бъде цитирано тук:
От дните на Спартак-Вайсхаупт през тези на
Карл Маркс до дните на Троцки… тази световна конспирация за разрушаване на цивилизацията и ново
изграждане на обществото на основата на спрялото
развитие, завистливата злоба и невъзможното равенство е растяла постоянно. Тя е подбудителят на всяко разрушително движение през ХIХ в. и сега най-сетне
тази шайка от странни личности на подземния свят
на големите европейски и американски градове хвана
руския народ за косата и стана неоспорим господар на
тази огромна империя130.
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Чърчил трябва да е знаел нещо повече за тези неща, тъй
като той самият е масон131.
Логично е да се направи изводът, че ако масонството е основало Съветския съюз, то трябва все още да е силата, която
дърпа конците зад кулисите. Но каква може да е причината
масоните да създадат такава безжалостна диктаторска власт?
Отговорът е много прост – ако ролята на САЩ е да ни води към
новия световен ред, то не по-малко важната роля на Русия е да
приложи силата, която ще направи това възможно.
За да успее окултната йерархия в установяването на световно управление, най-напред човечеството трябва да бъде
убедено в нуждата от такова управително тяло. Трябва да
се създадат условията, при които хората да го приемат като
единствено възможен изход. Ако хората по света бъдат убедени по някакъв начин, че нациите са отговорни за войните и че
мирът може да се постигне само, ако бъде елиминиран национализмът, тогава може би човечеството най-сетне ще приеме
новата световна власт като единствената алтернатива. Но за
да бъде накарано човечеството да направи този извод, трябва да бъдат създавани войни, запалвани или раздухвани чрез
терористични актове или военна агресия. Не може да има част
на света, останала незасегната от въоръжените конфликти и
насилието. Но тези конфликти трябва да бъдат започнати от
някого, а и оръжието трябва да се достави отнякъде.
Тези постоянни конфликти и този страх, че някъде те могат да ескалират в атомна война, въздействат психологически
на хората и ги изтощават. Това ги кара да желаят световния
мир повече от всякога.
Нека предположим, че в някой бъдещ момент е запален
последният конфликт, да кажем, в Европа или в Близкия изток, и свръхсилите са въвлечени в него. Какво ще стане, ако
една от тях бъде унищожена и навсякъде по света настъпят
разрушения?
Човечеството ще бъде обзето от страх и ще бъде съкрушено от такава разруха и тогава ще е готово да приеме предлага-
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ното му единно световно управление, което обещава да предотврати повтарянето на такава трагедия. Убедени наистина,
че нациите предизвикват войните, и видели безсмислените
жертви на тези войни, хората по света най-сетне ще се съгласят да предадат националния си суверенитет на по-висша
власт, която твърди, че може да ги защити от друго подобно
нещо.
Има ясни сведения, които показват, че още от самото начало скритите сили планират сливането на САЩ и на Съветския
съюз, но не и преди да са постигнали целите си след дълъг
период на студена война. Тези сведения изплуват на повърхността през 50-те години по време на разследванията на Комисията „Рийс“ за освободените от данъци фондации. В един
момент Норман Дод, който е ръководител на разследванията
към комисията, е поканен в главната квартира на фондацията
„Форд“ от нейния президент Х. РоуънГейдър, който е и член на
Съвета за чуждестранни връзки.
По време на тази визита Гейдър казва на Дод:
Всички от нивото, на което се създава политиката, имаме опит с директивите от Белия дом или от
Бюрото за стратегическа работа, или от Европейската икономическа администрация. Ние работим с
тези директиви. Бихте ли желали да научите какви са
те?133.
Дод отговаря утвърдително, след което Гейдър казва:
Същността им е, че трябва да използваме нашите дарителски фондове и така да променим живота
в САЩ, че да можем удобно да се слеем със Съветския
съюз.134
Дод, който е разтърсен от искреността на забележката, пита дали Гейдър би повторил казаното пред Комисията
„Рийс“, на което президентът на фондацията „Форд“ отговаря:
„Не бих и помислил да сторя това“135.
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Глава 6

ТАЙНИТЕ УЧЕНИЯ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД
Няма да е справедливо, ако се обобщи, че всички масони
знаят за тайните планове на тяхната организация. Разговорите им с бивши и настоящи членове на масонството ме убедиха,
че преобладаващата част от масоните нямат и най-бледа представа каква е истинската цел на организацията им. В защита
на тези хора, които биват използвани, настоявам читателят да
не бърза да ги съди.
Всички ние понякога сме виновни за вземането на някое
внезапно решение, без преди това да сме вникнали разумно
във фактите. За да получи всестранна представа за масоните,
човек трябва да прекара месеци в прилежно изучаване на тайните книги, при положение че е успял да получи копия от тях.
Нещо, което е трудно да стане, ако не си масон. След като вече
принадлежат на организацията и най-сетне имат възможност
да изследват материалите на тази доктрина, малко хора биха
имали интерес и биха отделили време, за да го направят.
Повечето от настоящите масони, с които разговарях, макар и компетентни в ритуалите и повърхностните действия
на ордена, в същото време не притежаваха каквито и да е знания за истинската история на организацията или нейните
вярвания. Някои от членовете участваха в ложата в продължение на повече от 30 години, без да са отделили поне един час
за изследване на нейните основни книги. За доброто на тези
хора и за онези, които сега смятат да станат масони, подготвих
следното сбито описание на масонските вярвания.
Теология на масонството
През 1986 г., за да установи кои масонски книги най-добре отразяват вярванията на масоните, водещият на ток-шоу
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Джон Анкерберг помолил една двойка, която се занимавала с
изследване на франкмасонството, да напишат по едно писмо
до всяка от 50-те велики ложи в Америка. Анкерберг разказва:
Помолихме ги да адресират писмото си до великия
майстор и да зададат следния въпрос: Като официален масонски лидер кои книги и автори бихте препоръчали като достоверни източници на темата за масонството?1
Двадесет и пет (50%) от великите ложи отговорили. Според резултатите от това запитване най-препоръчваните книги
и автори са: „Енциклопедия на масонството“ от Хенри УилсънКойл, „Зидарите“ от Джоузеф Форт Нютон, „Енциклопедия на
франкмасонството“ от Алберт Г. Маки, „Въведение във франкмасонството“ от Карл Х. Клоди, „Новопосветеният масон“ от
Х. Л. Хейуд, „Справочник в масонството“ от Алфонс Серз, „История на масонството“ от Робърт Ф. Гулд, „Масонският орден
и неговите символи“ от Алън Е. Робъртс и „Морал и догма“ от
Албърт Пайк. Освен това бяха препоръчани и други високоуважавани масонски автори, като Менли П. Хол, Г. Щайнмети, Томас Смит Уеб и Луис Л. Уилямс.2
След като това са източниците, препоръчвани от самите
масонски лидери, тогава ще бъде справедливо, когато разглеждаме теологията на масонството, да цитираме направо от
тези книги или от други източници, написани от същите автори. Затова, ако изрично не бъде отбелязано, мислите ще бъдат
вземани от горните източници. Ключовият документ, който
ще цитирам, е „Морал и догма“ на Албърт Пайк. Тъй като книгата е на разположение в масонските библиотеки, масоните
лесно могат сами да проверят информацията по-долу. „Морал
и догма“ може да се намери и в някои обществени библиотеки
под каталожен номер 3661, въпреки че са останали малко екземпляри.
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Франкмасонството е религия
Всяка масонска ложа е религиозен храм, а ученията ѝ са
религиозни наставления.3 („Морал и догма“)
Твърдя без ни най-малко колебание, че масонството във
всеки смисъл на тази дума освен в най-незначителния – философския – е във висша степен религиозна институция и че
само на религиозния елемент, който съдържа, то дължи раждането и продължаващото си съществуване, че без този религиозен елемент едва ли би заслужавало да бъде развивано от
мъдрите и добрите.4 („Енциклопедия на франкмасонството“
от Маки, стр. 618)
То (масонството) е универсална, вечна, неизменна религия, такава, каквато Бог е насадил в сърцето на цялото човечество. Няма вероизповедание, което някога да е живяло дълго, ако не е било построено на неговата основа. То е основата, а
те са градежът върху нея. („Морал и догма“, стр. 219)
По-нататък Пайк описва франкмасонството като „пазител
и съхранител на великите философски и религиозни истини,
неизвестни за света като цяло, предавани от век на век от непрекъснатия поток на традицията, въплътена в символи, емблеми и алегории“. („Морал и догма“, стр. 210)
Масонството – антихристово по природа
Типично за масонството е да се избягва името на Исус
Христос, когато се цитират пасажи от Светото писание. Следващите примери сравняват пасажи от Светата Библия с тези,
използвани от Томас Смит Уеб в неговата книга „Масонски наставник“ (повече известна като „Наставник на Уеб“)5
Библия (Първото послание на Петър, 2:5)
„И вие, като живи камъни, се съграждате в духовен
дом, за да станете светото свещенство, да принася-
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те духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса
Христа.“
„Наставник на Уеб“ (стр. 92)
„И вие, като живи камъни, се съграждате в духовен
дом, за да станете светото свещенство, да принасяте
духовни жертви, благоприятни на Бога.“
Библия (Матей, 21:42)
„Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла?“
„Наставник на Уеб“ (стр. 94)
„Не сте ли никога прочели в писанията тая дума:
„Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла?“
Библия (II послание към солуняните, 3:12)
На такива заръчваме и ги увещаваме в името на
Господа Исуса Христа да работят тихо и да ядат своя
хляб.“
„Наставник на Уеб“ (стр. 156)
„На такива заръчваме и ги увещаваме да работят
тихо и да ядат своя хляб.“
Това тънко пропускане на Христос кара новопосветеният
да мисли за Бога само в общ смисъл, без да разглежда Христос.
Името на Христос се пропуска и от молещите се масони.
„Да отправим молитви с името на Христос е в противоречие с универсализма на масонството.“ (Jus. Dec. Велика ложа в
Пенсилвания)
Възгледи за Библията
Учителите, даже тези на християнството, по принцип са
най-невежите по отношение на това, което преподават. Няма
книга, за която да се знае толкова малко, както за Библията. За
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повечето, които я четат, тя е толкова неразбираема, колкото и
the Sohar. („Морал и догма“, стр. 105)
Библията с всичките алегории, които съдържа, изразява
по непълен и завоалиран начин само религиозното учение на
юдеите. Учението на Мойсей и на пророците, идентично в основата си с това на древните египтяни, също е забулено и има
привидно значение. („Морал и догма“, стр. 744)
Юдейските книги са били написани само за да припомнят
традициите, те са написани в символи, неразбираеми за непосветените. Петокнижието и стиховете на пророците са елементарни книги за учението, поученията или службите, а истинската тайна и традиционна философия е била записана едва след
това в много по-завоалирана форма. Така се е родила втората
Библия, непозната или по-скоро неразбираема за християните. За нея те казват, че е колекция от чудовищни абсурди, но за
адептите тя е монумент, в който има всичко, което гениите на
философията и религията някога са създали или са си представили за възвишеното; съкровище, обградено с тръни; диамант,
скрит в груб тъмен камък. („Морал и догма“, стр. 744–745)
Тази „втора Библия“, за която Албърт Пайк говори, е Кабалата – древна книга на окултизма.
Източникът на знание
Всички истински догматични религии са произлезли от
Кабалата и са се връщали към нея; всичко научно и велико в
религиозните видения на „Илюминати“, Якоб Бьоме, Сведенборг, Свети Мартин и други е взето от Кабалата; всички масонски сдружения дължат на нея тайните и символите си.
Кабалата единствена освещава съюза на универсалния
разум и божественото слово… тя единствена помирява разума
с вярата, силата със свободата, науката с мистерията; тя има
ключа към настоящето, миналото и бъдещето. („Морал и догма“, стр. 744)
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Човек се изпълва с възхищение, прониквайки в светилището на Кабалата,
виждайки едно толкова логично, толкова просто и в същото време абсолютно учение. („Морал и догма“, стр. 745)
Източникът на вдъхновение
Луцифер, носителят на светлината… Луцифер, синът на
утрото! Това ли е онзи, който носи светлината?... Не се съмнявайте! („Морал и догма“, стр. 321)
Източникът на сила
Когато МАСОНЪТ НАУЧИ, че КЛЮЧЪТ към воина върху
пиедестала е истинското приложение на динамото на живота
сила, той е научил тайната на масонската гилдия. Кипящите
енергии на Луцифер са в неговите ръце и преди да тръгне напред и нагоре, той трябва да изпита способността си да прилага правилно тази енергия.6 (Менли П. Хол, „Изгубените ключове на франкмасонството“)
Основна доктрина
Теологическата догма на масонството е обяснена в „Наставленията“, издадени от Албърт Пайк на 14 юли 1889 г. до
двадесет и трите върховни съвета в света. Неговите думи са
били записани от А. С. дьо Ла Рив в „La Femme et L’Enfant dans la
Franc-Maconnerie Universelle“ (стр. 588)
Ако Луцифер не беше Бог, щеше ли Йехова (Бог на юдеите),
чиито дела доказват неговата жестокост, коварство и омраза
към човека, варварство и отвращение към науката, и неговите
свещеници да го клеветят?
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Да, Луцифер е Бог и за нещастие Йехова също е Бог. Защото
вечер закон е, че няма светлина без сянка, няма красота без
грозота, няма бяло без черно, защото абсолютното може да
съществува само като два бога; тъмнината е нужна на светлината за контраст, както пиедесталът е нужен на статуята и
спирачката – на локомотива.
В универсалната и основана на аналогиите динамика
човек може да се опре само на онова, което ще окаже съпротива. Така универсумът се балансира от две сили, които поддържат неговото равновесие: силите на привличане
и отблъскване. Тези две сили съществуват във физиката,
философията и религията. А научното съществуване на божествения дуализъм се демонстрира от феномена на полярността и универсалния закон за привличане и отблъскване.
Затова интелигентните последователи на Заратустра, както след тях и гностиците, манихейците и тамплиерите приемат като единствена логическа метафизическа концепция
идеята за двата вечно борещи се божествени първоизточника, за които човек не може да смята, че единият е по-долу
от другия по сила.
И така доктрината на сатанизма е ерес, а истинската и чиста философска религия е вярата в Луцифер, равния на Йехова,
но Луцифер, Богът на светлината и доброто, се бори за човечеството срещу Йехова, Бога на тъмнината и злото.7
В твърденията си, направени на стр. 567 от „Морал и догма“, Пайк продължава да фалшифицира истината:
За да направят така, че светлината да не изчезне изведнъж, демоните забранили на Адам да яде от
плода на „знанието за доброто и злото“, тъй като
така той щял да научи за империите на светлината
и тъмнината. Той се подчинил. Ангелът на светлината му внушил да престъпи забраната и така му дал
средства за победа. Но демоните създали Ева, която го
съблазнила в акт на сладострастие, което му отнело
силата и го оковало отново в оковите на материята.
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Тези доктрини в тяхната цялост са ерес. Пайк не само обръща истината с главата надолу, но добавя и нов материал. С
две думи, масонската доктрина поставя Христос под властта
на Луцифер и го оставя на неговата милост, наричайки свещения Бог на Израил демон.
Масонството проповядва универсализъм
Както при движението „Ню ейдж“, така и при франкмасонството централна тема е универсализмът – опит да се обединят всички световни религии под един покрив. За да стори
това, то понижава Христос от Син Божи до положението на
обикновен духовен учител, на едно и също стъпало с Буда или
който и да е друг религиозен водач.
Масонството… е религия, култ, в който могат да се обединят всички добри хора, така че всеки да споделя вярата на
всички. (Джоузеф Форт Нютон, „Зидарите“, стр. 242)
Описвайки преживяванията си от лондонската ложа заедно с масони от различни вероизповедания, Джоузеф Нютон
пише:
Това бе сцена, която човек не би могъл да забрави
– час на дълбоко вълнуващи видения, едновременно картина и предсказание… Най-впечатляващото бе, че сякаш човек се вслушваше в бъдещето. Това ме накара да
помисля за думите на пророка от свещената книга на
Китай: „Човекът с широки убеждения вижда истината в различните религии, тесногръдият вижда само
разликите“… Къде другаде освен в масонските ложи
хората от най-различни вероизповедания биха могли
да се срещнат – всеки да се моли за всички и всички – за
всеки един? Научих един урок: ако някога на земята ще
има религия на братството, тя трябва да започне с
братство на религиите. („Зидарите“, стр. 223–224)
Ако масонството беше само християнска институция, ев-
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реите и мюсюлманите, брамините и будистите не биха могли
да споделят с цялата си съвест неговото просветление – масонството може да се гордее с универсалността си. На неговия
език могат да разговарят хора от най-различна националност.
Пред неговия олтар могат да коленичат хора с всякаква религия. Последователи на всяко вероизповедание могат да се
включат в неговата вяра. („Енциклопедия на франкмасонството“ от Маки, стр. 439)
Масонството почита всички велики реформатори. То
вижда в Мойсей законодателя на евреите, в Конфуций и Заратустра, в Исус от Назарет и в арабския Иконоборец велики
учители по морал и бележити реформатори, ако не и нещо повече. То позволява на всеки брат от ордена да се самоопредели
към всяко едно от тези висши и равни на другите божествени
лица така, както неговото кредо и истина повеляват. („Морал
и догма“, стр. 525)
Масонството, около чийто олтар могат да се съберат като
братя християните, юдеите, мюсюлманите, брамините, последователите на Конфуций и Заратустра и да се обединят в молитва към единствения Бог, който е над всички – Ваал, трябваше да остави всеки от посветените да потърси основите на
своята вяра и надежда в светите писания на своята собствена
религия. („Морал и догма“, стр. 226)
В ложа, която се състои изцяло от евреи, само Старият завет може да бъде поставен над олтара, а турските масони могат да използват Корана. Дали това ще бъдат Евангелията за
християнина, Петокнижието за израилтянина, Коранът за мюсюлманина или Ведите за брамина, навсякъде те предават по
масонски една и съща идея – тази на символиката на Божествената воля, открита на човека. („Енциклопедия на франкмасонството“ от Маки, стр. 133)
Всички тези вярвания са противоположни на учението на
Христос, който казва: „Аз съм пътят и истината, и животът, никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“ (Йоана, 14:6)
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Обожествяване на човека
Един от многото символи на масонството е стълбата, която се използва в ритуала на посвещаването. Маки говори за
тази стълба като за символ на прогреса… нейните три стъпала, означаващи вярата, надеждата и любовта, ни показват
пътя за изкачване от земята към небето, от смъртта към живота, от тленността към безсмъртието. Следователно нейната
основа е поставена на земята, а върхът ѝ почива върху купола на ложата, който символизира небето. („Енциклопедия на
франкмасонството от Маки“, стр. 361)
Последователно във всички доктрини на масонството се
съдържа вярването, че човек постига безсмъртие не чрез опрощаването на греховете му от Бога, когато той вярва в Неговия син Исус Христос, а по-скоро чрез добри дела. В най-крайните степени това вярване отива още по-далеч и посветеният
провъзгласява себе си за Бог.
Човек е Бог в направата си. Както се разказва в мистичните митове на Египет, той е направен на грънчарско колело. Когато неговата светлина изгрее, за да издигне и запази всички
неща, той получава тройната корона на божествеността. („Изгубените ключове на франкмасонството“, стр. 92)
В заключителните церемонии на ритуала за степента
„Върховен кралски масон“ питат кандидата: „Брате наставниче, ти кой си?“, а той отговаря: „АЗ СЪМ ОНЯ, КОЙТО СЪМ.“9 (Ед
Декър, „Масонският въпрос“, стр. 9)
В Библията това са думите, казани от Бог, Когато Мойсей
моли Бог да назове себе си, Бог казва: „АЗ СЪМ ОНЯ, КОЙТО
СЪМ“ (Изход, 3:14)
Призната лъжа
Много почтени мъже са станали масони благодарение на
лъжливото впечатление, че франкмасонството е християнска
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институция. Въпреки че определени церемонии понякога използват името на Христос, обикновено това е в подигравателна форма (понякога подигравката е явна, понякога е тънък
намек). За нещастие човек, недостатъчно изучил Библията, не
би разбрал това, така че посветените остават с крива представа за ордена.
Сините степени са само външен двор или портик на храма. Там част от символите се показват на новопосветения, но
той умишлено бива заблуден с фалшиви интерпретации. Не
се предвижда той да разбере символите, предвижда се той да
си представи, че ги разбира. Тяхното истинско разкриване е
запазено за адептите, господарите на масонството. („Морал и
догма“, стр. 819)
Ние не проповядваме истината на никоя от легендите,
които рецитираме. За нас те са само притчи и алегории, които въвеждат в масонското обучение и го разгръщат. („Морал и
догма“, стр. 329)
Масонството, подобно на всички религии, на всички мистерии, на окултизма и алхимията скрива своите тайни от
всички, с изключение на адептите, мъдреците и избраниците и използва лъжливи обяснения и интерпретации на тези
символи, за да заблуди онези, които само това и заслужават,
за да скрие от тях истината, която то нарича светлина, и за да
ги държи настрани от нея. Истината не е за онези, които не са
достойни за нея, не са способни да я приемат или биха я изкривили. („Морал и догма“, стр. 104–105)
Истината става смъртоносна за онези, които не са достатъчно силни, за да я съзерцават в целия ѝ блясък… Истината
трябва да бъде пазена в тайна, а масите не нуждаят от учение,
отговарящо на техния несъвършен разум. („Морал и догма“)
Неморалността на тези думи не би трябвало да ни изненадва, ако имаме предвид цялостната философия на техния
автор Албърт Пайк.
Всички истини са „истини за даден период“, а не истини за
вечността. („Морал и догма“, стр. 37)
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Сляпо подчинение на заповедите
Пръв дълг на всеки масон е да се подчинява на заповедите
на своя майстор… Този дух на незабавно подчинение и послушание на авторитета представлява най-голямата защита на
институцията. Масонството повече прилича на военна, отколкото на политическа организация. Заповедта веднага трябва
да бъде изпълнена, нейният характер и последствията от нея
могат да бъдат предмет на последващо питане. Масонското
правило за подчинение е императивно, както в мореплаването. Подчинявай се на заповедите, дори да унищожаваш капитаните. („Енциклопедия на франкмасонството“, стр. 525)
И така масонът се заклева в сляпо подчинение, без да има
и най-слаба представа в какво се заклева в действителност.
Клетвите, които кандидатите за първите три степени дават,
са следните:
Начинаещ чирак (първа степен):
… Във всичко, в което се заклевам най-тържествено и искрено, без ни най-малкото двусмислие или мълчалива уговорка, или самоизмама в ума ми, каквато и
да е тя; като се обвързвам с не по-малко наказание от
това да бъде прерязано гърлото ми, езикът ми да бъде
измъкнат от корените му и тялото ми да бъде погребано в едрите пясъци на морето на плитко в линията
на водния хоризонт, където приливите и отливите
идват по два пъти на 24 часа; и тъй помогни ми, Господи, и ме съхрани твърд в изпълнение на същата.10 (Капитан Уилям Моргън, „Илюстрации на масонството“)
Брат по занаят (втора степен):
… обвързвайки се с не по-малко наказание от това
моята лява гръд да бъде разкъсана и открита и моето сърце и виталната ми сила да бъдат взети оттам
и хвърлени през лявото ми рамо и отнесени в долината на Jehosaphat, където да стана плячка на дивите
зверове от полето и лешоядите от небето, ако се про-
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виня умишлено в нарушаване на някоя част от тази
моя тържествена клетва или обвързване на масона
– брат по занаят; и тъй нека Бог ми помогне и ме запази твърд в изпълнение на същата. („Илюстрации на
масонството“, стр. 52–53)
Майстор масон (трета степен):
… обвързвам се с не по-малко наказание от това
тялото ми да бъде разкъсано страшно на две по средата и да бъде разделено на север и на юг, вътрешностите ми да бъдат изгорени на прах по средата и пепелта
да бъде разпиляна на четирите посоки на света, че да
не остане ни най-малък спомен сред хората или масоните за този гнусен нещастник клетвонарушител,
който ще съм, ако някога се провиня умишлено в нарушение на тази моя тържествена клетва на Майстора
масон. („Илюстрации на масонството“, стр. 75–76)
Суровостта на тези клетви продължава да расте с всяка
степен. Въпреки че тези клетви са взети от книга, написана
през 1820 г., бивши масони ми казаха, че клетвите са се променили много малко през миналите две столетия и по същество
са същите и днес.
Исус предупреждава по отношение на клетвите: „Никак да
не се кълнете… Нека просто вашето „да“ бъде „да“ и вашето
„не“ бъде „не“, а каквото е повече от това, е от лукавия.“ (Матей,
5:34,37) Христос ни дава това наставление за наша защита, но
много хора не обръщат внимание на неговите думи.
Ако в крайна сметка масонът открие целта, лежаща в основата на ордена, и реши да се махне, тези клетви служат като
най-ефективната заплаха, която му пречи да разкрие каквато
и да е тайна информация. В резултат на това, въпреки че малък процент масони напускат организацията, само единици
от тях са склонни да поемат риска да говорят срещу нея.
Капитан Уилям Моргън от Батавия, Ню Йорк (масон в продължение на 30 години), е бил един такъв смел мъж, чиято
книга „Илюстрации на масонството“ разкрива тайните ритуа-
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ли и клетви на масонския орден. За тези разкрития той платил
с живота си.
Когато узнали, че Морган е подготвил ръкопис и смята да
го публикува, масонските лидери опитали да предотвратят издаването на книгата. Капитан Морган бил отвлечен и удавен
от няколко масони на 11 септември 1826 г. в река Ниагара11.
Дейвид Милър, издателят, също бил отвлечен, но научавайки
това, гражданите на Батавия тръгнали да преследват похитителите и в крайна сметка го спасили. Въпреки всички усилия
на масоните да предотвратят публикуването на книгата на
Морган тя излязла през 1827 г.
Масонството направило всичко възможно, за да отрече ролята си в убийството на Уилям Моргън, но случилото се хвърлило Източните щати във всеобща ярост. Самите останали
масони смятали, че екзекуцията на Морган е била извършена
от техни братя масони. През следващото десетилетие 45 000
масони напуснали ложите поради този случай. Наръчниците
по масонство като „Зидарите“9 (стр. 217–219), „Койлова масонска енциклопедия“ и други потвърждават този факт. Койл
казва:
Напускането на масоните се разпростряло по цяла
Нова Англия, Ню Йорк, Ню Джърси, Пенсилвания и Мериленд… През 1826 г. Ню Йорк имал 480 ложи с 20 000
членове, Великата ложа в Масачузетс се отказала от
характера си на масонска организация и се превърнала
в нерегистрирана организация13. („Койлова масонска
енциклопедия“, стр. 58)
През следващите години масоните продължили да отричат обвиненията в убийството независимо от факта, че един
от тримата, определени да извършат убийството, признал
цялата вина на смъртното си легло през 1848 г. Признанието
е публикувано на стр. 11–16 от книга, озаглавена „Характер,
претенции и практически действия на масонството“, написана
от големия евангелист на ХIX в. и дългогодишен президент на
колежа „Оберлин“ преподобния Чарлз Г. Фини.
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В началото на кариерата си като адвокат самият Фини е
бил масон, но напуснал ложата, след като приел евангелизма.
Голяма част от останалия си живот прекарал, разобличавайки
злото на масонството, и в резултат на това животът му е бил
постоянно под заплаха14. Кулминация на усилията му е книга
от 272 страници, посветена изцяло на разобличаване на масонския орден. Това, което е научил през последните си години като масон, толкова го разтревожило, че породило у него
непреодолим порив и стремеж да проповядва Евангелието на
Христос по целия свят. Тъй като Фини е бил човек с безспорна
честност, който е широко уважаван и днес, реших да дам подълъг цитат от него. Следните извадки са взети от неговата
книга, публикувана през 1869 г.
Крайно време е Христовата църква да прогледне за истинския характер и тенденции на масонството. Преди 40 години
ние предполагахме, че то е мъртво, и не подозирахме, че може
да се върне към живот. Ще прозвучи странно, но докато бяхме заети с премахване на робството, масонството се съживи
и разшири много тревожно границите си. Знам нещо за това,
тъй като самият бях масон15 (Стр. 1)
След размисъл и проучване и след сурова борба и най-искрена молитва открих, че не мога да остана повече с тях. Новият ми живот инстинктивно и непреодолимо се отдръпваше от
всяко съдружие с това, което по-късно считах за „неверно дело
на мрака“ (Стр. 5)
След дълго мислене направих извода – и не можех да не
го направя, че моите клетви са взети с измама и изопачаване на нещата и че институцията изобщо не е това, за което
предварително бях информиран че е. И след като имах средствата да я изследвам по-пълно, ми ставаше все по-ясно и
по-ясно, че институцията в най-голяма степен е опасна за
държавата и във всяко отношение – вредна за Христовата
църква. (Стр. 8)
Почти всички по-възрастни мъже и жени, особено от Северните щати, ще си припомнят убийството на Уилям Моргън,
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извършено от масоните, и много факти, свързани с тази ужасна трагедия. Но тъй като масоните си дадоха голям труд да
премахнат от света книгите, памфлетите и всяка писмена следа, свързана с тази тема, сега по-голяма част от младите хора
сякаш изцяло са в неведение, че такова събитие се е случвало
някога. (Стр. 9)
Говорейки за капитан Морган, Фини отбелязва:
Той… е знаел, както по онова време по принцип масоните са знаели, че почти всички държавни длъжности в страната са били в ръцете на масоните и че пресата е била изцяло под тяхно влияние и почти цялата
в техни ръце. Аз смятам, че всички държавни служби в
окръга, където живеех, докато членувах при тях, бяха
в техни ръце. Не си спомням съдия или полицай, или шериф в тази област, който по онова време да не е бил
масон. (Стр. 10)
В апела си към църквата Фини заявява:
След като вярвам без ни най-малко съмнение, че
тези деяния вярно разобличават масонството, бих ли
могъл да бъда честен човек, верен служител на Христос, бих ли могъл да бъда спокоен, като виждам тревожния напредък, който има тази институция в наши
дни. Вие бихте ме осъдили и презрели в сърцата си,
ако при убежденията, които имам, си позволях всички
светски съображения, за да предотвратя тревогата,
която бия към църквата и държавата… Бихте ли искали да треперя пред тази извънредно разраснала се
конспирация? Или бихте искали да притъпя съвестта си, като се крия от кръста и пазя мълчание, когато църквата и държавата са в най-голяма опасност?
(Стр. 269–270)
Може ли да се вярва на човек, заемащ пост, който е дал
клетва на Кралски върховен масон и още се придържа към
нея? Той се заклева да се присъедини към делото на кавалера
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на тази степен, доколкото, въвлечен в неприятности, /то/ да
го освободи от същата, независимо дали той е прав или греши. Той се заклева да прикрива престъпленията, убийствата
и измяната без изключение. И сега, джентълмени, обръщам се
към вас, заслужава ли да бъде на свобода сред другите хора
човек, който се е заклел най-тържествено да убие или да иска
смъртта на всеки, който би пристъпил която и да е част от масонската клетва? (Стр. 270–271)
Има много отцепили се масони по цялата страна. Масоните, верни на организацията, са дали клетва да искат тяхната
смърт… Заслужава ли масон от такава категория да бъде приет от християнската църква? Не заслужава ли такъв човек да
бъде смятам за безскрупулен и опасен? Аз апелирам към вашата съвест пред лицето на Бог и знам, че вашето морално чувство наистина ще реагира на изводите, до които стигнах. Не
се оскърбявайте от това, че ви казах истината от любов. Ние
трябва скоро да се съберем на тържествен съд. Нека да не бъдем гневни, а правдиви. (Стр. 272)
Видни свещеници, които са участвали в разобличаването на масонската институция, са преподобният Тори и преподобният Дуайт Л. Муди, и двамата правили неимоверни
усилия, за да изобличат масонството. Тори отбелязва: „Не
вярвам, че е възможно човек да бъде едновременно интелигентен християнин и интелигентен масон16“ Д. Л. Муди по
същия начин се хвърлил в борбата. На едно от своите събрания Муди поканил преподобния Чарлз А. Бланшар, доктор
по богословие, да говори на тема масонство. Надигнало се
голямо недоволство и някои хора заплашили, че ще престанат да подпомагат неговите училища, ако продължи да
кани хора, които изобличават институцията. Отговаряйки
от трибуната, Муди казал:
Тук има човек, който знае за какво говори, и вие
казвате, че ако не го накарам да млъкне, няма да подпомагате училищата. Аз казвам, ако съдбовната истина трябва да бъде пожертвана, за да продължат
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то.

