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Родолюбие
ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА

(Кой стои зад кризата,
гражданските конфликти, войните и какви са неговите
цели. В края на статията е описано подробно и ясно що е
това “Нов световен ред”)
Следният сценарий се развива в момента в световен
мащаб: - разоряване на националните предприемачи
чрез неизгодни заеми и изкуствена стагнация; съсредоточаване на финансите, собствеността и
ресурсите в ръцете на еврейските международни
корпорации; спекулации с цените и ниско качество на
стоките и услугите; - безработица и обедняване на
населението; - непрекъснато бълване на разврат и
насилие от медиите контролирани от същите тези
корпорации; - медиите са и основни виновници за
разцеплението в обществото и настройване на отделните
негови групи едни срещу други; - масова престъпност,
която се развива с протекцията на полицията и съда.
Дано този път хората да се опомнят и да застанат не
един срещу друг, а срещу тези които стоят зад всичко

това! Тези които искрено и фанатично вярват , че им е
обещано да владеят над народите.
В нашата страна се води истинска война, в която
основно оръжие са предателството, подкупът и
измамата. Враговете ни се стремят не само да присвоят
народното богатство. Те жадуват да пречупят духа ни, да
унищожат културата ни, да разрушат историческото ни
и национално самосъзнание. Да ни превърнат в
безгласни, безправни и покорни роби.
Човек не осъзнава веднага, че проблемите на
оцеляването и предварително заложените начини за
тяхното решаване рязко ограничават неговата свобода
за избор, като оказват решаващо въздействие на цялото
му поведение и съзнание.
Тук е уместно да си зададем основният за един човешки живот въпрос:

Дали битието определя съзнанието... или съзнанието
ни определя нашето битие. Дали начинът ни на живот,
парите, способите за тяхното получаване и свързаните с тях
материални придобивки и удоволствия изпълват нашия
кръгозор и са основна цел на нашите мисли и действия... или
нашите идеали, вяра, морал, семейни и национални ценности
определят мисленето ни, начинът и в крайна сметка,
смисълът на нашият живот!
Политическата власт в съчетание с икономическата,
програмира правилата на играта в системата на държавата и
обществото, моделирайки ги в зависимост от крайните цели.
Така се разграждат стереотипите на обществено съзнание –
народните идеали, като на тяхно място се появяват нови
“ценности” и всичко това замаскирано под “естествения
ход на събитията”. Целта е унищожаване на нашите
духовни корени, прекъсване на историческата традиция,

дескридитация на обществените, религиозните и нравствени
ценности, всестранно внедряване на индивидуализма,
пропаганда на западната масова култура, национално
обезличаване, залагане и разпалване на вражда, на човешки
страсти и пороци.... Крайната цел е ясна и определена унищожаване на нашия православен дух и национално
самосъзнание.
Една мисъл на Гьоте също е много актуална за нашето
съвремие (а може би е писана именно за настоящето?!): “Няма по-безнадеждно поробени от тези, които грешно
си мислят че са свободни.”
Искаме да ви запознаем със злокобните наставления в една
свещена книга за евреите - Талмуда. Това е сборник от
религиозни книги, в които са записани обществените
традиции, правила и закони на евреите. Изучаването на това
писание започва от десет годишна възраст с ежедневно четене
на текстове от него и продължава до края на живота на всеки,
който се чувствува евреин. Съвременните еврейски общества,
където и да се намират по света се консолидират на основата
на Талмуда. В нея неевреина се описва като “гой” –
животно в човешка кожа. Ето и някои показателни цитати:
“Дори това че Бог създаде не-евреите, те са животни в
човешка форма! Не е прилично евреин да бъде обслужван от
животно! Затова е обслужван от животни в човешка
форма!” - [Midrasch Talpioth, страница 255]. ”Какво е
проститутка? – Всяка жена, която не е еврейка.” “Бременна
не-еврейка не е по-добра от бременно животно!” - [Coschen
hamischpat, 405]. “Всички не-еврейски деца са животни!” [Yebamoth, 98a]. “Евреите се наричат хора, християните не
са хора.” – [Kerithuth (6 b, p.48)]. “Майката на Исус Христос е
била курва!” - [Sanhedrin, 106a]. “Исус в момента бива варен
във врящи изпражнения” - [Gittin, 57a]. “Kойто чете Новия
завет няма място в бъдещия свят” [Sanhedrin, 90a].

“Eвреите трябва да унищожат книгите на християните” [Shabbath, 116a]. “Мъдреците веднъж седяли на край една
порта, когато минали двама младежи, единия скрил лицето
си, а другия го показал. За този, който открил лицето си (
Исус Христос ) раби Елизер отбелязал : Той е копеле! Раби
Джошуа: Той е син на жена, която е забременяла по време
на менструалния цикъл! Раби Акиба казал: Той е и копеле и
син на жена, забременяла по време на менструалния цикъл “
- [Kallah, 51a]. “Евреите са божествени! Ако не-евреин удари
евреин, то не-евреина трябва да бъде убит! Да удариш
евреин значи да удариш Бог!” - [Sanhedrin, 58b]. “Позволено
ти е да мамиш християнин.” – [Babha Kama (113 b)].
“Евреите не са длъжни да плащат на не-евреите
дължимите за работата им заплати! Евреите имат висш
легален статус!” - [Baba Kamma, 37b]. “Евреите винаги
трябва да се опитват да измамят християнина.” – [Zohar (I,
160 a)]. “Евреите ще бъдат единствените богати.
Богатствата на народите ще бъдат в техни ръце.” “Всяка
християнска собственост принадлежи на този евреин,
който пръв предяви претенции.” – [Babha Bathra (54, b)].
“Тези, които любопитстват да разберат еврейските закони,
да получат смъртно наказание.” - [Sanhedrin (59 a)]. “Когато
Рим бъде разрушен, Израел ще бъде спасен.” – [Obadiam].
“Ако евреина убие християнин, той не извършва
никакъв грях.” – [Sepher Or Israel (177 b)]. “Невинен си в
убийство, ако намерението ти е да убиеш
християнин.” - [Makkoth (7 b)]. “Да пролееш кръвта на
неблагочестив гой е жертвоприношение на Бога.” –
[Ialkut Simoni ( 245 c)]. “Позволено ти е да убиеш не-евреин
със собствените си ръце!” - [Abodah Zara, 4b]. “Дори и найдобрият от гоите трябва да бъде убит.” “Изтреблението
на християните е необходима жертва.” – [Zohar ( II, 43
a)].

Догмите на древните еврейски свещенни книги и
съдържащата се в тях човеконенавист са в основата на
съвременните постулати на ционизма. Това е еврейската
национална доктрина, описваща в подробности пътищата и
начините за постигане тяхното глобално господство над
народите по земята. Ярка светлина върху целите на ционизма
хвърлят “Протоколите на Сион”, чиито автор е юдеинът Ашер
Гинсберг, роден в гр. Сквир, Киевска губерния в 1856 г,
известен между сънародниците си с името Ахат Хаам, т.е.
“Единствен всред народа”. Изработеният от него план за
осъществяване заветните цели на израила, четен в тайно
заседание на първия световен ционистки конгрес в Базел в
1897 г, прави силно впечатление, приема се от мнозинството и
му открива пътя към водачеството. От този момент неговото
влияние бързо расте и в 1913 г. той е всепризнат и неоспорим
водач на юдейството. Гинсберг подготви и ръководи руската
революция в 1904-05 г., която, макар че не успя, разтърси
издъно Русия и подготви успеха на революцията в 1917 година.
Той е невидимия ръководител на юдо-масонската дейност в
периода на подготовката и протичането на войната 1914-1918
г. Той е и създателя и изпълнителя на руската революция през
1917 г. Умира през 1925 г. в Лондон. Протоколите
представляват кристализирана идеология на
юдаизма. С необясним за нашия морал цинизъм, те
разкриват грандиозните цели на юдейството,
безпощадната жестокост и абсолютната
безогледност на средствата за постигането им.
Мислите, изказани в протоколите, хвърлят ярка
светлина върху най-големите и мъчно обясними
религиозни, хуманитарни и политически събития във
всеобщата, а особено в новата история. Те са
безпогрешен шифров ключ, с който се разгадават
сложните социални и икономически проблеми, които
създадоха най-големите обществени сътресения във

всички европейски държави от ХV век насам. Гинсберг е
написал протоколите на малко познатия за самите юдеи
староеврейски език, но се е явила нужда да бъдат преведени
на френски език, за да послужат като агитационен материал.
Агитацията, в полза на идеите на Гинсберг, се е водила и през
време на самия конгрес в Базел, на който голямото
мнозинство делегати не са знаели староеврейски език. Този
именно френски превод по време около Базелския конгрес е
попаднал в ръцете на руската тайна полиция. За първи път
протоколите са отпечатани на руски език през 1901 г.
Интересно е, че в Англия те се появяват почти едновременно с
руските. Това обстоятелство, както и незначителните
различия в редакцията – но не и в идеите, на многото издания
на протоколите в различните страни, дава основание да се
предполага, че не само руската полиция, но и други са се
добрали до оригиналите. Като потвърждение за
автентичността на протоколите са много проекти издадени
през различни години, сред които е съчинението на самия
Ашер Гинсберг “Преоценка на ценностите”, което и по стил, и
по мисли е първообраз на протоколите. Също така: толедското писмо, написано в 1489 г. от княза на юдеите в
Цариград до равина на гр. Арлес, изнесено в съчинението “Ла
Силва Куриоза” на испанския благородник Юлиан де Мотрано;
- посланието до всички юдеи от Адолф Кремие – френски м-р
на правосъдието и създател на световния еврейски съюз в 1860
г, печатано в Архив Израелит №25, 1861 г.; - реч на равина
Райхорн в 1859 г., написана в съчинението “Биариц” в 1868 г.
и много други официални издания. Но най – очебийно
доказателство за съществуването на подобен план са
икономическите кризи, социалните конфликти и последвалите
ги световни войни, които са изцяло предизвикани и
контролирани от световната еврейска олигархия, чиято цел е
дестабилизация и разбиване на националните държави
съпроводени с морален срив и дебилизация на обществата,

