
  

Европейският път – крачка напред, 
две назад

Д.Тачев

30 години “преход”! 30 години реформи! 30 години упадък!



  

https://trud.bg/напълно-подкрепям-европейския-път-на/



  

https://offnews.bg/izbori/tcacheva-niama-da-pozvoli-balgaria-da-bade-otklonena-ot-evropejskia-pa-637886.html#



  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/politika/plevneliev-nashijat-ideal-e-idealat-na-levski-patjat-ni-e-evropejski.html



  
https://www.bnt.bg/bg/a/borisov-vyarvame-che-posokata-za-razvitie-na-ba-lgariya-sledva-evropejskiya-pa-t



  

https://trud.bg/article-5435549/



  
https://www.24chasa.bg/novini/article/5800880



  
https://www.dnes.bg/stranata/2007/03/03/stanishev-s-idealite-na-osvobojdenieto-da-namerim-miastoto-si-v-evropa.33631



  

http://www.standartnews.com/balgariya-politika/plevneliev_obrazovanite_sa_korektiv_na_populistite-333952.html



  
https://nauchi.parliament.bg/bg/ns_acts/ID/5186



  https://www.flashnews.bg/evrobarometar-49-ot-balgarite-imat-doverie-na-es/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/evrobarometar-55-ot-balgarite-imat-doverie-v-es.html

2017 г.

2019 г.

49%
34%

17%

ДА
НЕ

https://www.flashnews.bg/evrobarometar-49-ot-balgarite-imat-doverie-na-es/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/evrobarometar-55-ot-balgarite-imat-doverie-v-es.html


  

Що е то европейския път?
Западен тип демокрация
● Политическа свобода и равенство

● Разделение на властите

● Правова държава

● Зачитане на индивидуални права

Капитализъм и икономически 

либерализъм
● Свободна търговия

● Частна собственост на средствата за 

производство

● Минимална държавна регулация

● Свиване на държавните разходи

Този път бе поет през 90-те!
● Освобождаване на цените

● 1994 асоцииране с ЕС – свободен пазар, 9-годишен период

● 1997 Масова приватизация

● 2000 г. Край на Прехода – социалистическите отношения са ликвидирани!

● 2007 Членство в ЕС



  

45% 17%

9% 61%

 http://www.gallup-international.bg/bg/Публикации/71-Publications/208-25-years-later
  

17 28 22 11 6 16

527342581



  

Пътят е движение, а не състояние!
Нашият „европейски“ път бе “рИформата” и се оказа 

напълно безплоден!

 

А какъв е бил „европейският“ път на Западните страни?

Присъединяване или съперничество?

Свободен пазар или протекционизъм?

Допускане за универсалност на Западния начин!



  

Англия/Великобритания

 
XIV-XV 
век 

изостанала спрямо холандските и италианските градове, 
Ханзейския съюз владее търговията в Северно море

XV-XVIII 
век 

● Ограничаване на вноса на вълнен текстил до пълна забрана (Едуард IV)
● Закон задължаващ ползването на английски кораби (Navigation Act ) 1485-

1489. 
➢ Чрез протекционизъм за 100 години Англия отнема текстилната 

индустрия от холандските градове. Елизабет I забранява износа на 
вълна. 

● Разграбване на Ханзейската кантора (Steelyard) от Едуард IV. Война с 
Ханзейския съюз. Възстановяване на кантората до Едуард VI. Окончателно 
затваряне през 1598. 

● Забрана за износ на цветни метали. 
● Забрана за внос на метали, обработена кожа и други индустриални 

продукти (Елизабет I) XVII век
● Насърчава се имиграцията на тъкачи, миньори, железари и др.
● Приемат се чужди фабриканти.  
● Серия закони за ползването на английски кораби в търговията (Navigation 

Acts 1651-1760)
● Използване на пирати. 
● Сключване на неравноправни търговски договори, например Метуенският 

договор с Португалия през 1703 г. (прототип на примера на Д.Рикардо) 
Еденски договор с Франция 1786 г.

● Договор за търговия с роби в Испанските колонии 1713 г. (ползван за 
контрабанда)

● Забранява вноса на памучен и копринен текстил от Индия



  

Англия/Великобритания

 
XV-XVIII 
век 

● Контрабанда в Испания, Португалия и Франция
● Робърт Уолпол първи премиер на Обединеното Кралство, 1721 г. - 

цялостна и премислена митническа политика с цел директно подпомагане 
на индустрията: намалява и премахва вносните мита за суровини и 
увеличава вносните мита за промишлени стоки.