да живеят училищата, тогава НЕКА УЧИЛИЩАТА УМРАТ.17
Такава бе позицията на Муди по отношение на масонство-

Джон Маршал, видният председател на Върховния съд на
Съединените щати, писа:
Масонската институция трябва да бъде изоставена като институция, способна да произведе много
зло и неспособна да произведе никакво добро, което да
не би могло да се постигне с открити средства.18
Самият Маршал е бил прочут масон и е съдействал за основаването на две ложи във Вирджиния19. Биографията му е
сред двадесет и петте биографии, които се описват в раздела
„Държавници, основатели, ръководители“ на книгата „Бележити масони и масонски ръководители“. Той е включен в същия раздел заедно с Албърт Пайк и Адам Вайсхаупт. Затова
Маршал е знаел нещо повече за масонството. Неговото антимасонско изказване е направено малко преди смъртта му през
1835 г.
Уилям Соуърд, министър на външните работи по времето
на Линкълн, пише:
Тайните общества ли, сър? Преди да положа ръцете си между ръцете на други мъже в тайна ложа,
орден, клас или съвет или да прегъна коляно пред тях,
да вляза в съдружие с тях за каквато и да е цел, бих се
помолил на Господа тази ръка и това коляно да бъдат
парализирани и да стана предмет на съжаление и подигравка за колегите си.20
Даниел Уебстър пише:
Според мен непоносимостта на такова задължение, каквото масонството изисква, би трябвало да се
забрани от закона.21
Уилис С. Грант заявява:
Всички тайни политически партии, обвързани с
клетва, са опасни за всяка нация…22
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Други американски президенти, които са осъдили масонството, са: Джон Адъмс, Джеймс Медисън, Джон
КуинсиАдъмс(водил открита кампания срещу ордена), МилардФилмър, Медисън и Филмър са били масони и затова са
говорили от личен опит.23
Няколко поколения идваха и си отиваха, откакто тези
мъже предупреждаваха хората в Америка и по света срещу масонството; затова някой би могъл да спори, че орденът днес
не е същият, какъвто е бил през ХIХв. За да видим дали това е
вярно, нека разгледаме някои по-нови доказателства.
Сегашно състояние
През февруари 1987 г. брой на „Северна светлина“, официално издание на върховния съвет на Северната масонска
юрисдикция, коментира:
Универсализмът не означава християнство, въпреки че някои масони мислят, че би трябвало така да
се интерпретира.
… още от Андерсън1 насетне продължават усилията да се отстранят от масонството всички християнски препратки и тези усилия продължават и до днес24.
Както бе споменато по-рано, в ритуалите при получаване
на някои масонски степени, както и в ритуалите на ранните
рицари-тамплиери, е имало различни позовавания на живота
на Христос, за да изглежда масонската организация отворена
за християните. Това външно предрешаване в християнски
вид още от самото начало е било измама. Но в по-скоро време
водачите на масонството са станали по-неприкрити антихристи, признавайки усилията си да отстранят от ритуалите за
получаване на степени всяка възможна обвързаност с християнството.
Д-р Джеймс Андерсън е известен масонски писател и голям защитник на религиозния универсализъм.

1
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Като говори за ритуалите на осемнадесетата степен например, Луис Уилямс отбелязва:
Никой кандидат за степените на Шотландската
церемония не трябва да приема каквото и да е задължение да поддържа което и да е отделно религиозно
вярване, с изключение на това, за което д-р Андерсън
казва: „Задължавайте ги с онази религия, с която са съгласни всички хора.“ Южният върховен съвет възприе
осемнадесетата степен под ръководството на Пайк
през 1860 г. Ние отстранихме всяко възможно обвързване с християнството през 1942 г. под ръководството на Джонсън. Трябва да се остави настрана всеки
предмет на разногласие и осемнадесетата степен на
Северната юрисдикция ще бъде „за всички хора и всички
времена“…25
Ако единствената религия на масоните е „тази, с която всички хора са съгласни“ и за която те признават, че не е
християнската, тогава каква религия е тя? Ясно е, че това е
религията на универсализма, който учи, че безсмъртието
се постига чрез добри дела вместо чрез вяра в Христос. Това
в действителност е форма на спиритичен хуманизъм, който
най-напред дава воля на различните принципи на пантеизма,
а най-накрая на най-високите нива организира преклонение
пред Луцифер.
Още по-скоро, на 14 юли 1987 г., антихристовият характер на масонството отново е разкрит, когато американската
журналистическа организация „Асошиейтед прес“ докладва
резултатите от изследване, направено от Английската църква.
Статията, озаглавена „Църквата нарича масонските ритуали
богохулни“, излиза в „Индианаполис стар“. Тя гласи:
Главите на Английската църква подписаха единодушно доклада от понеделник, който нарече масонските ритуали богохулни…
Докладът „Масонството и християнството: съвместими
ли са те?“ казва, че някои християни намират масонските
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ритуали за обезпокоителни и „определено вредни“.26
Статията продължава:
Масоните казват, че тяхното движение не е религия и че тяхната цел е благотворителността. Но докладът показва, че голяма част от масонския език има
религиозни оттенъци, такива като капелан, ритуали
и тайно име за Бога „Йахбулон“ (Jahbulon).1
Докладът определи името като богохулно и поясни: „В
християнската теология името на Бога не трябва да се споменава без нужда, нито може да бъде заменено с амалгама от
имена на езически богове.“
Според доклада масонството намирисва на ерес, като обещава избавление само чрез добри дела27.
Докладът завършва с интересна бележка, която разкрива,
че:
Много членове на масонски ложи са държавни служители, банкери, юристи, военни и политически ръководители, съдии, духовни лица, изпълнителни директори в бизнеса и съдържатели на магазини.
Въпреки че публично масоните наричат техния бог „Велик архитект на вселената“, тайното име на бог им се разкрива в степента
„Кралски върховен масон“. Това име е Йахбулан“ (също „Йаобулон“).
Ед Декър, бивш мормон, който се зае с изследване на масонството, за да разкрие близостта между него и мормонството, дефинира
името така: „Йах“ (Jah) е гръцка дума за Йехова; „Бул“ е интерпретация на името „Баал“ (или Ваал) (Ваал – древен демон, бог, б. пр.) и
„он“ е понятие, използвано във вавилонските мистерии за призоваване на (древноегипетското) божество Озирис. В книгата на тайните ритуали на масонското сдружение са отпечатани буквите Й.Б.О.
(J.B.O)29
Това име символично дава власт на Бога от мистериите (Луцифер) над Йехова (единственият истински Бог и Създател). Никой масон не бива да произнася цялото „свещено име“ самичък (очевидно
от страх, че душата му ще бъде вечно прокълната). За да се каже името, трябва да има трима масони, като всеки от тях произнася само
една сричка.30
1
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Най-издигнатият масон на нацията с неговата титла Велик майстор, е дукът от Кент, пръв братовчед на кралица Елизабет II28.
Ако са нужни още доказателства за дяволския характер на
масонския орден, нека се разгледа фактът, че Антон Ла Вей, основател и ръководител на Църквата на Сатаната, многократно
се позовава на масонството в книгата си „Сатанински ритуали
– спътник на библията на Сатаната“. На стр. 21 от тази книга
той признава, че модерният сатанизъм заимства силно от масонските ритуали и учения.
Сатанинският ритуал е смес от гностически, кабалистки,
херметически и масонски елементи, като обединява в себе си
термини и думи от силата, предизвикващи вибрации, взети
фактически от всеки мит31.
Един от ритуалите, празнуван от Църквата на Сатаната, е „Церемонията на задушливия въздух“, повече известен
като „L’Air Epais“. Според Ла Вей тази церемония първоначално е била изпълнявана „при встъпване в шестата степен
на ордена на рицарите-тамплиери“32 (Би трябвало да се
припомни, че рицарите-тамплиери са предшественици на
масоните.)
Описвайки изискванията за изпълнение на „L’Air Epais“, Ла
Вей коментира:
Ковчегът може да бъде от всякакъв вид, въпреки че
по традиция се препоръчва шестоъгълният стил, тъй
като този тип е описан в магическия образ на шестата степен на тамплиерите и в съчетание с черепа и
кръстосаните кости е запазен в масонската символика…33
Ла Вей продължава:
Първоначалната церемония на тамплиерите от
шестата степен символично превежда кандидата
през Дяволския проход в планините, разделящ Изтока
от Запада (владението на Изида). На разклонението
на пътя кандидатът би трябвало да направи важно
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решение: или да запази предишната си идентичност,
или да тръгне по лявата пътека към Шамбала, където
би могъл да остане в къщата на Сатаната, след като
е отхвърлил слабостите и лицемерието на обикновения свят.
Поразително същият американски вариант на тази церемония се разиграва в джамиите на „Древния арабски орден на
благородниците от мистичното светилище“ – орден, запазен
само за масони от 33-та степен. Благородниците грациозно се
махат от всякакво забъркване в ерес, насочвайки се към мястото отвъд Дяволския проход, в царството, където те могат „да
се прекланят в светилището на Исляма“24
Водачът на Църквата на Сатаната прави извода:
Не е възможно изпълнение на „L’Air Epais“ без определена степен на явно оскверняване на християнската
етика…
Многобройните проявления на сатанизма в масонския ритуал например – козелът, ковчегът, главата на смъртта и т.н.
– лесно могат да се смекчат, но отстраняването на определени
стойности, изисквани от „L’Air Epais“, не може да бъде маскирано във вида на приетите теологии. След като веднъж извършващият церемонията е взел тази степен, той се спуска по лявата пътека и избира ада вместо рая. „Задушливият въздух“ е не
само ритуал и церемония, той е и „memento mori“, доведен до
своята кулминация.
В този момент някой може да каже: „Добре, разбирам вашата мисъл, че масонството не е добра организация, в която
човек може да членува, но защо да се безпокоим от нея, ако
повечето хора, въвлечени в ордена, дори не знаят за тайните
му планове и следователно не могат да бъдат заплаха за обществото?“ Отговорът е във факта, че масонството насърчава
универсализма на религията дори на най-ниските си нива.
Още от най-ранните степени масонството неусетно и изкусно подготвя членовете си да приемат лъжливата вяра, че
всички религии са пътеки към един и същ Бог, като предста-
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вят, че Христовото изкупление на кръста е маловажно и безсмислено. Широкото приемане на този възглед е предпоставка
за сливане на човечеството в системата на световното управление. Без съществуването на изкуствена глобална религия,
способна да обедини религиите на света под един покрив, би
било невъзможно конспираторите да успеят. Масонството
осигурява този покрив. То вече успя в подготовката на това
голяма част от населението на света да прегърне този универсалистки възглед за света. Затова масонската религия не само
е заплаха за душите на нейните членове, но и за суверенитета
на нациите и за сегашния световен ред; поради тези причини
аз съм против нея.
Като разбирам, че думите на съвременен масон имат поголяма тежест от моите, помолих преподобния Джеймс Шоу,
бивш масон от 33-та степен, да завърши тази глава, като сподели собствения си опит от масонството и причините да напусне ордена. Ето неговите собствени думи:
Скъпи приятелю,
Членуването в масонската ложа в много случаи е станало семейна традиция и често младите
хора се записват, защото техните бащи и дядовци
са участвали в нея. Поради възхищението, което изпитват към някои свои приятели или роднини, тези
хора се включват в ложата без колебание, сигурни,
че орденът е основан на благородни стремления.
Такъв бе моят случай. Още от времето, когато бях
малко момче, майка ми ме насърчаваше един ден да
стана масон като моя чичо, на когото много се възхищавах. Нейната представа за масонството беше
като за клуб, където се срещат добри хора, за да планират помощ за нуждаещите се.
Когато пораснах, се ожених за жена, която бе
член на „Източна звезда“ и чийто баща беше масон.
Въпреки че баща ѝ никога не ми говореше за ложата, аз се гордеех с него. Заобиколен от любимите ми
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хора, които бяха масони, най-сетне реших да се запиша в ложата.
Подадох молба за членство в Индианаполис и
след две седмици получих писмо от ложата, в което
се казваше, че съм приет. Съобщаваха, че трябва да
бъда в определен ден, в 18,30 часа, в ложата, за да получа първата си степен. Когато дойде часът, отидох
в ложата и платих членския си внос за първите три
степени, след което ми бе казано да последвам човек,
за когото те казаха, че е сеньор Стюарт. Той ме заведе в стаята за приготовление, където ми каза да съблека дрехите си и да облека бели панталони (като
от пижама) и бяло сако. Не след дълго мъж, когото
наричаха младши дякон, влезе и ми каза да го последвам. Той ме заведе до една врата и ми завърза очите.
После нави левия крачол на панталона ми и обърна
яката на ризата ми, като откри лявата ми гръд.
След кратък разговор между младшия дякон и мъжа
вътре в стаята на ложата най-сетне ми казаха да
вляза. Тъй като ми бяха закрили очите, не можех да
виждам, но определено можех да усещам. Нещо удари
лявата ми гръд (болеше). Мъжки глас каза: „Джим
Шо, ти си приет в ложата (и той ме мушна отново)
и никога не бива да разкриваш никоя от тайните на
Въведения чирак масон на никого, освен ако той не е
твой брат масон.“
Тогава отидох в ложата, очаквайки, че просто
ще ми кажат какво трябва да прави един масон. Но в
края на церемонията ми бе станало противно. Когато тя свърши, приятелят ми каза, че церемонията е
нещо, което всички масони трябва да изтърпят, и аз
постепенно забравих за нея.
След една година бях назначен за Сеньор дякон.
Това бе голям скок, тъй като бях прескочил три
длъжности. Бях казал на Почитаемия майстор, че

186

не искам да „топля стола“, а искам да служа на ложата и да мина през всичките длъжности. Включих
се и в Шотландската церемония и станах прелат в
Ложата на съвършенството, като учех за майстор
от четвърта степен.
По това време получих писмо от стар приятел
от казармата, който канеше мен и жена ми да се
преместим във Флорида, където той живееше. Аз не
исках да напускам работата си в пощата, но моят
приятел твърдеше, че може да ми намери държавна служба във Флорида. Идеята да живеем там се
нравеше на жена ми. Застанал между двамата, които ме увещаваха, най-сетне се съгласих да се преместим. Членството ми в ложата бе прехвърлено от
Индианаполис (който бе в Северната юрисдикция)
към новата ложа във Флорида (която беше към Южната юрисдикция). Въпреки че ритуалите на двете
юрисдикции се различаваха малко, открих, че същността е една и съща.
Ложата във Флорида се нуждаеше от добри ръководители и скоро напреднах до поста Почитаем
майстор. Трябваше да бъда избран на тази специална длъжност, но това не бе проблем. Работех с членове на ложата в държавната служба и там имаше
голям брой ръководители на Шотландската церемония, които бяха също и ръководители на града.
Фактически имах дял в посвещаването на кмета на
града. Това бе по време на лекция за черепа, която изнесох в 30-ата си степен. Той слушаше внимателно.
Не след дълго, след като бях заемал много длъжности, получих титлата К.С.С.Н. (Рицар-командир
на съда на честта). Четири години след получаване
на титлата буквално навлязох в най-тъмния период от живота си. Зрението ми започна да се разваля,
тъй като развих катаракт на лявото око. Приятел-
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ка на жена ми ме посъветва да отида на очен лекар,
който според нея бил много добър. Последвах съвета
ѝ. След като прегледа очите ми, лекарят ме информира, че трябва да ми бъде направена операция на
едното око и евентуално по-късно – и на другото око.
Той ми каза, че трябва да ходя при него всеки ден
в продължение на една седмица преди операцията,
защото трябваше да излекува инфекцията на клепача ми. По време на тези посещения лекарят започна да ми говори за Исус Христос и даже да ми чете
някои стихове от Библията. Макар да знаех, че има
много свещеници и проповедници, които са масони и
по-специално свещениците от националния съвет
на църквите, бях възпитан от семейството си да
стоя настрана от църквите. Моят тъст казваше,
че те са пълни с лицемери и никой от неговия дом не
бивало никога да ходи на църква. А сега бях заедно с
лекар, който лекуваше очите ми и същевременно се
опитваше да ми чете от Библията. В работата си
започнах да говоря с хора, за които знаех, че са християни и те също ми разказаха за Исус. Един дори ми
каза, че никой християнин не бива никога да става
масон. Междувременно докторът продължаваше да
споделя с мен, докато лекуваше окото ми. Опитвах
да не слушам, но дълбоко в себе си знаех, че е прав.
Точно един ден, след като се бях върнал на работа
след операцията, получих писмо от Дома на храма
във Вашингтон, окръг Колумбия, че съм бил избран
да приема тридесет и третата си степен и в едноседмичен срок трябва да съобщя във Вашингтон, че
приемам честта. Двама души от Шотландската церемония, които бяха масони от тридесет и трета
степен, решиха да дойдат с мен и да споделят моята
радост. Спомням си, че бях впечатлен от размерите
и красотата на Дома на храма. Той бе поне четири
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пъти по-голям от нашия храм на Шотландската
церемония. След като получих тридесет и третата
степен заедно с бялата шапка и пръстена, имахме
голям празник и пихме вино. Всичко бе много весело.
Но през всичкото това време продължавах да мисля
за някои пасажи, които докторът ми бе прочел от
Библията.
Скоро, след като се върнах у дома, по телефона
ми се обади секретарят на Шотландската церемония и ми каза да се приготвя за наближаващите
служби на Велики четвъртък преди Великден. Мога
да ви кажа, че ложите винаги превръщат християнските свещени празници в посмешище. Сега аз бях
Майстор и трябваше да водя службата.
Междувременно двамата с жена ми бяхме започнали да посещаваме църквата заедно с очния лекар.
Той още ми помагаше да разбера Библията и не одобряваше това, че съм масон. Лекарят не смяташе, че
разбирам колко е лоша ложата в действителност,
и ме накара да прочета задълбочено книгите на Йоана и Галатяните. Аз се запознах подробно с тях и
почти бях готов да приема Христос. Но за да се убедя напълно, трябваше да мина през самия ритуал на
Велики четвъртък.
Всички бяхме заели местата си за службата на
Розенкройц на Велики четвъртък, като всеки от нас
бе облечен в черна мантия. Изправих се и плеснах три
пъти с ръце и всеки се изправи на крака. Започнах да
говоря: „Братя мои, ние се събираме, за да отбележим годишнината от смъртта на нашия най-мъдър
и съвършен Майстор. Не като инспириран от Бога
или божествен, а като най-великият от цялото човечество.“
В този момент трябваше да спра за малко и си
помислих какво бях казал току-що. Аз отричах фа-
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кта, че Христос е инспириран от Бога или че е божествен, като казвах, че той просто е учител на хората, нищо повече от Буда, Мохамед, Конфуций или
другите религиозни фигури. Усетих сълза да тече по
лицето ми, но трябваше да продължа. Запалих свещта. Следващият говорител каза своята част и запали свещта си. Всички говориха и запалиха свещи.
Чувствах се натъжен и объркан, като се чудих как
бих могъл да продължа. Изпълнихме Черната церемония, като пихме вино от череп и ядохме парче
хляб, оставяйки го да мине около цялата маса и говорейки: „Отпий и дай на жадния. Вземи, яж и дай
на гладния.“ След това всички отидохме обратно на
местата си. Когато се изправих, коленете ми трепереха. Знаех какво е страх, а такова нещо никога не бе
ми се случвало след раняването ми в армията.
Започнах да рецитирам заключителните думи:
„Сега ние закриваме церемонията по отбелязване
на годишнината от смъртта на нашия учител. ЖАЛЕЙ! РИДАЙ! ПЛАЧИ СИЛНО! ТОЙ СИ ОТИДЕ! ЗА ДА НЕ
СЕ ВЪРНЕ НИКОГА! ЖАЛЕЙ! РИДАЙ!“ Свещите бяха
угасени една по една. Приключих церемонията, като
казах: „Свърши, ние трябва да тръгваме.“
Бързо отидох в съблекалнята, свалих черната
мантия и облякох дрехите си. Някой ме попита дали
не съм болен. Аз само казах: „Да, трябва да вървя!“
Още на следващия ден написах писма до Синята
ложа, до Светилището и до Шотландската церемония, в които казвах, че съм присъствал на последната сбирка. Писах, че сега съм християнин и че не бих
искал да се върна. Това стана преди 25 години. Никога не съжалих за решението си.
През деветнайсетте години, през които бях масон, съм участвал в многобройни обезпокоителни събития, но единствената най-важна причина, която
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ме накара да напусна масоните, бе фактът, че не се
прекланят пред Исус Христос. Много богове се почитат в Шотландската церемония и много религии се
проповядват, но благословеното име на Исус Христос не е разрешено. Дори не е позволено да се завършва молитва в името на Исус, а вместо него трябва
да се използва смътното позоваване на бог, който
би могъл да означава всекиго или всичко. Използваха
се ученията на Кабала, Зенд Авеста и на гностиците, наред с тези на астрологията и доктрините на
древните лъжливи богове, като Озирис, Семирамида, Изида и Кришна, Индуските богове Брама, Вишну
и Шива също се споменават като богове. Но ако се
спомене Христос, то е винаги под формата на подигравка.
Поради тези причини напуснах масонския орден.
Ако Вие сте масон, призовавам Ви от дъното на душата си да постъпите като мен. Това е единственото
правилно нещо, което трябва да направите.
С християнска любов,
Jim Shaw
P.O./Box 884
Silver Springs, Florida 32688–0884
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Глава 7