емиграция и обезличаване на нациите, създаване на военни
блокове и впоследствие на глобални империи. Кризата в която
тези владетели на световните пазари и финанси ни набутват в
момента и разрастващите социални и военни сблъсъци са
последна стъпка към осъществяването на техния план. Защо и
как това се случва представа ще ви дадат цитатите от
“Протоколите на Сион”.
Ето какво е измислил “Единственият всред народа”:
“- “ПРОТОКОЛ 1: - ТАКТИКА НА ЮДЕИТЕ ЗА
ОБСЕБВАНЕ, РАЗЛАГАНЕ, ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ И
УНИЩОЖАВАНЕ НА ГОЕВСКИТЕ ОБЩЕСТВА.
- ЧОВЕКЪТ Е ХИЩНО ЖИВОТНО. Всеки човек се стреми
към власт; всекиму се иска да стане диктатор, стига да може;
рядко би се намерил човек, който да не е готов да жертва
доброто на другите, за да постигне своите интереси. Какво
задържа животинските нагони на човека? Най-напред, в
началото на обществения строй, те са се подчинявали на
грубата и сляпа сила, а по-после – на закона, който е също
така сила, само че замаскирана. Логическото заключение от
това е: по закона на природата – правото е в силата. –
НАРОДЪТ Е ТЪЛПА. Хората от тълпата, които се ръководят
изключително от дребни страсти, поверия и сантиментални
теории, се поддават на партийни раздробления, които пречат
на всяко сговаряне, дори когато за него са налице най-разумни
основания. – ЧРЕЗ ДЕВИЗ “СВОБОДА, РАВЕНСТВО,
БРАТСТВО” ЮДЕИТЕ РАЗВРАТИХА НАРОДИТЕ. Тези
думи отнеха благосъстоянието от света и историческата
свобода на личността, която свобода по-рано тъй много се
пазеше от натиска на тълпата. Интелигентните гои, не можаха
да вникнат в отвлечеността на тези думи, не схванаха
противоречието в тяхното значение и несъответствието
помежду им. Те не виждат, че в природата няма равенство и не

може да има свобода; че самата природа е установила
неравенството в умовете, в характерите и в способностите.
Всичко това гоите изпуснаха изпредвид, макар че в същност
силата на техните династически управления е изградена върху
този принцип. С течение на времето доктрината на
династическата приемственост за истинското положение на
работите в политиката е била загубена – обстоятелство, което
е послужило за успеха на нашето дело. По всички краища на
света думите: “Свобода, равенство и братство”
наелектризираха чрез нашите слепи агенти тълпите, които с
възторг понесоха нашите знамена. В същност тези думи бяха
червеи, които подкопаваха благосъстоянието на гоите,
унищожаваха навред мира, спокойствието, единството и
разрушаваха всички основи на държавите им. Вие ще видите,
че това послужи за нашето тържество. То ни даде възможност
да отнемем от ръцете на гоите най-важния им коз – да
премахнем привилегиите, които са същността на
аристокрацията им, която беше единствената защитница на
народите против нас. - ЮДЕИТЕ УНИЩОЖИХА
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАТА АРИСТОКРАЦИЯ. Народите,
настроени и ръководени от нас, унищожиха аристокрацията
си, която им беше естествена защитница и кърмачка, макар че
тази аристокрация работеше за собствените си интереси,
свързани неразривно с народното благосъстояние. Сега, с
унищожаването на аристокрацията, народите попаднаха под
гнета на новобогаташите, случайно забогатели безсъвестници,
които нахлузиха върху работниците жесток ярем. - ЧРЕЗ
МАСОНСТВОТО И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ЮДЕИТЕ МАМЯТ И ДЪРЖАТ В РЪКА
НАРОДИТЕ. И ето, ние се явяваме като спасители на
работниците от този гнет, като им предлагаме да влязат в
нашата войска – в редовете на социалистите, комунистите и
анархистите, на които ние винаги оказваме подкрепа в името
на братското правило за общочовешка солидарност,

прокарвана от нашето интернационално масонство.
- РЕПУБЛИКАТА Е ЕТАП КЪМ ЮДЕЙСКОТО
ВЛАДИЧЕСТВО. Всяка република минава няколко стадии.
Първият от тях включва първите дни на обезумял слепец,
който се лута ту надясно, ту наляво; вторият е демагогията;
третият – анархията, която е законна рожба на демагогията.
Анархията неизбежно води към деспотизма, но не към
законния, открития и отговорния деспотизъм, а към
невидимия и неизвестния, присъщ на всяка тайна
организация, която действа безцеремонно, защото се прикрива
зад гърба на разни агенти (тези юдейски агенти са масоните
– б. ред.).
- КАЧЕСТВА И РОЛЯ НА МАСОНИТЕ. Обикновено в
тайните общества постъпват най-охотно аферистите,
кариеристите и въобще хора, които преди всичко са
лекомислени, с които не е трудно да се ръководи делото и
навива механизма на проектираната от нас машина. Ако
светът се развълнува от незадоволства, то това ще рече, че нам
е било нужно да го разбунтуваме, за да разстроим твърде
голямата му солидарност. Ако всред него възникне заговор, то
начело на него няма да застане друг, освен някой от нашите
най-верни слуги. Естествено е, че никой друг, а само ние
можем да направляваме масонските действия, защото
само ние знаем къде ги водим и ние знаем крайната цел
на всяко действие. Гоите нищо не знаят. Те не могат да
знаят дори най-близкия непосредствен резултат на каквото и
да било, проведено от нас действие. Те и не подозират, че
всичко, което днес вършат по своя инициатива, го
вършат по наше внушение. Обикновено гоите вършат
всичко от дребни увлечения, да удовлетворяват своето
самолюбие. Гоите отиват в ложите или от любопитство, или с
надежда чрез ложите да се доберат до обществената трапеза.
Някои отиват там, за да имат възможност да изказват пред

публиката своите неосъществени, празни мечтания. Те
жадуват само за успехи и за ръкопляскания – неща, на които
ние сме твърде щедри. Ние им даваме тези успехи, за да ги
направим самонадеяни, а със своята самонадеяност те
незабелязано възприемат нашите внушения. Напълно
уверени, че във всичко следват собствените си мисли, те
и не допущат, че могат да се подадат на чуждо влияние.
Вие не можете да си представите, как самоувереността
може да доведе и най-умните гои до безсъзнателната
наивност, при която твърде лесно, при най-малкия
неуспех, дори с прекратяване само на аплодисментите,
гоят-масон се обезкуражава и изпада в робска
послушност, стига да му се обещае, че ще му се
възобнови успеха. Тази тяхна психология значително
облекчава нашата задача да ги направляваме, както
желаем. Ние залъгахме гоите масони с мечти за някакъв си
символически цялостен колективизъм. Те не са в състояние да
разберат, и никога не ще разберат, че това е само една въдица,
че идеята за цялостния колективизъм е нарушение на
най-главния закон на природата, която от сътворението на
света е създавала неприличащи един на друг индивиди, т.е.
установила е закона за индивидуалността... И ако ние
можахме да заслепим гоите до такова безумие, то не е ли
очевидно, че умът им е съвсем неразвит в сравнение с нашия
ум?! Ето кое, именно, най-много гарантира нашия успех.
- ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА НАРОДИТЕ ЧРЕЗ НАЙВЕРНИТЕ СИ ОРЪДИЯ – МАСОНИТЕ. За да не може ръката
на слепия народ да се освободи от нашето ръководство, ние
трябва винаги да се намираме в тясно общуване с него, ако не
лично, то чрез най-верните си слепи оръдия – братята масони.
- МАСОНСТВОТО СЛУЖИ ЗА НЕПРОНИЦАЕМО
ПРИКРИТИЕ НА ЮДЕЙСКИТЕ СИЛИ. Кой и как може да

събори една невидима управляваща сила, която е скрита зад
официалната власт? А нашата сила е именно такава (говори се
за всемирното тайно еврейско правителство – Синедрионаб. ред.). Външното масонство служи за непроницаемо
прикритие на нея и на нейните цели. Планът за действие на
тази сила, даже и нейното местопребиваване, ще останат за
винаги неизвестни на народите.
- МАСОНСКИТЕ ЛОЖИ СА ПОДЧИНЕНИ НА ТАЙНОТО
ЮДЕЙСКО ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ. Ние ще
централизираме управлението на всичките масонски ложи под
едно управление, което ще бъде известно само на нас, като за
всички други ще остане напълно невидимо. Това управление
ще се състои само от наши мъдреци. В ложите то ще има свой
“таен” представител, който ще служи за прикритие на
управлението, което чрез него ще издава паролата и ще
диктува програмата. Тези ложи ще бъдат котилото на всички
революционни и либерални начинания. Техния състав ще се
подбира от всички слоеве на обществото. Най-тайните
политически замисли ще ни бъдат известни и ще попадат под
нашето ръководство в самия ден на тяхното възникване. В
числото на членовете на тези ложи ще приберем почти всички
агенти на международната и национална полиция, понеже
полицейската служба е незаменима за нас с възможността си
да се справя по своему с непокорните, да прикрива нашите
деяния, да създава поводи за недоволства и пр.
- ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИТЕ И МАСОНИТЕ СА СЛЕПИ
ОРЪДИЯ НА ЮДЕИТЕ. Скотовете гои, които ние
привлякохме да служат във външните масонски ложи,
за да ги откъснем от техните съвременници, нито знаят
какво нещо е масонството, нито дори подозират какви
са неговите цели. Бог нареди ние, неговият избран “народ”
да бъде разпилян по света. В тази разпръснатост всички
виждат нашата слабост, но се оказа, че в нея е и всичката ни

сила, която ни доведе до прага на световното владичество.
Още малко ни остава да доизградим постройката върху
положените вече основи.
- ЮДЕИТЕ ПО МИСТЕРИОЗЕН НАЧИН УБИВАТ
ВИНОВНИТЕ МАСОНИ.
Смъртта е неизбежния край за всекиго. По-добре този край
да се приближи към ония, които пречат на нашето дело,
отколкото към нас, които създаваме това дело. Ние
наказваме масоните по такъв начин, че никой освен
братята, дори самите жертви, не подозират откъде идва
наказанието. Когато е нужно да умрат, те умират винаги
като че ли от нормално заболяване и когато братята
масони узнаят за това, не смеят да протестират. С такива
мерки ние сме пресушили в средата на масонството всяка
възможност за протест против нашите разпореждания. Ние
проповядваме на гоите либерализъм, но своя народ и нашите
агенти държим в абсолютно послушание.
- ЮДЕЙЩИНАТА СЕ КРЕПИ ВЪРХУ ГЛАДА И
ИЗРАЖДАНЕТО НА НАРОДНИТЕ МАСИ. Аристокрацията,
която по право се ползуваше от труда на работниците, беше
заинтересувана от това, работниците да бъдат сити, здрави и
силни. Ние, обаче, сме заинтересувани в обратното – в
израждане на гоите. Нашата сила и власт се крият в
хроническото недояждане и в слабостта на работниците,
защото това ги закрепостява под нашата воля. С нуждата и с
раждащата се от нея робска зависимост ние ще движим
тълпите и с техните ръце ще унищожаваме ония, които се
изпречват на нашия път, и когато дойде времето да се
короняса нашият всемирен владетел, същите тези робски ръце
ще пометат всички препятствия, които му пречат. –
ПОЛИТИЧЕСКАТА СВОБОДА Е ФИКЦИЯ. Трябва да
умеем, когато стане нужда, да използваме тази неопределена