Фридрихъ Листъ „Система на народното стопанство и минтническата политика“, 
Държавно издателство, София (1926), стр. 52

Пак там, стр. 41

1841 г.



  

Франция

Фридрихъ Листъ „Система на народното стопанство и минтническата политика“, 
Държавно издателство, София (1926), стр. 77

До XVII 
век 

Има зачатъци на индустрия, луксозни стоки, копринени, ленени и вълнени 
платове, кадифе, риболов, но изостава от Англия

XVII век
Жан-Батист 
Колбер – 
финансов 
министър 
на Луи XIV

XIX- XX 
век

● Колбер въвежда протекционизъм за 14 години 1669 – 1683
➢ Установява митнически тарифи и забранява вноса на определени стоки
➢ Привлича опитни фабриканти и работници
➢ Строи пътища и канали с държавни средства

● Сключване на Еденски договор с Англия 1786 г. (аналог на Метунския 
договор с Португалия от 1703 г.)
➢ Английските стоки фалират френската индустрия

● Френската революция (1789 - 1799)
● Възстановяване на протекционизма и държавните инфраструктурни 

проекти при Наполеон I (1804 г.) Англичаните вече пропагандират свободен 
пазар.

● Франция запазва протекционизма до средата на XX век, с кратки 
изключения, като периода 1860-1880 г. 



  

Германия

До 
XIX 
век 

Разпокъсана на отделни княжества със 
собствена митническа политика

XIX- 
XX 
век

● 1833-1866 г. Образуване на германския 
митнически съюз Deutscher Zollverein. 

● Обща протекционистка политика 
● Солиден държавен дял в икономиката 

особено в Прусия и Бавария,  в областта на 
стоманодобива, текстилната индустрия,  
металообработването, добива на въглища, 
сол, в производството на порцелан и 
луксозни стоки, в морската търговия 

● Налагане на държавни решения на чисто 
частни предприятия!

● Пруската централна банка е с частен 
капитал, но е държавно управлявана

● Държавно управлявана е фашистката 
икономика

● Възстановяването след ВСВ също е под 
протекционизъм (План Маршъл вместо План 
Моргентау)

"There is the illusion that the New Germany left after the annexations can be reduced to a 
'pastoral state'. It can not be done unless we exterminate or move 25,000,000 people out of it. 

Хърберт Хувър 1947 г.



  

САЩ

XIX- XX 
век

● Най-протекционистичната страна в света (XIX век)
➢ Либерализация само между 1840 и 1861
➢ Ограничава чуждите инвеститори, особено в банковия сектор (Китай) 
➢ Няма антимонополно законодателство
➢ Краде технологии
➢ Субсидира инфрастуктурни проекти

● Първо систематизиране на практиките на протекционизма – Александър 
Хамилтън (1755 – 1804), Даниел Раймонд (1786–1849)

Гражданска война Великата депресия



  

САЩ

Фридрихъ Листъ „Система на народното стопанство и минтническата 
политика“, Държавно издателство, София (1926), стр. 9

Лист публикува “системата” през 1841 г. Войната между северните и южните щати в САЩ 
започва през 1861 година.



  

Япония

XIX 
век 

Изостанала селскостопанска страна

XIX-
XX 
век 

● 1854-58 сключва „приятелски“ неравноправни 
договори за свободна търговия с Великите 
сили, 5% плоска тарифа, заселниците на 
островите не подлежат на японското 
правосъдие

● три цели; 
➢ индустриализация, (заместване на вноса, 

държавни предприятия)
➢ създаване на конституция и парламент 
➢ разширяване извън границите

● Договорът е в сила до 1911 година. До ПСВ – 
успех само в леката промишленост
➢ Активен протекционизъм до края на 60-те.
➢ Контрол на движението на капитали
➢ Недопускане на чужди инвестиции
➢ Минимум чужди заеми
➢ Влияние върху частните предприятия
➢ Държавно подпомагане – заеми, данъчни 

облекчения, научна и развойна дейност, 
строеж на инфраструктура

➢ Ограничаване на конкуренцията в кризи
➢ Последователно снемане на протекцията

През 1880 година правителственият дял 
в натрупването на капитал е 40%. Към 
1897 държавните предприятия са 56% от 
всички предприятия, като в тях работят 
88% от работниците в индустрията.
Към 1902 година, измежду трите най-
големи, според броя работници, 
компании няма нито една частна. Сред 
първите 5 има една частна, а в първите 
10 – само 4.