НАСТЪПВАЩАТА СВЕТОВНА КРИЗА

Увод
Към средата на 80-те години събрах достатъчно убедителни доказателства и моите приятели бяха принудени да
признаят факта, че действително съществува заговор за установяване на нов световен ред. Но някои от тях не можеха да
си представят как може да се стигне до налагане на световно управление по време на нашето поколение. Те чувстваха,
че твърде много хора ще се противопоставят на такъв опит и
следователно това не би могло да се случи никога.
Между 1985 и 1987 г. започнах да мисля по въпроса как
може да стане такова нещо в обозримото бъдеще. Смятах, че
световното управление е възможно, дори би могло да се очаква през следващите две десетилетия. Но как би могло да се
осъществи това?
Чувствах, че ако мога да развия реалистичен пример за
това как „би могъл“ да бъде постигнат новият световен ред,
може би хората ще вземат заплахата по-сериозно и ще реагират съответно. И така през юни 1987 г. подготвих сценария,
представен в тази глава. Оттогава той бе преработван два пъти
във връзка с новите констатации, за да отговоря на днешния
ден.
Искам да подчертая, че не е възможно да се знае как точно ще бъдат поставени на мястото им последните части на
новия световен ред. Единствен Бог знае това. Ние само сме
осведомени от Светото писание, че в някой момент единното
световно управление ще стане внезапна реалност. Подготвих
следния сценарий, за да дам представа за това как би могъл
да мисли врагът. Надеждата ми е, че ние може би сме по-про-
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ницателни и е по-малко вероятно да паднем в неговите капани.
Има много неясни неща. На първо място още не знаем
всичките последствия от войната в Залива. Възможно е скритите сили да смятат, че тази криза е всичко, което е нужно, за
да ни накарат да приемем последните стъпки за налагане на
новия световен ред, и в близко бъдеще ще бъдем свидетели
на такива стъпки. Обаче повечето от изследователите от найблизкия ми кръг смятат, че ще е нужна много по-голяма последна криза за изпълнението на тази задача и че трябва да се
свърши още малко основна работа, преди светът да е готов да
направи такъв „квантов скок“. Аз лично съм склонен да приема това.
Скорошната война с Ирак бе може би само генерална репетиция за нещо много по-голямо, което настъпва. Фактът,
че Саддам Хюсеин е още на власт и се смята, че той притежава най-малко три или четири атомни бомби, сякаш е индикатор за предстоящо нещастие. Ако възникне друг конфликт
в Близкия изток, той би могъл да бъде предизвикан или да
започне по много подобен начин на неотдавнашната криза,
само че този път възможностите за неговото ескалиране в
регионален или дори в глобален конфликт биха били много
по-големи.
Възможно е новият ред да бъде постигнат на етапи, при
което САЩ най-напред ще поведат нациите към хлабава световна федерация под управлението на упълномощената Организация на обединените нации (нещо, което сякаш става
и понастоящем). Тогава главният световен конфликт може
да бъде запален в бъдещ момент, за да преведе човечеството
през останалата част от пътя към световно управление, основано изцяло на окултизма.
Каквото и да се случи, ние можем да бъдем сигурни в три
неща – ще бъде образувано световно правителство, Антихристът ще се разкрие и той, и неговата световна система ще бъдат унищожени от Исус Христос при второто му пришествие.
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Единственото нещо, което не знаем, е кога ще се случи всичко
това.
Преди народите по света да приемат окончателно системата на единното световно управление, те най-напред трябва да имат причина да сторят това. Човечеството, убедено, че
постоянен световен мир не може да бъде постигнат без създаването на силна световна власт, която да е в състояние да
защитава страните една от друга, в крайна сметка ще жертва
настоящия световен ред, невиждайки друга алтернатива. Важни стъпки в тази посока вече бяха направени в началото на
века и ако историята се повтори, по-нататъшният „напредък“
ще бъде постигнат скоро.
Вече две световни войни са се водили през ХХ в. И при двете е използвана агресивна сила, която да запали кризата и да
увлече останалия свят, и двата пъти агресорът е победен. След
всяка война е основавана наднационална организация, уж с
цел постигането на световния мир – най-напред Обществото
на народите, а след това Организацията на обединените нации. Всяка организация ни отвежда една стъпка по-близо до
осъществяването на единното световно управление.
Организацията на обединените нации днес е най-близкото до световното управление формирование, което човечеството някога е познавало. За разлика от непълното Общество
на народите, в което членуват само 63 страни и не са включени САЩ, ООН се състои от 159 нации, почти всяка страна в
света. Неговата инфраструктура е всеобхватна и включва Световния съд, силите за поддържане на реда към ООН и специализирани организации, като се започне от Валутния фонд и
Световната банка и се стигне до Световната здравна организация. Тя управлява още много други агенции – от ЮНЕСКО
до УНИЦЕФ, като покрива фактически всяка страна на живота.
ООН само не притежава властта да осъществява и привежда в
сила стратегиите си.
Може ли да бъде използвана трета световна война, за да се
накара човечеството най-сетне да приеме новия световен ред?
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Ако е така, как би могла да започне такава война? Кои ще бъдат главните ѝ фигури? И какъв ще бъде резултатът? За да отговорим на тези важни въпроси, трябва да разгледаме онези
съвпадения между текущите събития и плановете на конспираторите и онова, което Библията казва, че трябва да се случи.
Възможен сценарий
Смятам, че посветените в конспирацията ще предизвикат
световна криза само ако разберат, че е необходимо да накарат
обществото да приеме техния нов световен ред. Самата заплаха от голям световен конфликт би била достатъчна, за да уплаши и накара обществото да приеме такава промяна, особено
когато тя се съчетае със съществуващите проблеми – глада по
света и глобалната задлъжнялост, както и създадената тревога за околната среда. Така както девизът на техните кампании
открито прокламира: глобалните проблеми изискват глобални решения!
Исторически войните имат за резултат напредването на
каузата на единното световно управление. Факт е, че основните промени настъпват по-лесно във време на криза.
За разлика от предишната война, в която Германия бе
главният подбудител, искрата на следващия голям световен
конфликт несъмнено ще бъде запалена от разсадника на напрежение, обграждащ Близкия изток. Ако не е Ирак, тогава
може би ще бъде Иран или пък Сирия.
Смятам, че Сирия може би ще изиграе важната роля за
навлизането в новия световен ред, ако не като подбудител
на война, то като посредник в споразумения за мир. Много е
съмнително една нация за дълго време да остане настрани, а и
противно на общото схващане не Ирак, а Сирия е най-мощната
ислямска военна държава в Близкия изток. Затова тя заслужава по-внимателно разглеждане.
През последните няколко години Сирия сякаш се подготвя
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за собствена атака срещу Израел. Сирийските войски държат
позициите в Ливан и са готови за инвазия от началото на 1987
г. Според публикацията на Министерството на отбраната на
САЩ, озаглавена „Съветската военна сила“, в Сирия има наймного съветски оръжия, разположени в Третия свят, като тя е
сключила договор за доставка на военна техника на стойност
19 милиарда долара. В момента Сирия се гордее с най-големия
брой съветски военни съветници в страните от Третия свят1.
Междувременно сирийското правителство понякога наистина включва командните пултове, като поставя населението си в лъжлива тревога пред настъпваща израелска атака,
въпреки че Израел неколкократно отрича тези твърдения2.
Според „Ерусалим пост“ по време на една от сирийските пропагандни кампании преди няколко години е било необходимо
личното изявление на израелския министър-председател Ицхак Шамир, за да се запази мирът. Шамир изразил неразбирането си по отношение на сирийската „нервност“, която, както
казал той, през изминалите дни е предизвикала няколко силни съветски предупреждения към Израел3. Смятам, че сирийското правителство умишлено е подвело народа си, за да оправдае собствения си „превантивен“ удар срещу Израел, който
е бил подготвян. Поради тези причини избрах Сирия като наш
пример в този сценарий (въпреки че той би могъл да се направи, като се използват Ирак, Иран или даже Либия).
Ако силите, които се стремят към това, хвърлят Сирия
срещу Израел, то това ще бъде фаталната грешка на Сирия,
планирана този път от конспираторите, за да предизвикат
световна криза. За разлика от другите инвазии израелската
държава този път не би имала почти никакво време да реагира. Тя бързо ще бъде притисната до стената, тъй като сирийските МИГ-ове ще нашарят Ерусалим за няколко минути.
Израел ще бъде изправен пред много трудно решение – или
да позволи да бъде завладян, или да използва срещу Сирия, а
може би и срещу Ирак, атомното си оръжие. В края на 1986 г.
„Лондон съндитаймс“ отпечата статия, в която се твърдеше,
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че Израел би могъл да има резерв от около 200 ядрени бойни
глави4. Тоест, обратният ядрен удар е твърде възможен.
В Стария завет има пророчество за Дамаск, столицата на
Сирия, което предстои да се изпълни. Исаия известява: „Ето
Дамаск не е вече град, а ще бъде грамада развалини.“ (Исаия,
17:1). Както е известно, Дамаск е най-старият запазен град в
света, който никога не е преживявал масово разрушение. Това
пророчество трябва да бъде изпълнено по някое време преди
връщането на Исус Христос.
Съветският съюз, загубил няколко хиляди от военните
си съветници след обратния удар и при световно обществено
мнение, което явно е насочено срещу Израел заради това, че
е употребил ядрено оръжие, би могъл да използва тази възможност, за да направи това, което желае от много време – да
тръгне срещу Израел. Арабският натиск върху Съветите да нападнат Израел би увеличил изкушението.
Ако Съветският съюз тръгне да спасява Сирия, изведнъж
той ще застане на противниковата страна на САЩ. Какво би
могло да се случи тогава, не може и да се помисли. Човечеството би било доведено до ръба на разрушението.
В продължение на години порочни хора по високите места
планират такава криза. В писмо до италианския революционен водач Джузепе Мацини с дата 15 август 1871 г. Албърт
Пайк, ръководител на дейността на „Илюминати“ в САЩ и
глава на масонството от Шотландската церемония, описва бъдеща последна война, която, както той чувства, е необходима
за възвестяването на новия световен ред5. Според Пайк този
конфликт между две бъдещи свръхсили ще бъде запален, като
първо се предизвика криза между исляма и юдейството. Понататък той пише:
Ние ще пуснем нихилистите и атеистите и ще
предизвикаме голям социален катаклизъм, който в
целия си ужас ясно ще покаже на народите резултата
от абсолютния атеизъм – източник на дивачество и
най-кървави вълнения. После хората, принудени да се
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защитават срещу световното малцинство на революционерите, ще изтребят тези разрушители на цивилизацията. Разочарованото от християнството
множество, чийто религиозен дух от този момент
нататък ще бъде без посока и водач, ще търси идеал и
без да знае къде да насочи преклонението си, ще приеме
истинската светлина чрез универсалната манифестация на чистата доктрина на Луцифер, изваден найсетне пред очите на хората; манифестация, която ще
бъде резултат на общо реакционно движение, което
ще доведе до унищожение на християнството и атеизма – и двете победени и изтребени едновременно6.1
Ако бъде позволено да се случи такава криза, размерът на
разрушенията ще бъде поразяващ. Човечеството ще трепери
от страх, мислейки, че човекът е решил сам себе си да унищожи. Защото дори Съветският съюз и САЩ да бъдат елиминирани като военна сила, остават повече от 30 страни, които имат

Чиста случайност ли е, че най-влиятелните фигури на Близкия
изток са масони? Не са ли те определени да започнат конфликта, за
който пише Албърт Пайк? Наскоро изтъкнат арабски християнски
водач ме информира, че според информацията от неговите контакти
в Ливан президентът на Сирия Асад и кралят на Йордания Хюсеин
са масони. Ако това е вярно, тогава ние може би сме по-близо до новия световен ред, отколкото си представяме. (Той не бе сигурен дали
Саддам Хюсеин не членува в същото тайно общество.)
Преди няколко месеца синът на същия арабин християнин ми
даде масонски документ – сертификат за членство, който той намерил в Ливан, издаден от Финикийската ложа, разположена в Ливан. Обаче документът отбелязва, че ложата е под юрисдикцията на
Великата ложа в Йордания, която е под управлението на Арабския
върховен съвет. Йордания е бастион на тайните общества в Близкия
изток поне за няколко арабски страни и има много по-голямо влияние в задкулисната политика на региона, отколкото си представят
повечето хора. Същият масонски символ, който се вижда на нашата еднодоларова банкнота и се среща по древните култови места на
окултизма – всевиждащото око, е изобразен на видно място върху
сертификата.
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атомно оръжие. Това ще бъде време на отчаяние и масово
объркване. Добавете и хаосът, създаден на световните финансови пазари, които вече са на ръба на бедствието; икономическият хаос ще засили паниката в света.
Започне ли веднъж такава война, не може да има никаква
гаранция, че САЩ или Европа ще останат изцяло невредими.
Важно е обаче да се напомни, че няма значение колко злини
кроят и замислят силите на мрака, в крайна сметка те могат да
направят само онова, което Бог позволи.
Само Той знае със сигурност какво съдържа бъдещето. Засега Бог е попречил на скритите сили да направят своя ход.
Но скоро може да дойде време, когато светът ще стане толкова грешен и противен в очите на Бога, че Той ще каже: „Стига,
достатъчно!“ и ще разреши на силите на тъмнината да успеят
за известно време. (Данаил, 11:24)
В резултат на това човекът ще бъде разочарован и ще търси отговори на въпросите, които го тревожат. Много ще упрекват Бога за опустошението, без даже да помислят върху факта,
че собствената им порочност и готовността им да бъдат измамени са го довели. Ще дойде времето на онзи, който твърди, че
може да даде решенията. Истинската криза ще настъпи всеки
момент.
Ако го построиш, аз ще дойда!
Моментът, който Сатаната е чакал толкова дълго и за който неговите последователи са работили прилежно, най-сетне
ще е настъпил. Конспираторите ще предоставят властта си
на един, който ще бъде издигнат за случая, и ще го признаят за свой безспорен водач. За първи път след Вавилонската
кула ще му дадат пълната си вярност и преданост. Той ще бъде
персонифициран Сатана и ще има на разположение всичките
сили на тъмнината – ще бъде в състояние да изпълни всякакви знамения и чудеса, които можем да си представим. Той ще е
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онзи, за когото се казва в Библията, че е най-беззаконният или
звяр; той също така е споменат в първото послание на Йоана
като Антихрист.
За известно време Сатаната ще остане на заден план, неговите слуги ще контролират финалната фаза. Десетки хиляди последователи на „Ню ейдж“ ще се явят на световната
сцена, напълно организирани, настояващи да бъде формирано единно световно правителство. Те ще твърдят, че това
преустройство на стария ред е необходимо, за да се разрешат
съществуващите глобални проблеми и за да се предотврати
настъпването на други бъдещи катастрофи. Интернационалните информационни средства ще отразяват изцяло тази разгръщаща се драма. По-голяма част от обществото няма да знае,
че тази мрежа предварително е била специално организирана
за тази цел; просто ще изглежда, че това е спонтанно народно
движение, обединяващо хората с общи стремежи – желанието
за световен мир и единство.
Всеки проблем, независимо колко малък или изфабрикуван е той, изведнъж ще стане причина, заради която се
нуждаем от единно световно управление. Най-убедителните
аргументи ще са свързани с околната среда, глобалната задлъжнялост, световната бедност и предотвратяването на война. Те ще твърдят, че новият световен ред е нужен, защото отделните народи вече не са в състояние сами да се занимават с
тези комплексни проблеми.
Ще изглежда така, сякаш новият световен ред настъпва
отдолу нагоре, като нещо, което хората по света желаят. Той
ще дойде в името на демокрацията, а не като заплаха – не като
система, наложена ни от нашите политици. Иначе твърде много хора биха станали подозрителни, усещайки, че са манипулирани. Вместо това жителите на „майката земя“ ще вярват, че
те контролират собствената си съдба, без да знаят за скритите
планове на онези, които всъщност действат зад кулисите.
Повечето от първоначално въвлечените в средата на това
движение по някакъв начин ще са свързани с тайните обще-
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ства, споделяйки обща страст към мистицизма и окултизма
– факт, който не е лесно различим за обществото. Популярен
сред последователите на „Ню ейдж“ боен вик е: „Ако го построиш, аз ще дойда.“ По-ясно казано, ако построиш новия световен ред и поставиш всичките му части на мястото им, тогава аз
(Антихристът) ще дойда и ще заема моето място на властелин.
Ако веднъж това движение стане публично, то бързо ще
набере скорост; много неподозиращи хора, които не са въвлечени в окултизма, ще се присъединят към движението, просто
защото това ще изглежда най-логичното нещо, което трябва
да се направи. Призивът за демократично световно управление ще звучи трогателно.
В даден момент звярът или неговите представители ще
настъпят с това, което ще изглежда като брилянтен замисъл
за мир в Близкия изток. Инициативата ще включва някакъв
вид уреждане на въпроса между евреите и палестинците и ще
има претенцията, че ще осигури постоянен мир в раздирания
от война регион. Вероятно споразумението ще гарантира сигурността на Израел и ще разреши на евреите да възстановят
дълго желания си храм, а в замяна ще разреши на палестинците да имат своя родина с автономно управление. Звярът ще
успее там, където другите преди него са се провалили.
Най-вероятно е неговото появяване да бъде в образа на
демократичен лидер, препускащ към властта на гърба на демократичното движение, приличащ на истински застъпник на
мира. Дали той ще се появи като световен дипломат или като
религиозен водач (като папата или ДалайЛама), остава да се
види; помнете, че той би могъл да бъде някой, който още не
е известен на света. Тъй или иначе заемат ли веднъж местата
си звярът и неговият съдружник, лъжливият пророк, проницателните християни ще ги разпознаят кои са.
Антихристът ще дойде, за да вземе в ръцете си управлението на ООН или може би на новосъздадена глобална политическа институция, такава като Федерацията на земята – в
началото слабо споена федерация на народите. Най-вероятно
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е той да се появи начело на мощна структура, управлявана на
основата на десет региона.
Ще бъде предложена световна конституция и ще бъде
създаден „демократичен“ световен парламент. Гражданите на
света ще вярват, че имат думата в събитията, без да съзнават,
че в действителност окултните тайни общества са онези, които управляват. Ако новият световен ред например трябва да
се основава на двупартийна или трипартийна система, всичко,
което трябва да направят окултистите на „Ню ейдж“, е да управляват всяка от тези партии – нещо лесно осъществимо, след
като те са първите, предложили световното управление. Тези
вътрешни, посветени в заговора хора, ще определят темпото
на промените и останалият свят ще следва тяхното ръководство.
Обществото ще бъде доволно, защото ще запази правото
си да гласува и избира кандидати, виждайки себе си като част
от представителното управление. Но в действителност няма
да има значение кой ще бъде избиран; резултатът винаги ще
бъде един и същ; поддръжниците на Антихриста ще поставят
кандидатурите безконтролно. В една световна система няма
да има място за предизборна борба.
Суверенните нации ще престанат да съществуват. Ще бъде
основана глобална икономическа система и всичко, което ще
бъде останало от стария ред на нещата, ще бъде чисто повърхностно – езиците, културите, имената на страните и т.н. Всяка
истинска власт ще зависи от международното управително
тяло, ръководено от самия Сатана.
Спорещите помежду си световни религии ще се обединят
и тъй като той е майстор на религиозната интрига, не е невъзможно в момента на възкачването си на власт той да декларира, че е „Христос“1. Може би също така ще твърди, че е дългоочакваният месия на евреите. За будистите ще бъде петият
Буда, за мюсюлманите – имам Махди, за индусите – Кришна.
Много хора не знаят, че понятието „Антихрист“ в 1 Йоаново 2:18
може да се преведе като „вместо Христос“.
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Онези християни, които приемат тази лъжа, за нещастие ще
виждат в него изпълнението на второто пришествие на Христос.
Но независимо от това Светото писание ни казва, че повечето жители на света ще бъдат измамени (Откровението 13
и II Солуняни 2); така издигането на Антихриста ще бъде изключително убедително за онези, които не са добре подготвени по словото Божие.
Принципите на „Ню ейдж“, които са проникнали в много
църкви, маскирани като библейски учения, ще попречат на
неподозиращия християнин да разпознае Антихриста. Ако
той заяви, че е Сатаната, малко хора ще са толкова глупави, че
да го последват. Вместо това той ще дойде в името на Христос,
представяйки се като ангел на светлината. Проницателните
християни ще бъдат смаяни кой застава начело на новия световен ред – последният, когото са си представяли.
Исус предупреждава за нашето време
Защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така
щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето,
предсказах ви.
			
(Матея, 24:24–25)
Християнският дух, представян от Антихриста, ще бъде
изцяло подправен, наситен с всички пантеистични учения на
източния мистицизъм и древните мистични религии – същите вярвания, които имат последователите на „Ню ейдж“ и които се поддържат от тайните общества. Външната християнска
маскировка ще е нужна, за да го направят приемлив за обществото.
Фокусът ще бъде по-скоро въздигане на себе си, отколкото на Бога. Това ще бъде популярна религия за поколението,
ориентирано към себе си, търсещо осъществяване в празни-
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те учения на преклонение пред себе си. Лъжливите учения на
егоизма вече са проникнали в църквите в тревожна степен.
Повечето хора не осъзнават, че собственото величаене и окултизмът вървят ръка за ръка. Наивният фактически ще практикува окултизъм в името на Христос, като боготвори бащата на
лъжите. Това ще бъде най-голямата измама.
Апостол Павел предупреждава:
Онзи, беззаконният, чието идване се дължи на
действието на Сатаната, съпроводено от всякаква
сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама
на неправдата, между ония, които погиват, защото не
приеха да обичат истината, за да се спасят.
И затова Бог праща заблуда да действа между
тях, за да повярват лъжата да бъдат осъдени всички,
които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.
			
(II Послание към солунците,
						
2:9–12)
В началото Антихристът ще има забележителен успех в
опазването на мира на планетата. Това ще бъде така, защото
повечето от конфликтите са предизвикани от неговите последователи. Сега, след като господарят на тъмнината е на власт,
неговите последователи ще спрат да запалват войни, за да му
създадат образ на истински миротворец сред хората.
Според писанията продължителността на това господство
ще бъде седем години (Данаил, 9:27). Най-вероятно първите
три и половина години ще бъдат използвани за консолидиране на неговата власт и поставяне на последните механизми,
необходими за гарантиране на абсолютна власт над света.
През втория три и половинагодишен период природата му
ще бъде напълно разкрита, тъй като той ще изисква лоялността и преклонението на земните жители (Откровение 13).Този
момент ще отбележи началото на великата скръб, за която
се говори в Откровение 7:14. За господството на Антихриста
Библията казва:
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И даде му се власт над всяко племе и люде, език и
народ.
И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на заклания Агнец.
			
(Откровението на Йоана,
					
13:76–8)
Трагедията е, че повечето хора ще служат доброволно на
този човек на беззаконието и на неговата система, виждайки
в него своя спасител. Той ще има начин да накара хората да са
доволни от себе си, като ги научи как да се докоснат до „повисшето си аз“ и им покаже как да постигнат свръхестествена
сила. Тогава човек ще се отдаде на всякакъв вид демонична
дейност, срещу която Бог винаги е предупреждавал. Злото ще
напредва в името на доброто.
Може би за това време е казано, че ангелите и силите на
тъмнината ще бъдат спуснати над света. Библията предупреждава: „… горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе
у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.“
(Откровение, 12:12б). Това ще бъде часът на Сатаната. Той ще
получи това, което само Бог заслужава – преклонението на човека, преклонението, което Сатаната най-много желае и което
той не иска да допусне за Бога.
За да осигури предаността и преклонението на света, Антихристът ще принуждава всички:
малки и големи, богати и сиромаси, свободни и
роби, да им се тури белег на десницата или на челата
им;
за да не може никой да купува или продава, освен
оня, който носи за белег името на звяра, или числото
на неговото име.
			
(Откровение, 13:16–17)
Белегът ще бъде вероятно подобен на този от универсалната кодова система на стоките, състоящ се от сноп вертикални черни линии, и всяко лице, белязано със свой собствен по-
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стоянен идентификационен номер, ще бъде лесно установено
от скенера. Но най-вероятно белегът ще бъде във вид на невидима лазерна татуировка.
Онези, които приемат белега, ще бъдат смятани от Бога за
подчинили се в поклонение пред Сатаната и неговата система,
ужасна обида в очите на Бога – все едно плюене в лицето Му. В
Откровение 14:9–11 Бог ни предупреждава:
Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ
и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще
да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено
чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и
жупел пред светите ангели и пред Агнеца.
И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на звяра и образа
му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито кой да
е, който приема белега на името му.
Този пасаж потвърждава още веднъж, че „е нужно кротко
търпение от страна на светците, които следват заповедите на
Господа и остават предани на Исус.“
Тези, които останат покорни на Бога и откажат да приемат
белега, ще бъдат преследвани като животни. Много от тях ще
бъдат убити. В Евангелие от Матея, 24:9–10 Исус предупреждава:
Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и
ще бъдете намразени от всички народи поради Моето
име.
И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще
се предадат, и един друг ще се намразят.
Християните, които ще са живи през този период и които ще откажат да участват в системата, скоро ще бъдат разглеждани като вредни елементи, смутители и подпалвачи на
война. Останалите вярващи, определени да останат верни на
Бог по време на горестните изпитания, са предупреждавани
многократно в Откровение 13 и 14 да съберат кураж и да се
подготвят за това време на жестоки гонения.
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Ако има човек ухо, нека слуша. Ако някой завежда в
плен, и той в плен ще отиде, ако някой убива със сабя, и
той трябва от сабя да бъде убит. Тук е нужно търпението и вярата на светиите.
			
(Откровение, 13:9–10)
В началото онези семейства, които нямат дългове и които
притежават малко земя, на която да отглеждат храна, както и
скъпоценни метални монети, които могат да бъдат използвани за замяна срещу нужни стоки, ще бъдат много по-добре от
другите. Но рано или късно и техният живот ще стане мъчен,
ако откажат да приемат белега. Те няма да могат да плащат
данъците, тъй като всички отношения с новото правителство
вероятно ще се осъществяват чрез белега. На онези, които не
са си платили данъците, ще бъде отнето имуществото и те ще
бъдат преследвани. Някой ще се зачуди как би могъл човек да
устои на такова неимоверно преследване? Но същият Бог, който предупреждава за изтезанията, предлага утеха и надежда.
На първо място ние знаем, че най-жестокото преследване
ще трае само известно време, именно три и половина години
(Даниил, 7:25, 12:7, Откровение, 13:5). Второ, преследваните
ще намерят убежища, където ще получат помощ. Очевидно
някои от онези, които са приели белега, най-сетне ще осъзнаят грешката си, когато видят жестокостта на новия ред срещу
непреклонните християни. Те ще разберат, че не е възможно
такава система да бъде от Бога, и ще се опитат да помогнат
на преследваните. Даниил, 11:34, казва: „А когато паднат, ще
им се достави малко помощ; обаче мнозина ще се присъединят
към тях чрез ласкателства.“
Накрая на онези, които са устремили взор към вечното и
се стремят да се харесат на Бога през този период, независимо
дали ще умрат, или ще останат живи до края, им е обащана огромна награда във вечността с Бога.
А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в
кръвта на Агнеца.
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Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седещият на престола
ще разпростре скинията Си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари
слънцето, нито някой пек; защото Агнецът, Което е
пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги
заведе при извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка
сълза от очите им.
				
(Откровение, 7:14–17)
В същия дух Откровение 14:13 продължава: „… Блажени
отсега нататък мъртвите, които умират в Господа; да, казва
Духът, за да си починат от трудовете си; защото делата им
следват подир тях.“
Светото писание показва, че ще има даже нещо като духовно възродяване в разгара на преследването. Даниил, 11:32–33
казва:
И ще изврати с ласкателства ония, които беззаконствуват против завета; но людете, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи.
И разумните между людете ще научат мнозина…
Даниил 12 продължава:
Разумните ще сияят със светлината на простора,
и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове.
А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието за нея ще се умножава.
				
(Даниил, 12:3–4)
Мнозина ще се чистят и избелеят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от
нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат.
				
(Даниил, 12:10)
Библията ясно казва, че времето на Антихриста трябва да
дойде, но тя също ни уверява, Че Исус Христос ще сложи край
на скръбта, когато Той се върне. Апостол Павел пише:
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А колкото до пришествието на нашия Господ Исус
Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя,
…
Никой да не ви измами по никой начин; защото това
няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и
не се яви човекът на греха, синът на погибелта,
…
когото Господ Исус ще убие от дъха на устата Си и
ще изтреби с явлението на пришествието Си.
				
(II солунците, 2:1, 3, 8б)
Исус описа подробно на Своите ученици идването Си:
А веднага след скръбта на ония дни слънцето ще
потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.
Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всичките земни племена, като видят Човешкия Син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.
Ще изпрати Своите ангели с силен тръбен глас; и
те ще съберат избраните Му от четирите ветрища,
от единия край на небето до другия.
			
(Матея, 24:29–31)
За онези, които останат верни на Исус, ще бъде отмъстено.
Те ще получат справедливата си награда, царувайки с Господ
завинаги.
Вярвам, че Господ иска да се вслушаме в Неговите предупреждения и да вземем пророчествата Му насериозно,
иначе той не би ни ги дал. Чрез Неговите пророчества сме
предупредени, подготвени и окуражени. За разлика от хилядите медиуми и спиритисти, чиито предсказания най-често
са неверни и произлизат от окултното, пророческите думи
на Библията са доказани и верни. Това са откровенията на
Господ, направени чрез Светия дух, направо пред Неговите
пророци:
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И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество
от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от
Бога; движими от Светия Дух.
			