идея за примамка, с цел да привличаме народните сили и да
сломяваме, когато пожелаем, една властвуваща партия. – В
ПОЛИТИКАТА НЯМА МОРАЛ. УПРАВНИКЪТ ТРЯБВА
ДА БЪДЕ ХИТЪР И ЛИЦЕМЕРЕН. Най-големите човешки
добродетели – откровеността и честността – в политиката са
пороци, защото смъкват от престолите държавници, посигурно и по-бързо, отколкото може да стори най-силният им
враг. Тези качества трябва са атрибути на християнските
държави; ние никога не трябва да се ръководим от тях.
- ОБЕДНЕЛИТЕ НАРОДИ СА В БЕЗНАДЕЖДНО
РОБСТВО. ТЕ ИМАТ САМО ФИКТИВНИ ПРАВА. Ние сме
вмъкнали в конституциите на държавите права на народните
маси, които в същност са фиктивни, а не действителни.
Всичките тези така наречени “права” на народа, съществуват
само като отвлечени идеи, които никога на практика не ще се
осъществят. Каква полза има пролетаризираният работник,
който се е превил под тежестта на труда и е потънал в грижи
за своята участ, от правата на бърборковците да дрънкат
глупости, на вестникарите – да дращят наред с разумното и
безброй глупости, щом пролетариата няма от конституцията
никаква друга полза, освен трохите, които ние му хвърляме от
нашата трапеза, в замяна на неговия глас в полза на нашите
предложения, на нашите кандидати и агенти? ПАРЛАМЕНТИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ СЪБРАНИЯ СА
АРЕНИ НА БЪРБОРСТВО. Неуморими бъбрици обърнаха
заседанията на парламентите и на административните
събрания в ораторски състезания. Дръзки вестникари и
безсрамни памфлетисти ежедневно нападат
административния персонал. Злоупотребите с властта
окончателно ще подготвят всички учреждения към падане и
скоро всичко ще се сгромоляса надолу с главата под ударите
на тълпите.
– ЮДЕИТЕ ВНУШАВАТ НА НАРОДИТЕ СВОБОДА И

РАЗПУСНАТОСТ НА НРАВИТЕ, ЗА ДА ГИ ТЛАСНАТ КЪМ
ПИЯНСТВО И РАЗВРАТ. Погледнете пияните, оглупели от
вино гои, на които правото за безмерното му употребление е
дадено заедно със свободата. Ние не бива и не ще допуснем
синовете на израила да стигнат до същото положение.
Народите на гоите са зашеметени от спиртни напитки, а
младежта им е оглупяла от разврат, в който я тласкат нашите
агенти (тогава пресата а сега и медиите, филмовите и
музикални къщи и т.н. - б. ред.).– АРИЙЦИТЕ СА
ТЕОРИТИЦИ И РУТИНЕРИ. Както ви е известно, нашите
специалисти черпят нужните за управлението познания из
нашите политически планове, из опита на историята и
наблюденията над всеки протичащ момент. Гоите не се
ръководят от опита на безпристрастните исторически
наблюдения, а от теоретическата рутина и то без всякакво
критическо изследване и усет към резултатите. Ние няма защо
да държим сметка за гоите – нека временно те да се веселят и
да живеят с надежда за нови увеселения или със спомените за
преживяното. - ЮДЕИТЕ СЪЗНАТЕЛНО ЗАМЪГЛЯВАТ
ВСИЧКИ ГОЛЕМИ ОБЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ. Народите и
правителствата се задоволяват в политиката само с
външната, формалната страна на въпросите. Та и къде
могат те да виждат истинската страна на нещата, когато
за техните представители най-важното е да се веселят.
За нашата политика е твърде съществено да се знае тази
подробност, тя ще ни помогне, когато ще почнем
разглеждането на въпросите за: разделяне на властите,
свободата на словото, печата, религията, вярата, правото на
сдружение, равенството пред закона, неприкосновеността на
собствеността, жилището, данъците, идеята за скрития налог и
обратната сила на законите. Всичките тези въпроси са от
такова естество, че тях направо и открито пред народа човек
не трябва никога да разглежда.–ЮДЕИТЕ
ФАЛШИФИЦИРАТ НАУКАТА И ЗАБЛУЖДАВАТ ВСИЧКИ

НАРОДИ. Нека за гоите да играе най-главна роля онова,
което ние сме им внушили да считат за повеление на науката,
на “теорията”. За тази цел, чрез нашата преса ние постоянно
възбуждаме сляпо доверие към тези научни повеления.
Интелигентните гои ще се кичат със знания и без да
проверяват логичността им, ще привеждат в действие всички
получени от науката сведения, които нашите агенти така
комбинират, че да възпитат умовете им в нужната за нас
насока. - ЮДЕИТЕ ПОДГОТВЯТ УСПЕХА НА
РАЗРУШИТЕЛНИТЕ УЧЕНИЯ. Обърнете внимание как ние
подготвихме успеха на дарвинизма и марксизма. Разлагащото
влияние върху гоевските умове на тези теории, поне за нас,
юдеите, трябва да бъде очевидно. - ЮДЕИТЕ ВЛАДЕЯТ НАЙВАЖНИЯ ФАКТОР НА ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ –
ПЕЧАТА ( в съвременното общество и електронните медии
– б. ред. ). Съвременните държави разполагат с една велика
сила, която движи мисълта на народите – това е печатът. Но
държавите не съумяха да използват тази сила и тя попадна в
нашите ръце. Чрез нея ние спечелихме влияние, оставайки
сами в сянка; благодарение на нея ние прибрахме златото, без
оглед на потоци човешки кърви и сълзи... Но ние откупихме
този успех, като жертвахме и мнозина от нашия народ. ЮДЕИТЕ РАЗВРАТИХА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУТИ,
ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО. Ние засегнахме
правовия ред, но ние заменихме този ред с либералния
безпорядъчен произвол. Ние засегнахме правосъдието,
изборните учреждения, печата, свободата на личността, а
най-главно, образованието и възпитанието като
крайъгълни камъни на свободния живот.
- ЮДЕИТЕ РАЗВРАТИХА МЛАДЕЖТА. Ние
зашеметихме, опиянихме и развратихме гоевската
младеж посредством възпитанието, като й внушихме
известни на нас лъжливи принципи и теории (чрез

създаването на субкултури, псевдоценности,
внушаването на измамни свободи, които разрушиха
семейните отношения и националните идеали – б.ред).
- ЮДЕИТЕ ЩЕ ОТКЛОНЯВАТ ОБЩЕСТВЕНОТО
ВНИМАНИЕ ОТ СЕРИОЗНИТЕ ВЪПРОСИ.
За да не би сами гоите да си поставят някои цели, ние ще ги
отвличаме с увеселения, игри, забави, сензации, с публични
домове... Скоро чрез печата ще почнем да предлагаме
конкурсни състезания в изкуството и спорта. Тези интереси
окончателно ще отвлекат умовете от въпросите, по които би
могло да се създаде стълкновение между нас и тях. Като
отвикнат все повече и повече да се занимават с
обществени работи и да мислят самостоятелно, хората
ще заговорят в унисон с нас, защото ние еднички ще
останем да им предлагаме нови насоки на мисълта...(Да
не забравяме, че протоколите са писани през XIX век. В
момента основна роля в обсебването и отвличането на
мислите, в разединяването и развращаването на “гоите”
играят електронните медии, интернет и фабриката за
илюзии Холивуд – б. ред.).
- ЮДЕИТЕ СЕ СТРЕМЯТ ДА ОТСЛАБЯТ
ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ. Главната наша задача е да бъде
отслабена гоевската обществена мисъл чрез критика; тези,
които размишляват и се противопоставят, трябва да се отучат
да размишляват; умствените сили трябва да се насочат в
словесни престрелки на празно красноречие. Народните
недостатъци, привички, страсти, правила за взаимоотношения,
да се умножат толкова много, че да се създаде хаос, в който
никой да не е в състояние да се организира, вследствие на
което и хората да престанат да се разбират един с друг. Тази
мярка ще ни послужи да посеем раздори във всички
партии, да разделим всички колективни сили, които още

не искат да ни се покорят, да обезоръжим всяка лична
инициатива, която в нещо би могла да пречи на нашето
дело. Няма нищо по-опасно от личната инициатива. Ако
тя е качество на гениален човек, той може да направи много
нещо от милионите хора, вред които ние посяхме семето на
раздора. Ние трябва да насочим възпитанието на
гоевските общества така, че при всяко дело, където
силната личност може да прояви инициатива, ръцете й
да увиснат в безнадеждност и безсилие. - ЮДЕЙСКАТА
ТАКТИКА Е ГЪВКАВА. Когато ще прилагате нашите
принципи, обръщайте внимание на характера на народа, в
страната на който се намирате и действате. Вие ще видите, че
няма да минат и десет години и най-упоритият характер ще се
промени и нови народи ще зачислим в редовете на покорените
от нашата власт.
- ЮДЕИТЕ, КОИТО НАСАЖДАТ БЕЗБОЖИЕТО, ЩЕ
НАЛОЖАТ НА ВСИЧКИ ЮДЕЙСКАТА ВЯРА. За да не
могат умовете на гоите да мислят и да следят развитието на
политическите въпроси, трябва да ги отвлечем и насочим към
промишлеността и към търговията. По такъв начин всички
нации, настървени във взаимна борба за свои изгоди, не
ще забележат общия си враг. Освен това, за да може
свободата окончателно да разложи и разори гоевските
общества, трябва промишлеността да се постави на
спекулативни начала, чрез които всички печалби не ще
се задържат в ръцете им, а ще минат в нашите
каси.Ожесточената борба за превъзходство в
икономическия живот ще създадат студени и
безсърдечни общества. Тези общества ще получат пълно
отвращение към религията. Тяхното ръководно начало ще
бъде само сметката, т.е. златото, към което те имат истински
култ, заради материалните наслаждения, които то може да
даде.
- ЮДЕИТЕ ПОДРИВАТ ХРИСТИЯНСТВОТО. Ние

вече се погрижихме да дискредитираме гоевското
духовенство, а с това и да разстроим делото му, което би
могло да ни пречи твърде много. Влиянието на
духовенството върху народа се понизява всеки ден.
Свободата на съвестта сега е провъзгласена навред и
християнската религия ще рухне. С другите религии ние ще
се справим още по-лесно, но да се говори за това е още
рано. Когато настане времето да се унищожи
окончателно папският двор, показалецът на една
невидима ръка ще посочи на народите пътя към него.
Тогава народите ще се хвърлят върху му, но ние ще се
явим като папски защитници. Тази диверсия ще ни даде
възможност да се промъкнем в недрата на папския двор
и няма вече да излезем от там, докато не подчиним
всичките му сили. Юдейският владетел ще бъде
истинският вселенски папа. Той ще бъде патриарха на
интернационалната църква. Но докато превъзпитаме
младежта в новите преходни вероизповедания, а след това и в
нашата вяра, ние няма открито да засягаме съществуващите
църкви. Ще се борим с тях чрез критика, която да предизвика
разкол. Въобще, ръководеният от нас съвременен печат ще
изобличава държавните работи, религиите и бездарността на
гоите по начин, който без да почива на някакви принципни
положения, само ще ги унизява всячески, за да ни даде
възможност да ги унизим така, както умее само нашето
гениално племе.
- ЮДЕИТЕ УСЛОЖНИХА И ОБЪРКАХА
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.
Над съществуващите закони, без съществено да ги
изменяме, а само като ги изопачихме с противоречиви
тълкувания, ние създадохме грандиозно дело.- ЮДЕИТЕ
УБИХА ПРЕСТИЖА НА ЗАКОНИТЕ. По наше влияние

