
 
 

Днес човечеството е изправено пред дилемата – цивилизационна 

промяна или самоунищожение. За нещастие глобалното лидерство 

не разбира това или не предлага решение. Двете визии за 

бъдещото устройство на света – еднополюсен или многополюсен 

модел са еднакво нереални и опасни, защото провокират 

противопоставяне, надпревара във въоръжаването и водят до 

неизбежен сблъсък с апокалиптични последствия. 

Цивилизационната промяна изисква обществото да се организира в 

мрежа от общности с ефективността на биосистемите и механизъм 

за управление симулиращ  когнитивните функции на мозъка. Това 

общество представлява пълно отрицание на действащият 

политически модел основан на алчност, егоизъм и лицемерие; 

може да се определи като колаборативно и представлява 

въплъщение на идеала на гражданското общество за свобода, 

равенство и братство. 
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Част първа 
 

Еволюция и История –  
от идеологиите до науката 

 

 

Човечеството преминава през три епохи на развитие: политеизъм, монотеизъм и 

светско общество. От философска и гносеологична гледна точка, това са три 

парадигми обясняващи света като цяло. Според първата парадигма съдбата на 

човека се определя от волята и поведението на много богове, а според втората от 

един всемогъщ Бог. Днес е ясно, че в тези случаи боговете са персонализация на 

обективните закони, а ролята на човека е сведена до нула. Според третата 

парадигма движещата сила на обществото се определя от икономиката, а 

човешкия разум манипулирайки финансовата система и икономиката е в 

състояние да управлява света. 

Това развитие позволява да се направят четири извода: 1. Смяната на 

парадигмата представлява промяна за разбирането за движещата сила на 

развитието (много богове, един бог, икономика). 2. Прехода от една парадигма 

към друга се определя от ръстта на познанието. 3. Нарастването на 

познанието променя структурата на обществото. 4. В процеса на 

развитието ясно се очертават два фактора – обективни закони и 

човешки разум.  Тези изводи налагат необходимостта от задълбочен анализ 

на законите и диалектиката на обективния и субективния фактор, които 

определят социалната еволюция и човешката история.  
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Предговор 

За няколко десетилетия  научните, технологичните и социалните 
иновации промениха света до неузнаваемост. Нарастващата 
комплексност на обществото и взаимовръзките между различните му 
сфери – икономика, геополитика, наука, технологии, култура, 
сигурност, екология са безпрецедентни по своя характер за цялата 
история на човечеството. Сложността на тези сфери както и 
задълбочаващата се интеграция и диференциация на обществото, 
пораждат предизвикателства пред човечеството, несравними с нищо 
познато от историята до този момент. Всичко това се съпровожда и с 
нарастваща бедност, мизерия, несигурност, социална несправедливост, 
масова безработица, социални вълнения, въоръжени конфликти, хаос, 
климатични и екологични проблеми, които са пряка последица от 
поляризирания свят и политико-икономическата система 
самоопределяща се като либерален капитализъм. Това са глобални 
проблеми възникнали и задълбочаващи се в резултат от непознаване на 
обективните закони за развитие на обществото и произтичащата от това 
невъзможност за неговото управление. Всичко това поставя под въпрос по-
нататъшното развитие, благосъстоянието, сигурността и дори самото 
оцеляване на човечеството. Така постепенно от тихия ветрец на 
промените налагани от информационното общество се развихря една 
пясъчна буря, която в обозримо бъдеще ще помете геополитическите 
полюси и осъществи преход от днешното идеологически разделено 
общество към нова организационна структура както и да изглежда тя 
или ще унищожи човешкия род. С други думи съвременното 
общество се изправя пред дилемата – цивилизационна промяна или 
самоунищожение. 