През 1913 година вносните мита за 
промишлена продукция достигат 25-30% 
при средно 19% за континентална 
Европа при почти еднакъв обхват на 
засегнатите стоки. През 1926-27 има 
увеличаване на митническите тарифи.

Великата депресия за Япония се 
комбинира с неправилна вътрешна 
политика (опит за връщане към златен 
стандарт) за да доведе до изключително 
тежка криза, която през 1934 година 
предизвиква масов глад в северните 
предимно селскостопански райони.

Съществува разделяне на собствеността 
и мениджмънта и подчиняване на 
мениджмънта на целите на държавата – 
форма практикувана от края на 30-те до 
70 години на XX век.



  

Южна Корея

Индустриализацията започва след 
Втората световна война
● Изцяло държавна банкова система
● Безлихвени заеми за определени 

индустрии
● Забрана на валутната търговия
● Митнически тарифи, субсидии, 

задграничен маркетинг
● Контрол над чуждите инвестиции 

според отрасъла
● Кражба на технологии
● Държавни предприятия – POSCO
● Подпомагане на избрани индустрии
● Големи индустриални конгломерати 

започнати по държавна програма
● Частна собственост на 

облагодетелствани фамилии

Ha-Joon Chang, „Bad Samaritans: The Myth of 
Free Trade and the Secret History of 
Capitalism”, Bloomsbury Publishing PLC (2008) 

Диктатура:
Генерал Парк, Чжон Хи 1963-1979 (Park, Chung-hee)
Генерал Чон Ду Хван 1980-1988 (Chun, Doo-hwan)
Сеулска пролет 18 – 27 май 1980 (~600 жертви)



  

Южна Корея

 „Чрез митнически тарифи, субсидии и други форми на правителствена протекция (например 
презокеанско маркетингово обслужване от Държавната агенция по износа) Корея отглежда 
определени нови индустрии, избрани от правителството след консултация с частния бизнес, 
докато тези индустрии станат достатъчно мощни за да издържат на международната 
конкуренция. Държавата притежава всички банки така че да може да направлява кръвта на 
бизнеса - кредитите.  Някои големи проекти се предприемат от самата държава - 
стоманодобивния концерн POSCO е най-добрия пример - но тя има по-скоро прагматичен 
отколкото идеологически подход към държавната собственост.  Ако частните предприятия 
работят добре, това е хубаво, ако те не инвестират във важни отрасли, правителството не се 
колебае да отваря държавни предприятия. Ако някои частни предприятия не вървят добре 
държавата често ги взема преустройва ги и обикновено (но не винаги) ги продава отново." 
"Корейското правителство има също пълен контрол върху оскъдния обмен на валута 
(нарушение на ограниченията за валутната търговия би могло да се накаже дори със смърт). 
Комбинирана с добре обмислен списък с приоритети тази политика подсигурява 
използването на трудно придобитата чужда валута за внос на изключително важни машини и 
суровини за индустрията. Корейското правителство силно контролира и чуждите инвестиции 
като съгласно националния план за развитие в едни отрасли ги приема с отворени обятия, а 
в други напълно ги забранява. Правителството не зачита също и чуждите патенти, окуражава 
обратното инженерство („reverss engineering” б.а.) и допуска пиратското копиране на 
патентовани продукти.“ ... „Харченето на валута за неща които не са крайно необходими за 
индустриалното развитие бяха силно ограничавани, чрез забрани за внос, високи мита и 
акцизи (които са наричани акцизи върху луксозните стоки). Луксозните стоки включваха 
относително прости неща, като малки коли, уиски или шоколад. … по същата причина 
пътуването в чужбина беше забранено освен ако нямате изрично правителствено 
разрешение …“.

Ha-Joon Chang, „Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism”, Bloomsbury Publishing PLC (2008) 
Преводът на цитатите от английски е мой.



  

Тайван

Индустриализацията започва след Втората 
световна война
● Изцяло държавна банкова система, 94-96%
● Големите предприятия са само държавни
● Частния бизнес е на семейно ниво, 

систематично недофинансиран
● Прилага планиране
● Подпомагане на избрани индустрии
● Заместване на вноса
● Контрол на качеството
● Обучение на персонал
● Закупуване на технологии

Към 1964 година държавните и 
общинските банки притежават 94.3% от 
банковите активи в страната, към 1979 
частни банки държат едва 4% от 
депозитите. 