(II Послание на Петра,
					
1:20–21)
Апостол Павел предупреждава: „Пророчествата не презирайте.“ (II Солуняни, 5:20). И Исус, говорейки чрез ангела си на
Йоана, обещава: „Блажен, който пази думите на написаното в
тая книга пророчество.“ (Откровение, 22:76)
Някои могат да сметнат сценария, описан в тази глава, за
твърде невероятен. Въпреки това Господ ми го внуши в сърцето, за да предупредя хората, особено християните, за идващите тежки времена, така че те да бъдат духовно подготвени. Трябва да остана верен на това, независимо какво може да
каже или помисли светът.
Небесна евакуация1
Исус казва, че никой не би могъл да знае точния ден на
Неговото повторно явяване – нито небесните ангели, нито Синът, а само Отецът (Матея, 24:36). Но въпреки това от множеството пророчества, дадени относно второто пришествие на
Христос, следва, че Бог определено иска ние да разберем кога
наближава това време. Същото може да се каже и за времето
на възнесението.
В църквата са се създали две виждания относно времето,
когато Бог ще освободи от земята хората, останали Му верни.
Едното схващане най-напред придоби популярност през ХIХ в.
и според него Бог ще вземе християните от света преди нача-

Възнесение на праведниците – малцина блажени ще бъдат възнесени преди холокоста и 7 години по-късно Исус Христос ще се яви
отново. (Б. ред.)

1
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лото на голямата скръб. Това схващане се среща като теория
за възнесението преди гоненията. Според това виждане онези християни, за които се казва в Новия завет, че са живи по
време на голямата скръб, ще бъдат нови християни, които ще
приемат Христос тогава.
Другото гледище гласи, че християните ще минат през
целия период на горест, без да бъдат спасени преди второто
пришествие на Христос. Тази интерпретация е известна като
теория на възнесението след голямата скръб и повече отговаря на традицията.
Съществуват и други, по-малко популярни гледища, които
поставят възнесението в момент през време на седемгодишния период.
Въпросът за възнесението остава източник на дебати вътре в църквата, защото действително е трудно да се определи
кога ще настъпи това време. Независимо кога ще стане това,
Господ ще заведе Своите хора у дома Си, но мисля, че твърде
много християни не разбират правилно причината, поради
която ще отидат там.
Често съм чувал да казват, че Бог ще спести на църквата
страданието, защото никога не би позволил християни да изтърпят такива мъчения или гонения. Но хората забравят, че
много са били мъчениците в името на Христос в ранните години на църквата. Почти всеки един от учениците на Исус умира
при гоненията. И това са точно онези, които са най-близо до
Бога. Трябва ли да смятаме, че Той ги е забравил?
А какво да кажем за милионите предани християни от нашето поколение, които изпитаха смърт и гонения от ръцете
на комунизма. Не са ли те така важни за Бога, след като те са
страдали, а ние не?
Някои вярващи са склонни да смесват гоненията на християните от Сатаната с Божия съд над грешния и непокаял се
свят. Те не вярват, че християните ще бъдат преследвани, защото Бог никога не би осъдил своите. Истината е, че земните
гонения над християните нямат нищо общо с Божия съд. Точ-
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но обратното, Сатаната, господарят на този свят, е оня, който
ни преследва.
Божият съд ще се стовари само над ония, които са Го отрекли, или са се вдигнали срещу Него; докато гоненията на божиите хора са резултат от нахвърлянето на Сатаната в гнева
му върху онези, които не е успял да измами или победи.
По време на голямата скръб, както е описано в Откровението, гневът на Бога ще се излее върху онези, които са приели
белега. Този гняв ще бъде във вид на мор (Откровение, 16:2).
След това той ще бъде последван от Неговата присъда – вечно
проклятие (Откровение, 14:9–12). От друга страна, сатанинският бяс ще изпитат само онези, които не са приели белега
и не са се навели да му се поклонят. Това гонение ще бъде под
формата на затвор, изтезание или смърт. Но християните би
трябвало да получат утеха от факта, че сатанинските гонения
са ограничени само в този свят; Божието законно наказание
срещу порочните ще трае вечно.
Разиграващата се битка е част от духовната война за нашите души, която се води между Бога и Сатаната. Това обяснява защо онези, които най-много поддържат Бога, често пъти
най-много страдат.
Животът на апостол Павел най-добре илюстрира това. Той
е може би най-издръжливият и най-преданият последовател
на Христос в ранната църква. Подложен е на повече скръб,
мъка и страдания от всеки друг по онова време. Той е преследван навсякъде и най-накрая е убит.
Апостол Павел описва накратко гоненията си във II Послание към коринтяните:
… аз повече: бил съм в повече трудове, в тъмници
още повече, в бичувания чрезмерно, много пъти и на
смърт. Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет
удара без един; три пъти бях бит с тояги, веднъж ме
биха с камъни, три пъти съм претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествия, в опасност
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от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в
град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя; в труд и мъка, много пъти в
неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ
и в голота.
Това Божие наказание спрямо апостол Павел ли е? Очевидно не. Това е преследването на Сатаната срещу непоколебимия
човек на Бога. Апостол Павел разбира характера на тази война
и дори се утешава с факта, че той е засегнатият. Той знае, че
неговите нещастия са пряк резултат от вярната му служба на
Бога. Това му помага да вижда нещата в истинската им светлина:
Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в
лишения, в гонения, в притеснения за Христа, защото
когато съм немощен, тогава съм силен.
			
(II Послание към коринтяните,
						
12:10)
Апостол Павел добавя, че всички християни трябва да са
готови:
Защото относно Христа вам е дадено не само да
вярвате в Него, но и да страдате за Него, като имате
същата борба, каквато сте видели, че имам аз…
			
(Послание към филипяните,
					
1:29–3-а)
Като се започне от църквата от I в. и се продължи до
наши дни, хората, които са изпитали най-много гонения,
обикновено са онези, които са най-близо до Бог. Но въпреки
това днес посланието за саможертва и страдание за делото
на Христа е почти изчезнало от нашите църкви. Вече не се
проповядва, че в живота кръстът трябва да предшества короната. Но Христос казва на учениците Си: „Ако иска някой да
дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста
си и така нека ме последва.“ (Матей, 16:24). А Йоана записва
Исус да казва: „Помнете думата, която ви казах, слугата не е
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по-годен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят.“
(Йоан, 15:20). Тази тема се запазва постоянна през цялото
учение на Исус.
Затова страданието не е ограничено само във великата
скръб, но може да бъде изпитано и в западното общество, и в
света като цяло, преди възнесението, когато и да се случи.
Заключение
Ако скоро трябва да се изправим срещу такова гонение и
измама, какво можем да сторим (ако изобщо има какво), за да
се подготвим за него? Във всички случаи е много добре да се
освободим от дълговете и да заемем такова място, че да сме
по-малко зависими от светските институции. Препоръчва се
всички християни да сторят така. Но физическата подготовка
не би трябвало да бъде главната ни грижа. Би трябвало да се
погрижим главно за духовната си подготовка.
Ако вече сте вярващи, ето някои неща, които можете да
направите, за да се приготвите за трудните времена.
1. Бъдете информирани и образовани християни.
Научете се да различавате доброто от злото – истината от
лъжата. Това включва стремеж да узнаете истината за това
какво става в света около вас и да разберете плановете и тактиката на Сатаната. Познаването на текущите събития и важните въпроси се препоръчва силно, но най-важната стъпка,
която можете да направите към постигането на духовно прозрение, е да познавате Библията по вода. Не вземайте словото
на проповедника за нейно; открийте за себе си какво казва тя?
Как можете да избегнете измамата, ако не знаете какво учи
Библията? Някой може да ви подведе, но докато не познавате
Библията на пръсти, никога няма да разберете това. Времето
на безличното християнство и неграмотност по отношение на
Библията отмина.
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Бъдете подготвени да защитавате вярата си на всяка цена;
винаги бъдете готови да обосновете причината за надеждата,
която имате в Христос1 (Петра, 3:15). Как можем да очакваме
другите да обикнат Христос и да започнат да Му служат, ако
ние не можем да им кажем кой е Христос и какво е направил
Той за нас? Само ако знаем и разбираме Божието слово, можем
наистина да свидетелстваме успешно. Познаването на Светото писание трябва да е съпроводено с примерен живот; трябва
да знаем как да живеем съгласно Божията воля.
Разбирането на Библията е част от Божията броня, която
апостол Павел ни съветва да поставим върху си. Пишейки до
ефесяните, той казва:
Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на
дявола. Защото нашата борба не е срещу плът и кръв,
но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова
вземете Божието въоръжение, за да можете да противостоите в злия ден, и като надвиете на всичко, да
устоите.
			
(Ефесяните, 6:10–13)
2. Приближете се към Бога.
Първата стъпка в приближаването ви към Бога е да последвате Неговите заповеди, Исус казва: „Ако ме любите, ще пазите Моите заповеди.“ (Йоан, 14:15). Ние или Го обичаме, или
не Го обичаме! Привързани ли сте към нещо материално, или
наистина сте подчинили всяка страна на живота си на Исус
Христос? Важно е да се изкоренят всички останали грехове и
разрушителни навици, погребвайки ги пред Господа.
А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите ѝ.
			
(Галатяните, 5:24)
Ако сте умрели с Христа относно първоначалните
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учения на света, то защо, като живеете на света, се
подчинявате на неговите постановления.
			
(Колосяните, 2:20)
Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти,
които воюват против душата.
			
(I Петра, 2:11)
Затова умъртвете природните си части, които
действат за земята: блудство, нечистота, страст,
зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство;
поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните; в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това.
			
(Колосяните, 3:5–8а)
Прочее казвам: Ходете по Духа и няма да угождавате на плътските страсти.
			
(Галатяните, 5:16)
… Търсете това, което е горе, гдето седи Христос
отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното;
защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в
Бога.
			
(Колосяните, 3:16–3)
Колкото повече убиваме от себе си, толкова повече Христос може да живее чрез нас; ние трябва да станем по-малко,
така Той може да стане повече. Апостол Павел прилага този
принцип към собствения си живот с удивителни резултати. И
днес още се чувства въздействието на неговото пълно посвещаване. Всеотдайността на апостол Павел е отразена в неговия завет:
Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но
Христос живее в мене; а животът, който сега живее в
тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.
			
(Галатяните, 2:20)
Не това, което беше за мене придобивка, като за-
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губа го счетох за Христа. А още всичко считам като
загуба заради това превъзходно нещо – познаването
на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко
и считам всичко за измет, само Христа да придобия.
			
(Филипяните, 3:7–8)
Съгласни ли сте да платите цената, за да имате този вид
връзка с Бога? Ако това е така, то ще е нужно да направите
някои лични жертви и откази, които имат постоянен характер.
Трябва да сте съгласни да се откажете от всичко! Ако нещо е
по-важно за вас от Бог, то трябва да бъде пожертвано заради
Него!
Сега непосредствената цел е да се живее в „ежедневно“ съгласие с Него, като четете Неговото Слово и редовно се обръщате към Него. Това е част от праведния живот. Ако отблъснем
порива на Неговия Дух за сближение, сърцата ни скоро ще се
вкоравят и няма да искаме повече да бъдем в Негово присъствие. Ще трябва да опознаете Бог отблизо, за да издържите
през трудните времена, които предстоят.

3. Виждайте живота в истинската му светлина.
Това означава постоянно да си припомняме истинската
причина, заради която сме тук, а тя е да обичаме, да служим и
да угаждаме на Бога. Трябва да помним, че това е същината на
нашата мисия.
Само онова, което е направено за Господа, ще остане. Всичко останало – земните ни притежания, физическите ни тела,
усещането ни за постигнати престиж и кариера – всичко ще
отмине. Никое от тези неща не може да бъде взето с нас. Тогава
защо така упорито придаваме такава важност на неща, които
нямат вечна стойност? Защо толкова много хора обичат „нещата“ повече, отколкото обичат Бога?
Не любете света, нито каквото е на света, ако
люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото
всичко, що е в света – похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота – не е от Отца,
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но е от света; и светът преминава, и неговите похоти,
а който върши Божията воля, пребъдва до века.
			
(I Послание на Йоана, 2:15–17)
Като християни трябва да виждаме в живота си това, което той наистина е.
Библията ни припомня:
Защо ти наистина дори не знаеш какво ще се случи
утре? Какво е твоят живот? Ти си пръст, която се появява за малко и после изчезва.
			
(Йакова, 4:16б)
Истина е, че тялото ни е само временно обиталище за нашата душа. Само душата ни (нашият духовен живот) ще бъде
вечна. Тогава няма ли да е мъдро да поставим главното ударение на духовното?
Тъй като се родихте не от тленното семе, а от
нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до
века]. Защото „Всяка твар е като трева, и всичката ѝ
слава като цвят от трева; Тревата изсъхва, и цветът
ѝ окапва, но словото Божие трае до века“; и това е словото, което ви е благовестно.
			
(I Послание на Петра,
					
1:23–25)
Това, което Бог ни е приготвил за вечността, е много подобро от това, което оставяме назад (Йоана, 14:1–6). Затова
трябва да се научим да виждаме цялата картина на нашето битие, помнейки, че сме само временни обитатели на тази земя.
След като времето ни тук е толкова кратко, нека живеем, за да
угодим на нашия вечен Баща, а не да задоволяваме грешните
желания на нашата плът.
Апостол Павел обобщава въпроса за преходното и вечното:
Мнозина… се обхождат като врагове на Христовия
кръст;… дават умовете си на земните неща. Защото
нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, Който ще прео-
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брази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно
с Неговото славно тяло, по упражнението на силата
Си да покори всичко на Себе Си.
			
(Филипяните, 1:27а-28)
Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие… и че в нищо не се плашете от противниците, което е доказателство за тяхната погибел, а на
вас за спасение, и то от Бога.
			
(Филипяните, 1:27а-28)
Тази надежда я имаме, дошла чрез Агнеца на Бога, чиято
кръв бе пролята за нашите грехове. Исус каза:
Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те
Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога
няма да загинат; и никой няма да ги грабне от ръката
Ми.
			
(Йоана, 27–28)
След като имаме толкова голяма надежда, нека не се страхуваме какво може да се случи на собствеността ни или тялото ни. По-скоро нека се стремим към Бога с цялото си сърце и
предоставим живота си на Него всеки ден. Като сторим така,
ние ще израстваме все по-близо и по-близо към Него; и Неговият Свят Дух ще ни дари с храброст да извършим неща, дори
в разгара на гоненията, за които никога не сме мислили, че са
възможни. Като водим живота, устремен към Исус Христос и
вечността, която Той е предвидил за нас, ще можем да устоим
на принудата, докато отстояваме Неговия мир и радост.
Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се… Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо,
с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога
с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може
да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа
Исуса.
			
(Филипяните, 4:4, 6–7)
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АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ИЗПИТАТЕ ТОЗИ МИР И ТАЗИ РАДОСТ,
НО НИКОГА НЕ СТЕ ПРИЕМАЛИ ИСУС ХРИСТОС КАТО СВОЙ
СПАСИТЕЛ, ЕТО КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ:
Най-напред трябва да разберете какво Бог е направил за
вас чрез Исус Христос. Йоана 3:16 обяснява:
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя
Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в
Него, но да има вечен живот.
Бог изпрати Своя Син, за да умре вместо нас и да можем
да бъдем спасени от наказанието за греховете ни. Ако бяхме
съвършени, това нямаше да е необходимо; можехме да влезем
в Небето заради собствените си заслуги.
Бог създал човека съвършен, без грях, но Той дал на човека
свободата да взема решения; това включва правото да избира
между послушание пред Бога или следване на празните лъжи
и изкушения на Луцифер (Сатаната) – майстора измамник.
Някога Луцифер е бил силен ангел, но се е разбунтувал
срещу Бога, като е искал сам да бъде Бог. Изпълнен със самомнение и арогантност, той иска да бъде боготворен като Създателя си. Вместо да се подчини на единствения Творец, той
иска да възвеличае себе си. (Очевидно той страда от прекалено високо самочувствие!)
Неуспял в опита си, Луцифер е низвергнат от Бога и хората
го наричат Сатана. Със създаването на човека той си поставя за
цел да разстрои плана на Бога, като примами човека да направи
същата грешка, която той е направил, желаейки да бъде издигнат до положението на Бог. Така той предлага забранения плод.
А змията рече на жената: Никак няма да умрете;
но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се
отворят очите И ЩЕ БЪДЕТЕ КАТО БОГА…
И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да
дава знание, взе от плода му, та яде, даде и на мъжа си
да яде с нея, та и той да яде.
			
(Битие, 3:4–5а, 6)
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В момента, в който Адам съгрешава, неговото семе се покварява.
В резултат на това всяко бъдещо човешко същество ще се
ражда в грях и през целия си живот ще се люшка между правилните постъпки (подчинявайки се на духовната си съвест)
и погрешните постъпки (отстъпвайки пред грешната си плътска природа). Противно на популярното убеждение, грехът не
е само придобит, той също така и наследен. В Послание към
римляните, 5:12 апостол Павел казва: „… чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта… и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха“
(виж също Римляните, 3:23).
Успял да накара човека да не се подчинява на Бога, Сатаната придобива правото да осъжда нашите души; този паднал
ангел става наш обвинител. Според Светото писание той ден и
нощ ни обвинява пред Бога (Откровение, 12:10).
Поддавайки се на сатанинското изкушение и избрал да
живее живот, независим от волята на Бога, човекът си навлича
наказание за греха си и това наказание е смъртта (Римляните, 6:23). Смъртта според Светото писание включва постоянна
раздяла от Бога и вечно проклятие в ада.
Затова грехът на човека сякаш е непреодолим проблем, защото само онзи, който е съвършен, може да влезе в небето и да
живее вечно с Бога. Това мерило за съвършенство трябва да се
отстоява или инак самото небе би могло да се поквари. (Затова Луцифер и неговите ангели конспиратори са третирани по
съответния начин.)
Бог би могъл да позволи всички от нас да отидат в ада, наказание, което ние справедливо заслужаваме. Но поради голямата Си любов, Той избира Сам да плати наказанието за греховете ни. Бог слиза на земята в плът, в образа на Исус Христос,
за да страда и умре на кръста вместо нас. „Но Бог препоръчва
Своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници,
Христос умря за нас“ (Римляните, 5:8).
В този единствен акт на любов и състрадание Бог приема
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върху себе си наказанието за всички наши грехове. Той плаща цената, така че ние да можем да се освободим от властта
на смъртта и да имаме вечен живот. Това е Божият подарък за
нас, който Той ни прави напълно незаслужено, при все че сме
такива. Той не е длъжен да прави това, но избира да го стори.
Такъв акт на милост е напълно неразбираем за светското
мислене. Ние не сме свикнали да получаваме нещо срещу нищо.
Това, че Бог би могъл да направи нещо такова за нас просто от
състрадание и любов, е неразбираемо. Неразбираемо е самият
Създател на космоса да Се принизи и слезе в образа на човек,
за да бъде подиграван и презиран и да умре от изнурителна
смърт в ръцете на Своето собствено творение, за да го запази.
Това противоречи на цялата човешка логика. То може да бъде
разбрано само като акт на изключителна, неоправдана любов!
Който ни избави от властта на тъмнината и ни
пресели в царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете.
			
(Колосяните, 1:13–14)
И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви предостави
пред Себе Си свети, непорочни и безупречни.
			
(Колосяните, 1:21–22)
Това е добрата вест на Евангелието! Нищо не можем да направим, за да спечелим този вечен живот, защото той не може
да бъде постигнат чрез дела или човешко усилие. Той просто е
дар от Бога за нас.
А Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.
			
(Римляните, 6:23б)
Защото по благост сте спасени чрез вяра, и то не
от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се
не похвали никой.
			
(Ефесяните, 2:8–9)
Дарът на изкуплението е постижим само чрез Исус Христос,
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защото Той е единственият, който като съвършено същество –
Бог в плът – можеше да плати необходимата цена за нашите
грехове. Трябваше да бъде пожертвана съвършена жертва, за
да се надмогне претенцията на Сатаната над душите ни.
Исус му каза: „Аз съм пътят и истината, и животът; никой не дохожда при Отца освен чрез Мене.“
			
(Йоана, 14:6)
Защото има само един Бог и един ходатай между
Бога и човеците, човекът Исус Христос, Който като
своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички.
			
(Тимотея, 2:5–6, прочети
			
също Йоана, 3:36
			
и Деяния, 4:12)
Ако Исус е единствената надежда на човека за вечен живот
и ако ние не можем да спечелим този дар, тогава какво трябва
да направим, за да го получим? Трябва да приемем факта, че
Исус е платил наказанието за нашите грехове, и да вярваме,
че ще имаме вечен живот като резултат от това, което Той е
направил. Толкова е просто това!
А на ония, които го приеха, даде право да станат
Божии чада, сиреч, на тия, които вярваха в Неговото
име.
			
(Йоана, 1:12)
Който вярва в Него, не е осъден; и който не вярва,
е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.
			
(Йоана, 3:13)
Ако искрено желаеш да приемеш дара на вечния живот
чрез Исус Христос, просто моли се на Бога със собствени думи.
Направи го още сега. Признай Му, че си грешник и че би искал
да бъдеш опростен. Кажи Му, че приемаш Неговия Син, Исус
Христос, и вярваш, че Неговата жертва на кръста е достатъчна,
за да изкупи твоите грехове. Благодари на Бога за това, което
Той е направил, и Го помоли да ти помогне да живееш живот,
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който ще е радост за Него. ГОСПОД ЩЕ ЧУЕ ТВОЯТА МОЛИТВА,
АКО ТЯ ИДВА ОТ ЧИСТО СЪРЦЕ!
Ако току-що си приел Христос като Господ, вече имаш вечен живот. Сатаната няма право на претенция върху твоята
душа. Ти си в мир с Бога и си влязъл в постоянна връзка с Него.
Но качеството на тази връзка зависи от теб. Моля, позволи на
Бога да получи „пълна“ власт над твоя живот!
Като напредваш в християнския си ход, ще придобиеш
мъдрост и проницателност. Божият Свети Дух ще те убеди какви промени трябва да се направят в твоя живот, за да служиш
на Христос по-ефективно. Разкаянието (като обърнеш гръб на
греха) е продължителен процес. Бог ще ти даде сила и решимост да Му бъдеш покорен, ако това наистина е желанието на
твоето сърце.
Важно е да откриеш това, да намериш сдружението за изучаване на Библията и да се включиш в него. Възхваляването
на Христос с други вярващи е много особена привилегия, от
която ще извлечеш много. Няма нищо по-ценно от истински
християнски приятели. Те са верни и любещи.
Ала помни, че всяка църква, без значение как е името ѝ,
има своя дял от лицемери – хора, които слушат с ушите си, но
не и със сърцата си. Но ние всички отговаряме пред Бога и не
бива да се сравняваме с другите. По-скоро трябва да се стремим да следваме примера на Исус, Който ни е разкрит от Светото писание.
Полагай специално старание да четеш Библията всеки
ден, като започнеш с книгите на Йоана и Филипяните. Говори редовно на Бога, като разкриваш молбите си. Той винаги
е готов да слуша. Благодари Му за всичко, което е направил,
и се радвай, възхвалявайки Неговото име. Помоли Го за възможност да споделиш добрата вест на Исус с твоето семейство
и приятели. Той ще ти даде думите, които да кажеш, и куража
да го направиш. И над всичко „Да възлюбиш Господа твоя Бог
с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.“ (Матея,
22:37)
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Като растеш в твоя вървеж, ще има моменти на трудности и злочестини, когато се изпитва вярата ти. Когато дойдат
такива времена, помни: „… по-велик е Оня, Който е във вас, от
онзи, който е в света.“ (I Послание на Йоана, 4:4б). Намери успокоение във факта, че не си сам в борбата. Милиони други
християни се изправят пред същите пречки като теб, така че
не се отчайвай! Дай всичко от себе си! Устреми се да победиш!
Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а един получава наградата? Така тичайте,
щото да я получите. И всеки, който се подвизава, се
въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат
тленен венец, а ние – нетленен.
			
(I Коринтяните, 9:24–25)
Вечната победа е вече наша чрез Исус Христос. Чрез Него
ни е предопределено да победим!
Свет, свет, свет е Господ Всемогъщи, Който бе и
Който е, и Който ще бъде.
			
(Откровение, 3:8б)
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Част 2

СВЕТОВНА АСОЦИАЦИЯ
НА КОНСТИТУЦИИТЕ И ПАРЛАМЕНТИТЕ
Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам; Опази живота ми от страх от неприятеля. Покрий ме от тайния съвет
на злодейците, От сганта на беззаконниците… Насърчават
се в едно зло намерение, Наговарят се да поставят скришно примки, И казват: Кой ще ги види? Измислят беззакония; Думат: Изпълнихме добре обмислено намерение. А и
вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки.
			