гоевските закони почти не се изпълняват. Ние
внушихме свободното тълкуване на законите и с това
подронихме техния престиж. По най-важните принципни
въпроси и дела съдилищата решават така, както ние им
предписваме. Те виждат нещата в оная светлина, в
каквато ние ги осветляваме чрез гоевската
администрация и чрез подставени лица, с които ние
наглед нямаме нищо общо. Ние оставаме скрити зад
мненията на вестниците и на другите издания. Дори
сенаторите и висшата администрация сляпо приемат нашите
съвети. Простият, животинският ум на гоите не е
способен нито за анализ, нито за наблюдения, нито пък
да предвиди към какво води известна постановка на
даден въпрос. - КАКВИ СА СЕГАШНИТЕ СЪДИИ И
ЧИНОВНИЦИ.
Сега гоевските съдии правят компромиси при всички
престъпления, защото нямат правилна представа за
своето назначение. Както животните пускат малките си
да търсят храна, така и гоите назначават своите
партийни съмишленици на доходни служебни места, без
да им разясняват за какво са създадени тези места. С
това гоите със собствената си администрация рушат
управлението си. – ЮДЕЙСКОТО ПРАВО Е В СИЛАТА.
Нашето право е в силата. Думата право е отвлечена, без
реална стойност и с нищо недоказан смисъл. В държава с
неправилна организация, с отслабнала сила на законите и
намалена власт на владетеля, поради размножилите се от
либерализма “права”, аз черпя новото право – правото на
силния: да се намеся и премахна всички съществуващи уредби
и постановления, да сложа ръка върху законите, да преустроя
учрежденията и най-после да стана господар на ония, които са
предоставили нам правата на своята сила, като са се отказали
от тях доброволно в името на либерализма. За да бъдат

действията целесъобразни, трябва да се вземат под внимание
подлостта, неустойчивостта и непостоянството на тълпата,
нейната неспособност да разбира и да чувствува условията на
собствения си живот и на собственото си благополучие. ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ
СИЛИ. Аз мога с положителност да заявя, че в сегашното
време ние сме законодателите; ние определяме състава на
съда и ние раздаваме правосъдието; ние наказваме и
помилваме. Ние управляваме със силна ръка, защото държим в
ръцете си и остатъците на разнебитената гоевска
общественост, която някога е била силна, но сега покорна нам.
Ние държим в ръце необузданите честолюбия,
ненаситната алчност, безпощадното отмъщение и
злобната ненавист.
– ЗЛАТОТО Е ВСЕМОГЪЩО. САМОУПРАВЛЕНИЕТО
РАЗЛАГА НАРОДИТЕ. В наше време силата на златото
измества властта на управниците либерали. Мина времето на
самоуправлението. Всяка държава, изтощена от собствените
си конвулсии или от вътрешни разпри е в наша власт.
Деспотизмът на капитала, който всецяло е в наши ръце, подава
на такава държава сламката, за която тя по неволя се хваща,
защото иначе ще се сгромоляса в пропастта.
- НАЗНАЧЕНИЕ НА ПАРИТЕ
Парите съществуват, за да бъдат винаги в обръщение. Всеки
техен застой се отразява гибелно върху хода на държавния
механизъм, на който те служат като смазочно средство (В
момента еврейските банки задържат целенасочено
голям процент от паричните средства,
предизвиквайки целенасочено световна криза, която е
крачка към тяхното всемирно господство – б.ред.).
- ЧРЕЗ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВОЙНИ ЮДЕИТЕ

ДЪРЖАТ В РЪКА НАРОДИТЕ.
За успеха на крайната ни цел е необходимо войните да не
носят териториални изменения; това ще пренесе конфликтите
на икономическа почва, в която народите ще почувстват и ще
се убедят в силата на нашето надмощие. Тогава нашата
международна агентура, след като раздруса народите и
промени нравите им, ще ни даде възможност да ги
управляваме. Администраторите-гои, които ние ще
назначаваме, в зависимост от тяхната работоспособност и
робски наклонности, не ще бъдат подготвени за управление и
лесно ще станат пионки в нашата игра, в ръцете на нашите
учени и гениални съветници-специалисти, възпитани още от
детинство да ръководят.
- ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КРИЗИ И
ПРИНУЖДАВАТ ПРАВИТЕЛСТВАТА ДА ПРАВЯТ
ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ.
Ние създадохме всред гоите икономически кризи с
единствена цел да извадим парите от обръщение. Така се
блокираха грамадни частни капитали, гражданите изтеглиха
от държавните банки парите си и държавите биваха принудени
да се обръщат към капиталистите за заеми. Тези заеми
отегчават държавните финанси с плащането на проценти и ги
поставят в зависимост от кредиторите. Капиталистите
(евреи – б.ред) отнеха индустрията от ръцете на
занаятчиите и я съсредоточиха в свои ръце. Така те
изсмукаха всичките народни сокове, а с това и
държавните. Количеството на парите, които сега се пущат в
обръщение, не съответстват на нуждите на живота и не може
да задоволи нуждите на работниците.
- ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ: ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ.
Всеки заем е доказателство за държавно безсилие и

неразбиране на държавните работи. Заемите висят над
главите на управниците като дамоклев меч и ги
принуждават вместо да събират от поданиците си
временни налози, да идат с протегнати ръце да просят
милостиня от нашите банкери. Външните заеми са
пиявици, които никой не може да откъсне от
държавното тяло, ако те сами не паднат, или държавата
сама не ги отхвърли. Но гоевските държави не ги
откъсват, а ги залепят на себе си, и затова неизбежно
ще загинат по собствена вина. Всъщност, каквото
представлява сам по себе си обикновеният заем, това е и
външният заем. Заемът е пускане на държавни полици, които
имат едно процентно задължение, съразмерно със сумата на
взетия капитал. Ако заемът се плаща с лихва 5%, то след 20
години държавата изплаща лихви, които достигат размера на
направения заем. За срок от 40 години тя плаща лихви два
пъти повече от самия заем; за 60 години – три пъти повече, а
дългът все си остава непокрит.

- ВЪНШНИТЕ ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ СА ПО ЮДЕЙСКО
ВНУШЕНИЕ, ЗА ЮДЕЙСКИ ИНТЕРЕСИ.

От тази равносметка става очевидно, че държавата при
поголовния данък взема последните стотинки на бедняците
данъкоплатци, за да изплаща задълженията си по заеми към
чуждестранните банкери, вместо да събере тези стотинки за
своите нужди, без да плаща проценти. Когато ние чрез
подкуп на тези, които ни трябваха, накарахме гоите да
правят външни заеми, всичките държавни богатства
потекоха в нашите каси и всички гои почнаха да ни
плащат данък за поданство. Лекомислието на гоевските
владетели към държавните работи, продажността на

министрите и невежеството на финансовите управници
задължиха държавите с неизплатими дългове към
нашите банкери.

- ВЪТРЕШНИ ЗАЕМИ.

За външните заеми аз не ще говоря повече, защото е
ясно, че те ни храниха с националните сокове на
гоевския труд. Когато дойде нашата всемирна държава,
те от външни ще се превърнат във вътрешни. Сега ще
изложа подробностите на гоевските вътрешни заеми:
Държавите откриват подписка за своите облигации, т.е. за
процентните книжа. В продължение на няколко дни касите на
държавната хазна се препълват, но, разбира се, и скоро се
изпразват, защото парите ще отидат за покриване на нуждите,
които породиха заема (тоест лихвите по външният дълг към
еврейските банки – б.ред.). За да платят процентите на
вътрешният заем, те са принудени да прибягват към нови
заеми, които не покриват задълженията, а само увеличават
общия дълг. А когато кредита се изчерпи, принудени са с нови
налози да покриват не заема, а само лихвите му. Тези налози
са пасив, употребяван за покриване пак на пасива. За да
отхвърлят от себе си отговорността за пасива от много
милиони, правителствата пристъпват към конверсии, които
намаляват лихвите, но не покриват дълговете. В бъдеще при
външните дългове конверсии няма да правим и
гоевските държави ще бъдат поставени в тежко
положение когато си поискаме всички пари обратно.

- ЗЛАТНАТА ВАЛУТА

Ние се постарахме да изтеглим колкото е възможно
повече злато от обръщение, обричайки на гибел всички
държави, които са я приели.

- ПРОЦЕНТНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПРЕДИЗВИКВАТ
ЗАСТОЙ.

Заменяването на част от монетния знак с процентни книжа
предизвиква точно такъв застой. Последствията от подобни
мерки сега вече достатъчно се забелязват.

- МОНОПОЛИТЕ ЩЕ УНИЩОЖАТ БОГАТСТВАТА.
КАПИТАЛЪТ ТРЯБВА ДА ВЛАДЕЕ ИНДУСТРИЯТА И
ТЪРГОВИЯТА.

Капиталът, трябва да получи свобода за монопол на
промишлеността и търговията, нещо, което с невидима ръка
вече се привежда в изпълнение във всички части на света.
Тази свобода ще даде политическа сила на
индустриалците, която ще се използва за потискане на
народите. Ние скоро ще почнем да учредяваме грамадни
монополи, резервоари на колосални богатства, от които дори
крупните гоевски състояния ще изпаднат в такава зависимост,
че ще се стопят заедно с държавния кредит, който имат, още
на другия ден след политическата катастрофа.

- ЮДЕЙСКИЯТ КАПИТАЛ ТРЯБВА ДА УНИЩОЖАВА
ЗЕМЕВЛАДЕНИЕТО.