Към 1980 година 6-те най-големи 
държавни промишлени предприятия имат 
продажби равняващи се на продажбите на 
50-те най-големи частни компании.

„Тайванската индустриализация 
се дължи на държавните 
предприятия повече отколкото 
индустриализацията в която и да 
е страна наричаща себе си 
капиталистическа.“ 

John Minns, “The politics of developmentalism : 
the Midas states of Mexico, South Korea, and 
Taiwan”, Palgrave (2006)

Диктатура (авторитаризъм)
Срастване на партия и държава
Генерал Чан Кай-ши 1949-1975 г. (Chiang Kai-shek)
Чан Цзинго 1978-1988 г. (Chiang Ching-kuo) син на Чан Кай-ши



  

Сингапур

Индустриализацията започва след 1960 г. Около 2 млн. жители

● Изцяло вътрешно (държавно) финансиране
● Самофинансиране на инфраструктурните проекти
● Построяване на промишлени зони (от държавата)
● Привличане на чужди инвеститори, но само в промишлените зони
● Предпочитание към високотехнологичните сектори
● Oбучаване на кадри

Диктатура (авторитаризъм до днешен ден)
Ли Куан Ю управлява 31 години! (People Action Party)

„Народите трябва да бъдат оформени от правителствата в нации.”

“Често ме обвиняват в намеса в личния живот на гражданите. Да, ако не го правех, 
ако не бях го направил, нямаше днес да сме тук.  ..нямаше да имаме икономически 
прогрес, ако не бяхме се намесили в много лични неща - кой е вашият съсед, как 
живеете, вдигате ли шум, на какъв език говорите. Ние решаваме кое е правилно.”



  

Свободен пазар 

● В колониите
➢ Политическа зависимост
➢ Плоски мита 3-5%
➢ Забрана за определени индустрии в Северна Америка
➢ Суровинни придатъци

● Независимите страни – неравноправни търговски договори
➢ Китай – след опиумните войни
➢ Япония - 1854-58
➢ Османска империя - 1838
➢ Латиноамериканските страни  1804-1822

● След разпада на колониалната система
➢ Протекционизъм
➢ Заместване на вноса
➢ Грешки в политиката на развитие
➢ Възстановяване на свободния пазар под диктата на МВФ и СБ

● Неоколониализъм
➢ Политическа зависимост
➢ Свободен пазар
➢ Суровинни придатъци, тропически плодове



  

„В онези части на света, които постепенно ще се 
превърнат в развития свят протекционизмът е 
доминиращата търговска политика. Това важи 
особено за САЩ, които са далеч от либералната 
страна, за която много хора ги мислят, и които биха 
могли да се охарактеризират като „родина и 
бастион на модерният протекционизъм”. Във 
втората сфера, бъдещият „Трети свят” (и особено в 
колонизираните страни), либерализмът 
преобладава. Но тези страни не са имали избор, 
либералната търговска политика им е била 
наложена.”

Paul Bairoch, „Economics and World History: Myths and Paradoxes” University Of 
Chicago Press, (1993) стр. 30

Пол Байрох (Paul Bairoch) е професор, икономист, специалист по икономическа история. Роден е в Антверпен през 
1930 година. Учи икономическа история в Париж. Защитава докторат в Свободния университет в Брюксел. Две 
години работи в GATT (предшественика на СТО). Професор в Университета "Джордж Уйлямс" в Монреал и в 
Женевският университет. Доктор хонорис кауза на Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих. Пол 
Байрох е един от водещите учени в областта на икономическата история на света .



  

Общи правила за икономическо догонване

1. Целенасочено държавно управление на икономиката. 
2. Последователно усвояване на все по-сложни технологии
3. Комплексно индустриално развитие.
4. Протекционизъм и експортна ориентация.  
5. Пестене на валута. 
6. Стриктен контрол на чуждите инвестиции. 
7. Стриктен контрол на финансовите потоци и недопускане на 
чужди заеми.
8. Последователно и разумно прекратяване на 
протекционистичните мерки

Reinert E., „How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor“. 
Constable; 2008. 

Тези правила трябва да се спазват ЕДНОВРЕМЕННО!  До 1985 условно НРБ спазва 
всички тези правила с изключение на последното, а РБ нито едно от тях!

В условията на Прехода тези правила бяха отречени като част от „тоталитаризма“ и 
бяха пришити на „азиатщината“. Отказът от тях, както и от отричането на частната 
собственост, и приемането на свободния пазар бяха опаковани като „цивилизационен 
избор“ между Изтока и Запада.