Причините за възникналата ситуация са много и твърде 
разнообразни, но по-съществените са няколко: 1. Експоненциалния 
ръст на познанието през последните десетилетия налага тясна 
специализация, която пречи да се види цялостната картина на света. 2. 
Бързо настъпващите промени във всички сфери налагат бързи 
промени в мисленето и освобождаването му от остарели вече идеи, 
социални митове и предразсъдъци, което се оказва твърде инертно и 
трудно по психологически и идеологически причини. 3. С развитието 
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на познанието се развива и прецизира понятийния апарат. Много 
понятия променят съдържанието си, а други губят своя смисъл, но 
продължават да се използват, което води до недоразумения. 4. 
Ситуацията днес поставя в привилегировано положение част от 
обществото, което е заинтересовано да запази позициите си и 
използва научнообосновани форми за целенасочена пропаганда и 
манипулация на общественото мнение с цел запазване на статуквото. 
По този начин естествената сложност допълнително и преднамерено 
се комплицира до степен на геополитически хаос.  
Проблемът на комунизма и капитализма е, че в реалния живот те не 
работят за обществото като цяло. Те работят за управляващите елити. 
Комунизмът се разви и рухна за 70 години. Историята на капитализма 
е по-драматична, противоречива и изключително поучителна за 
обществото. След Индустриалната революция капитализма 
трансформира света до неузнаваемост, създаде най-модерната 
цивилизация, известна някога на Земята. Създаде стабилна икономика, 
генерираща богатство в безпрецедентен мащаб, което породи средна 
класа и наложи представителната демокрация като доминираща 
форма за управление, а науката и технологиите се развиха до 
неподозирани висоти. В началото на 20-ти век промишления 
капитализъм беше подменен с финансов, при който генерираното 
богатство се преразпределя към 1% от населението. По тази причина 
през миналия век той провокира две световни и една студена войни, а 
днес причинява финансови кризи, мизерия в третия свят, нерешими 
глобални проблеми, локални войни и несигурност.  

Въпреки забележителните научни и технологични постижения, 
Западната цивилизация е в процес на морален упадък. Изглежда, че 
неолибералния капитализъм има една изключителна особеност – 
генерирайки богатство и развивайки технологиите, той унищожава обществото. 
На първо място, той подкопава самите основи на обществото – 
моралните ценности и заплашва да унищожи не само човечеството, 
но и по-висшите форми на живот. Възникващите глобални проблеми 
през последните няколко десетилетия и геополитическият хаос са 
доказателство за това. Следователно, проблемът на съвременното 
общество не е икономическият растеж, макар че много икономисти, 
политици и дори академици вярват в този мит. Истинският проблем е 
моралния упадък на обществото, който подхранва упадъка на Западната 
цивилизация. Генерирайки богатство днес капитализмът постепенно 
заменя вдъхновяващите морални ценности на гражданското общество 
– свобода, равенство, братство, с алчност, егоизъм и демагогия. От 
тази гледна точка в съвременното общество има нещо дълбоко 
погрешно – то  явно се движи в грешната посока. Днес системата не 
работи за обществото, тя работи за малка група хора – управляващ, 



 

4 

корпоративен и финансов елит, но обществото плаща цената за 
погрешните решения, действия, некомпетентност, алчност, корупция, 
лицемерие и глупост на елита. Без съмнение днес обществото е в хаос 
и много философи твърдят, че Западната цивилизация е в упадък. 
През 20-ти век явно се случи нещо необикновено, което превърна 
капитализма от конструктивна в разрушителна сила. Днес става все по-
ясно, че за да оцелее съвременното общество се нуждае не от 
икономически растеж, лъвският пай, от който се преразпределя към 
един процент от населението, а от цивилизационна промяна, която да 
осигури неговото оцеляване. 

Всъщност всички политически формации в миналото са 
работили в полза на елита. Въпросът е, че с еволюцията на 
формациите, цената, която плаща обществото се увеличава 
драматично – от кървави катаклизми и местни войни в миналото до 
две световни войни, а наскоро и глобални кризи и заплаха за 
изчезване на човешкия род в близко бъдеще. В биологичната 
еволюция отрицателните мутации се плащат от засегнатите 
екземпляри, а не от вида като цяло. Защо човечеството трябва да плати 
такава ужасна цена, за да подкрепи съществуването на един алчен, 
корумпиран, лицемерен елит и безнадеждно остаряла политическа 
система? Тук възникват два фундаментално важни въпроси – първо, 
защо социалните теории не работят в реалния живот и второ, какво 
превърна капитализма от конструктивна в разрушителна сила? 