Земевладелска класа за нас е вредна, защото може да
бъде самостоятелна в придобиване средства за живот.
За това е необходимо на всяка цена да я обезземлим.
Най-добрият способ за достигане на тази цел е увеличаване на
поземлените данъци и ипотекиране на земята. В същото време
усилено трябва да се покровителства търговията и
индустрията, а най-главното спекулацията, ролята на която е
да бъде в противовес на индустрията. Ако няма спекулация,
индустрията ще увеличи частните капитали и ще
подпомогне повдигането на земеделието, понеже ще
освободи земята от задълженията към земеделските
банки. Необходимо е индустрията да изсмуче от земята и от
работните ръце капиталите и чрез спекула да ги предаде в
наши ръце. Така ние ще приберем всички пари на света и
ще хвърлим всички гои в редовете на пролетариите.
Тогава гоите, за да получат насъщните средства за
съществуване, ще се преклонят пред нас. (Спомнете си
как постепенно бе унищожено Българското село. Как с един
замах събираното и обработваното от много поколения бе
национализирано. Как Българина се затвори в малките
бетонни килийки по градовете, зависейки от жалките
подаяния, които му бяха подхвърляни. Как в последствие в
“демокрацията” стопанствата бяха разорени от
прекупвачи, които даваха за продукцията жълти стотинки,
а в същото време внасяха евтини и пълни с химия зеленчуци
и меса от Китай, Турция, Йордания или Египет. Помислете
кой сега изкупува на безценица плодородната Българска земя
и кой даде права на циганите да вилнеят из Българските
села – б.ред.).

- ЮДЕИТЕ ЩЕ УВЕЛИЧАТ РАБОТНАТА ЗАПЛАТА И
ЕДНОВРЕМЕННО ЩЕ ПОВИШАТ ЦЕНИТЕ. Ние ще
увеличим работната заплата, но това няма да принесе никаква

полза на работниците, защото в същото време ще
предизвикаме поскъпване на предметите от първа
необходимост. Освен това, майсторски и дълбоко ще
подкопаем изворите на производството, като насочим
работниците към анархия, като ги приучим на спиртни
напитки и заедно с това вземем мерки, за да прогоним от
земеделието всички интелигентни гоевски сили.

- ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ РАЗДЕЛЕНИЕТО МЕЖДУ
НАРОДИТЕ. Необходимо е да създадем във всички
държави само пролетаризирани маси с неколцина
предани нам милионери, политици и военни. Ние на
всяка цена трябва да създадем брожения, раздори и
вражди в цяла Европа, а чрез нея и във всички други
континенти. На всяко противодействие ние трябва да
бъдем в състояние да отговорим с война от съседите на
оная страна, която би се осмелила да ни противодейства;
но ако и тези съседи помислят да застанат колективно
против нас, ние сме длъжни да дадем отпор с всеобща
война. Ние трябва да принуждаваме гоевските
правителства към действия, полезни на нашия широко
замислен план, който е вече близо до въжделеното си
осъществяване. Това трябва да става, като че ли под
натиска на общественото мнение, което в същност се
създава от нас с помощта на така наречената “велика
сила” – печата, който с малки изключения, за които няма
защо да се държи сметка, е изцяло вече в нашите ръце.

- ДВАДЕСЕТ ВЕКА ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ ВРАЖДИТЕ
МЕЖДУ ХОРАТА И НАРОДИТЕ. Една световна коалиция
на гоите би могла временно да спечели някакъв успех
над нас, но ние сме осигурени срещу това, поради

дълбоките корени на разединението между тях, които
вече не могат да бъдат изкоренени. Ние
противопоставихме едни срещу други личните и
национални интереси на гоите, религиозните и
племенни ненависти, които насаждахме в техните сърца
в продължение на двадесет века. Държавите не могат да
направят дори нито едно малко, частно съглашение, без
и ние тайно да участваме в него. - СИЛАТА НА ЮДЕИТЕ
Е В РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОРОЧНОСТТА НА ДРУГИТЕ
НАРОДИ. В сегашно време, ние като международна сила,
сме неуязвими, защото, когато едни държави ни
нападнат, други ни поддържат. За нашето могъщество
съдействува неизтощимата подлост на гоевските
народи, които пълзят пред силата и са безжалостни към
слабостта.

- ЮДЕИТЕ ИЗПОЛЗВАТ И АНТИСЕМИТИЗМА ЗА
СВОИТЕ ЦЕЛИ.

“Де факто” ние вече сме обезсили всички гоевски
правителства, макар между тях “де юре” да съществуват
още много привидно самостоятелни. Ако сега някои
държави повдигнат протест против нас, това ще бъде за форма,
по наше желание и разпореждане, защото техният
антисемитизъм ни е нужен, за да държим в ръка и
нашите по-малки братя – евреи. Няма да разяснявам това,
защото то вече беше предмет на нееднократни наши беседи.

- ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОДРИВАТ
ОСНОВИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.

От нас изхожда всесковаващият терор. Ние имаме в
услуга хора, представляващи всички мнения и всички
доктрини: монархисти, демократи социалисти,
комунисти и всякакви утописти. Ние сме впрегнали в
работа всички и всеки един подкопава последните остатъци на
властта, старае се да срине всички установени порядки.
Всички държави, измъчени от неуредици, искат покой. За да
имат мир, те са готови да пожертват всичко. Но ние няма да
им дадем мир, докато те открито и с покорност не признаят
нашето интернационално свръхправителство.
Разпокъсаността на партиите хвърли народите в наши
ръце, защото за водене на партийни борби са
необходими пари, а всичките пари са в нашите каси.

- ОБЩЕСТВЕНИЯТ ХАОС ЩЕ НАЛОЖИ ЮДЕЙСКОТО
ГОСПОДСТВО. Ние така ще изтощим гоите, че ще ги
принудим сами да ни предложат международната власт,
която, поради това, че сме навсякъде по света, ще може
без всякаква спънка да обхване всички държавни сили
на света и да образува свръхправителство. На мястото на
съвременните правителства ние ще поставим страшилище,
което ще се нарича свръхправителствена администрация
(Европейски съюз, Съединени щати, Руска федерация и други
създаващи се в момента глобални образувания с тяхната
администрация като стъпка към едно световно
правителство – б. ред.).

- ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ОТРОВИ ДЪРЖАВНИЯ
ОРГАНИЗЪМ.

Учрежденията са раздробили и разделили помежду си

властта на държавата: законодателна, изпълнителна и
съдебна. Те трябва да действуват в държавния
организъм както действуват органите в човешкото тяло.
Ако се повреди една част, държавата ще заболее, както
заболява човешкото тяло и ще умре. След като ние
внесохме в държавния организъм отровата на
либерализма, целият политически състав на организма
се измени: държавите заболяха от смъртоносна болест –
от отравяне на кръвта. Остава да чакаме края на
агонията им.

Ние заменихме владетеля с карикатурния израз на
управлението – с президента на републиката, който е
взет от тълпата, из средата на нашите креатури, на
нашите роби. Ето каква бе мината, която ние поставихме
под гоевския народ. Малко по малко, крачка по крачка,
ще унищожим в конституциите всичко, което ни пречи и
да прокараме в тях това, което ще изземе собственото
им съдържание до толкова, че когато настъпи момента,
ще можем незабелязано да превърнем всяко управление
в наша монархия.

- НАД ИЗТОЩЕНИТЕ НАРОДИ ЩЕ СЕ ПРОВЪЗГЛАСИ
ВСЕМИРНИЯТ ЮДЕЙСКИ ЦАР.

Необходимо е непрестанно, във всички страни, да се
объркват отношенията на гражданите, да се изтощават
правителствата, да се преуморяват от безредици,
вражда, борби, ненавист и болести и пр. всички, така че
гоите да достигнат положение да не виждат друг изход,
освен да приемат нашето пълно господство... Ако ние

дадем на народите отдих, едва ли някога ще настъпи
желаният от нас момент.

- БЪДЕЩАТА ЮДЕЙСКА ВЛАСТ ЩЕ РЕОРГАНИЗИРА
ОБЩЕСТВОТО И ЩЕ ПРЕВЪЗПИТА МАСИТЕ ЗА
ПЪЛНАТА ИМ РОБСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. При сегашното
състояние на науката и при създаденото от нас в нея
направление, народът, който сляпо вярва на печатното слово
(а вече и в телевизията и радиото – б.ред.), поради невежество
и внушени заблуждения, питае вражда към всички по-високо
стоящи от него съсловия, защото не разбира значението на
всяко от тях... Тази вражда още повече ще се усили при
икономическите кризи, които спират борсовите сделки и
вървежа на промишлеността. С всички възможни средства
и с помощта на златото, което е изцяло в нашите ръце,
ние ще създадем всеобща икономическа криза и ще
изхвърлим на улицата цели тълпи работници,
едновременно във всички страни на Европа (това което
вече се случва около нас – б.ред.). Тези тълпи ще се
нахвърлят с наслаждение да проливат кръвта на ония,
на които те с простотата на своето невежество завиждат
и чиито имущества ще им бъде тогава възможно да
ограбят. Те няма да засегнат нас – юдеите, защото нам
ще бъде известен денят на нападението и ще вземем
мерки за запазване. Спомнете си френската революция,
на която ние дадохме името “велика”, тайните на чиято
подготовка нам бяха добре известни, защото тя цялата
беше наше дело (Тогава за няколко месеца всичкото
жито и голяма част от селскостопанската продукция
на Франция е изкупена и изнесена от богатите
еврейски търговци, което предизвиква невиждан глад.
Тези еврейски агенти в същото време плащат,
въоражават и докарват в Париж от цялата държава

най-жестоките престъпници заедно с техните банди.
Те именно осъществяват революцията. Същият
сценарий се повтаря и при другата “велика
октомврийска” революция, като по същия начин я
последват масово разорение и зверства над народа –
б.ред.). От тогава ние водим народите от едно
разочарование към друго, за да ги насочим в
определения ден в полза на оня цар-деспот със Сионска
кръв, когото ние готвим за владетел на света.

- “ПРОТОКОЛ 2: - ПРЕВРАТЪТ.

Във всичко, което дотук ви изложих, аз се постарах да
обрисувам тайната на миналото и настоящето, вървейки по
потока на великите, идващи в близко бъдеще събития;
докладвах ви тайната на законите за нашите отношения към
гоите и за финансовите операции. На тази тема ми остава да
добавя още малко. В нашите ръце е най-могъщата
съвременна сила – златото, с което във всеки момент
ние можем да разполагаме от нашите банки и
хранилища в неограничено количество.

- ЮДЕИТЕ НЕ СЕ СПИРАТ ПРЕД НИКАКВИ ЖЕРТВИ,
ЗА ДА ПОСТИГНАТ СВОЯТА ЦЕЛ.

Колко нашите древни мъдреци са били предвидливи, когато

са казали, че за да се постигне една сериозна цел, човек не
трябва да се спира пред средствата, нито да държи сметка за
числото на жертвите!

...Ние не сме държали сметка за жертвите, дадени от
скотското семе на гоите; не са малко и нашите жертви, но в
замяна на тях ние дадохме на синовете на Израила такова
привилегировано положение на земята, за каквото те не са
могли дори да мечтаят. Със сравнително малко жертви от
наша страна ние не само запазихме народността си от гибел,
но печелим победата на световната арена.

- ЮДЕИТЕ ЩЕ МИНИРАТ ВСИЧКИ СТОЛИЦИ И ЧРЕЗ
УЖАСА НА РАЗРУШЕНИЕТО ЩЕ ОТСТРАНЯТ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО.