(Псалм, 64:1–2а, 5–6)
Обзор
Въпреки че Световната асоциация на конституциите и
парламентите (САКП) е основана в 1959 г., събитията, които
водят към нейното учредяване, може да бъдат проследени до
епохата на Втората световна война чрез дейността на нейния
бъдещ основател Филип Айсли. За пръв път Айсли изплува
като водач на движението за единен свят през 40-те години,
работейки като организатор на акцията за световна федерация от периода 1946–1950 г. По-късно той става организатор
на „Северноамериканския съвет за световно събрание на народите“ (1954–1958 г.). Скоро след това, през 1958 и 1959 г., той
се насочва към Комитета за конституционно събрание, като
най-накрая става негов генерален секретар. Връхната точка
на тези и други усилия е официалното създаване на Световната асоциация на конституциите и парламентите, на която
Айсли става генерален секретар през 1966 г.
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Първоначалното „Споразумение за свикване на световно
конституционно събрание“ най-напред се разпространява от
Айсли и сътрудниците му в периода 1958–1961 г. Няколко хиляди видни личности от целия свят се отзовават и подписват
това споразумение. Сред подписалите са бивши министърпредседатели и министри, много Нобелови лауреати и други
изтъкнати „граждани на света“.
В резултат на тази благоприятна реакция дейността скоро
се насочва към подготовка на световна конституция. Този процес започва през 1965 г. в Милано, Италия, и е продължен през
юни 1968 г. в градския дом за събрания на град Волбах, Западна Германия. Срещата във Волбах е последвана от призив за
провеждане на второ заседание, което е наречено велико световно народно събрание – новото име за означаване на световното конституционно събрание. (Може би тези хора разбират, че старото име много точно описва истинското намерение
на САКП – да замени Конституцията на САЩ със световна
конституция.) По време на това второ заседание, състояло се
през юни 1977 г. в Инсбрук, Австрия, световната конституция
е допълнително преработена, изменена и след това е приета
от участниците от 25 страни. Подготвеният в резултат на това
документ става известен като конституция за федерация на
земята.
Третото заседание на световното велико народно събрание се провежда през януари 1979 г. в Коломбо, Шри Ланка.
Тук е изработена стратегия за ратификация на световната
конституция от националните парламенти и правителства.
След Коломбо има още три заседания на така наречения временен световен парламент: през 1982 г. в Брайтън, Англия;
през 1985 г. в Ню Делхи, Индия, и през 1987 г. в Маями бийч,
Флорида.
По време на третото „продуктивно“ заседание в Маями
бийч на временния световен президиум и световния кабинет бяха назначени лица, които да работят съвместно с вече
създадения временен световен парламент. Тези институции
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трябва да служат като временно световно правителство, докато 25 страни ратифицират световната конституция, в който
момент ще станем свидетели на появяването на световно правителство в целия му ръст.
Четвъртото заседание на световното велико народно събрание (на световното конституционно събрание) се провежда от 29 април до 9 май 1991 г. в Лисабон, Португалия, и там
се дава стартът на кампанията за окончателно ратифициране
на световната конституция. По-детайлна история на опитите
на САКП да установи единен световен ред може да се намери
в плана за колаборация (приложение М), където ще прочетете отчета за това порочно начинание с думите на самите му
вдъхновители. Следващите страници съдържат подробните
свидетелства на някои от най-важните документи, които получих от САКП, в това число различни писма върху бланки на
САКП, списък на сътрудничещите организации, копия от законодателни актове, приети от временния световен парламент,
и извадки от световната конституция.
Моля, разгледайте внимателно тези документи и се запознайте с терминологията и тактиката на САКП. Направете
специални усилия да запомните имената на участниците, за да
можете да ги идентифицирате през следващите месеци и години. Като знаете кои са те и откъде са, няма да станете плячка на техните умело маскирани предложения.
Най-накрая, ако се чудите какво можете да направите (ако
има такова нещо), за да помогнете да се спре или най-малкото да се забави бързият напредък на това движение, моля,
обърнете внимание на писмото образец в края на този раздел,
който ви подканя да го изпратите до избраните от вас лидери.
Освен това разгледайте списъка на ползваната литература от
последните страници, за да си отбележите авторите, от които
се интересувате.
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Писма от Световната асоциация на конституциите
и парламентите
През последните няколко години получих много писма
от САКП (обърнете внимание на писмата в приложения от
В до F), някои от които са написани лично от Филип Айсли
до мен. Избрах някои от тези писма, датирани в период от
четири години, като представителна кореспонденция, изпращана до „членове и приятели“ на САКП. Писмата не са
препечатани изцяло, има най-малко още две страници към
всяко от тях, в които се изброяват имената на изтъкнати
членове на Световната асоциация на конституциите и парламентите, както обикновено се прави в заглавната част на
бланката на САКП.
Като разгледате заглавните части на писмата, ще забележите, че членовете на САКП са престижни лидери от целия
свят, в това число сегашни и бивши кметове, депутати, министър-председатели, ключови фигури на ООН, носители на
Нобелова награда, видни съдии от Световния съд, влиятелни
финансисти и адвокати, както и водещи педагози и религиозни водачи.
Голяма част от членовете са от Азия и Далечния изток,
особено от Индия. Това е така, разбира се, тъй като там са
корените на пантеистичната религия и влиянието на окултизма е най-силно. Въпреки че в САКП е представена всяка
по-важна религия на света, в това число юдеизмът и християнството, членовете ѝ обикновено имат силна ориентация към пантеистичните вярвания, независимо от външната им религиозна принадлежност. Ще забележите също
така, че несъответстващо голям брой от тях са свързани по
някакъв начин с ООН и по-специално с ЮНЕСКО (организация на ООН за образование, наука и култура). Ето статистиката.
От 150 почетни поръчители, изброени върху заглавната
част на бланката на САКП, общо 34 са свързани с ООН; 14 идват
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от областта на търговията, банковото дело или финансите; 8
са Нобелови лауреати. Що се отнася до страните, от които идват те, 26 са от Индия, 10 от Нигерия, 9 от САЩ и Великобритания, 8 от Канада и 6 от Пакистан. Общо 45 поръчители са
от страните на Източна Азия. Тук откриваме много утвърдени
имена (както се вижда в приложение А) и е важно да се помни,
че докато тези хора определено са инструмент за създаване на
единното световно управление, то те не са най-могъщите фигури на движението за единен свят. Те са само фигуранти. Истинските инициатори и двигатели остават зад сцената. Това
е по-вътрешен център за управление, на който тази група е
само фасада.
Както бе отбелязано в глава 4, в края на февруари получих
допълнително писмо от САКП, в което се съобщаваше, че мястото за провеждане на нейното велико световно народно събрание е преместено от Александрия, Египет, в Лисабон, Португалия, заради войната в Залива. Това писмо, получено на 28
февруари 1991 г., е последното, изпратено ми от асоциацията
писмо, преди тази книга да отиде за печат.
Като разгледате това писмо (Приложение F), ще забележите честото споменаване на новия световен ред. Ще откриете също така някои противоречия около точното значение на този термин. Някои от посветените си представят
новия световен ред като изграден около ООН, на която са
дадени пълномощия, докато застъпниците на САКП са порадикални – те са за свеобхватна форма на световно управление. И при двата варианта обаче пътят е един – към
единната световна система. Възможно е също така ООН,
получила пълномощия, да послужи като стъпало към всеобхватната форма на световно управление, предлагана от
САКП.
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Приложение 1
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КАБИНЕТ
Съпредседатели
Инж. Райнхарт Рюге, Мексико, строителен инженер
Проф. д-р Денис Брутус, Африка и САЩ, поет, университетски
професор, САЩ и Великобритания, организатор на мрежата в
Африка
Д-р Терънс П. Амерасинкх, Шри Ланка, адвокат, редактор, общественик
Вицепрезиденти
Достопочтеният1 Тони Бен, Великобритания, депутат-член
на Камарата на общините, бивш министър и председател на
Лейбъристката партия
Почитаемият (благородническа титла – б. пр.) Гордън М.
Брайънт, Австралия, общественик, бивш депутат, министър
Почитаемият Рамзи Кларк, САЩ, юрист, бивш министър на
правосъдието
Дюр Дюджи Гупта, Индия, кмет на Люкнау, 3 мандата, бивш
редактор на списание, професор
Герхард Хавел, Германия, председател на съюза „Велтфьодералистен“ („Световни федералисти“ – б. пр.)
Д-р Инамулах Кхан, Пакистан, генерален секретар на Световния мюсюлмански конгрес
Д-р юр. н. Адам Лопатка, Полша, председател на Върховния съд
Преподобният Тошио Мияке, Япония, свещеник и пацифист
Адениран Огунсаниа, Нигерия, правист, политически лидер,
бивш кмет на Лагос
Почитаемият Алекс Куезон-Заки, Гана, бивш министър на
външните работи, президент на Общото събрание на ООН
Проф. Йозеф Симут, Чехословакия, професор по молекулярна биология, бивш депутат и вицепрезидент на Федералната
анамблея
Г-жа Хелън Такър, Канада, депутат на Конгреса на народите
1

Титла на пер – Б. пр.
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Приложение 1

Генерален секретар
Филип Айсли, САЩ, инженер, писател
Касиер
Г-жа Маргит Айсли, САЩ, бизнес дама и специалист по хранене
Председатели на комисии (членове на изпълнителния кабинет)
Комуникации
Проф. Рам К. Дживанмитра, Непал, президент на универсалната кореспондентска организация
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Скот Джеферсън Старкуестър, САЩ, писател, политолог
Енергийни алтернативи
Д-р Т. Неджат Везироглу, САЩ, президент на Международната асоциация за атомна енергия, професор
Околна среда
Д-р Рашми Майюр, Индия, директор на Института по градска
околна среда
Емил Петер, Германия, активист на Зелената партия, бивш
градски съветник, секретар на германското бюро на САКП

Приложение 2
СВЕТОВНА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСТИТУЦИИТЕ
И ПАРЛАМЕНТИТЕ
WORLD CONSTITUTION and PARLAMENT ASSOCIATION 1480
Hoyt St., Suite 31 Lakewood, Colo, 80215, USA/Ph. 303–233–3548
telex: 3712957 EARTH RESCUE
27 март 1987 г.
До участниците във временния световен парламент, ръководители и членове на ръководството на САКП и други приятели,
В подготовка е заседанието на временния световен парламент за 1987 г., което ще се проведе от 18 до 28 юни във „Фонтенбло Хилтън“, Маями бийч, Флорида. Вече са регистрирани
и се очакват повече от 200 делегати от 30 страни. Ако се окаже
съдействие за пътуването, броят на делегатите, а те са от повече от 50 страни, лесно може да бъде увеличен няколко пъти.
Във всички случаи това заседание на парламента ще стане историческо.
Наскоро към плановете на временния световен парламент
и съгласувания с него международен панаир на изкуството и
занаятите се присъедини „Детският кръжок на мира“. Детският кръжок на мира, който има различни изяви и мероприятия,
е организиран от г-жа Йоланда Арияна и йоги Шанти Сваруп.
Йоланда, която е от Сан Диего, Калифорния, допринася за тези
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изяви с професионалния си опит от подобни събития – музикални фестивали и форуми на изкуството и занаятите. Канят
се делегатите да доведат децата си, които може да проявят
дарби и да се изявят в детския кръжок. Децата, които искат да
вземат участие, нека да донесат свои рисунки, стихотворения
и всякакви произведения на тема „Световен мир и човешко
единство“. Децата под 12 години няма да плащат отделно за
нощувка във „Фонтенбло“, ако бъдат в една стая с родителите си. Можете да пишете до Йоланда Арияна на адрес: 4832
Aubum Drive, San Diego, CA 92105…
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Приложение 4
СВЕТОВНА КОНСТИТУЦИЯ И ПАРЛАМЕНТАРНА
АСОЦИАЦИЯ
WORLD CONSTITUTION and PARLAMENT ASSOCIATION 1480
Hoyt St., Suite 31 Lakewood, Colo, 80215, USA/Ph. 303–233–3548
telex: 3712957 EARTH RESCUE
Февруари – април 1987 г.
Уважаеми приятелю на мира и човечеството,
Във времето на изключителна световна криза ние бихме
искали да те поканим да участваш в третото заседание на Временния световен парламент, като начин да се помогне за овладяването на световните събития за доброто на всички хора по
земята.
Третото заседание на парламента ще се състои от 18 до 28
юни 1987 г. във „ФонтеблоХилтън“, Маями бийч, Флорида. Това
място е удобно за делегатите от Централна и Южна Америка и
Карибския басейн. Приложен е дневният ред на третото заседание заедно със страница за регистриране и друга информация.
Временният световен парламент предлага конструктивен
път за хората, които искат мир и човешко благоденствие (в това
число граждани и правителствени ръководители), за да поемат
грижата за световните дела – всичко в контекста на възникващата световна федерация и демократичното невоенно световно управление. Парламентът е организиран съгласно член 19
на конституцията за федерация на земята и заседава всяка година до заместването му с официално избран световен парламент съгласно ратифицирана световна конституция.
Главните цели на третото заседание на временния световен парламент са да продължи работата по превръщането в
живо дело на световното законодателство, прието на предишните сесии на парламента, да даде тласък на кампанията за
ратифициране на конституцията за федерация на земята, да
вземе мерки по другите световни проблеми (като изхранването на света, задлъжнялостта на Третия свят, снабдяването
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на света с енергия и човешките права) и да назначи временен
световен правителствен кабинет.
На предишните сесии на парламента, проведени в Англия
и Индия, бяха приети 8 световни законопроекта. Те са:
Законопроект 1: За забрана със закон на атомните оръжия
и другите оръжия за масово унищожаване и за основаване на
световна агенция по разоръжаване.
Законопроект 2: За организация на световното икономическо развитие, която ще установи нова глобална финансова
и кредитна система.
Законопроект 3: За узаконяване на всички океани и морски басейни след 20-ия километър от сушата за собственост
на хората на земята, без да се изключват икономическите
зони зад териториалните води.
Законопроект 4: За специализирано училище по световните проблеми.
Законопроект 5: За временни районни световни съдилища.
Законопроект 6: За администрация за справяне с бедствия
и спасяване на земята – за овладяване на съдържанието на въглероден двуокис в атмосферата, за опазване на околната среда и за предпазване от световен глад в резултат на глобална
климатична катастрофа.
Законопроект 7: За световна правителствена фондова
корпорация.
Законопроект 8: За световна комисия по тероризъм.
Начините, по които можете да придобиете правото на пълноправен делегат на временния световен парламент, са изброени на
регистрационната страница. След като получим ваша регистрационна карта, ще ви изпратим съответните бланки, за да можете да изпълните по ваш избор едно от условията за акредитиран
делегат: а) обява, която да публикувате в периодичния печат; б)
избирателен списък; в) резолюция на организация, община, университет или парламентарно тяло, която посочва делегати.
Ако не можете да участвате във временния световен парламент, тогава ние ви каним да участвате в предстоящите ак-
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ции от програмата на Световната асоциация на конституциите и парламентите.
Моля, обадете се скоро, като изпратите обратно приложения въпросник и регистрационната карта, придружена с лично писмо.
За мир и човечност.
Филип Айсли,			
РайнхартРуге,
генерален секретар		
президент
„Нека издигнем мерило, по което да се равняват мъдрите
и честните!“
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Приложение 5
СВЕТОВНА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСТИТУЦИИТЕ
И ПАРЛАМЕНТИТЕ
ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВРЕМЕННИЯ СВЕТОВЕН ПАРЛАМЕНТ И ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОМИТЕТ ЗА ВЕЛИКО
СВЕТОВНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ 1990 Г.
14 МАРТ 1990 Г.
Уважаеми Гари,
Радвам се на твоето днешно обаждане по телефона и се надявам, че ще можеш да участваш активно.
Прегледах твоите документи и вярвам, че ти би могъл да
бъдеш участник, който ще допринесе много за постигане на
целите ни.
За адекватни своевременни действия, за оцеляване на човечеството на земята.
						
Филип Айсли
Приложение 6

СВЕТОВНА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСТИТУЦИИТЕ
И ПАРЛАМЕНТИТЕ
ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВРЕМЕННИЯ СВЕТОВЕН ПАРЛАМЕНТ И ПОДГОТВИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВЕЛИКОТО СВЕТОВНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ 1991 Г.
Февруари 1991 г.
Уважаеми Гари Ка,
Щастливи сме от интереса Ви към Световното велико народно събрание и делото на Световната асоциация на конституциите и парламентите. Прилагаме най-новата информация.
Първоначално Световното велико народно събрание бе запланувано за Александрия, Египет. Но поради опасностите, свързани с войната, мястото на провеждането му бе променено с Португалия, конгресен център Троя, разположен на 40 км, южно от
Лисабон на брега на морето, както е описано в приложенията.
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Сега, когато пиша това писмо, никой не знае дали войната
в Персийския залив ще трае няколко седмици или няколко месеца. Но едно е сигурно – че след войната трябва да се състои
мирна конференция с най-широко участие и че трябва да се
заговори за новия обществен ред.
Ние сме готови за мирната конференция. Фактически НИЕ
ВЕЧЕ СВИКАХМЕ ШИРОКА МИРНА КОНФЕРЕНЦИЯ: ТОВА Е
ВЕЛИКОТО СВЕТОВНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. Неговите цели
също така са обобщени в приложеното копие, а обява излиза в
списание „Саут“. Към дневния ред добавихме две специфични
теми: мирът в Близкия изток и глобалната енергийна мрежа
вместо темата за течните и природните горива.
За новия световен ред почти изцяло се говори с познатите понятия за преструктуриране на равновесието на силите
между суверенните народи, което да стане чрез съсредоточаване на военна сила в стратегически райони, като същевременно всички нации остават достатъчно добре въоръжени, за
да отблъснат евентуална агресия. Това НЕ е нов световен ред.
Независимо от безпрецедентния технологически напредък
повечето личности, които са носили отговорността за международните отношения през последните 100 години, изглежда,
много бавно научават фундаменталното изискване за световния мир.
След Първата световна война тези, които спечелиха, пристъпиха към институционализиране на система на въоръжен
национален суверенитет във формата на негодното Общество на народите. След Втората световна война победителите
продължиха същата остаряла и опасна система на въоръжен
национален суверенитет, при доминиращата роля на най-силните в организацията, неправилно назовавана Обединени нации, под чието ръководство наред с основателите на ООН 100
нови нации вече се въоръжават с модерни оръжия за масово
унищожение.
Сега имаме нова възможност за изпълнение на първото
изискване за мир, оцеляване и конструктивно решаване на
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глобалните проблеми: установяване на световна федерация
на разоръжените народи и конституция на федерално световно управление. Ни повече, ни по-малко. Проектът на конституцията е вече съставен.
Ако такава мирна конференция и такъв световен ред са
разбираеми и имат смисъл за Вас, тогава ние Ви каним да
участвате във великото световно народно събрание и в кампанията за ратификация, която ще последва по цял свят. Вие
може да работите като делегат, да помогнете за изпращане на
делегат, да популяризирате акцията чрез публикация, да дарите пари.
Всички онези, които желаят да участват, се приканват да
попълнят регистрационните карти и препоръчителните писма, включително хотелската резервация. ТУК Е ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДОБРО БЪДЕЩЕ
ЗА ВСЕКИ НА ЗЕМЯТА.
Филип Айсли, генерален секретар
„Ние сме толкова малки, колкото са малки нашите
страхове и отчаяние, и толкова големи, колкото нашата смелост и надежда!“

Писмо на САКП до всички
държавни ръководители
Писмото от приложение G, оповестяващо свикването на IV
велико световно народно събрание, е изпратено през декември 1990 г. до всеки държавен ръководител на света. Посланието е недвусмислено. „Ние създаваме СВЕТОВНО УПРАВЛЕНИЕ, можем ли да разчитаме на вашата подкрепа?“
Като причини за необходимостта от световно управление
в писмото са посочени напрежението в Близкия изток, надигащата се заплаха от война и различните действителни и мними проблеми на околната среда. Освен това то призовава към
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една обща глобална парична и финансова система (параграф
В) като част от решението.
Ако твърденията бяха напълно верни и ако духовната мотивация зад тези аргументи бе честна, човек може би донякъде ще бъде склонен да се присъедини към предлаганото решение. Обаче ние знаем, че случаят не е такъв. Като прочетете
това писмо, ще видите колко убедително и привлекателно ще
бъде издигането на световното управление за онези, които не
са предварително подготвени за неговите опасности.
Ако това писмо е било изпратено до всеки държавен глава
в света, защо нашите лидери не са ни информирали за замисъла? Трудно е човек да си представи, че те не вземат насериозно
тази организация, като се имат предвид всичките изтъкнати
световни фигури, които участват в нея. Достатъчно е да се
погледнат само имената на първите трима вицепрезиденти,
изброени под изпълнителния комитет, за да се разбере сериозността на тази заплаха. (Тони Бен, бивш министър, Великобритания, Гордън Брайънт, бивш министър, Австралия, и
Рамзи Кларк, бивш министър на правосъдието на САЩ. Виж
приложение 1.)
Има само още няколко други възможни причини да не
бъдем предупредени: 1) писмото е спряно от високопоставен
служител и никога не е стигнало до държавния глава; 2) писмото е прието насериозно, но получателят се страхува да вземе отношение, давайки си сметка за могъщите сили зад него,
или 3) писмото е прието насериозно, но опитът на ръководителите да разобличат конспирацията се е провалил, поради
това, че адептите на единния свят контролират главните информационни средства – преса и комуникации.
Възможната четвърта причина е самият държавен глава
да участва в заговора. Учудвам се колко пъти един президент
трябва публично да спомене фразата „нов световен ред“, преди да бъде категоризиран така?
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Приложение 7
19 декември 1990 г.
До всички президенти, министър-председатели, крале,
кралици и други правителствени ръководители и национални парламенти,
Тъкмо когато намаляването на напрежението между суперсилите даваше надежда за зората на Ню ейдж, в която ресурсите на земята биха могли да служат само за мирни човешки нужди, избухна нова криза и тя бързо се разширява – този
път в Близкия изток. Това ни напомня настойчиво, че светът е
зареден с оръжия, достатъчни да убият многократно всекиго
на планетата в продължение на няколко дни – 50 пъти отново
и отново.
Междувременно продължава бясното въоръжаване на все
повече народи с все повече оръжия; наред с това започва производството на нови поколения оръжия и безброй кризисни
ситуации мержелеят на хоризонта, ако оцелеем при сегашната
обстановка.
Войната би могла да сложи край на цивилизацията всеки
момент. Но войната не е единствената опасност. Промените на
климата вече предизвикват опустошения. Ако не бъдат спрени, увеличаването на въглеродния двуокис в атмосферата и
вълната от климатични промени скоро може да станат необратими, като тяхната кулминация ще бъде гибелен глад за
повечето хора на земята поради загиване на реколтата в повечето страни в резултат на неблагоприятното време.
Време е всички нации да изоставят пагубните си грижи
за въоръжаване и конфронтиране, което в крайна сметка не
решава проблемите и може да доведе до нещастие и смърт за
всички. Време е за пренасочване на ресурсите, технологиите,
научния талант, човешкия ресурс и парите, прахосвани сега за
надпревара за военно превъзходство и конфликти, към обща
глобална кампания за опазване на околната среда, за спиране
на климатичните промени и възстановяване на земята, за да
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се създадат условия за здравословен живот на всички нейни
жители.

Приложение 7 – 2 стр.
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Време е да се разбере, че климатичната криза превръща
използването на течните и твърдите горива в нещо отживяло
и опасно, а войната за нефт – в абсурд; че затова трябва да се
даде най-голям приоритет на незабавното преминаване към
технологии за безопасно използване на слънчевата и ядрената енергия, както и на други енергийни източници, достъпни
за всички страни без монополистични условия.
Време е да се избяга от ограниченията на отживялата
финансова система, която сковава развитието, свеждайки го
единствено до възможност за дългогодишни спестявания при
високи лихвени проценти и да се премине към разумна глобална система за достъпни евтини кредити, даващи на хората
възможността да работят и произвеждат при използване на
обща глобална валута.
През последните 45 години от края на Втората световна
война насам бяха натрупани много нерешени световни, регионални и национални проблеми. Днес много от тях са стигнали
до кризисни състояния, като всеки един от тях усложнява другите. Тези нерешени проблеми стоят в основата на кризите,
които сега преминават във въоръжени конфликти.
Убедени сме, че за да решим глобалните проблеми по
мирен път и за да управляваме човешките дела на земята
разумно, е необходимо СВЕТОВНО ПРАВИТЕЛСТВО – демократично организирано ФЕДЕРАЛНО СВЕТОВНО ПРАВИТЕЛСТВО.
Само световно правителство може да гарантира безопасността и властта, нужни за контролиране на разоръжаването
и за бързото премахване на всички ядрени оръжия и другите
оръжия за масово унищожение.
Само световно правителство със световна конституция
може да осигури необходимата гражданска рамка за световното законодателство, световните изпълнителни правителства
и мандатните световни съдилища, и да гарантира, че всички
те ще работят непосредствено, решително и без отклонения в
областта на глобалните и наднационалните проблеми, както
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и да постигне мирни и рационални решения за общото благо
на всички жители на земята.
Хората по целия свят са готови за световно управление
– конституционно, демократично световно управление, под
чието ръководство националните и локалните правителства
ще запазят юрисдикцията си над чисто вътрешните работи.
Много хора са готови за това още от края на Втората световна
война. От дълги години много хора в качеството си на граждани на света са предприемали действия в посока на световно
правителство. Някои хора фактически са подготвили пълна
конституция за федерация на земята.
Сега призивът е за осъществяване на инициативата на
тези хора – великото световно народно събрание, което да се
събере в края на април 1991 г. Целите са: конституцията за
федерация на земята да се постави на разглеждане и да се направят промени в нея там, където може да са нужни, а след
това да се започне бърза кампания за нейната ратификация
в цял свят. В приложението се намира копие на призива към
великото световно народно събрание, който кани делегати от
националните правителства и хората от всички страни.
Ние, подписалите този апел до Вас, сме готови за демократично федерално световно управление, ръководещо се от ратифицирана световна конституция. Ние вече участваме като
почетни поръчители на великото световно народно събрание.
Много от нас също така са готови да работят като делегати на
великото световно народно събрание.
СЕГА НИЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ В АПЕЛА ДО ВАС, КАТО
ПАЗИТЕЛ НА БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, КОИТО СЪЩО КАТО ВАС СА ЖИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ
НА ЕДИНСТВЕНАТА ЗЕМЯ, ЩЕ ПОДКРЕПИТЕ ЛИ ТАЗИ СТЪПКА
КЪМ ФЕДЕРАЛНО СВЕТОВНО ПРАВИТЕЛСТВО?
И ПО-ТОЧНО, БИХТЕ ЛИ ИЗПРАТИЛИ ОФИЦИАЛНО ДЕЛЕГАТИ НА ВЕЛИКОТО СВЕТОВНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО
ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 29 АПРИЛ 1991 г.? Или бихте ли помолили
Вашия национален парламент да избере делегати? Събрание-
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то ще се проведе в Александрия, Египет, в хотел „МонтазаШератон“ от 29 април 1991 г.
Ваше превъзходителство, останало е малко време за предотвратяване на неизмеримата катастрофа, надвиснала над
всеки от нас. Сега е моментът да се осигури зората и пълното
разцъфване на Ню ейдж за човечеството на планетата – конституцията за федерация на земята.
Предчувстваме вашия утвърдителен отговор и изпращането на делегати!
Д-р Абрахам Калман,				
Тони Бен,
Унгария					
депутат, Англия

Призив за световното велико народно събрание
Този призив за провеждане на IV заседание на великото
световно народно събрание (Приложение 8) в Александрия,
Египет (по-късно в Лисабон, Португалия), в края на април
1991 г. е изпратен от подготвителния комитет до всеки, свързал се със САКП. Той е придружен от писмо, необходимите
бланки за регистрация, образци на обяви, които е желателно
да се използват, за да се спомогне за осъществяване на събранието (Приложение 8).
В този призив организаторите са дори още по-прями относно целите си, отколкото в предишните документи.
Ако сте имали някакви слаби съмнения дали тази организация е заплаха за националната сигурност, разгледайте го!
Въпреки че документът обещава да уважава „юридсикцията
на националните правителства по отношение на вътрешните им дела“, наясно сме, че реалната власт ще бъде в ръцете
на световното управление и онези, които го ръководят. Нещо
повече, след като веднъж вече световното правителство е на
власт, кой може да го спре да не наложи влиянието си върху
вътрешните работи на народите?
САКП не смята, че ООН е част от решението. Въпреки това
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тя повтаря постановки на ООН в световната конституция,
предлагана от нея, а така също повече от една пета от нейните
членове са сътрудници на ООН. Как може да се обясни това?
Очевидно на САКП е отредено да замени ООН, така както
ООН замени Обществото на народите. Една и съща група откриваме и в двата случая, само имената са се променили. Това
създава илюзия за напредък.
Зад кулисите САКП е свързана с ООН по подобен начин
(иначе не би използвала нейните думи). Тя обаче не желае
този факт да стане известен на обществото. Вместо това САКП
иска да създаде лъжливата представа, че тя е нещо съвсем
ново, независима организация, която представлява само „хората на земята“. Такъв образ е от съществено значение, ако
конспираторите искат да се надяват на успех.
По-нататък документът призовава към незабавно съставяне на световно правителство и осъществяване на световна
конституция… „Случайно“ тя е готова и нетърпеливо очаква
приемането си, без самото човечество да е вложило частица
от енергията си в нея. След това той оповестява свикването на
велико световно народно събрание, като изброява изискванията към неговите делегати.
Моля, изследвайте този документ по-внимателно. Обърнете внимание на всеки опит да се създаде впечатление, че деятелите работят в името на демокрацията. Помнете за в бъдеще да
не приемате нещо, само защото то носи мантията на демокрацията. Винаги трябва да гледаме под повърхността на нещата.
В приложените документи за регистрация имаше също
така писмо, което дава допълнителни подробности за събранието и подтиква делегатите да публикуват обява за събитието, което показва, че подготвителният комитет действително
подготвя кампания за окончателно ратифициране.
Документите съдържаха няколко образци на обяви, които са съставени, за да ги използваме. Потърсете тези обяви в
окултистките списания и брошури по света, които мобилизират последователите на „Ню ейдж“ да са нащрек за последно-
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то настъпление. Рано или късно, когато тази кампания набере
инерция и бъде приета, тези обяви и подобни съобщения ще
започнат да излизат също и в главните издания. Най-атрактивната от тези статии, озаглавена „Една земя“, вероятно ще
бъде отпечатана в най-известните издания.

Приложение 8
ПРИЗИВ ЗА ВЕЛИКОТО СВЕТОВНО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ,
което ще се събере на 29 април 1991 г.
ПРОБЛЕМИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
В момента на издаване на този призив през 1989 г. човечеството е изправено пред изключителни глобални проблеми, някои от които имат значение за оцеляването на повечето
хора на планетата. Тези проблеми са:
# Климатичните изменения, които вече са започнали поради извънредно голямото съдържание на въглероден
двуокис и други замърсители в атмосферата, заплашват
скоро да доведат до всеобщо бедствие. То включва вероятност за гладна смърт на стотици милиони, а дори и
милиарди хора.
# Никой не е в безопасност, докато ядрените оръжия остават насочени, готови за употреба във всеки момент, и докато другите оръжия за масово унищожение продължават да бъдат създавани и разполагани. Колкото повече
народи се сдобият с ядрено оръжие, толкова повече оцеляването на човечеството е заплашено от войни, които
ще започнат случайно или умишлено и ще предизвикат
повече смърт от радиоактивността и ядрената зима.
# Икономиките на повечето страни са парализирани от
дългове, липса на финансиране, безработица и инфлация. Не е възможно да се осъществи подобаващо развитие или възстановяване на околната среда, докато не
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бъде създадена нова глобална финансова система, разработена да служи на мирните човешки нужди.