Днешната ситуация не е уникална в човешката история. В 
няколко случая успоредно с постигнатото знание хората променят 
гледната си точка за обществото и самия свят. Тези промени са 
известни като промени в парадигмата. Терминът „парадигма” 
обикновено означава модел на мислене, набор от допускания, 
понятия, ценности и практики, които разкриват начина, по който 
разбираме и тълкуваме определена област на природата, живота и 
обществото. В речниците терминът „парадигма” обикновено се 
определя като „философска и теоретична рамка на научна школа или 
научна област”. Във философията „парадигма” означава концепция за 
природата на нещата. В най-широк смисъл, идеята за парадигма е 
философска или теоретична рамка от всякакво естество. 

В зависимост от нивото на достигнатото развитие на обществото,  
могат да се посочат три основни парадигми за устройството на света: 
политеистична, монотеистична и светска. Според разбиранията на 
древните светът се управлява от много богове с ясна йерархия. 
Първата промяна на парадигмата е преход от политеистична към 
монотеистична гледна точка, а втората е преход от монотеизъм към 
светско или гражданско общество, разделение на властта, демокрация 
и т.н. Очевидно всяка основна парадигма има много културни 
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интерпретации. За Античния свят това са различни митологии. Най-
известните са египетската, гръцката и римската митология. 
Монотеизмът има шест световни религии и стотици монотеистични 
секти. Гражданското общество е много сложно, а съществуващите 
концепции и социални теории трудно могат да бъдат описани. Всяка 
философска школа разработва собствена парадигма. Може би през 20-
ти век, най-влиятелен е Историческият материализъм, който се 
основава на икономическия детерминизъм. Социологията също 
разработи различни концепции. Известни са също множество тайни 
общества, които претендират, че имат свои програми за развитието на 
обществото. През миналия век бяха експериментирани няколко 
идеологии, които скоро се оказаха погрешни. Комунизмът и 
националсоциализмът, които донесоха толкова много страдания и 
унищожиха природни и човешки ресурси, са примери за такива 
идеологии. За същността и последиците от финансизма – идеологията 
на финансовия или либерален капитализъм, можем да съдим по 
възникналите глобални проблеми. 

През 60-те години беше предложена теория за конвергенция на 
капитализма и социализма поради еволюцията на тези формации, 
която скоро се оказа погрешна. Вместо конвергенция, 
взаимодействието между комунизма и капитализма приключи със 
Студената война. След края на Студената война и разпадането на 
комунизма модерната геополитика е затрупана с множество подобни 
спекулативни идеи, концепции и теории като „Голямата шахматна 
дъска”, Сблъсък на цивилизациите, Световен халифат, Нов световен 
ред, краят на историята, либертарианство, световно правителство, 
цветни революции, контролиран хаос, laissez-faire (свободна от 
държавна регулация) икономика, умни оръжия, мултикултурализъм, 
хибридна война и т.н. В рамките на съществуващата парадигма, тези 
идеи и концепции изглеждат логични, но извън нея те са очевидно 
погрешни, а някои от тях абсурдни. Поради сложността на 
съвременното общество, днешните геополитически теории са 
спекулативни, отразяващи различни гледни точки според 
идеологическите вярвания, интереси, специализация, 
интелигентността на авторите и т.н. Общото за тях е, че те се 
занимават с видимите прояви на протичащите процеси, но не достигат 
до самата същност, принципи и механизъм на социалната еволюция. 
Всички тези спекулативни идеи, концепции и теории са примери за 
мислене в кутията (thinking inside the box). Те са опити за решаване на 
геополитически проблеми в рамките на съществуващата парадигма, 
създадена в зората на капитализма, вместо да се излезе извън нейните 
рамки и да изработи Нова парадигма. Ситуацията напомня споровете 
през Средновековието по отношение на пола на ангелите, вместо на 
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първо място да се постави под въпрос самото съществуване на 
ангелите, съответно самата монотеистична парадигма. Такова 
гносеологично състояние е типично за периодите отнасящи се до 
смяна на парадигмите. В общи линии социалната еволюция е 
еволюция на човешкия манталитет през вековете или еволюцията на 
разума и общественото съзнание, а една Нова парадигма трябва да 
разреши  всички тези противоречия. 