Вие казвате, че ако преди определеното време се узнаят
нашите планове, против нас ще се вдигнат с оръжие в ръка; но
ние сме взели мерки срещу това и на Запад имаме вече такава
терористическа система, която може да накара и най-храбрите
души да затреперят. Подземни съобщения като
“Метрополитен”, ще бъдат прокарани под всички столици и,
ако стане нужда, тези столици ще бъдат вдигнати във въздуха
с всичките им организации, държавни институти и население.

- ПРЕВРАТЪТ. Като установим приблизително
последователността на действията ще довършим
подробностите в комбинациите, които ще довършат преврата в
хода на държавната машина. В тези комбинации аз включвам
свободата на печата, правото на сдружение, свободата на
съвестта, изборното право и много други права, които трябва

да изчезнат от човешката мисъл още на другия ден, след като
бъде провъзгласена новата конституция. За нас е нужно, щото
още от първия момент на преврата зашеметените и потиснати
от гняв и недоумение народи да почувстват, че сме толкова
силни, неуязвими и изпълнени с духовна мощ, че в никакъв
случай няма да се церемоним, че не само няма да обръщаме
внимание на техните мнения и желания, но ще сме готови и
способни във всеки момент и на всяко място, с подавляваща
сила и строгост да задушим всички прояви на недоволство; че
ние, които с един замах установихме всичко, каквото ни е било
нужно, в никакъв случай няма да делим с тях нашата власт...
Тогава те от страх ще си затворят очите и смирено ще чакат
развитието на събитията. - ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ЩЕ СЕ
СЪЗДАДЕ ЧРЕЗ ЕДНОВРЕМЕННИ ПРЕВРАТИ ВЪВ
ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ.

Когато най-после окончателно се възцарим чрез
едновременни държавни преврати, които ще се извършат,
когато всички съществуващи правителства бъдат признати за
негодни, а до тогава ще мине още доста време, може би и цял
век (времето вече настъпва – б.ред.) – ние ще вземе
мерки, за да не се правят срещу нас заговори. Затова найнапред безмилостно ще наказваме всички, които посрещнат
нашето възцаряване с оръжие в ръка.

- ЮДЕИТЕ СЧИТАТ НАРОДИТЕ ЗА СТАДО ОВЦИ И
ЗАТОВА ЩЕ ГИ ОБЕЗПРАВЯТ. Гоите са стадо овци, а ние
за тях сме вълци. А нали знаете какво става с овците,
когато в кошарата им се промъкнат вълци?... Гоите ще
затворят очите си още и за това, защото ние ще обещаем да им
върнем всичките отнети свободи, след като усмирим враговете
на мира и закрепим новите институти. Трябва ли да казвам

колко време гоите ще очакват това възвръщане на правата?

- ЮДЕИТЕ РАЗЧИТАТ, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ
ПРИЗНАТЕЛНОСТТА НА НАРОДИТЕ. Когато извършим
нашия държавен преврат, ще кажем на народите: “Всичко
беше извънредно лошо, всички страдаха, но ние унищожихме
причините на вашите мъки: политическите гонения и
различия, границите, различните монетни системи.”
Гласуването, което направихме оръдие за нашето
възцаряване, като приучихме към него дори най-долните
членове на човешките общества ще изиграе този път своята
последна роля. Внушеното от юдеите всеобщо гласоподаване
понизи силата на народите. Ние трябва да привлечем към
гласуване всички граждани, без разлика на клас и на
ценз, за да подчертаем абсолютизма на общественото
мнозинство, което не се състои само от интелигентните
класи. По такъв начин, като втълпим на всички мисълта за
значението на отделната личност, ще разрушим значението и
възпитателната роля на гоевското семейство, ще отстраним
изпъкването на индивидуалните умове над тълпата, която
ръководена от нас няма да им даде да се издигнат, нито дори
да се изкажат. Тълпата е привикнала да слуша само тези,
които й плащат за послушанието и вниманието. С
всичко това ние ще създадем такава сляпа сила, която
никога не ще бъде в състояние да се мръдне без
ръководството на нашите агенти, които ще заместят
гоевските лидери. Народите ще се подчиняват на този
режим, защото ще знаят, че от новите лидери – наши агенти,
ще зависят и работата, и подаянията, и получаването на
всички блага (внасянето на емигранти от Азия и Африка в
развитите западните общества, помощите и облекченията
за малцинствата, които скоро ще станат мнозинства,
покровителството над крадливи, мързеливи, умствено

изостанали и паразитни етноси, като циганите в България,
цели именно създаване на сляпо подчинена, манипулируема и
безгръбначна тълпа електорат, която живеейки на гърба на
все по-изнемогващите общества ще подари властта на найпаразитния народ на земята – евреите – б. ред.).

- “ПРОТОКОЛ 3: - СВЕТОВНОТО ЕВРЕЙСКО
ГОСПОДСТВО.

- ЮДЕИТЕ СА УБЕДЕНИ В СВОЯТА КРАЙНА ПОБЕДА.
“Чрез Иехова царуват Царете.” А чрез пророците нам е казано,
че от самия Бог ние сме избрани да царуваме над цялата земя.
Бог ни е наградил с гения, който може да се справи с тази
задача.

- ЮДЕЙСКИЯТ ДЕВИЗ Е: ХИТРОСТ, ЛИЦЕМЕРИЕ,
НАСИЛИЕ, ГРАБЕЖ И ТЕРОР. Нашият девиз е: “Сила и
лицемерие”. Ние сме длъжни да не се спираме пред подкупа,
измамата и предателството, стига с това да постигнем нашата
цел. Трябва да умеем без колебание да вземем чуждата
собственост, ако с нея можем за добием покорността на гоите
и властта над тях. Ние ще възтържествуваме и ще закрепостим
всичките правителства под нашето върховно правителство, не
толкова със самите средства, колкото с доктрината на
строгостта. Достатъчно е да се знае, че ние сме неумолими, за
да се прекрати непослушанието.

- БЪДЕЩОТО ЮДЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ
КРАЙНО ДЕСПОТИЧНО. Каква форма на административно
управление може да се даде на сегашните общества, в които
подкупничеството е проникнало навред, където богатствата се
движат изключително чрез тъмни сделки, където царува
разпуснатостта, където нравствеността се поддържа с
наказателни мерки и със сурови закони, а не с доброволно
възприети принципи, където чувствата към отечество и
религия са потиснати от космополитически убеждения? Ние
ще създадем крайна централизация на управлението, за да
вземем по този начин в ръцете си всички обществени сили.
Чрез нови закони ние механически ще уредим всички прояви
на политическия живот на нашите поданици. Нашето царство
ще се ознаменува с такъв величествен деспотизъм, който ще е
в състояние, във всяко време и на всяко място, да задуши
противодействащите и недоволни гои.

- НАРОДИТЕ УВАЖАВАТ СИЛАТА, ДОРИ КОГАТО Е
ТИРАНИЧЕСКА.

Народите имат особена обич и уважение към гениите на
политическата мощ и оценяват всичките им насилнически
действия с изрази, подобни на тези: подло, но ловко!...
насилие, но величествено! Ние разчитаме да привлечем
всички нации на работа за изграждане новото световно
здание, което проектираме. Ето защо преди всичко ни е
необходимо да притежаваме извънредна смелост и сила на
духа, чрез които нашите деятели ще сломят всички
препятствия, изпречили се на пътя ни.

- ЮДЕИТЕ ЩЕ УНИЩОЖАТ СВОБОДАТА.

Думата свобода, която може да се тълкува различно, ние
определяме така: Свободата е право да се върши това, което
позволява законът. Подобно тълкуване, когато държим властта
в ръцете си, ще ни даде възможност да обсебим всичките
права, защото законите ще разрешават и забраняват само
това, което е в интереса на нашата програма.

- СПОРЕД ЮДЕИТЕ ПРАВОТО НЕ Е ОБЕКТИВНА СИЛА.

Ние сме длъжни да подбираме най-тънките изрази от
правния речник за оправдаване на ония решения, които биха
могли да се покажат извънредно смели и несправедливи; тези
решения безусловно трябва да се облекат в изрази, които имат
вид на висши нравствени и правови норми. Сътрудниците на
нашата власт няма да бъдат взети из редовете на гоите,
които са привикнали да изпълняват своята
административна работа, без да се интересуват какво
трябва да се постигне с нея, без да мислят за какво е
нужна тя. Нас ще ни заобикаля и цяла плеяда индустриалци,
капиталисти, а най-главното милионери, защото всъщност
всичко ще се разреши от количеството на парите.

- В НОВОТО ЦАРСТВО ЮДЕИТЕ ЩЕ ЧЕРНЯТ СТАРИТЕ
УПРАВЛЕНИЯ И ЩЕ ВЪЗВЕЛИЧАВАТ ЮДЕЙСКАТА
ВЛАСТ.

При всеки удобен случай ние ще сравняваме нашето добро
управление с миналата власт. Ще описваме грешките на

гоевската администрация в най-черни багри; ще посеем към
миналото такова отвращение, че народите ще предпочетат
спокойствието в робство пред прословутите права на
свободата, които толкова ги измъчваха. Тази “свобода”
изтощи изворите на човешкото съществуване, защото
народите бяха под гнета на тълпа пройдохи, незнаещи
какво вършат... Безполезните смени на управленията,
към които ние тласкаме гоите, за да подкопаваме
техните държавни организации, дотолкова са омръзнали на
народите, че те ще предпочетат да търпят от нас всичко, само
и само да не рискуват отново да изпитат преживените
вълнения и несгоди.

В тъй наречените напредничави страни ние
създадохме безумна, мръсна и отвратителна литература.
След като вземем властта, ние само за кратко време ще
продължим да насърчаваме съществуването на тази
литература, за да се очертае по-релефно контрастът между
нея и програмите, които ще се разнесат от висините, където
стоят нашите мъдреци.

- ЦЕЛИЯТ ПЕЧАТ ЩЕ БЪДЕ ПОД НАЙ-СТРОГА
ЮДЕЙСКА ЦЕНЗУРА.

Днес вече ние използваме всичките средства на
печата за нашите задачи. Каква специална роля играе
пресата? Тя служи за неограничено раздухване на
страстите или на партийния егоизъм, което ни е нужно,
за да разединяваме гоите. Тя е празна, несправедлива и
лъжлива. По-голямата част от гоите съвсем не разбират
нейното предназначение. Ние ще обложим печата с особен

гербов налог; ще установим и внасянето на залог при
учредяването на печатни органи и при откриване на
печатници; собствениците им ще бъдат задължени да ни
гарантира, че нашето правителство не ще бъде изложено на
нападките на печата. Никой безнаказано не ще се докосва до
ореола на нашата правителствена непогрешимост. Без наш
контрол, нито едно съобщение не ще проникне в обществото.