Приложение 8 – 1 стр.
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# Много бързо трябва да бъдат разработени нови безопасни и трайни енергийни източници, които да заменят
използването на течните и твърдите горива, предизвикващи замърсяване и изсичане на горите, и да се отстранятатомните реактори, всеки един от които ежегодно
произвежда радиоактивна опасност за стотици хиляди
хора, за всичко живо на планетата.
# Поради много причини производството на храна на глава от населението всяка година спада.
# В опасност е снабдяването на земята с кислород в резултат на замърсяването на океаните, измирането на планктона и унищожението на горите, които, взети заедно,
възпроизвеждат по-голямата част от кислорода, от който зависи животът на хората.
# С нарастването на химическото производство за индустриални и селскостопански нужди бързо се натрупват
отровни отпадъци, а безопасните (ако има такива) места
за тяхното съхраняване са малко.
# Производствените мощности на няколкото страни, разполагащи с високонапреднали технологии, увеличават
непрекъснато пропастта между „имащи“ и „нямащи“,
намаляват броя на заетите и свеждат възможностите за
изкарване на прехраната на повечето хора в много страни до примитивно равнище.
# Разширяването на озоновите дупки в атмосферата, бързата загуба на горните пластове на почвата и на плодородието ѝ, наводненията и ураганите са предизвикани
от условия, които прекрачват националните граници.
Киселинните дъждове и снегове и разширяващите се
пустини са само някои от многобройните проблеми, предизвикващи обща тревога сред хората навсякъде.
# Вероятно е много милиони хора да потърсят убежище от
невъзможните условия на живот, като от някои страни
броят им ще бъде особено голям.
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# Човешкото благоденствие, чистотата на околната среда и основните човешки права ще продължават да се
жертват, а в същото време народите ще отделят огромни
средства, ресурси и научни таланти за въоръжаване и
ще дават приоритет на военните цели. Сега това струва
на хората на земята трилиони долари (САЩ) годишно,
без да се създава безопасност за никого. Вместо това
същите средства трябва да се изразходват за спасяване
на земята от климатичната и екологичната катастрофа,
както и за производство на стоки и услуги за полезни
мирни цели.
Глобалните кризи и проблеми, споменати тук, както и
много други, са натрупани в продължение на много години.
Сега се изискват бързи, а в много случаи и многостранни решения, за да се предотврати или смекчи до минимум глобалната катастрофа. Опитът през последните 40 и повече години
показва, че не е възможно да се изработят съответни решения
– нито извън, нито вътре в ООН – без споразумения между суверенните нации.
Нужно е световно управление
За да се изработят съответни решения на тези и други проблеми, които прекрачват националните граници, както и за
решаването на глобалните проблеми, които ще продължават
да изникват в бъдеще, е нужно незабавно световно управление, особено поради критичния характер на някои от тях. Под
световно управление имаме предвид федерално управление,
демократично по структура. Фактически световното управление е първото практическо изискване за оцеляване и прогрес,
а не мечта за бъдещето, когато човешката цивилизация ще
бъде унищожена от неразрешените проблеми.
Федералното управление трябва да включва избран, наистина представителен световен парламент, овластен да упражнява световната законодателна власт, за да решава непосредствено световните проблеми и да осигури управлението
на глобалните и транснационалните дела; изпълнителната

256

власт – световно правителство с власт да претворява непосредствено в живота световното законодателство, като се уважава юрисдикцията на националните правителства по отношение на техните вътрешни работи; световен съд с мандатна
юрисдикция; парламентарна комисия за защита на човешките
права и за предотвратяване на превръщането на националните правителства в тиранични; адекватни средства за финансиране; всички други агенции на едно управление на земята,
които са нужни за мирно, творческо и трайно съществуване
през настоящите и бъдещите векове.
Световното управление изисква световна конституция
Преди да се установи федерално световно управление, е
нужна световна конституция, която да дефинира функциите,
пълномощията, границите и структурата на световното управление, независимо от това как ще бъде дефинирана и организирана съвместната работа на всички части, органи и агенции
на световното управление за общото благо на всички хора на
земята. Конституцията на федералното световно управление
трябва да защитава всеобщите човешки права, културното
многообразие и мирната юрисдикция на националните правителства по отношение на техните вътрешни работи. В същото време световната конституция трябва да определи как световното правителство и националните правителства могат
да работят съвместно за решаване на някои проблеми, които
имат едновременно вътрешен и наднационален характер.
Подготовката на нужната ни световна конституция изисква време. За щастие след осем години заседания на великото
световно народно събрание е подготвена много подходяща
световна конституция, така че не е необходимо да се губи време и да се повтаря това, което вече е направено. Тази световна
конституция е известна като конституция за федерация на земята и е готово за незабавна ратификация и поетапно претворяване в дело, въпреки че още е предмет на изменения. Независимо от това преди окончателната ѝ ратификация е нужно
повече страни и повече хора от различни части на земята да я
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разгледат и видят дали са нужни някои промени за подобряването ѝ.
ЗАТОВА НИЕ ИЗДАВАМЕ ТОЗИ ПРИЗИВ ЗА ВЕЛИКО СВЕТОВНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29
АПРИЛ 1991 Г.
Целите на това велико световно народно събрание включват следното:
1. Да обсъди конституцията за федерация на земята, която ще бъде основен документ за разглеждане на събранието.
2. Да разгледа и обсъди възможните поправки в нея и да
приеме онези от тях, които бъдат счетени за желателни.
3. Да предприеме окончателна и бърза глобална кампания за ратификация на поправената конституция на земята от
хората и правителствата на земята.
4. Да подкрепи продължаващата работа на временния
световен парламент и временния световен кабинет, организирани вече в съответствие с член 19 на конституцията за
федерация на земята, докато световната конституция бъде
ратифицирана от достатъчен брой страни или хора, за да приключи временният етап.
5. Да подкрепи осъществяването на първите етапи на някои от най-неотложните постановления, приети от временния
световен парламент.
МЯСТОТО за провеждане на великото световно народно
събрание ще бъде определено на среща на подготвителния
комитет на събранието преди края на 1989 г.
Поканват се за ДЕЛЕГАТИ на великото световно народно
събрание както членове на националните правителства, така
и хора от всички страни при следните изисквания:
А. От национални правителства или национални парламенти, или изпълнителни ръководства на националните правителства, ратифицирали този призив за свикване на велико
световно народно събрание през 1991 г. и приели конституцията за федерация на земята като основа за обсъждане:
Един делегат от страните с население под 2 000 000.
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Двама делегати от страните с население между 2 000 000
и 7 000 000.
Трима делегати от страните с население между 7 000 000
и 20 000 000.
Четирима делегати от страните с население между
20 000 000 и 80 000 000.
Петима делегати от страните с население над 80 000 000.
Б. От граждански или неправителствени организации или
комитети, които са ратифицирали този призив за свикване на
велико световно народно събрание през 1991 г. и са приели
конституцията за федерация на земята като основа за обсъждане;
Един делегат от всяка неправителствена организация, ратифицирала документите, с 5000 или повече членове.
Един делегат, изпратен съвместно от няколко неправителствени организации, ратифицирали документите, с общ
брой на членовете – 5000 или повече.
Един делегат, избран или определен от община или група общини, ратифицирали документите, с общ брой жители
25 000 или повече.
Индивидуални делегати, осигурили 700 или повече подписа върху избирателни списъци, одобрени от подготвителния кабинет.
Индивидуалните кандидати, които публикуват обяви за
разясняване на великото световно народно събрание и обявяване на условията за изпращане на делегати. Такива обяви
трябва да бъдат одобрени от подготвителния комитет и да са
поместени в периодични издания с общ тираж 25 000 или повече за всеки делегат, дал обява.
Освен това петима делегати, всеки един от които е избран
от Световната асоциация на конституциите и парламентите и
от временния световен кабинет.
В. Делегатите, упълномощени по-рано от временния световен парламент или на предишни сесии на великото световно народно събрание, трябва да си набавят подновени препо-
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ръчителни писма по един от начините, изброени тук.
Г. Всички делегати трябва да вземат участие в двудневен
ориентиращ курс, който ще се проведе от подготвителния комитет, преди да заемат местата си като акредитирани делегати във великото световно народно събрание.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА на великото световно народно
събрание, започващо на 29 април 1991 г., ще бъде такава, че
да осигури завършването на задачата в едно заседание или в
няколко подсесии, както се реши от делегатите.
ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕТАЙЛИ по организирането, провеждането и финансирането на великото световно народно
събрание през 1991 г. ще бъдат решавани и ръководени от
подготвителния комитет, докато самото събрание поеме цялата отговорност. Предварителният комитет ще бъде съставен от делегати, избрани или назначени от онези национални
правителства, парламенти или държавни глави и от онези неправителствени организации и общини, които ратифицират
този призив и приемат пълния план за великото световно
народно събрание, извикано към живот от Световната асоциация на конституциите и парламентите, заедно с 5 делегати
от временния световен правителствен кабинет и Световната
асоциация на конституциите и парламентите.
ТОЗИ ПРИЗИВ Е ОФИЦИАЛНО ИЗДАДЕН на 21 юли 1989 г.
на заседание на подготвителния комитет на великото световно народно събрание през 1991 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, и едновременно с това е проведена пресконференция
за обявяване на призива. Хората бяха поканени да подпишат
призива преди и след неговото излизане.
Мястото, обявено за провеждане на великото световно народно събрание, е Александрия, Египет, в хотел „МонтазаШератон“, от 29 април 1991 г. Продължителност – 10 дни. Може
би ще бъдат обявени и допълнителни сесии.
Забележка: Този призив вече е подписан от хиляди изтъкнати личности от 90 страни на земята. В мястото, оставено подолу, се приканват и други да го подпишат.

260

Подписали допълнително:
1. Име ………………………… Професия …………………………
Адрес ………………………… Дата …………………………
…
Приканват се националните правителства, националните
парламенти, ръководителите на националните правителства,
Общото събрание на ООН, неправителствените организации,
общините, политическите партии и други групи да ратифицират този призив.
Ратифициран от …………………………
Официален подпис и печат …………………………
Дата на ратифициране …………………………
ИЗПРАТЕТЕ ОБРАТНО ПОДПИСАНИТЕ ИЛИ РАТИФИЦИРАНИ ПРИЗИВИ НА АДРЕСА НА СВЕТОВНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
КОНСТИТУЦИИТЕ И ПАРЛАМЕНТИТЕ
1480 Hoyt St. Suite 31, Lakewood, Colorado 80215 U.S.A.

Приложение 9

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ЗА СВЕТОВНОТО ВЕЛИКО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
на неправителствени делегати – 1991 г.
и всички следващи заседания
Име ……………… Дата ………… Тел. ……….. Адрес ……………….
Факс ………. Град ……………… Щат …………….. Пощ. код ……
Страна ……………
(Забележка: Моля, проверете дали сте съгласни с всяко
твърдение и попълнете всички празни места, които са нужни
за вашата лична регистрация.)
1. … Декларирам, че приемам проекта на конституцията
за федерация на земята като основен документ за разглеждане и обсъждане на великото световно народно събрание и
съм съгласен да спазвам правилата на процедурата на събранието.
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2. … Задължавам се да участвам всеотдайно в ежедневните заседания на великото световно народно събрание, ако не
бъда възпрепятстван от независещи от мен обстоятелства.

Приложение 9
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3. Очаквам да получа препоръчителните си писма, за да
работя като делегат при един от следните методи, както е посочено:
a) … Чрез обяви или съобщения, отпечатани в едно или
повече периодични издания, които имат общ тираж 25 000 за
един делегат, включил се в същата обява. (Всяка обява трябва
да включва информацията, съдържаща се в образеца за обяви,
изпратен от подготвителния комитет или САКП. Публикувани
вече информационни съобщения могат да бъдат приети, ако
съдържат най-важната информация за великото световно народно събрание и неговите делегати.)
б) … Чрез резолюция на организация или организации с
общ брой на членовете 5000, които са ратифицирали призива
за велико световно народно събрание.
(Забележка: Поискайте бланки-образци на резолюцията
от подготвителния комитет.)
в) … Чрез другите начини, дефинирани в призива за световно велико народно събрание. Моля посочете …………….
(Забележка: Всички неправителствени делегати трябва да
представят доказателство за акредитирането си по ЕДИН от
горните методи, както се изисква от призива за велико световно народно събрание. Делегати от предишните заседания на
великото световно народно събрание или на временния световен парламент трябва да получат нови или актуализирани
препоръчителни писма по един от тези методи. Никой делегат
няма да бъде приет без доказване на акредитирането му, както и без попълване на настоящата регистрационна карта.)
4. Допълнителна информация
Дата на раждане
Месторождение
Образование
		
Езици, които разбира
Име на съпруг/а			
Деца
Професия				
Автор на …
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Приложение 10
Подготвителен комитет на
ВЕЛИКОТО СВЕТОВНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
1480 Hoyt Street, Suite 31 Lakewood, Colorado 80215 U.S.A.
Phone 303–233–3548; Telefax 303–526–2185 I 303–233–4800

11 януари 1991 г.
ДО ВСИЧКИ СЪТРУДНИЧЕЩИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДО ВСИЧКИ ДРУГИ, КОИТО СА ГОТОВИ ЗА СВЕТОВНОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Уважаеми жители на земята,
Независимо от грохота на войната, дойде времето за всяка
организация и за всяка личност, която иска да участва или да
подпомогне, или да изпрати делегати на великото световно
народно събрание през 1991 г.
Място на провеждане – хотел „Монтаза Шератон“, Александрия, Египет.
Време – 29 април-9 май 1991 г.
Решението за мястото на провеждане е взето през ноември на заседание на подготвителния комитет в Люцерн, Швейцария. Други сведения за тази среща, както и избирателният
списък на кандидатите за ръководството на подготвителния
комитет ще бъдат изпратени скоро. Целта на това мое писмо е
да отправя молба за бързи и неотложни действия за подготовка на делегати, които да участват на събранието.
Акредитиране: Всеки делегат трябва да има препоръчителни писма, съгласно посочените изисквания в ПРИЗИВА.
Делегатите на предишните заседания трябва да подновят
препоръчителните си писма, тъй като предишните вече не са
валидни. Затова постарайте се да подновите препоръчителните си писма по един от следните начини:
1. Резолюция, приета от една или повече организации, с
общ брой членове 5000 или повече. Резолюцията трябва да съдържа декларация за подкрепа на великото световно народно
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събрание и на неговите цели. Образец на такава резолюция
за организации или общини е приложен тук. Попълнете всички части на резолюцията, включително броя на членовете на
организацията. Моля, обърнете внимание, че делегатите на
подготвителния комитет не стават автоматично делегати на
великото световно народно събрание.
2. Обява, съобщение или отпечатани листовки, публикувани в едно или повече периодични издания, с общ тираж
25 000. Обявата/съобщението трябва да излага целите на великото световно народно събрание, датата и мястото на провеждане и факта, че определени личности, назовани в обявата,
ще присъстват на великото световно народно събрание като
делегати. Приложени са три образци на обяви или съобщения
за ваше удобство:
а) дълга форма със заглавие „Първи приоритет за оцеляване“;
б) кратка форма, озаглавена „Аз съм уморен от войни и заплахи от войни“;
в) копие от обявата, платена от Филип и Маргрит Айсли,
която излиза в списания „Саут“. Бихте могли да дадете същата
обява в някое друго списание с обяснителна бележка, че ще
участвате във великото световно народно събрание като делегат;
г) Освен образците на обяви, изпращаме ви образец за информационно съобщение, което може би ще успеете да публикувате без такса.
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Приложение 11
Ако сте уморени да живеете под заплахата от война и при
военни приоритети,
ВИЕ ЩЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ
Да участвате и да подкрепите най-важното световно събитие
ВЕЛИКОТО СВЕТОВНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,
което окончателно ще изработи КОНСТИТУЦИЯТА ЗА
ФЕДЕРАЦИЯ НА ЗЕМЯТА и ще подготви федерално световно
управление на човечеството, съгласно чиято конституция истински представителен световен парламент ще има правото
да приема световни закони за решаване на световните проблеми, чието световно правителство ще има властта директно
да прилага световното законодателство и чийто световен съд
и световна парламентарна комисия ще имат мандатна юрисдикция, докато разоръжените национални правителства ще
останат легитимни в рамките на своите граници.
КОГА: 29 април 1991 г.
КЪДЕ: Александрия, хотел „Монтаза Шератон“
КОИ СА ДЕЛЕГАТИТЕ?
# Неправителствени делегати: всички лица, които отговарят на изискванията, т.е. имат препоръчителни писма,
заверени от организациите (една или няколко), които
са одобрили събранието и имат общ брой членове 5000
или повече, или чрез обяви, даващи пълна информация
за събранието. Необходимите бланки може да се получат на адреса по-долу.
# Правителствени делегати, назначени от ръководителите на националните правителства, които са удостоверили с подписа си, че подкрепят събранието.
ВАШИЯТ ПРИНОС
1. Да участвате като делегат. 2. Да накарате вашето правителство да изпрати делегати. 3. Да намерите организация,
която да изпрати делегат. 4. Да помогнете на друго лице да
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присъства като делегат. 5. ДА ДАДЕТЕ ПАРИ. 6. Да получите копие от КОНСТИТУЦИЯТА ЗА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЗЕМЯТА плюс
ГРАЖДАНИ НА ПЛАНЕТАТА срещу $10 (U.S.) в т.ч. пощенските
разходи.

Приложение 11
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА АДРЕС:
WORLD CONSTITUTION and PARLAMENT ASS.1480 Hoyt
Street, Suite 31 Lakewood, Colorado 80215, USA FAX:(303) 526–
2186 или (303)233–4800
ПРАКТИЧЕСКА ПОЛЗА
# Бързо разоръжаване под световен контрол.
# Използване на парите и ресурсите, спестени от разоръжаването, за опазване на околната среда и за задоволяване на човешките нужди.
# Нова глобална финансова и кредитна система, която да
дава нисколихвени кредити за полезни производства
както на държавни, така и на частни предприятия, като
се използва една обща световна валута.
# Финансов кредит на база налична работна сила, което
ще гарантира пълна заетост; старите задължения да бъдат анулирани без строги санкции.
# Бързо преминаване в световен мащаб към безопасни и
трайни енергийни източници и много бърза глобална
кампания за възстановяване на горите и почвите и за
вземане на всички необходими мерки за справяне с климатичната криза и предотвратяване на разрастването
на глада.
# Използване на океаните, моретата и атмосферата като
общо наследство на човечеството.
# Възможност за мирно решаване на всички наднационални проблеми.
ПОРЪЧИТЕЛИ: Растящият списък на близо 200 изтъкнати почетни поръчители от 80 страни ще бъде изпратен
на всеки, който се отзове. Сред спонсорите са лауреати на
Нобелова награда, председатели на върховни съдилища, посланици на ООН, министри, ръководители на бизнеса, юристи, учени, професори, ръководители на екологични организации и т.н.
Име			
Дата
Адрес
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Изпратете ми бързо информация за участие като делегат
във великото световно народно събрание.
Изпратете ми проекта на конституцията за федерация на
земята, плюс Граждани на планетата срещу 10 U.S.D.
(Чековете трябва да сочат кореспондентската банка в
САЩ.)
(Тази обява е платена от Филип и МаргритАйсли, които са
делегати на великото световно народно събрание.)

Приложение 12
Кратка форма на обява или съобщение
АЗ СЪМ ИЗМОРЕН ОТ ВОЙНИ И ЗАПЛАХИ ЗА ВОЙНИ. Затова аз ….., от ………, искам да участвам като индивидуален делегат на великото световно народно събрание, което ще заседава от 29 април до 9 май 1991 г. в Александрия, Египет, в хотел
„Монтаза Шератон“, като за делегати са поканени индивидуални делегати и делегати от националните правителства на
всички страни.
Целите на събранието са да преразгледа конституцията за федерация на земята, която подкрепям, и да обсъди и
приеме възможните поправки, а след това да подготви световна кампания за нейната ратификация и за официалното
встъпване в длъжност на демократично федерално световно
правителство, на което е дадена власт да контролира разоръжаването и да решава наднационалните проблеми. За получаване на копие от конституцията за федерация на земята и
друга информация изпратете $5 плюс $3 за пощенски разходи на адрес: WORLD CONSTITUTION and PARLAMENT ASS. 1480
Hoyt Street, Suite 31 Lakewood, Colorado 80215, USA. Конституцията можете да получите на английски, френски, немски,
испански, арабски, китайски, италиански, тайвански и още
няколко езика.
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Приложение 13
ПЛАН ЗА СЪДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА
ВЕЛИКОТО СВЕТОВНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА 1990 Г.
(1991 Г.)
Планът (приложение 13) е подготвен в края на 1987 г. във
връзка с предстоящото 4-то свикване на великото световно
народно събрание. Първоначалната дата, определена за провеждането на тази среща, е декември 1990 г. По-късно тя е
променена на 29 април-9 май 1991 г. и мястото за провеждане
е преместено от Александрия, Египет, в Лисабон, Португалия.
Съгласно член 9 от предложението (приложение 13): „Предимство като домакин ще има страна, чието национално правителство или парламент предварително са ратифицирали
конституцията за федерация на земята.“ Ако подготвителният
комитет се придържа към своите собствени правила, тогава
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очевидно Египет или Португалия вече са ратифицирали световната конституция, след като те се разглеждат като домакини.

Приложение 13 – 1 стр.
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Приложение 13 – 2 стр.
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Окончателната кампания за ратифициране започна в Лисабон. Въз основа на онова, което знам, смятам, че САКП не
очаква тази кампания да ни пренесе за една нощ в единното
световно управление. Те разбират, че съгласуването на усилията и подготовката може да продължат доста години. Следователно вероятно е в бъдеще да има повече такива срещи.
Обърнете внимание на опита да бъде сравнено настоящото начинание на САКП с начинанието на нашите бащи, довело
до приемането на Конституцията на САЩ (приложение 13а),
като се използва историческото събитие от 1787 г. като пример за това как едно конституционно събрание, състояло се
само за незначително преразглеждане, може да доведе до изработването на изцяло нова конституция.
Документът завършва с представяне на план от 10 точки (приложение 13), които трябва да доведат до свикването
на четвъртото заседание на великото световно народно събрание. Всичко се движи, както е запланувано, с изключение
на датата и мястото на заседанието. Изразена е надежда в не
много далечно бъдеще да има само няколко пречки!
ПЛАН ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ
НА ВЕЛИКО СВЕТОВНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Тъй като различни хора и организации проявяват интерес
към свикването на световно конституционно събрание или
световно велико народно събрание и към изработването на
проект за конституция на световното управление, най-добре
е да има общ план за тази цел. Ние можем да предложим такъв
план, но преди да го изложим, бихме искали да направим кратък исторически преглед.
Не всички лица, които сега предлагат велико световно
народно събрание, са запознати с дългата история на работата в тази насока, извършена от световната асоциация на
конституциите и парламентите от 1958 г. насам. Други не са
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запознати с основните етапи в развитието на този проект
до момента на приемане на конституцията за федерация на
земята на второто заседание на великото световно народно
събрание, състояло се в Инсбрук, Австрия, през юни 1977 г.
Други пък може да не разбират значението на предстоящите
заседания на временния световен парламент за осъществяването на целта.
В този кратък преглед искаме да подчертаем, че организирането на заседанията на великото световно народно събрание и изработването на проекта на конституцията
за федерация на земята бяха придвижвани от етап на етап
по общоприетия начин. Да започнем от 1958 г. насам – във
всички моменти сме търсили участието на националните
правителства и хората от всички страни. Първоначалното
„Споразумение за свикване на световно конституционно събрание“ се разпространяваше между 1958 и 1961 г. и канеше
националните правителства, националните парламенти и
хората от всяка страна да изпратят делегати. Няколко хиляди видни личности от цял свят подписаха това споразумение,
в т.ч. голям брой бивши министър-председатели и министри,
много носители на Нобелова награда и други хора от подобен
мащаб. Когато бе издаден призивът за първата сесия на световното конституционно събрание през 1963 г., петима държавни и правителствени ръководители са сред изтъкнатите
личности от повече от 50 страни от всички континенти, подписали призива. В течение на годините обаче, до 1968 г., когато 300 „индивидуални кандидати“ се задължиха да участват, стана необходимо да се вземе решение за свикване на
първото заседание за изготвяне на проект за конституция,
дори и нито едно правителство да не изпрати делегати, като
поканата към тях остава в сила.
При тези обстоятелства на среща в градския дом за заседания на град Волбах, Германия, работата по обсъждане и
изработване на проект за световна конституция бе започната
само от индивидуални делегати. Тази конституция стана из-
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вестна като конституция за федерация на земята. Делегатите извършиха работата по проекта съгласно установения ред,
като използваха указанията на документа „Общи принципи за
обсъждане и изработване на проект за световна конституция“,
приет на втората подготвителна среща в Милано, Италия,
през 1965 г. След заседанието през 1968 г. специална комисия по проекта на конституцията или комисия по детайлите
работи интензивно в продължение на повече от два месеца,
за да довърши първоначалния проект. След това този първи
проект бе представен на повече от 1000 души от целия свят,
за да се запознаят с него и да направят коментари. След получаване на отзивите комисията по детайлите отново се събра и
подготви преразгледан проект. Той бе разпространен по целия
свят заедно с нов призив за второ заседание на събранието,
вече преименувано във велико световно народно събрание.
Преразгледаният проект и призивът-покана са изпратени до
всички национални правителства и до много хора.
Когато през юни 1977 г. се проведе второто заседание на
великото световно народно събрание в Инсбрук, Австрия,
делегатите, които се занимават с изготвянето на проекта
за конституция, разгледаха представения проект параграф
по параграф, изречение по изречение и направиха различни
поправки, преди той да се представи на пленарно заседание.
След много разисквания конституцията за федерация на земята бе приета при само един глас „против“ и първоначално
бе подписана от 138 участници от 25 страни от 6 континента.
В същото време бе издаден всеобщ призив за ратификация
от всички нации и от хората по земята. След това призивът за
ратификация и конституцията за федерация на земята бяха
изпратени до ООН и до всички национални правителства.
Преди окончателната кампания за ратифициране, ние, от
Световната асоциация на конституциите и парламентите и от
временния световен парламент очакваме второто заседание
на великото световно народно събрание да се проведе в близко бъдеще, за да преразгледа конституцията за федерация на
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земята и да направи поправки там, където намери за нужно.
Пред лицето на растящата световна криза и растящия интерес към великото световно народно събрание, бихме искали
да направим следните предложения за бърз и ефективен напредък:
1. Всички, които подкрепят световното конституционно
събрание, наречено още велико световно народно събрание,
са поканени да работят през следващите три години съвместно със Световната асоциация на конституциите и парламентите, временния световен парламент и временното световно
правителство, с цел да свикат следващото световно конституционно събрание в края на 1990 г.
2. Тъй като конституцията за федерация на земята е готова сега, тя е всеобхватна и отговаря на днешните проблеми
на света, а също и на проблемите на ХХI в. Тя е разработена и
одобрена на предишните заседания на световното конституционно събрание при участието на няколко хиляди души от
всички континенти и вече е получила световно разпространение и широка подкрепа, затова конституцията за федерация
на земята е взета като основен документ на събранието, но е
отворена за цялостно преразглеждане и поправки.
3. Всички правителства, групи или индивиди, които желаят да предложат поправка или поправки към конституцията
за федерация на земята, следва да бъдат поканени да подготвят точни предложения за поправки на добър и компетентен
стил преди самото събрание през 1990 г. и тези поправки да
бъдат представени първо на специална комисия, за да ги разгледа.
4. Събранието през 1990 г. ще е наречено четвърто заседание на великото световно народно събрание.
5. Съставът на великото световно народно събрание през
1990 г. ще бъде от делегати, поканени от националните правителства и националните парламенти и от индивидуални делегати от всички страни.
6. За да изпълни сериозната си работа, великото светов-
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но народно събрание през 1990 г. ще бъде организирано така,
че да може да продължи около 2 месеца, докато не завърши
напълно удовлетворително цялата си работа.
7. Трябва да бъде подготвен бюджет за събранието през
1990 г., който да дава възможност заседанията да продължат
2 месеца, като се покрият разходите на делегатите. Предварително ще бъде организирана кампания за финансиране и събиране на необходимите средства както от правителствени,
така и от неправителствени източници.
8. Точното място и дата за провеждане на събранието
през 1990 г. ще бъдат определени от подготвителния комитет (виж и т. 10, по-долу) най-малко една година предварително.
9. Предимство за домакинство ще бъде дадено на страна,
чието национално правителство или парламент са ратифицирали предварително конституцията за федерация на земята.
10. Подготвителният комитет за IV заседание на световното конституционно събрание трябва да включва:
а) петима членове, избрани от президиума на временното
световно правителство, което е създадено съгласно член 19 от
конституцията за федерация на земята;
б) двама членове, назначени от всяко национално правителство или национален парламент, които предварително са
ратифицирали конституцията за федерация на земята преди
свикването на IV заседание на световното конституционно събрание;
в) петима членове, избрани от изпълнителния кабинет
на Световната асоциация на конституциите и парламентите,
като организация, която през последните 30 години е направила по-важните и конструктивни стъпки за напредъка към
общата цел – демократичното световно управление, ръководещо се от конституция за световна федерация;
г) двама членове, избрани или назначени от наднационални организации с активни членове и групи от членове в наймалко 7 страни, които са съгласни с този план;
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д) един член, избран или назначен от всяка национална
организация с активни групи в не по-малко от 7 страни, които
са съгласни с този план за велико световно народно събрание
през 1990 г. и са съгласни да съдействат на събранието, както
е посочено тук, като това ще е главната съставна част на тяхната дейност през следващите 3 години.
Онези, които са съгласни с този план, трябва лично да дойдат на среща или да упълномощят за това други лица не покъсно от ноември 1988 г., за да могат да се определят всички
подробности, да се приеме бюджетът, да се издаде призивът за
събранието и да се учредят всички необходими работни подкомисии. Мястото на тази среща вероятно ще бъде Неапол или
ще бъде определено през юни 1988 г.
И още един път можем да погледнем към историята сега,
когато отбелязваме 200-годишнината от изработването на
Конституцията за федерално управление на САЩ, и да се
върнем към обстоятелствата, при които през 1787 г. е била
създадена тази многоизстрадала конституция. Както някои
може да си спомнят, онова събрание през 1787 г. в действителност е свикано по-скоро, за да поправи недостатъците на
членовете от конституцията за конфедерация, отколкото да
изработи нова конституция за силно федерално управление,
въпреки че много от делегатите са били на мнение, че е необходимо именно силно федерално управление. Става така, че
един от делегатите е имал прозорливостта да отиде на онова
събрание през 1787 г. с ясен и изчерпателен проект на нова
конституция за силно федерално управление на Съединените щати.
Както може да се види от историята, подобни скици или
пълен проект на конституция, ако е добре съставен, може да
послужи като много благоприятно начало за ефективната работа на едно конституционно събрание.
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Приложение 14