Когато разсъждаваме на парадигмално равнище следва да имаме 
предвид поне две неща:  

Първо, идеите от една нова парадигма неизбежно влизат в 
дълбоко, дори принципно противоречие с общоприети истини от 
стари парадигми. Това което изглежда логично и разумно от 
позициите на една парадигма, може да изглежда алогично, наивно и 
дори абсурдно от позициите на друга парадигма. Няма логически 
метод, с който да се определи кое е истинското твърдение. Това може 
да се докаже само чрез проверка верността на идеите в самата 
практика. За това обаче е необходимо време и усилията на много хора. 
Често проверката на истинността на определени концепции е твърде 
болезнено за обществото и се постига на висока цена. Дори в 
границите на една парадигма могат да се направят прибързани и 
неточни изводи със сериозни последици. Например, от теорията на 
Дарвин за произхода на видовете е направен извода, че най-бързите и 
най-силните оцеляват. На тази основа е възникнал социалния 
дарвинизъм, проповядващ краен индивидуализъм и оправдание за 
проявата на алчност, егоизъм и  демагогия. Истината обаче е, че в 
природата оцеляват най-адаптивните, бързината и силата са само частен 
случаи на адаптивност отнасяща се до хищниците; съществуват и 
хиляди други възможности за адаптация, които всъщност 
осъществяват поразителното разнообразие в растителния и 
животински свят и позволяват на хиляди „по-слаби” видове да оцелеят 
формирайки екосистема, които поразяват въображението с 
целесъобразността на своята организация. Адаптивността всъщност е 
форма за самоорганизация, един фактор силно подценяван и 
пренебрегван в социалната организация през последния век. Някои 
концепции отнасящи се до обществото, могат да изглеждат логични и 
убедителни, а защитата им проява на политическа коректност. Тази 
коректност може и да е оправдана за определени конкретни ситуации, 
но при научния анализ нещата трябва да се назовават с истинските им 
имена. В тези случаи отделни твърдения могат да бъдат верни или 
погрешни, но не лицемерно политически коректни.  
Второ, в сравнение с природните науки, обществените науки и 
философията са по-сложни за развитие, защото отразяват по-сложни 
закономерности. Методологията е различна, а някой научни методи 
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разработени за природните науки са трудно приложими или изобщо 
неприложими при обществените науки и философията. По-тази 
причина грешки на всички нива от анализа до излагането на 
концепцията са не само възможни, но и неизбежни. Те произтичат от 
ограничените възможности на всеки отделно взет изследовател както 
и от диалектиката на самото познание. За много явления все още няма 
еднозначно формулирани понятия, други са социален мит или просто 
заблуждение. Проблемът на изследователите от тези области на 
познанието не е в допускането на грешки, а в това, че те не могат сами 
да ги идентифицират и отстранят. Затова, от една страна в тези 
области има направления и школи в рамките, на които множество 
изследователи с общи усилия постепенно развиват самото познание, а 
от друга страна следва, че концепции на парадигмално ниво трябва да 
се изучават не като библия, а като указател за собствените 
разсъждения.  

Днес е очевидно, че исторически наложилата се парадигма за 
развитието на обществото базирана на икономическият 
детерминизъм, разрушава природата, разпилява природните и 
човешки ресурси, унищожава моралните ценности дори самите 
корени на цивилизацията. Необходимостта от радикални промени в 
обществото днес е очевидна. Това налага разработването на една Нова 
парадигма за общественото развитие. На този етап обаче, лансираните 
идеите за промени все още остават в границите на сегашната 
парадигма за определящата роля на икономиката и необходимостта от 
непрекъснат растеж. Една Нова парадигма за социалното развитие 
предполага промяна в мисленето и действията. Тя налага 
необходимостта да се преосмислят доминиращите днес идеи и 
концепции; да се изследват основните зависимости в развитието на 
обществото; да се обяснят протичащите процеси; да се разработи 
визия за организацията и функционирането на обществото по начин 
гарантиращ мир, просперитет, човешко достойнство и социална 
справедливост и благоденствие за всички.  
Най-общо казано, всеки етап от социалната еволюция решава един 
конкретен за времето проблем. Капитализмът създава богатство, което 
служи на обществото и изисква съсредоточаване върху 
промишлеността и икономиката, производството и 
разпространението на стоки и преразпределянето на богатството в 
полза на обществото. Бъдещото общество ще бъде съсредоточено 
върху производството, обработката и предаване на знанието. Следователно 
Новата парадигма трябва да очертае границите на един нов свят, 
освободен от насилие, заплашващ да подкопае или унищожи 
цивилизацията и екологичното равновесие, от която зависи животът 
на планетата и човечеството. Всички предишни опити за решаване на 
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тези проблеми един по един или като отделни области, използващи 
стратегиите на съществуващите концепции както на национално, така 
и на международно равнище, са контрапродуктивни и практически 
безполезни. Днес капитализмът и геополитиката разрушават 
природата, разпръскват природни и човешки ресурси, унищожават 
моралните ценности, дори самите корени на цивилизацията, поради 
което необходимостта от Нова парадигма е очевидна. 