- ВСИЧКИ АГЕНЦИИ ЩЕ ИЗВЕСТЯВАТ САМО ТОВА,
КОЕТО ЮДЕИТЕ ИМ ЗАПОВЯДВАТ. Това нещо ние и
сега постигаме, благодарение на обстоятелството, че
всички новини, от всички краища на света, се получават
от няколко агенции, в които всичко е централизирано.
При нашата власт тези агенции ще бъдат всецяло наши
учреждения и ще разгласяват само онова, което ние им
предпишем.

- ЮДЕЙСКАТА КОНТРОЛА НА ПЕЧАТА СЪЗНАТЕЛНО
ЩЕ УБИЕ ИДЕЯТА ЗА ПРОГРЕСА.

Оръжието на мисълта ще стане възпитателно средство в
ръцете на нашето правителство, което няма вече да допусне
народните маси да се заблуждават и мечтаят за благодеянията
на прогреса. Кой от нас не знае, че тези призрачни копнежи
за прогрес водят към нелепи мечтания, от които са се родили
анархистическите отношения на хората към властта и
помежду им? Това е тъй, защото прогресът, или по-добре
идеята за прогреса, е насочила хората да мислят за найразлични еманципации, без да установи крайните граници на
мисълта и желанията... Всички така наречени либерали са
анархисти, ако не на дело, то в мислите си. Всеки един от тях

бяга след призрака на свободата, като заедно с това изпада в
своеволие, т.е. в безконтролни протести, заради самия
протест... Ако ние допуснем десет гоевски списания, сами ще
създадем тридесет наши. Публиката, разбира се, не бива и да
подозира подобно нещо, затова нашите списания ще бъдат
външно с най-противоположни насоки и мнения, за да
възбуждат не само доверие, но и да привличат дори нашите
нищо не подозиращи противници, които, попаднали по този
начин в примките ни, ще бъдат обезвредени. Ние ще
контролираме и органите на създадената от нас опозиция,
която ще играе ролята на наш антипод. Истинските ни
противници в душата си ще приемат тая привидна опозиция за
нещо свое и ще ни открият картите си. Печатните ни органи
ще държат пулса на всяко едно от обществените течения.
Когато пулсът се повиши, те ще поведат мненията в посока
към нашата цел. Глупаците въобразявайки си, че следват
органа на своята партия, те ще вървят след знамето,
което ние издигаме пред тях. Ние, според нуждата, ще
възбуждаме, или ще успокояваме умовете по
политически въпроси; ще ги убеждаваме, или ще ги
въвеждаме в заблуждение, като печатаме ту истина, ту
лъжа, ту данните, ту техните опровержения, в
зависимост от това, дали те са приети добре или зле. Ни
един журналист няма да бъде допуснат в литературата, ако в
цялото си минало не е имал някакво срамно дело... Тези дела
по наше желание биха могли винаги да бъдат веднага
разкрити. Докато тези срамни дела остават в тайна за
малцина, ореолът на журналиста привлича мнението на
болшинството и след него вървят с възторг.

- ЮДЕИТЕ НЯМА ДА ОПОВЕСТЯВАТ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.

Когато се намираме в преходния период към нашето
възцаряване, ние не трябва да допускаме печата да
изобличава обществената безчестност. Трябва всички до
помислят, че новият режим толкова е задоволил всички, че
дори е изчезнала и престъпността... Случаите на проявена
престъпност трябва да останат известни само на жертвите на
престъпността и на случайните свидетели, но не и на други.

- В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО МАСОНИТЕ ЩЕ БЪДАТ
РАЗГОНЕНИ.

Участниците във всяко новообразувано, каквото ида е тайно
общество, ще наказваме със смърт, като тези, които сега
членуват в съществуващите, създадени по наше внушение,
тайни организации, които ни служат и са ни служили, ще
разтурим и изпратим в далечните от Европа континенти. Така
ние ще постъпим с ония масони, които искат да знаят повече
от онова, което ние сме им определили, а ония, които по
някаква причина ще помилваме, ще се намират под
постоянния страх от заточение. Ние ще издадем закон, според
който всички, които са участвали в тайни общества, ще
подлежат на изгонване от Европа, която ще бъде център на
нашето управление.

- ЮДЕИТЕ ЩЕ СЪЗДАДАТ РЕД, НО С БЕЗОГЛЕДНИ ПО
ЖЕСТОКОСТ МЕРКИ.

Решенията на нашето правителство ще бъдат окончателни и
безапелационни. В гоевските общества, в които посяхме
дълбоко корените на разложението и на постоянното
бунтарство, ние ще въдворим реда само с безпощадни мерки,

които ще свидетелстват за твърда и експедитивна власт. Няма
да гледаме жертвите, защото те падат за бъдещото благо. Да
се постигне доброто, макар и по пътя на
жертвоприношението, е дълг на всяко управление, което
съзнава, че съществуването му се състои не само в
привилегиите, но и в задълженията. Народът не се докосва до
оногова, който го хипнотизира със своята храброст и сила на
духа. Най-важното нещо за едно здраво и трайно управление е
да закрепи ореола на своето могъщество, а този ореол се
създава само чрез величествена непоколебимост на властта,
която носи върху себе си мистична неприкосновеност –
Божието избраничество. До последно време такова беше
руското самодържавие – единствения в света наш сериозен
враг, ако не считаме папството.

- В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ЩЕ БЪДЕ
УНИЩОЖЕН.

Ние ще изкореним либерализма от всички важни средищни
постове на нашето управление, от които зависи възпитанието
на служителите на нашия обществен строй.

- ЩЕ ЦАРУВА АБСОЛЮТИЗМЪТ. Нашият абсолютизъм
ще бъде прокаран в целия живот така, че всяка проява на
нашата велика воля ще бъде уважавана и всичките ни
постановления безпрекословно изпълнявани. Ние ще знаем
всяка стъпка на нашата администрация. Ще я напътстваме
така, че народът да е доволен от нас. Народът с право иска от
доброто управление добри чиновници.

- БЪДЕЩОТО ЮДЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Както виждате, аз изграждам нашия деспотизъм върху
правото и върху дълга. Правителството, което чувствува своя
дълг, като баща към своите поданици, има за това най-важната
длъжност да принуди всички да изпълняват дълга си. То има
право да се ползува от силата, защото се стреми да приучи
човечеството към определения му от природата обществен
строй – подчинение на една власт. Що се отнася до тайната на
нашата политика, народите, както и техните управници никога
не ще са в състояние да я узнаят.

- БЪДЕЩОТО УНИВЕРСИТЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ

За да унищожим всички колективни сили освен
нашите, трябва да обезвредим основата на
колективитета – университетите, на които ще дадем
нова насока. Университетските управници и
професорите ще се подготвят по подробни тайни
програми, от които безнаказано не ще могат да
отстъпват нито буква. Те ще се подбират особено
внимателно и ще се намират в пълна зависимост от
правителството. Ще премахнем от университетските
програми държавното право и всичко, което се отнася
до политическите въпроси. Тези предмети ще се преподават
на много малко, избирани лица.

- ВЪВ ВСЕМИРНОТО ЦАРСТВО САМО ЮДЕИТЕ ЩЕ СЕ
ЗАНИМАВАТ С ПОЛИТИКА.

- НОВАТА ЮДЕЙСКА НАУКА. Класицизмът и всичко от

древната история, в която се срещат повече лоши, отколкото
добри примери, ние ще заменим с нова програма на бъдещето.
Ще заличим от паметта на хората всички нежелателни
за нас факти от миналите векове, като оставим само
ония, които рисуват грешките на гоевските
правителства.

- ЮДЕИТЕ ЩЕ ИЗДИГНАТ АВТОРИТЕТА НА СВОИТЕ
УПРАВНИЦИ.

Ние ще премахнем всякакво свободно обучение.
Учащите се ще имат право заедно с родителите си да се
събират в учебните заведения като в клуб. По време на тези
събрания в празнични дни, преподавателите ще четат
свободни лекции за човешките отношения, за значението на
личния пример, за наказателните мерки, които се вземат за
нарушение на правомерните отношения и най-после за
философията на ония нови теории, които още не са известни
на света. Ние ще издигнем тези теории в догми на вярата, като
преходен етап към нашата вяра.

- БЪДЕЩИТЕ ЮДЕЙСКИ ЗАКОНИ.

Когато дойде нашето открито управление и се почувства
неговата благодатност, ние ще променим цялото
законодателство. Нашите закони ще бъдат кратки, ясни,
трайни, без всякакви тълкувания, така щото всеки да
бъде в състояние да ги знае. Главната черта, която ще се
прокара в тях, ще бъде пълното и безпрекословно послушание
към началството. Разпуснатостта на администрацията
поражда разпуснатост навсякъде в живота. Нито един

случай на злоупотреба и беззаконие не ще се остави без
примерно наказание. Укривателството и взаимните отстъпки
по службата, тези големи злини между служащите по
администрацията, окончателно ще изчезнат още след първите
примери на сурово наказание.

- БЪДЕЩЕТО ЮДЕЙСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ.

Адвокатурата създава студени, жестоки, упорити и
безпринципни хора, които във всички случаи застават
на безличната чисто законна почва. Те са привикнали
при съдебните процеси да употребяват силите си само в
полза на защитата, която са поели, без да се
интересуват от социалните последици. Нормално, те
приемат защитата на всички престъпления и, стремейки
се на всяка цена да оправдаят своите клиенти, се
залавят за най-малките възможности и с това
деморализират съда. Ето защо ние ще поставим тази
професия в тесни рамки и ще я включим в кръга на
изпълнителното чиновничество. Както адвокатите, така и
съдиите ще бъдат лишени от правото да влизат във връзка с
тъжителите. И едните, и другите ще изучават делата само в
заседанията на съда и по документите. Защитата на клиентите
ще става, след като последните бъдат разпитани от съда, т.е.
по изяснените вече факти. Адвокатите ще получават
възнаграждението си без да се гледа каква е била защитата. С
други думи, те ще бъдат прости докладчици по делата, но в
полза на правосъдието, в противовес на прокурора, който ще
бъде докладчик в полза на обвинението. Това ще съкрати
съдебния процес. По този начин ще се установи една честна и
безкористна защита, водена не за частен интерес, а по
убеждение. Между другото, с това ще се премахне

подкупа, който сега се практикува и с който се дава
възможност да спечели делото оня, който плати наймного.