Приложение 14 – 1 стр.
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Приложение 14 – 2 стр.
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Приложение 14 – 3 стр.
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Проекти и действия за нов свят
„Проекти и действия за нов свят“ е основен документ, който се разпространява от САКП за осъществяване на нейните
планове по цял свят (приложение 15). Това издание представя
законопроекти, които вече са гласувани и приети като световно законодателство от временния световен парламент. Като
демонстрират какъв напредък за образуването на световно
правителство е постигнат, авторите се надяват, че лековерни
хора от цял свят ще започнат да подкрепят плана, създавайки
впечатление за изборна победа.
На заглавната страница са изброени единадесетте проектозакона, които са приети на първите три заседания на
временния световен парламент. Законопроекти от 1 до 5 са
приети като световно законодателство през септември 1982
г. на първото заседание на временния световен парламент в
Брайтън, Англия. Законопроекти от 6 до 8 са приети на второто заседание, състояло се през март 1985 г. в Ню Делхи, Индия.
Последните три законопроекта станаха световно законодателство през юни 1987 г. на третото заседание на временния
световен парламент в Маями бийч, Флорида. Законопроекти
2, 7 и 11 се отнасят до световните финанси, а законопроект 5
се занимава с въпроса за установяването на световна съдебна
система. Тези четири законопроекта биха засегнали най-лошо
християните.
Тези законодателни актове и другите, които ще бъдат
предложени, ще влязат в сила, след като националните правителства ратифицират световната конституция. Те не могат
да станат законно действащи за една нация, ако тази нация не
суспендира своята съществуваща конституция (или не я промени значително) и не приеме новата световна конституция.
В САЩ най-вероятно е това да стане чрез свикване на конституционно събрание.
Самата САКП разбира, че процесът на ратифициране може
да продължи пет или десет години, или дори повече. Следова-
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телно, след като този документ е отпечатан през 1988 г., съгласно нейните предвиждания, образуването на световно управление би могло да стане някъде между 1993 и 1998 г.
На първата страница на „Проекти и действия“ ще забележите „Частичен списък на световните проблеми“ (приложение О2), които САКП изтъква като причини за необходимостта
от световно управление. От общо 40 проблема 15 се отнасят
до околната среда, 7 са свързани със загрижеността от военното развитие (разоръжаване, предотвратяване на войните и
тероризма), 6 се занимават с глада и бедността по света и 4 се
отнасят до международната парична система.
Обърнете внимание, че САКП не може да реши дали отиваме към епоха на глобално затопляне или към ледникова епоха
(приложение О2, проблем №15)… Но каквото и да става, то ще
е причина за световно управление.
Опитите на САКП да създадат нов световен ред не се основават на нуждата, а на скритите планове на окултните тайни
общества да поставят света под своята власт, за да възвестят
царуването на „световен учител“ – Антихриста.

Приложение 15 а
Проекти и действия за нов свят
ТРАСИРАНЕ НА ПЪТЯ, ПО КОЙТО ХОРАТА, КОИТО
ЖЕЛАЯТ МИР И РАВЕНСТВО, МОГАТ ДА ПОЕМАТ
ГРИЖАТА ЗА СВЕТОВНИТЕ ДЕЛА
Единадесет основни законопроекта, приети като
световно законодателство на първите три заседания на
ВРЕМЕННИЯ СВЕТОВЕН ПАРЛАМЕНТ,
организиран съгласно член 19 от конституцията за
федерация на земята, заседавал от 4 до 17 септември
1982 г. в Брайтън, Англия, от 15 до 25 март 1985 г. в Ню
Делхи, Индия, и от 18 до 28 юни 1987 г. в Маями бийч,
Флорида, САЩ.
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Приложение 15 а
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Законопроект 1: За поставяне извън закона на ядрените оръжия и на другите оръжия
за масово унищожение и за основаване на
световна агенция по разоръжаване.
Законопроект 2: За организация за световното икономическо развитие, която да установи нова глобална финансова и кредитна
система.
Законопроект 3: За собствеността, управлението и развитието на океаните и морските басейни на земята, като общо наследство на хората на земята.
Законопроект 4: За специализирано училище по световните проблеми, като част от
световната система на висшето образование.
Законопроект 5: За временни районни световни съдилища.
Законопроект 6: За администрация за справяне с бедствия и спасяване на земята – особено за запазване на околната среда, заедно
със списък от 36 полезни резултати от въвеждането на законопроект № 6.
Законопроект 7: За фондова корпорация на
световното правителство за финансиране
на цялостната програма, определена от мерките, които са дефинирани в тази брошура.
Законопроект 8: За световна комисия по
тероризъм.
Законопроект 9: За защита на живота и
природата на планетата Земя и за създаване на световно министерство на околната
среда.
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Законопроект 10: За правителствена институция, упълномощена да се занимава с
ядрената енергийна система.
Законопроект 11: За финансово-кредитна
корпорация на земята.
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заглавни страници

„Нека издигнем мерило, по което да се равняват мъдрите
и честните!“

Приложение 15 б
ЧАСТИЧЕН СПИСЪК НА СВЕТОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ
(които налагат нуждата от световно законодателство и
световно управление, което да изработи и приложи адекватните решения)
ДЕФИНИЦИЯ: Световните проблеми са проблеми, които
прекрачват националните граници и изискват решения, които да бъдат изработени и приложени частично или изцяло на
глобална или транснационална основа. Повечето световни
проблеми се препокриват или са свързани с други световни
проблеми и изискват съгласувани решения.
1. Ядрени оръжия, увеличаване броя на ядрените държави, заплахата от ядрена война и ядрена зима.
2. Други оръжия за масово унищожаване.
3. Международна търговия с оръжия – много локални
войни, които могат да ескалират, постоянен военен натиск за
разработване и разполагане на нови поколения оръжия.
4. Целият процес на разоръжаване. До какви етапи? Едностранно или многостранно? Как да се контролира? Стратегията за замразяване на атомното оръжие? Какви да са политическите изисквания за разоръжаване?
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5. Конверсия от въоръжаване към мирна световна икономика. Децентрализирането на военното производство и
търговията с него, създаването на нови оръжия и тяхното
разполагане, които се просмукват във всички аспекти на обществото и упражняват голям натиск срещу разоръжаването.
6. Разходите от един трилион долара, които се правят годишно за подготовка за война, имат предимство пред правителствените и гражданските нужди, като пропиляват пари и
ресурси и унищожават световните научни таланти.
7. Производството на атомна енергия, което разширява
възможностите за производство на ядрени оръжия, поражда
неразрешени проблеми за складиране на отпадъците и дава
възможност на терористите да си набавят ядрено оръжие.
8. Задлъжнялостта на Третия свят и неговото развитие:
невъзможност за обслужване на дълговете и ново задлъжняване при сурови условия. Надвиснал колапс на глобалната финансова инфраструктура, ако не се направят основни промени.
9. Преминаване към нов световен икономически ред. Как
може да бъде осъществено това? Какъв тип нова световна финансова, кредитна и парична система може да гарантира адекватно развитие, пълна заетост с полезна работа за всички и
глобално икономическо равенство?
10. Бързо увеличаване на въглеродния двуокис в атмосферата, което може да доведе до катаклизмени климатични
промени. Нарастването на СО2 идва от изгарянето на течните
и твърдите горива, масовото обезлесяване и деминерализацията на почвите.
11. Киселинни дъждове и транснационално замърсяване
на въздуха.
12. Ерозия на почвите, загуба на горните слоеве на почвите, намаляване на селскостопанската производителност при
нарастване на населението: глобална криза на изхранването.
13. Използване на дървени въглища и оборски тор за гориво, което предизвиква разширяване на пустините и намаляване на плодородността на почвата.
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14. Бързо изсичане на тропическите гори за добив на дървесина и за селскостопански нужди, което води до унищожаване на видовете и до глобално климатично бедствие, защото
горите са нужни за абсорбиране на СО2.
15. Опасност от нова ледникова епоха или разтапяне на
полярните шапки. Кои? Колко скоро? Последиците? Може ли
това да се предотврати? Нужна е световна кампания.
16. Глобално преминаване от течни и твърди горива към
атомна енергия за осигуряване на безопасни и трайни енергийни източници.
17. Разработване на транспортни средства, които не зависят от нефта, въглищата или атомната енергия.
18. Използване на земя за производство на тютюн, на суровини за получаване на алкохол, наркотици, захар и за хранителни диети, като с това се създава недостиг на земя за същинското производство на храна.
19. Засушаване, което се увеличава и разширява и предизвиква гладуване и миграция на милиони хора. Причини и мерки?
20. Несъответствие между население и ресурси, трудности
за контрол на раждаемостта. Колко души може да носи земята?
21. Лошо разпределение на хранителните доставки, което
води до недохранване, което пък предизвиква все по-голямо
разпространение на умствените недостатъци: заплаха за цивилизацията.
22. Транснационално замърсяване на пресните водни източници. Транснационално търсене на ограничените количества прясна вода.
23. Замърсяване на океаните, което заплашва рибата на
земята и кислородните източници. Замърсяване на океаните
от транспортните средства и нефтените сондажи. Колко време
може да продължи това, преди да умрат океаните?
24. Претенции на нациите за зона до 200 мили от брега
(особена икономическа зона, подчинена на предложено мор-
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ско законодателство), която включва най-лесно достъпните
океански ресурси.
25. Използване по цял свят на пестициди, които са вредни
за хората; те се разпространяват навсякъде чрез търговията с
храни, докато вредителите стават по-устойчиви.
26. Растяща зависимост на производството на храни от
подземните източници на вода за напояване плюс увеличаване на населението в горещите сухи райони, плюс замърсяване
на въздуха: кризисна ситуация скоро.
27. Бързина на технологичните промени, която води до
технологична безработица, социална и обществена нестабилност, непредвидими вредни екологически последствия.
28. Заместване на естествените суровини със синтетични,
което води до унищожаване на средствата за препитание на
хората в районите, произвеждащи суровини.
29. Голямо неравенство между високотехнологичните икономики и икономиките на ръчния труд и неразвитите технологии. Процесът на технологичния трансфер е от полза за всеки.
30. Бедност на селяните по цял свят, прекалено голяма урбанизация, безработица, частична заетост, социални смутове.
31. Изтичане на мозъци и липса на възможност за образованите хора в по-малко развитите страни.
32. Как да се предотвратят технологичните грешки (в т.
ч. при ядрената енергия и при морските нефтени кладенци и
сондажи) и да се гарантира селективното използване на технологиите за подобряване на живота и за безопасни спрямо
екологията цели.
33. Мита, търговски бариери, голямо несъответствие в
нивото на заплатите, неадекватен достъп до ресурсите и пазарите, изместване на производствата към страните с ниски
заплати.
34. Управление на многонационалните корпорации.
35. Глобално планиране на разумно използване на природните ресурси като общо наследство на човечеството. Глобални
приоритети за инвестиране и развитие.
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36. Правото на собственост върху атмосферата и стратосферата. Използване на космическото пространство като световен проект.
37. Етнически, религиозна, расова и политическа нетолерантност, регионални войни и проблеми на бежанците.
38. Миграция и движение на хора през националните граници. Възможна ли е свободата за избор на местоживеене и
работа?
39. Нарушаване и защита на човешките права. Защита на
правата на малцинствата. Носят ли хората глобална отговорност един към друг и към потомството?
40. Тероризъм: много форми и много причини.
41. Съвместно съществуване на различни политически и
икономически системи. При какви глобални условия?
42. Нерешени локални проблеми поради наднационални
фактори, което води до нестабилност и диктаторски режими.
43. Опит да се избяга от глобалните проблеми с обяснението, че голямото е лошо и че всички проблеми може да се
решат локално или с отделни преобразувания.
44. Преподаване на историята и запознаване със световните проблеми, така че хората да бъдат подготвени да живеят
мирно заедно и да решават проблемите за общо благо.
45. Езикови бариери, световни комуникации, достъп до
фундаменталните изследвания, честно съобщаване на новините.
46. Трудността ръководителите на националните правителства и на националните парламенти да си представят глобалната политическа структура, която е необходима за решаване на световните проблеми по мирен начин, и да помогнат
за предприемането на необходимите действия за установяване на наложителната глобална политическа структура.
47. Големи язовири, които се затлачват и предизвикват
екологически щети.
48. Финансиране на решаването на световните проблеми.
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Приложение 15 в
Диаграма на световното управление, ръководещо се
от конституцията за федерация на земята. (Пълният текст
на конституцията за федерация на земята може да се получи
от Световната асоциация на конституциите и парламентите,
1480 Hoyt Street, Suite 31 Lakewood, Colorado 80215 U.S.A. – 1 до
4 екземпляра по $5 всеки, 5 и повече екз. – $3.)
ГРАЖДАНИ НА СВЕТА
1000 световни избирателни и административни района
регионални избирателни и административни окръзи континентални подразделения
Университети и колежи
Нации на света
Избрани / Назначени / Назначени или избрани
Камара на гражданите
Камара на съветниците
Камара на нациите
Съдебна власт
Колегиум на световните съдии /8 върховни съдии/
Световен върховен съд
Върховен трибунал
Изпълнителна власт
Президиум от петима
Правителствен кабинет – 20 до 30 души от членовете на
парламента
Система за привеждане в изпълнение
Главна прокуратура /20 окръжни световни прокурори
Световна полиция
Световна система за надзор върху законността
Съвет от петима Световни парламентарни пълномощници, осъществяващи надзор върху законността
20 световни защитници
ОБЩА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Световно административно управление
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Управление за световните граници и изборите
Институт по правителствените процедури и световните
проблеми
Агенция за изследване и планиране
Агенция за оценка на технологиите и околната среда
Световно финансово управление
СВЕТОВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Предложената организационна структура на световното управление е показана в приложение С. Съгласно схемата
„Ние, хората“ би следвало да седим сами на върха на новия световен ред.
Смятат ли наистина християните, че биха имали свободата на словото и възможността да се прекланят пред Бога при
такава система? Имало е само още един момент в епохата след
потопа, когато светът се е обединил под властта на една система; това е станало при строежа на Вавилонската кула в древен
Вавилон. Бог отговорил на това, като разпръснал човечеството и го накарал да говори на различни езици. Ако Бог не бе се
намесил, човечеството щеше да бъде заробено под властта на
първото Луциферово свещеничество, въздигнато от Нимрод,
създателя на древните мистерии и на пантеизма. Чиста случайност ли е, че масоните, по тяхното собствено признание,
проследяват корените си през древните мистерии до Нимрод?
Климатична криза

Единственият най-голям пропаганден опит на привържениците на „Ню ейдж“ през последните няколко години е
направен в областта на глобалната околна среда. Безбройни
проблеми на околната среда са изтъкнати като причина за въвеждането на единно световно управление. Брошурата „Климатична криза“, отпечатана от САКП през февруари 1989 г.,
предлага „глобални решения“ на тази криза, която се привежда като оправдание (приложение 16).
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На страници 2–8 на тази публикация се намира „Писмото
на патриота на света“, което на 10 февруари 1989 г. е изпратено до всички държавни ръководители. (Според САКП вече не
е приемливо да бъдеш патриот на една отделна страна. Сега
трябва да станем патриоти на света, за да запазим околната
среда.) Това писмо (откъси от което са дадени в приложението) е четвъртият апел от подобен характер, изпратен до политическите лидери след юли 1988 г., но ние все още нищо не сме
чули за САКП от нашите ръководители.
На страници 2 и 3 на това писмо САКП описва верижна реакция от събития, за които предупреждава, че ще настъпят в
световния климат, ако веднага не бъдат решени проблемите
на околната среда. Писмото продължава с многословен трактат за жестокостта на кризата, преди да предложи решението
на САКП, което, разбира се, е създаването на единно световно
управление (точка В, страница 6 от писмото).
Като част от усилията си в тази насока САКП изтъква, че
временният световен парламент вече е приел законопроект
№ 6 за създаване на администрация за справяне с бедствия и
спасяване на земята (приложение 168).
САКП основава главния си аргумент за новия световен ред
върху най-слабите си доказателства – заплахата от надвиснала климатична криза. За да изложи доказателствата си, Айсли
се основава на информации от такива „алармиращи“ организации на „Ню ейдж“, като Обществото за възстановяване на
земята, Института за бъдещето и института „Световен наблюдател“ (виж приложение 16г), на които сам Айсли е член.
Много от кризите на околната среда, за които говори
САКП, са спорни за науката; други са напълно неоснователни.
Въпреки че съществува сериозна опасност за околната среда,
тук сериозността на ситуацията е драстично преувеличена за
създаване на „климатична паника“, която е нужна за приемане
на световното управление.
Мрачният сценарий на Айсли е построен върху теорията
за междуледниковите периоди. Според тази теория леднико-
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вите епохи имат продължителност от около 90 000 години и
са разделени от къси междуледникови интервали от 10 000 до
12 000 години. Според Айсли ние сме почти в края на такъв
период и бързо се приближаваме към следващия ледников период. За да обърнем тази тенденция, преди да е станало твърде късно, трябва да установим единно световно управление,
което ще ни спаси от унищожение.
Проблемът с междуледниковата теория на Айсли е, че тя
се основава на теории, които се основават на други теории. В
един момент тези теории започват да се представят като факт,
за да се подкрепи тайният план на глобалистите. Айсли бърза
да потвърди: „Това е факт, не теория“ (стр. 4, параграф 2). Найлогичното и научно обяснение как световната география и
световният климат са стигнали до настоящия момент е предложено от д-р Валтер Браун, бивш сътрудник на Централната
научна фондация към Масачузетския технологичен институт.
Неговата книга „В началото“ може да се получи срещу 9 USD
(плюс 10% за транспорт) на адрес: Center for Scientific Creation
5612 N, 20th Place Phoenix, Arizona 85016. Данните на д-р Браун
могат да ви изненадат. Те противоречат на заключенията на
Айсли, като разкриват, че земята е много по-млада, отколкото
се мислеше по-рано. Заключенията на Браун, основаващи се на
многогодишни научни изследвания, противоречат на теориите за междуледниковите епохи.
План за финансово-кредитна корпорация на земята
Описаният по-долу план се споменава от САКП като „ключ
към нов икономически ред“ (стр. 1 заедно с някои други страници са препечатани в приложение 17). Планът предлага неограничени безлихвени заеми на „всички ценни проекти“ и
предлага една-единствена глобална парична система и единна валута, като в същото време гарантира работни места за
всички. Много от тези работни места ще бъдат в областта на
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почистването на околната среда. Планът също така обещава
милиарди долари годишни спестявания от нулевите военни
разходи. Всичко това звучи невероятно примамливо за потъналото в дългове, разкъсвано от войните общество… на пръв
поглед.
Основната част на плана е свързана със световния законодателен акт № 11, даващ правото за учредяване на финансово-кредитна корпорация на земята. Ето някои забележителни
места от законопроекта:
Член 1 определя, че новата глобална парична и банкова
система ще бъде въведена в действие, щом като десет нации
ратифицират световната конституция заедно със законопроекти № 1 2, 6, 7 и 11.
Член 3 разкрива, че размерът на кредита, който може да
бъде даден на определена нация, зависи от раждаемостта.
Народите с 2 или повече процента годишно нарастване на населението (които включват най-бедните страни) ще получат
най-малка помощ, докато онези с нулен или малък прираст ще
имат право на най-голям кредит.
(Учудвам се има ли нещо общо това с тревожния процент
на абортите, след като развиващите се страни ще бъдат принудени да избират между живота и парите. Този законопроект
би засегнал страните от Третия свят и би разширил още повече пропастта между богати и бедни.)
Член 5 определя условията на правото за получаване на
кредити. Обърнете внимание на следните условия по този
член:
1. Получаването на кредит ще зависи от това дали кандидатстващата за кредит страна е ратифицирала световната
конституция.
3. Всяка молба за получаване на кредит ще трябва да бъде
одобрена от финансово-кредитната корпорация на земята.
7. Новата парична система ще се основава на земни долари.
8. Всяка участваща страна може да има съществуващ вън-
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шен дълг, който ще бъде отменен чрез прехвърляне на отговорността за изплащането му към финансово-кредитната
корпорация на земята (ФККЗ). След това ФККЗ ще изплати заемите на кредиторите в земни долари според свои собствени
условия.
(Тази мярка би принудила националните правителства да
се включат, иначе техните банки ще фалират със земните долари, които не могат да се използват в националните им икономики.)
Член 7 засяга въпроса за лидерството. Според част А на
този член първите 25 национални правителства, които се
включат в новата глобална система, ще могат да изпратят по
един представител в управителния съвет на директорите на
ФККЗ. Тук обаче има уловка… Част В на същия член разкрива,
че други 30 членове на съвета на директорите ще бъдат назначени от различни органи на самото световно управление.
Заключението е, че този, който постави началото на световното управление, винаги ще има най-голямата власт, защото ще
има и мнозинството от гласовете.
(Онези страни, чиито лидери участват в заговора, очевидно ще бъдат сред първите 25, които ще се присъединят
към новия световен ред и затова ще помогнат за задвижване
на системата; докато онези страни, които не са се включили
веднага, ще претърпят изключително големи икономически
последствия. Посветените в заговора се надяват тази перспектива да осигури голяма инициатива от страна на нациите за
бързо включване в новата система.)
Член 10 дава право за учредяване на агенция, чиято цел
ще бъде да ускори „широкото и всеобхватно приемане на глобалната финансова система и земния долар“. С други думи,
тази агенция ще бъде натоварена със задачата да осигури
прилагане на системата колкото е възможно по-бързо, като
я превърне в много мощна организация. Тя ще контролира
развитието на глобалната търговия на регионална основа.
Член А-3(d) определя по-нататък: „Възприемането и използ-
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ването на кредитните сметки в земни долари може да се
сравни с начина, по който се въвежда всяка система с кредитни карти.“
(Моето предвиждане е, че международните компании за
кредитни карти ще са сред първите, които ще се включат в
системата. Това ще предизвика верижна реакция, като ще
принуди другите институции бързо да последват примера
им.)
Член 14 обсъжда стойността на парите в прехода от старата към новата система. Съгласно това предложение съществуващите финансови институции, които се присъединят към новата световна система до две години, ще „бъдат интегрирани
с новата система въз основа на 100% стойност…“ Всяка година
след това стойността ще намалява с 10% за новите институции, които се присъединяват към системата. Следователно
онези корпорации, които са се забавили 12 години или повече,
няма да имат остатъчна трансферна стойност.
Това би довело до елиминиране на дейността на институциите, ръководени от „некооперативните християни“ за няколко години, с изключение на операциите, които те може би
ще могат да осъществят с безкомпромисните християни. Такива операции вероятно биха се осъществявали като бартерни сделки.
Разгледайте внимателно този план. Бъдете скептични.
Дори той да звучи привлекателно, спомнете си кой стои зад
него. Задайте си въпроса: „Какво ще стане, когато системата
принуди всекиго да приеме невидим белег, за да може да купува или продава?“ Как ще бъдат третирани християните от
световното ръководство, което е предимно под влияние на
пантеизма (окултизма), ако те откажат да сътрудничат, като
не приемат белега? Моля ви, не си позволявайте да бъдете измамени, подкрепяйки този план (прочетете Откровение 13 и
14).
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Приложение 16 а
(Това писмо, адресирано лично, е изпратено до президентите,
министър-председателите, кралете, кралиците, султаните и
други държавни ръководители от всички краища на земята.)