Без съмнение, социалната еволюция е продължение на 
биологичната еволюция. Новопоявилия се фактор, който ги 
разграничава качествено една от друга е появата на човешкия разум. Той 
има две форми на проявление – индивидуално и обществено 
съзнание. По този начин обективния фактор унаследен от 
биологичната еволюция и субективния фактор породен от разума 
формират един континуум или една „двойна спирала” от онтологично 
неразделими фактори. Тази „двойна спирала” определя развитието на 
обществото от появата му до края на неговото съществуване. Възниква 
въпроса – каква е диалектиката на тези два фактора или по какъв 
начин те определят развитието на обществото в неговите две 
измерения – духовно и материално? Изучаването на тази диалектика 
налага извода, че генерирайки и предавайки знание от поколение на 
поколение съзнанието определя съдържанието, а обективния фактор 
определя структурата на обществото. С други думи, съзнанието 
определя историческото развитие, а обективния фактор – социалната 
еволюция. Онтологически това взаимодействие е неразграничимо, но в 
гносеологичен план може и трябва да се разкрие тяхната диалектика. 
Накратко – генерирайки знание, субективния фактор прави историята 
и определя съдържанието на обществото, а социалната еволюция 
определя неговата структура като я привежда в съответствие с 
обогатеното съдържание. Съществения момент в случая е, че 
обективните закони са неизменни, а разума или съзнанието се развива. 
В процеса на своето развитие то разкрива обективните 
закономерности според степента на тяхната сложност. По тази 
причина на по-ранните етапи от развитието на обществото се 
формират три икономически формации – Античен свят, феодализъм 
и капитализъм, който се развиват в паралел с трите най-общи 
представи за света – политеизъм, монотеизъм и гражданско общество. 
На научен език тези най-общи концепции за света могат да се 
определят като три основни парадигми. По тази причина от 
гносеологична гледна точка социалната еволюция може да се 
определи като еволюция на общественото съзнание. Ако развитието 
на обществото се анализира от позициите на материалното му 
развитие се стига до икономическия детерминизъм. Ако се анализира 
от гледна точка на развиващото се съзнание то в началото на 20-ти век 
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субективния фактор предлага множество идеологии за организация на 
обществото. От тях три идеологически модели  бяха 
експериментирани в социалната практика  – комунизъм, 
националсоциализъм и финансизъм (идеята, че обществото може да 
се управлява посредством манипулация на финансовата система). 
Първите две идеологии минаха в историята, последната е все още 
актуална, но тласка света към самоунищожение.  
Предлаганата парадигма разглежда обществото като единство на 
обективния и субективния фактор. То може да се опише като 
самоорганизираща се информационна система, която генерира, 
обработва и предава знание от поколение на поколение. Знанието е 
осъзната информация. В гносеологически план се очертават две 
линии на развитие – духовна (общественото съзнание в различни 
форми на съществуване) и материална в смисъл на икономическо 
развитие. По тази причина стратегията в развитието на обществото 
следва да се определя от законите на социалната еволюция, а 
управлението му – от субективния фактор. Днешния хаос в политиката и 
появата на глобалните проблеми са продукт от неразбирането на тази 
диалектика. Поради бавно протичащите социални промени през 
цялата история управляващите елити са вземали решения определящи 
съдбините на общностите. Например упадъка в Римската империя е 
продължил около три столетия. Това създава илюзията, че 
обществото може да се управлява от разума без да се съобразява с 
обективните закони на социалната еволюция. През 20-ти век нацизма 
просъществува само 12 години, а комунизма – 70. Опита обществото 
да се преструктурира в съответствие с неолиберална или 
неоконсервативната идеология и изгради един Нов световен ред е 
проява на неразбиране диалектиката на обективния и субективния 
фактор, а последиците от това неразбиране определят цената, която 
обществото заплаща за този експеримент.  