- БЪДЕЩАТА ЮДЕЙСКА ПОЛИЦИЯ. Според нашата
програма, една трета от поданиците, водени от чувство
на дълг, от съзнание за необходимост, като доброволни
разузнавачи, ще следят за останалите поданици. Тогава
не ще се счита за нещо срамно, ако човек бъде шпионин и
доносник. Напротив, това ще бъде нещо похвално.
Неоснователните доноси, обаче, ще бъдат жестоко наказвани,
за да не се злоупотребява с изпълнението на полицейския
дълг. Нашите агенти ще бъдат хора както от висшето
общество, така и от нисшето. На тази безвластна полиция ще
поставим задача само да докладва и да свидетелства. Самите
арести ще се извършват от полицейските корпуси и градската
полиция. Всеки, който чуе или види нещо из областта на
политиката и не съобщи за това където трябва, също така ще
бъде подведен под отговорност за укривателство. Също както
нашите братя сега, под страх от отговорност, са задължени да
донасят на кагала за всичко, каквото забележат против
юдейската община, така и при нашето всемирно царство
всички наши поданици ще бъдат задължени в това отношение
да изпълняват дълга си към държавата.

- ОХРАНАТА НА ЮДЕЙСКАТА ВЛАСТ И НА
ВЛАДЕТЕЛЯ. Известно ви е, че ние убихме престижа на
владетелите чрез честите покушения върху живота им.
Това правихме и правим чрез нашите агенти, слепи
овци, от нашето стадо, които можем лесно, с няколко
само либерални фрази, да подтикнем към политическите
престъпления. Ние принудихме управниците да признаят

своето безсилие, щом открито обявиха мерките, които трябва
да се вземат за охрана на властта. С това ние ги подведохме
сами да погубят престижа на своята власт. Нашият
управител ще се охранява от невидима сила. Ние няма
да допуснем дори мисълта, че срещу него може да
съществува недоволство, с което той не би могъл да се
справи, та да става нужда да се пази. Ако ние допуснем
тази мисъл, както това вършеха и вършат гоите, то с това
бихме подписали присъдата, ако не на него самия, то в
недалечно бъдеще на неговата династия.

- ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ АРЕСТУВАНИ ПРИ
ПОДОЗРЕНИЕ.

Ако при простите престъпления все още би могло да се
вземат под внимание подбудителните причини, то за
политическите престъпления подобно нещо няма оправдание.
За да лишим политическото престъпление от престижа на
доблест, ние ще го поставим на подсъдимата скамейка наред с
кражбата, убийството и с всички други отвратителни
престъпления.

- ЮДЕЙСКАТА ФИНАНСОВА ПРОГРАМА. Ако си
спомняте, аз по-рано със загатвания ви говорих, че успехът на
нашите действия се разрешава от цифрите на парите. Когато
вземем властта, неотговорното ни правителство от чувство за
самосъхранение ще избягва чувствително да обременява
народните маси с налози. То ще трябва да пипа особено
грижливо, когато разрешава въпроса за равновесието в тази
материя. Нашето управление, в което монархът ще има
узаконената функция, че е собственик на всичко, което се

намира в държавата – нещо, което лесно може да се проведе и
на дело – ще може по законен ред да изземе всички суми,
необходими за правилното парично обръщение в държавата.
Ето защо, покритието на държавния фиск, чрез прогресивния
данък върху имотите, ще даде най-сигурни резултати. Богатите
ще трябва да съзнаят, че е в техен интерес за представят част
от своите излишъци в полза на държавата, която им гарантира
владението на останалите имущества и правото на печалба.

Щом капиталистите се обложат както трябва, ще се
прекрати и натрупването на богатства в частни ръце.
Сега ние натрупахме капиталите в частни ръце, с цел да
ги противопоставим на правителствената сила на гоите –
на държавните им финанси. Данък, който се увеличава
прогресивно на големината на капитала, ще даде много поголям приход, отколкото сегашният, почти еднакъв процент,
поголовен данък. Последният за нас сега е потребен, само за
да предизвикваме всред гоите вълнения и недоволства.

- ДЪРЖАВНА КАСА

Фондовата каса на държавата трябва да съдържа определено
количество запасни суми. Всичко, каквото се събере повече от
това количество, трябва да се пусне в обръщение. С тези
пуснати суми ще се организират обществените предприятия.
Понеже инициативата за тези предприятия ще излиза от
държавата, то тя здраво ще привърже работническата класа
към владетелите.

- ИНДУСТРИАЛНИ ЦЕННИ КНИЖА

Индустриалните ценни книжа ще се купуват и от държавата,
която от длъжник, какъвто е сега, ще се превърне в
заемодавец, защото от това ще има печалба. С тази мярка ще с
е прекрати застояването на парите. Тунеядството и мързелът у
гоите бяха полезни за нас, докато те управляваха, но са
нежелателни за нашето управление.

- ИЗДАВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ЦЕННОСТИ

Ние ще заменим борсите с големи държавни кредитни
учреждения, назначението на които ще се състои да издават
промишлени ценности въз основа на дадени правителствени
съображения. Тези учреждения ще бъдат в състояние да
изхвърлят на борсата до 500 промишлени книжа за един ден,
или да купят толкова. По този начин всички промишлени
предприятия ще попаднат под наша зависимост и вие може да
си представите каква мощ ще ни даде това.

- УНИЩОЖАВАНЕ НА ФОНДОВИТЕ БОРСИ

Когато ние дойдем на световния престол, всички финансови
сделки, които не съответстват на нашите интереси, както и
всички фондови борси, ще бъдат унищожени без остатък,
понеже ние няма да допуснем да се колебае престижа на
нашата власт, тъй както се колебаят цените на ефективите.
Ние ще определим със закон пълната и фиксирана стойност на
ценните книжа поотделно, като се изключи всяка възможност
за повишението или понижението им. Повишението винаги
дава понижение, което ние винаги използувахме по отношение

ефективите на гоите.

- ЮДЕЙСКА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА.

Нашата финансова политика, която ние, когато му дойде
времето, ще представим на гоите под светлината на вековни
опити, правени над техните държави, ще се отличава със
своята яснота и определеност. Тя нагледно ще убеди всички в
ползата на нашите нововъведения. Тя ще сложи край на
злоупотребите, чрез които властвахме над гоите, но
злоупотреби не ще допуснем в нашето царство.

- БЮДЖЕТЪТ.

В момента при гоите бюджетът за следващата година се
гласува съобразно общия баланс и ежегодното отдалечаване
от нормата чувствително се увеличава, вследствие на което
годишният бюджет се утроява за период от десет години.
Благодарение на тази практика, която е резултат на
безгрижие в гоевските държави, касите им са опустели.
Заемите, падежът на които настъпва след това, дообират и
останалото и довеждат гоевските държави до разорение. Вие
отлично знаете, че ние не можем да въведем у нас такава
финансова неуредица, каквато сме внушили на гоите.

- ВЛАДЕТЕЛЯТ ЩЕ КОНТРОЛИРА ФИНАНСИТЕ.

Единственото лице, което няма интерес да се разграбват
държавните средства, това е техният собственик – владетелят.

Ето защо неговият контрол ще отстрани всяка възможност за
загуби, прахосвания или кражби.

- В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ПРОГРЕСЪТ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ.
Досега ние напълно успяхме да замаем празните глави
на гоите с теорията за прогреса и няма между гоите ум,
който би забелязал, че думата “прогрес” е само примка,
която отвлича ума от истината и го насочва към
разновидностите на материалните изображения.
Истината е една единствена и в нея няма място за
прогреса. Прогресът е лъжлива идея, която служи да
затъмни истината, за да не я узнае никой, освен нас –
Божите избраници, които сме нейни пазители.

- ЮДЕИТЕ ЩЕ НАЛОЖАТ НА СВЕТА СВОЯТА
РЕЛИГИЯ.

Когато се възцарим, не ще е желателно да съществува друга
религия. Затова ние сме длъжни да разрушим всички
религии. Ако от това се народят съвременни атеисти, това
положение ще бъде преходно и не ще попречи на нашата цел;
те ще пропаднат и ще послужат за отрицателен пример на
поколенията, които ще слушат нашата проповед. Нашите
философи ще обсъждат недостатъците на гоевските вярвания,
но никой от гоите никога не ще е в състояние да обсъжда
нашата вяра от гледна точка на истината, защото никой
основно не ще я узнае освен синовете на Израила, които
никога не ще посмеят да издадат нейните тайни.

- ЮДЕЙСКИЯТ МОНАРХ ЩЕ БЪДЕ СВЕТОВЕН

ПАТРИАРХ.

Когато царят израилев сложи на свещената си глава
короната, която Европа ще му поднесе, той ще стане патриарх
на света. Необходимите жертви, които той целесъобразно ще
принесе за благото на народите, никога няма да достигнат
числото на ония жертви, които гоевските правителства в
течението на вековете са принасяли от манията си за величие.
Нашият цар ще бъде в постоянно общение с народа. Той ще му
говори от трибуната слова, които още същия час мълвата ще
разнася по целия свят.

- ПОДГОТОВКА НА СВЕТОВНИЯ МОНАРХ.

Сега ще изложа как короната на цар Давид ще се закрепи и
в последните слоеве на народите по земята. Това закрепване
ще се изгради преди всичко върху началата, които до ден
днешен съставляват жизнената сила на нашите, познаващи
всички световни работи, мъдреци, които направляват
възпитанието и образованието на цялото човечество.

Ние ще готвим неколцина мъже от семейството на Давида за
царе и престолонаследници, като ги изберем не по
наследствено право, а по проявени способности. Тези
избраници ще посветим в съкровените тайни на политиката и
управлението, но така, че никой друг да не ги узнае.

- ИЗБОР НА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИЦИ.

Само безусловно способните за твърдо, макар и до
жестокост, непоклатимо управление, ще получат
царската корона от нашите мъдреци. В случай на
заболяване, отслабване на волята или други
отрицателни качества, царете ще се задължат да
предадат юздите на управлението в нови, способни ръце.

- ЦАРЯТ И НЕГОВИТЕ ТРИМА ПОСВЕТЕНИ В
УПРАВЛЕНИЕТО.

Само царят, заедно с тримата посветени от него в
управлението, ще знаят близкото бъдеще.

- СТАРИТЕ ОБЩЕСТВА ЩЕ СЕ ЗАЛЕЯТ С КРЪВ, ЗА ДА
СЕ СЪЗДАДЕ ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО.

Сегашните управници влачат своето съществуване
всред деморализираните от нас общества, из средите на
които навсякъде се показват огнените езици на
анархизма. Нашият цар, е длъжен издъно да раздруса
старите общества и да ги пресъздаде без да се бои, че за
това може да се наложи да ги залее със собствената им
кръв.” Край на цитата.

Евреите яростно отричат истинноста на протоколите и съдят
всеки дръзнал да публикува части от тях. По въпроса дали те
са фалшификация, ясен отговор дава един от най-големите
новатори и предприемачи на нашето време – Хенри Форд. В
книгата си “Интернационалният евреин” той казва, че найголямото доказателство за съществуването на протоколите е,

че написаното в тях се е случило и продължава да се случва
около нас. След няколко опита за убийство, икономически
натиск и непрекъснати заплахи, човекът въвел за първи път в
производството поточната линия, богатия и влиятелен Форд, е
принуден да изтегли от разпродажба станалата хит книга.
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