Приложение 16 а
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ВРЕМЕННО СВЕТОВНО ПРАВИТЕЛСТВО и временен световен парламент 1480 Hoyt St., Suite 31 Lakewood, Colo, 80215,
USA / Ph.303–233–3548
10 февруари 1989 г.
До Техни Превъзходителства президентите, министърпредседателите, кралете, кралиците, султаните и другите
държавни ръководители от всички страни на земята
Ваше Превъзходителство,
Искаме да Ви съобщим за успешната първа среща на подготвителния комитет на великото световно народно събрание, което ще се събере в края на 1990 г. Споменахме за тази
среща в предишните ни писма, обръщащи се към патриотите
на света, с дати 5 юли 1988 г., 18 август 1988 г. и 1 септември
1988 г. Заседанието се проведе в зала „Скайгардън“ на хотел
„Сент Мориц“ в Ню Йорк на 19 и 20 ноември 1988 г.
Срещата се проведе под формата на официален обяд на 19
ноември, на който присъстваха представителите в ООН или
техните заместници от 20 страни. По време на официалния
обяд бе изцяло обяснен планът за свикване на велико световно народно събрание към края на 1990 г. и на всеки присъстващ бе даден проектът на конституцията за федерация
на земята. Специално бе подчертан проблемът за глобалните
климатични промени. По-късно доклад за тази първа среща
на подготвителния комитет бе изпратен на представителите
на всички страни в ООН, включително и Вашата.
В това четвърто писмо до държавните ръководители, призоваващо за действия от страна на патриотите на светя, искаме да Ви обърнем по-специално внимание върху проблемите
на климатичните изменения, за които широко се пише през
последните две години. В противоположност на прогнозите
за затопляне има сериозни причини, както и пространна научна документация и съобщения по новините, за да се смята, че
друг сценарий е по-вероятен и затова са нужни други стратегии за третиране на проблема.
Най-напред ще опишем накратко най-вероятната после-
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дователност от събития и след това ще анализираме ситуацията по-общо.
Лекото покачване на средната температура за света, за
което се съобщава често, не означава почти нищо. Всеки учен
би трябвало да очаква груба грешка, когато прогнозите се
основават на осредняване на изключително променливите
температури на различните географски ширини. Налице е не
общо затопляне на света, а вече доказано и документирано затопляне в по-малките географски ширини и застудяване в поголемите. Застудяването е предизвикано от увеличаването на
облачната покривка поради натоварения с влага въздух, който се движи към полюсите. Слънчевите лъчи не могат да огряват ледниците достатъчно дълго време, за да стоплят ледниковите шапки. Не се очаква повишаване на морските нива. Не
е вероятно низините да бъдат залети. Отглеждането на житни
култури и селскостопанското производство няма да могат да
се придвижат към по-големите ширини поради това, че нарасналата снежна покривка и по-късите растителни сезони ще
провалят реколтата все по-сигурно.
Вулканите ще започнат да изригват по-често. Те вече изригват по-често. Земетресенията ще станат по-чести и унищожителни. Четете за това в новините всеки ден.
* Изригващите вулкани ще отделят огромни количества
въглероден двуокис в атмосферата и ще разпръснат дим и
прах над широки области, така че ще намалее количеството
слънчева светлина, което достига до земята.
* Тогава бързият преход към нова ледникова епоха ще
бъде необратим, ако вече не е станал необратим много порано. Ледниковата епоха ще трае около 90 000 години, както
предишните ледникови епохи.
* Въпреки че по-голямата част от цивилизацията ще бъде
унищожена, няколко милиона души може да оцелеят, за да започнат отначало, при положение че ядрените оръжия не бъдат взривени в размириците на следващите десетилетия.
* Може да се отбележи, че с увеличаването на снега и леда
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огромни количества вода ще бъдат отнети от океаните и ще
бъдат превърнати в сняг и ледници. Затова морските нива
няма да се покачат, а ще спаднат.

Приложение 16 б

Това са главните елементи на кампанията за овладяване
на катастрофата и спасяване на земята, която трябва да бъде
подпомогната, ако трябва да оцелеем. Същите комбинирани
мерки ще бъдат нужни дори ако „парниковият“ ефект би довел до стапяне на ледниковите шапки през следващите няколко години. Но в двата случая реалността на това, което вече се
случва с едновременното затопляне в малките ширини и застудяване в големите, изисква много по-бързи действия. Ако
не бъдат взети много спешни мерки за предотвратяването
им през следващите 50 или 100 години, ще ни връхлетят не
топене на ледниковите шапки и заливане на низините, а поскоро всеобщо проваляне на реколтата, недостиг на храна и
глад, урагани и горски пожари – и всичко това в контекста на
завършващия междуледников период.
По-подробен план на необходимите мерки за създаване
на администрация за справяне с бедствия и спасяване на земята е даден в приложения законопроект № 6 от световното
законодателство, приет наскоро от временния световен парламент. Моля запознайте се внимателно с този законопроект
на световното законодателство. Най-малко още 30 други проблеми на околната среда се решават с прилагането му.
Съществено е да се изпълнят три условия, за да се проведе
тази спасителна кампания в масов световен мащаб:
А. Кампанията трябва да бъде възприета, организирана
и проведена като глобална кампания на обществени и частни начинания на стойност един трилион долара годишно за
период най-малко 20 години. Кампанията може да даде работа на всички хора, които са на разположение, включително на
безработните и на заетите в националните армии.
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Приложение 16 в

Б. Кампанията може да бъде проведена изцяло и успешно
само от федерално световно управление, на което са дадени
достатъчно конституционни права и финанси, за да направи
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всичко нужно за организирането и практическото провеждане на спасителни акции при бедствия. В противен случай с цивилизацията е свършено.
В. Ресурсите, парите и човешките таланти, които сега се
използват за национални военни цели, трябва да са насочени
към глобалната кампания за съвместно оцеляване на всички
на земята.
Затова нашият апел и молба е Вие, като държавен глава, да
предприемете следните неотложни стъпки:
1. Моля, запознайте се внимателно с това, което сме написали.
2. Поканете държавни ръководители на други страни на
среща, на която много честно могат да бъдат обсъдени критичните проблеми и да се планират съответните мерки.
3. Свържете се с други държавни глави, за да свикате такава среща, ако смятате, че съвместната покана за срещата е
по-добра – но молим Ви, не се бавете много.
4. Поканете на срещата като консултанти някои наши
членове.
5. Вие самият отидете на такава среща, дори тя да е организирана от държавни ръководители на други страни.
6. Планирайте изпращането на делегати или елате Вие
самият, за да участвате във великото световно народно събрание. Моля запознайте се предварително с проекта на конституцията за федерация на земята.
Моля отговорете, без да се бавите, направо или чрез Ваш
посланик. Моля уведомете ни какво ще направите. Няма време
за губене.
За адекватни своевременни действия за оцеляване на човечеството на земята.
Искрено Ваши,
Филип Айсли, САЩ			
РайнхартРуге, Мексико
строителен инженер			
инженер
Ратансинх Раджа, Индия			
МаргритАйсли,
САЩ, депутат 1977–1984			
бизнес дама
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Д-р Теренс П. Амерасингх, Шри Ланка, юрист
Шетима Али Монгуно, Нигерия, п
редставител в ООН на 9 заседания
Д-р Рашми Майор, Индия, президент
на „ГлобалФючърнетуърк“
Забележка: Голяма част от фактическата и научната основа на анализите в това писмо е взета от обстойната и добре
документирана книга „Оцеляване на цивилизацията“ от инж.
Джон Хамейкър и Дон Уивър; от изследванията на обществото за възстановяване на земята и от института на бъдещето;
няколко (но не всички) студии, публикувани от института
„Световен наблюдател“ и е потвърдена от ежедневните съобщения в новините на „Ню Йорк таймс“ и други издания през
последните 5 години.
Допълнение: За пълното и бързо спасяване от климатична катастрофа, както бе посочено тук, необходимо е също така
едновременно въвеждане на нова финансово-кредитна система, която ще бъде изцяло обяснена в следващото писмо.

Приложение 17 а

Член 1: Когато 10 национални правителства условно ратифицират конституцията за федерация на земята и законопроекти № 1, 2, 6, 7 и 11 (настоящият акт) на световното
законодателство, тогава ще бъде организирана финансовокредитна корпорация на земята и тя ще започне да функционира като отдел на организацията за световно икономическо
развитие с цел въвеждането на нови финанси на земята, на
нова кредитна, парична и банкова система.
Член 3: Първоначалният размер на заема в земни долари,
който страните ще получават една след друга, ще бъде пресметнат на база 1 милиард на всеки 1 милион жители за страни, които имат естествена скорост на нарастване на населението от раждаемост повече от 2% годишно, 1,5 млрд. долара
на 1 милион жители за страни, които имат естествена скорост
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на нарастване на населението между 1 и 2%, 2 млрд. долара на
1 милион жители за страни, които имат естествена скорост на
нарастване на населението между 0 и 1% и 2,5 млрд. долара на
1 милион жители за страни, които имат 0 или по-малко от 0%
растеж на населението.

Приложение 17 а
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Член 5: Начинът за разширяване на кръга от страните ще
бъде предложение към всяка една страна, което ще определя
отпускането на заем с общ размер съгласно член 3 при следните условия:
1. Условната ратификация на конституцията за федерация на земята е предпоставка за отпускане на заема.
3.Специфичните предложения и проекти за използването
на заема или фондовете, давани чрез транша, трябва да бъдат
представени за одобрение от финансово-кредитната корпорация на земята.
7. Размерът на заема ще бъде определян в земни долари,
които в никой момент не ще имат по-малка стойност от американските долари или международните долари – SDR1.
Член 8: Всяка страна, приела заема при условията, определени тук, може да прехвърли текущите си външни заеми
върху финансово-кредитната корпорация на земята, която да
ги изплати на кредиторите, при следната процедура:
а) Да обяви на кредиторите, че страната приема заем от
ФККЗ и възлага на ФККЗ да им изплати потвърдените си
външни заеми.
б) Потвърдените външни заеми се дефинират, като от
първоначалния основен размер на заемите за валидни проекти се извадят заемите за военни проекти или цели, натрупаните лихви и текущите лихви.
в) Не могат да бъдат сключвани никакви други външни
Special Drawing Rights – първоначалните права на страните –
членки на Международния валутен фонд, които имат временен
отрицателен платежен баланс, да купуват ограничени запаси от
чуждестранна валута от резерва, събран и управляван от фонда,
наречени Ordinary Drawing Rights – обикновени права за теглене на
пари, бяха разширени през 1968 г. със специалните права за теглене
на пари (SDR), една нова международна система на резервна валута.
Според SDR количеството, което е определено за всяка страна всяка
година, може да бъде използвано наред със златото за уреждане на
заеми между правителствата, без да има нужда да се сменя в някакъв определен вид валута. – Б. пр.
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заеми с изключение на такива чрез ФККЗ или други институти на организацията за световно икономическо развитие
(WEDO) или на възникващото световно управление, ръководено от конституцията за федерация на земята.
г) Дълговете, поети от ФККЗ, ще бъдат платени на кредиторите в земни долари на вноски през следващите 20 години
след поемането на дълговете от ФККЗ.
д) Лихвите върху дълговете, поети от ФККЗ, не ще бъдат
по-големи от 2% от основния им размер, който е поет.

Приложение 17 б
Член 7: Съветът на директорите на ФККЗ ще бъде съставен, както следва:
Част А. Първите 25 национални правителства, които поемат насоките за отпускане на заеми, допълнени от финансово-кредитната корпорация на земята, може да определят по
един представител в съвета на директорите на ФККЗ за петгодишен период. След като повече от 25 страни приемат насоките за отпускане на заеми, всяко национално правителство
ще определи по един кандидат и общо 25 директори ще бъдат
избрани чрез общо гласуване на националните правителства.
Част Б. Други 30 членове на съвета на директорите на
ФККЗ ще бъдат избрани, както следва:
Десет, избрани от временния световен правителствен кабинет.
Пет, избрани от съвета на директорите на организацията
за световно икономическо развитие.
Пет, избрани от съвета на директорите на фондовата корпорация на световното управление.
Пет, избрани от съвета на директорите на администрацията за справяне с бедствия и спасяване на земята.
Пет, избрани от управителния съвет на организацията за
световно разоръжаване.
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Директорите, които ще бъдат избрани съгласно раздел Б
на член 7, могат да бъдат избрани наведнъж или на части, преди да бъдат определени членовете на съвета на директорите
от националните правителства.
Член 10. За да се ускори въвеждането и успешното и бързо развитие на ФККЗ, трябва да се създаде специално управление въз основа на отделно законодателство на временния
световен парламент. То ще работи в тясно сътрудничество с
ФККЗ, за да ускори разпространението и общото одобряване на насоките за отпускане на заеми и на всички финансови
процедури, въведени от финансово-кредитната корпорация
на земята, както и от други финансови институции, създадени
от временния световен парламент.
Член 14. За да се насърчи кооперирането между съществуващите банки и финансови институции при прехода към
нова финансова система, която не се основава на предишни
спестявания и не изисква предишни спестявания, за да разшири кръга на страните, които ще получават заеми, ще бъдат
признати нетните авоари в пари на коопериращите се банки и
финансови институции по следния начин:
Нетните авоари в пари на онези банки и финансови институции, които с договор се съгласят да се включат в новата финансова система и да се кооперират в нея за срок до две години от
датата, на която ФККЗ започне да работи, ще бъдат интегрирани
в новата система на база 100% от стойността на нетните им парични авоари в земни долари заедно с лихви от 10% за 10 години
върху тези нетни парични авоари, интегрирани и използвани в
новата система. Нетните парични авоари на онези банки и финансови институции, които се съгласят да се включат през третата
година на работа на ФККЗ, ще бъдат пресметнати на 90% от стойността им при лихва 9% за 9 години. Нетните парични авоари на
онези, които се съгласят да се включат през четвъртата година,
ще бъдат пресметнати на 80% от стойността им при лихва 8% за
8 години. И така нататък до 12-ата година, когато старата система
няма да има никаква прехвърляема стойност към новата система.
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Конституция за федерация на земята
Конституцията за федерация на земята (извадки от която са дадени в приложение 18) е приета най-напред през юни
1977 г. на заседание на великото световно народно събрание в
Инсбрук, Австрия. Документът е подписан от приблизително
135 участници от 25 страни и има за цел да замени Хартата на
ООН и да стане център на новия световен ред. Това намерение
на СКПА е ясно описано в следващите изявления:
… Трябва да бъде изоставена всяка друга илюзия, че
може да се направи адекватен прогрес за решаването
на свързаните помежду си глобални проблеми, които
са застанали пред човечеството, чрез преговори между суверенни национални правителства.
Неизбежната алтернатива на човечеството
днес е установяването на демократично федерално
управление, на което е дадена съответната власт и
средства да осигури рамката, в която могат да бъдат решени наднационалните проблеми за доброто на
всички… (стр. А, параграф 2 и 3)
Но преди да може да бъде установено демократично световно управление, необходимо е съгласие относно световната конституция, която дефинира пълномощията, структурата, състава и функционирането
на световното управление, както и процедурата, по
която то ще влезе в действие – като същевременно се
запази и легитимната юрисдикция на националните
правителства за вътрешните им работи.
Един от начините е да се поправи Хартата на
ООН, но след 30 години на предлагане на поправки,
напредъкът на човечеството под ръководството
на ООН е затънал в тъмната епоха на международна анархия и е подкопан от военните ведомства и на
богатите, и на бедните страни. Докато ние подкрепяме всеки хуманен опит под ръководството на ООН
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за облекчаване на световните проблеми, истината е,
че ООН е организирана изцяло да запазва националния
суверенитет. Даже и най-малката промяна се спира
от правото на вето на всеки постоянен член на Съвета за сигурност.
Друг начин за постигане на световно управление
е хора и държавници с далновидност да заработят
директно за събирането на нова група делегати, на
които да се даде мандат за подготовка и прилагане на
конституция за световно управление – специално изработена за благоденствието на човечеството. Тази
линия на действие е разработена чрез серия от призиви и събрания през последните години и сега трябва да
бъде завършена, за да даде нова и практическа надежда на човечеството.
Тези думи разкриват, че СКПА очаква ръководната роля за
установяване на световно управление да бъде прехвърлена от
ООН към федерацията на земята. След като световното управление, получило права от тази конституция, дойде на власт,
то може да разширява ролята си по всяко време, когато реши.
Нищо не би могло да му попречи да стори това.
Уводната част на конституцията (приложение 188) прилича на страница от наръчник по окултизъм или на ученията на
„Ню ейдж“. Тя заявява, че ние сме на прага на Ню ейдж на мир
и хармония, където най-сетне ще бъдат постигнати хармонията на живота и единството на човечеството. В заключение тя
представя, че „най-голямата надежда за оцеляването на живота на земята е установяването на демократично световно управление“.
Следните извадки от членове на конституцията разкриват всеобхватния характер на това, което тя предвижда:
Член I, Алинея 4 разкрива, че световното управление
всъщност ще регулира всеки аспект на живота.
Член II, Алинея 1. Световното управление ще се простира
над всичко. Съдържанието на тази алинея прилича на описа-
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нието на властта, дадена на звяра, в Откровение 13:7–8.
Алинеи 4–7 разкриват политическата и административната структура на управлението. Светът ще бъде разделен на
12 световни избирателни и административни района и 10 големи области („Magna-Regions“.).
Алинея 8. Новите политически граници няма да преминават непременно по съществуващите национални граници,
което означава, че нациите може да бъдат разделени.
Член III, Алинея 2 може да доведе до конфискация на
всички лични оръжия за самозащита.
Алинеи 14 и 17. Световното управление ще ръководи
всички аспекти на международната търговия, банковото дело
и финансите.
Алинея 21 се отнася за контролирането на нарастването
на населението и разрешаването на проблемите за разпределението на населението.
Алинея 37 е свързана с посочването на световен език.
Член V, параграф А, алинея 3 разрешава на световния парламент да „отхвърли международното законодателство, разработено преди идването на световното управление.“
Член VIII, параграф G се отнася до учредяването и дейността на планетарна сметна палата, планетарна банкова система и планетарна парична и кредитна система.
Член IX. Световната съдебна власт на световното управление ще тълкува правата на световните граждани (включително християните) и ще издава постановления относно осъждането на онези, които откажат да приемат изискванията на
световната система (може би поради религиозни убеждения).
Член Х. Изпълнителната власт на световното управление
ще привежда в изпълнение решенията на световната съдебна
власт и другите правителствени институции. Едно от средствата за изпълнение ще включва отказ да се отпусне финансов кредит на онези, които не се придържат към международното законодателство (параграф D, алинея 2).
Член ХV, параграф А. Ще бъдат установени общо 20 све-
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товни федерални зони, където ще бъдат разположени различни органи на световното правителство.
Параграф В. Ще бъдат определени 5 световни столици със
световен президиум, който ще предложи местонахождението
им. Една от тези столици ще бъде определена като първа световна столица. Останалите ще служат за втори световни столици.
Член ХVII, параграф А. Световната конституция ще бъде
връчена на Общото събрание на ООН и на всички национални правителства за одобрение, като окончателното гласуване
за нейната ратификация ще стане чрез допитване до народа
(алинеи 1 и 3). Ако до шест месеца националното правителство не представи конституцията за ратификация, тогава ръководството на временното световно управление, което ще
отговаря за кампанията по ратифициране в цял свят, би могло
да не зачете (да прегази) националното правителство, като
направо проведе референдум сред народа.
Съдържанието на тези документи е достатъчно очебийно,
така че не са нужни допълнителни обяснения. Прозорливите
християни ще разберат впримчването.
Ако не сте християни и оставате скептичен спрямо това
дали ще има някаква истинска опасност от приемането на
такава единна световна система, моля ви, припомнете си окултните сили, които стоят зад движението – факт, който е напълно установен. Дали човек приема това или не, самото съществуване на тези международни окултни усилия показва,
че животът се състои не само от физическия свят, който може
да се пипне или види. Той обхваща войната между доброто и
злото, битката между Бога и Сатаната за нашите души. Затова
нашата борба не е срещу другите хора, а срещу демоничните
принципи и сили, които тайно ръководят този опит чрез заблудени, но покорни пионки.
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Приложение 18 а и 18 б
Конституция за федерация на земята
Съдържание

Увод
Член I. Общи функции на световното управление
Член II. Основна структура на световната федерация
и световното управление
Член III. Предоставяне на специфични права
на световното управление
Член IV. Органи на световното управление
Член V. Световен парламент
Параграф А. Функции и пълномощия
на световния парламент
Параграф В. Състав на световния парламент
Параграф С. Камара на гражданите
Параграф D. Камара на нациите
Параграф Е. Камара на съветниците
Параграф F. Процедури на световния парламент
Член VI. Световна изпълнителна власт
Параграф А. Функции и пълномощия на световната
изпълнителна власт
Параграф В. Състав на световната изпълнителна власт
Параграф С. Президиум
Параграф D. Изпълнителен кабинет
Параграф Е. Процедури на световната
изпълнителна власт
Параграф F. Ограничения на световната
изпълнителна власт
Член VII. Световно правителство
Параграф А. Функции на световното правителство
Параграф В. Структура и процедури на световното
правителство
Параграф С. Министерства на световното правителство
Член VIII. Обща система на управленските институции
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2
3
3
4
7
8

8
9
9
9
10
10
12
12
13
13
14
14
15
15
15
17
17

Приложение 18 а
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Приложение 18 б

323

Параграф А. Дефиниция
Параграф В. Световно административно управление
Параграф С. Световни граници и избирателни органи
Параграф D. Институт по правителствените процедури
и световните проблеми
Параграф Е. Агенция за изследване и планиране
Параграф F. Агенция за оценка на технологиите
и околната среда
Параграф G. Световна финансова администрация
Член IX. Световна законодателна власт
Параграф А. Юрисдикция на световния върховен съд
Параграф В. Съдии на световния върховен съд
Параграф С. Членове на световния върховен съд
Параграф D. Колегия на световните съдии
Параграф Е. Върховен трибунал на световния
върховен ред
Член Х. Изпълнителна система
Параграф А. Основни принципи
Параграф В. Структура на изпълнителната система
Параграф С. Световна полиция
Параграф D. Средства на изпълнителната система
Член ХI. Световен парламентарен надзор за спазване
на законността
Параграф А. Функции и пълномощия на
парламентарните органи за надзор за спазване
на законността
Параграф В. Състав на парламентарните органи
за надзор
Член ХII. Списък на правата на гражданите на земята
Член XIII. Ръководни принципи на световното
правителство
Член ХIV. Гаранции и резерви
Член ХV. Световни федерални зони и световни столици
Член ХVI. Световни територии и външни отношения
Член ХVII. Ратификация и изпълнение
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18
18
19
20
20
21
22
24
24
24
25
26
27
27
27
28
29
30
30
30
31
32
33
35
35
37
38

Параграф А. Ратификация на световната конституция
38
Параграф В. Етапи на изпълнение
40
Параграф С. Първи оперативен етап на
световното управление
40
Параграф D. Втори оперативен етап
на световното управление
42
Параграф Е. Окончателен оперативен етап
на световното управление
44
Член ХVIII. Изменения
46
Член ХIX. Временно световно управление
46
Параграф А. Мерки, които трябва да бъдат взети
от великото световно народно събрание
46
Параграф В. Дейност на подготвителните комисии
48
Параграф С. Състав на временния световен парламент
48
Параграф D. Формиране на временната световна
изпълнителна власт
49
Параграф Е. Първи мерки на временното световно
управление
49
Общ призив за ратификация на конституцията
за федерация на земята
А
Призив към великото световно народно събрание
от 1977 г.
В
Схема на световното управление под ръководството на
конституцията за федерация на земята
Задна корица

Приложение 18 в
Увод
Като осъзнаваме, че днес човечеството е стигнало до повратна точка в своята история и сме на прага на нов световен
ред, който обещава да възвести ера на мир, благоденствие,
справедливост и хармония.
Осъзнаваме взаимната връзка и зависимост между хората,
нациите и на всичко живо.
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Приложение 18 в

Осъзнаваме, че злоупотребата с науката и технологията
доведе човечеството до ръба на катастрофа в резултат на производството на ужасни оръжия за масово унищожение и до
ръба на екологична и социална катастрофа.
Осъзнаваме, че традиционната концепция за сигурност
в резултат на военна отбрана е илюзия както за настоящето,
така и за бъдещето.
Осъзнаваме нещастията и конфликтите, предизвикани от
нарастващото неравенство между богати и бедни.
Осъзнаваме нашата отговорност спрямо потомството за
съхраняване на човечеството от надвисналото тотално унищожение.
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Осъзнаваме, че човечеството е ЕДНО, независимо от съществуването на различни нации, раси, вероизповедания,
идеологии и култури и че принципът на единството в многообразието е основа за Ню ейдж, когато войната ще бъде извън
закона и мирът ще възтържествува; когато всички ресурси на
земята ще бъдат използвани справедливо за благоденствието
на хората; когато основните човешки права и отговорности
ще бъдат споделяни от всички без дискриминация.
Осъзнаваме неизбежната реалност, че най-голямата надежда за оцеляване на живота на земята е създаването на демократично световно управление.
Ние, гражданите на света, решаваме тук да основем световна федерация, която да се управлява съгласно тази конституция за федерация на земята.
Писмо на загриженост
Писмото на следващата страница може да послужи като
образец на писмо, което вие може да пожелаете да изпратите до вашия конгресмен. Ако отделите време да напишете
подобно писмо с ваши собствени думи, то ще има по-голям
ефект. Избраните от вас ръководители ще видят, че сте достатъчно загрижени, за да отделите време за лично писмо, а
не да изпратите писмо по образец. Въпреки това, ако е необходимо, можете да препишете или напечатате това писмо
дума по дума. Но каквото и да решите да направите, моля,
действайте сега!
Въпреки че вероятно не можем да спрем формирането
на нов световен ред, има неща, които можем да направим, за
да го забавим. Едно от тях е написването на подобно писмо.
Ако хората на тази страна се събудят и разкаят и се обърнат
към Бога, може би Той ще се намеси и ще отблъсне плановете на врага. Затова призовавам всеки, който прочете тази
книга, да остави греха, да започне благочестив живот, да се
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моли на Бога в името на нашия народ и на нашия свят и да
помогне за избирането на почтени мъже и жени на държавна работа.
Освен като напишете писма и приведете в ред собствения
си живот, вие можете да помогнете, като споделите това послание с колкото се може повече хора. Информирайте вашите
приятели, роднини и съседи. Те няма да могат да отрекат доказателствата в тази книга. Ако сте пастор или ръководител
на организация, отделете време, за да информирате хората,
поверени на вашите грижи. Вие можете да направите разлика!
Отдайте се на молитва и Господ ще ви покаже какво да правите.
Ако желаете информация относно получаването на копия
от тази книга за масово разпространение или искате нейният
автор да участва във ваша радиопрограма или да говори във
вашата църква, моля, свържете се с Huntington House Publishers
на телефон 1–800–749–4009.
Освен това, ако не знаете адресите на избраните от вас ръководители, можете да ги научите, като се обадите в техните
канцеларии. Ще намерите номерата на канцелариите им на
сините страници на вашия телефонен указател в раздел „Правителствено-конгресни канцеларии на САЩ“.
Уважаеми (името на изборния ръководител),
През последните месеци много се говори за новия световен ред от страна на президента, лидери на САЩ и различни
членове на Конгреса. Като един от тези, които са разбрали
истинското значение на това понятие (единно световно управление), искам да изразя пред вас сериозната си загриженост
относно неговото осъществяване.
Като гражданин на Съединените щати, чиито права са защитени от нашата единствена конституция, аз не желая да
стана „световен гражданин“, поставен под властта на световно
управление и световна конституция. Тази страна не е длъжна
да се постави под управлението на Организацията на обединените нации или на друго последващо управително тяло. Да се
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постъпи така, е не само непатриотично и неконституционно,
но и изключително опасно за религиозната и политическата
свобода на нашите граждани.
Затова настоявам пред Вас да направите всичко възможно за Вашия държавен пост да защитите суверенитета на тази
нация. – Това включва противодействие на всеки призив за
провеждане на конституционно събрание или други опити за
значителна промяна на нашата конституция.
Ние не сме част от „общността на нациите“. Ние сме независима, суверенна нация. Нашите предци дойдоха на бреговете на тази страна, за да избягат от религиозното преследване
и липсата на свобода в другите страни. Какъв ще бъде смисълът за нас сега, след 200 години борба да останем свободни, да
предадем принципите на основателите на нашата страна и да
се подчиним на властта на другите?
Това становище не означава, че не трябва да разделяме
нашите материални дарове и дарените ни от Бога ресурси, за
да помогнем на по-малко щастливите хора от другите страни.
Точно обратното, американските християни и евреи са направили повече да помогнат на другите от която и да е друга група хора в историята. Но това няма нищо общо с предаването
на националния ни суверенитет на едно-единствено световно
управление.
Моля, припомнете си, че като избран представител на
правителството на САЩ Ваш конституционен дълг е да
представлявате истински интересите на гражданите от Вашия район. Като гласоподавател, пред когото Вие сте отговорен, аз използвам тази възможност, за да изразя загрижеността си и да Ви подтикна да предприемете съответните
действия.
Бъдете сигурни, че ако подкрепите по какъвто и да е начин въвличането на САЩ във възникващия нов световен ред,
аз и растящ брой гласоподаватели във вашата юрисдикция ще
отговорим по съответния начин по време на избори.
От друга страна, ако останете верен на Конституцията на

329

САЩ и на хората, защитени от нея, ще получите от мен максимална подкрепа по време на избори. Ще следя внимателно
вашите действия.
Нека Бог Ви дари с мъдрост във Вашето решение!
Загрижен избирател (Вашият подпис)
Господ осуетява намеренията на народите;
Прави безполезни мислите на племената. Намеренията на Господа стоят твърди до века. Мислите
на сърцето Му из род в род.
			
(Псалм, 33:10–11)
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