При по-елементарните форми на социална организация 
обективния фактор се е определял от вярата, че съдбините на света се 
предопределят от волята на боговете.  Днес в условията на 
гражданското общество и експоненциално нарастващо познание, 
трябва да се има предвид ролята на обективния фактор. Той следва да 
определя посоката на развитието, а субективния фактор да изпълва с 
конкретно съдържание това развитие. Двадесети век беше арена на 
сблъсък между три идеологии, комунизъм, националсоциализъм и 
финансизъм, който се самоопределя като либерален капитализъм. 
Първите две идеологии са политически по природа и породиха култ 
към личността на вожда, финансизма е икономическа идеология, 
която породи задкулисието. Това определя общото и различията в 
механизма за вземането на решения. При комунизма и нацизма вожда 
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и фюрера определят стратегията и управляват авторитарно страните, 
предполагаемо в интерес на обществото; при задкулисието 
корпоративния и финансов елит определят стратегията, а 
контролирани политици управляват страната. Понеже стратегията се 
определя в интерес на елита, той предпочита да остане в сянка. 
Проблема е, че и при двата механизми света се тласка в погрешна 
посока.  

Изложените в тази книга идеи са опит да се очертаят рамките на 
една Нова парадигма за социалното развитие. Тази парадигма е 
резултат от философски анализ на историята, при който се прави 
опит да се изяснят основните закономерности и принципи в 
социалната еволюция. От тази позиция се анализират протичащите в 
монета процеси и се очертава модел на едно възможно бъдеще. 
Понятията „колаборативно общество” и „колабокрация” са нови и все още 
не придобили гражданственост понятия. „Колаборативно общество” е 
формата за организация и функционирането на бъдещото общество. 
„Колабокрация” е формата за управление на бъдещото общество, 
която представлява качествено нова форма за вземане на решения в 
сравнение с представителната и директна демокрация, върху които се 
изгражда модерния свят.  

Предлаганата концепция е опит да се излезе извън рамките на 
съществуващата парадигма като се промени гледната точка с друга, по-
подходяща за нова реалност. Парадигмалните промени при прехода от 
политеизъм към монотеизъм и от монотеизъм към гражданско 
общество, са такива примери. Новата парадигма изисква нова 
перспектива, която да представи света в различна светлина и най-
важното да се разкрият митовете, които влияят върху социалното 
съзнание и манталитета на управляващите елити. Освен това тя трябва 
да обясни какво се случва в съвременното общество и очертае 
формата и структурата на бъдещото общество. Обсъжданото на 
посочените идеи в тази книга е опит да се направи това. Този опит е 
резултат от философски анализ на обществото от различна гледна 
точка и усилието да се изяснят основните закони и принципи на 
социалната еволюция.  

Предмета на изследването е обществото разбирано като 
самоорганизираща се жива и разума система.  

Целта на изследването е разработване на Нова парадигма за устройството 
и функционирането на обществото разглеждано като „жив организъм”. 
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Задачи: 

1. Да се разкрият философските и методологическите аспекти на 
социалната еволюция. 

2. Да се разкрият основните фактори, структура и принципи на 
социалната еволюция.  

3. Да се проучи диалектика на обективния и субективния фактор в 
историческото развитие на обществото 

4. Да се проучат структуроформиращите компоненти на обществото  и 
моделите за организация при различните политико-икономически 
формации.  

5. Да се се проучи прехода от  информационното към едно бъдещо общество 
основано на разкритите закономерности и се очертаят очакваните 
промени и проблеми при прехода към нова социална организация.  

6. Да се разработи проверим в практиката модел за организация и 
управление на обществото основано на познанието и върховенството на 
морала. 
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Глава първа  

Социалната еволюция като самоорганизираща 
се система 

 
Проблемна ситуация 

Човечеството днес е изправено пред глобални проблеми и 
уникални предизвикателства, поразяващи със своята сложност и 
свързани непосредствено с неговото оцеляване. По тази причина 
изясняването на причините породили тези проблеми и 
предизвикателства е от изключително значение. Това означава да се 
разкрият факторите, принципите и самия механизъм на общественото 
развитие; законите на социалната еволюция; да се преразгледа 
съществуващата парадигма и при необходимост да се разработи нова 
такава. Като начало е необходимо да се обобщи постигнатото от 
обществените и хуманитарни науки или се анализират философските 
аспекти на социалната еволюция. Изучаването на философските 
аспекти на социалната еволюция би следвало да се концентрира върху 
структуро-образуващите компоненти, принципите и основните й 
закономерности. Това познание може да ни ориентира в по-пълното 
разбиране на историята,  протичащите социални процеси днес при 
прехода от капитализъм към посткапиталистическа организация на 
обществото, както и да очертае контурите на едно бъдещото 
общество. 