Практически се извърши гигантска лъжа.



  

Политически аспекти

Фаза Възход Преход Упадък

Растеж 5 до над 10% намаляващ 1-5%

Политическа 
основа

Автономна държава Политическа 
борба

Доминация на 
буржоазията

Политическа 
система

Диктатура (Южна Корея 
Тайван Сингапур)
Монархия (Англия, Франция, 
Япония)
Демокрация, авторитаризъм, 
диктатура (САЩ, Германия, 
Япония)

Преход Демокрация

Политическата стабилност и приемственост са 
необходимо условие добре осигурявано чрез 
диктатура или авторитаризъм.

Фази на държавата на развитието

Minns, J 2006, The Politics of Developmentalism: The Midas 
States of Mexico, South Korea and Taiwan, Palgrave Macmillan 
Ltd, Basingstoke, Hempshire; New York.



  

Изводи

Европейският път е индустриализация предхождаща демократизацията! Демокрацията 
е резултат от икономическия успех! 
Икономическият успех е постигнат чрез протекционизъм и държавна намеса в 
икономиката в условия на политическо и икономическо съперничество.

Българският Преход отклони страната от пътя на икономическо развитие, за да ни 
“присади” демокрация. Икономическата база на българската демокрация беше 
унищожена през 90-те години на XX век поради разрушаване на държавността, 
криминална приватизация, преждевременно отваряне на пазара и оттегляне на 
държавата от икономиката.

Преходът е идеологизиран около собствеността – целта е разграбването на държавната 
собственост и превръщането ѝ в частна! Унищожаване на социалистическия модел.

България днес е със статут на колония
➢ Няма суверинитет
➢ В свободен пазар с метрополията (ЕС)
➢ Деиндустриализация и примитивизация, корупция
➢ Суровинен придатък, бикултурно селско стопанство и дестинация за аутсорсинг

Европейският път на България е прекъснат не на 09 септември 1944, а на 
10 ноември 1989 година! 

Европейският път на днешните политици е път към Третия свят!



  

Пропаганда на свободният пазар 

Защо теорията за свободния пазар доминира икономическата експертиза?

Докато догонват по-напредналите, държавите прилагат протекционизъм, но щом 
видят себе си сред развитите страни, започват да пропагандират свободен пазар.

Държавата на развитието на запад отдавна е в упадък – доминиране на интереса 
на богатите, т.е. на свободния пазар. 

Развитието на медиите спомага пропагандата. НПО – най-активни.

Пропаганда на свободния пазар включително чрез лъжи!

“Неолибералите искат да ни убедят, че през годините на бурно развитие, между 
1960 до 1980-те, Корея е следвала неолиберална икономическа политика на 
развитие. Всъщност, реалността е много по-различна” 

Ha-Joon Chang, „Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism”, Bloomsbury Publishing PLC 
(2008) Преводът на цитатите от английски е мой.

Фридрихъ Листъ „Система на народното стопанство и минтническата 
политика“, Държавно издателство, София (1926), стр. 41



  

Свободният пазар като протекционизъм 

Фридрихъ Листъ „Система на народното стопанство и минтническата 
политика“, Държавно издателство, София (1926), стр. 295-296



  

Свободният пазар като протекционизъм 

Джон Бауринг – 
икономически Индиана 
Джоунс на XIX век. 
Полиглот. Пише 
икономически изследвания 
и дава съвети за Франция, 
Германия, Швейцария, 
Италия и Сирия. Фридрих 
Лист прави анализ на 
изследването му за 
Германия.

Джефри Сакс 
икономически 
Индиана Джоунс на 
XX век. Съветник на 
президентите Петър 
Стоянов и Георги 
Първанов. Съветник 
на преходите в 
Полша, Словения, 
Естония и Русия.

“… на английское фритредерство должно смотреть как на вариант протекционизма, 
т. е. как на политику, назначенную для покровительства английской промышленно-

сти и торговле.”

Менделеев Д.И. Оправдание протекционизма. Новое время. 11(23 нов. ст.) юли 1897 г. No 767

Свободният пазар е протекционизма на развитите страни!

Базираният на Адам Смит економикс е класова идеология!
Развитите държави умишлено спъват развитието на останалите страни – 

политика, в която се преплитат национални и класови интереси. 

ЕС не ни спасява! ЕС ни задушава!



  

 

Сравнение на теориите



  

Критика на протекционизма

● Протекционизмът ощетявал потребителите и производителите

➢ Как става така, че произвеждаш лошо или нищо, а ползваш най-
доброто?

➢ Производители на една и съща стока се облагодетелстват еднакво, а на 
различни стоки не са конкуренти 

● Лишавал местната индустрия от мотивация за развитие, тъй като нямала 
конкуренция

➢ Неправилно разбиране на протекционизма 

● Водел до търговски войни, чийто резултат бил неефективно 
разпределение на ресурсите. 

➢ Незачитане на правото на държавите да определят търговската си 
политика

➢ Развитието изисква обучение, а за обучението се изисква ресурс



  

Къде сме ние?

Случилото се не е фатално, но може да стане.

Край на практиката „още от същото“! Смяна на системата!
Нужна е програма за над 20 години включваща 5-10 години партийно 
строителство и просвещаване. 

1. Излизане от ЕС
2. Разработване на система от протекционистични мита
3. Премахване на валутния борд, 
4. Прогонване на чуждите банки, национализация на банковата система до 

степен на държавен монопол 
5. Създаване на доминиращ държавен индустриален сектор 
6. Принуждаване на чуждите инвеститори или да напуснат или да приемат 

изгодни за нас условия 
7. Прогонване на чуждите търговски вериги
8. Разваляне на концесиите за добив на природни ресурси.
9. Членство в Евразийския икономически съюз (или подобен) и влияние 

върху неговата митническа политика 

Първоначалният ефект от такива мерки ще бъде негативен! Той може да се 
смекчи, ако мерките се въвеждат последователно в дълъг период.



  

Непосредствена необходимост

Партия, която открито се обявява за излизане от ЕС и прекратяване на 
отношенията на свободен пазар с по-развити страни.

● Настоящата цел – запознаване на населението с икономическата и 
геополитическата алтернатива.

● Промяна на геополитическата ориентация на България от ЕС и САЩ към Русия и 
Китай. 

● Контакти с подобни партии в съседни страни, Македония, Сърбия, Румъния, 
Гърция, Украйна, Беларус, Молдова и Русия. 

Цивилизационен избор не съществува! Ние принадлежим на източното 
православие и това не е въпрос на избор!

Сходен манталитет, сходен език, общ исторически корен.

Ние изграждаме негативен имидж на собствената си цивилизация ползвайки 
недоброжелателни и злостни негативни оценки идващи от Западната цивилизация!

Защо антикомунизма се превърна в антибългарщина и антирусизъм?



  

Непосредствена необходимостЗападен тип Източен тип
Съществува неравенство и превъзходство, което 
е в основата на обществените отношения.

Съществува неравенство и превъзходство, но то 
не е основа на обществените отношения..

този който превъзхожда има право над тези 
които превъзхожда

този който превъзхожда води, учи и  дава на тези 
които превъзхожда

Превъзхождащия, тоест можещия, е по-ценен 
отколкото тези които са превъзхождани или по-
неспособни

вожда и учителя се издигат в култ, 
превъзхождащия и превъзхождания са 
равноценни човешки същества, 

принцип на индивидуализма:  онзи който 
превъзхожда трябва да върши нещата за себе 
си не за обществото; 

принципа на колективизма: ония които 
превъзхождат  работят и изявяват себе си чрез 
даването, воденето и обучаването на тия които 
са превъзхождани

превъзхожданите постоянно се стремят да 
станат превъзхождащи, а  ограбените да станат 
угнетители и грабители

тъй като е признат за равноценен 
превъзхожданият няма импулса се стреми да 
заеме мястото на превъзхождащия но има 
възможност постоянно да се развива

всеки се стреми да бъде такъв какъвто не е: 
съдбата на негъра е да бъде бял;  съдбата на 
българина е да бъде европеец; съдбата на 
жената е да бъде мъж 

никой не се стреми да бъде някой друг тъй като е 
приет такъв какъвто е; всеки има възможност да 
се развива, кой колкото може или иска 

йерархията в обществото е болезнена 
угнетяваща и неприемлива

йерархията в обществото е всепризната и 
естествено приета без особено напрежение 

Цел на живота са парите и властта Цел на живота е самоусъвършенстването и 
приноса към обществото



  

Заключение

Спасението на България и сродните и 
православни страни се корени в отхвърлянето 

на евроатлантическия икономически, 
политически и морален опиум и връщане към 

ценностите на собствената ни 
източноправославна цивилизация!

Напредъка се постига с мислене и творчество, 
а не със сляпо копиране и следване на 

съветите на враждебни нам народи!
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