Социалното познание описва количествените и качествените 
промени в структурите на човешките общности, възникващи, 
развиващи се и отмиращи през периода от появата на Хомо сапиенс 
като биологичен вид до наши дни. По този начин се разкриват 
основните закони за произхода и развитието на човечеството като 
цяло. Историята изучава последните 10,000 години, след появата на 
Аграрната революция. Периода преди това  когато се формира 
мисленето, езика, изобщо съзнанието с неговите форми и съдържание 
– морални ценности, естетически чувства и т.н. се изучава от 
антропологията и се определя като предистория. Социалното 
познание включва няколко основни изследователски области в 
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хуманитарните науки като история, културна еволюция, антропология, 
философия на историята, социална и възрастовата психология и т.н. 
От една страна този поливалентен подход задълбочава познанието за 
обществото, от друга прави изследването по-трудно поради факта, че 
отделните частни науки предлагат относително различни определения 
на понятийния си апарат. 

Нашето възприемане на реалността се основава на научните 
парадигми, защото човешкия мозък е устроен така, че мисли логично 
само в определени граници съответстващи на нивото на постигнатото 
познание. Нито една парадигма не е 100% вярна. С времето се 
натрупват въпроси и противоречия, които не могат да бъдат 
разрешени в границите на приетата парадигма. На тези етапи от  
развитието на обществото или конкретните сфери от живота, се 
налага да се излезе извън тази кутия (out of box thinking) и се очертаят 
границите на нова парадигма. Разбира се новата парадигма също не 
може да бъде в 100% вярна и на определен етап от развитието 
неизбежно ще бъде заменена от друга, адекватна на  постигнатото 
ниво от развитието. Такава е диалектиката в развитието на познанието.  
Всяка нова рамка предлага уникални възможности да проникнем в 
същността на проблемите, поглеждайки го от друг ъгъл. Евристичния 
момент на новата парадигма се изразява в това, че тя позволява да се 
видят проблемите в нова светлина, да се открият социалните митове и 
се намерят решения на възникналите проблеми. Глобалните 
проблеми, пред които се изправя човечеството днес, не могат да се 
решат в границата на парадигмата, в която са възникнали. Необходимо 
е проблемите да се погледнат от друг ъгъл и да се разработи Нова 
парадигма съответстваща на нивото на натрупаното познание.  

Това изследване е опит да се очертаят границите на една Нова 
парадигма за общественото развитие, разкриваща вътрешните 
взаимовръзки и взаимозависимости между всички измерения на 
обществото като цяло в процеса на неговото развитие; опит за 
оптимизиране на системата в полза на всички нейни членове върху 
основата на универсални морални ценности, а не върху определена 
идеология защитаваща интересите на една или друга привилегирована 
група от хора определящи себе си като елит. 

Обяснителни модели за социалната еволюция 

Строго научни концепции, теории и парадигми целящи да 
обяснят как работи и се развива обществото са предлагани през 
последните няколко столетия. Съвременните теории за социалното 
развитие предлагат модели разкриващи връзката между социалната 
структура, икономиката, технологията, социалните ценности и т.н. 
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Въпреки това, социалната еволюция остава твърде мъглява област, 
защото ние все още не знаем законите и механизмите, които 
определят социално развитие.  

Доминиращ модел обясняващ развитието на обществото днес е 
икономическия детерминизъм. Обикновено той се приема като „безспорен 
закон на историята”. Икономическия детерминизъм приема първичността 
и определящата роля на икономиката по отношение на културата, 
политиката, държавата и изобщо прогреса в развитието на обществото. 
Икономиката се разглежда като база, върху която се надстроява духовната 
сфера. Определящия характер на икономиката изглежда очевидна. 
Оцеляването на човека и обществото се определя от осигуряването на 
храна, дрехи и подслон, които се оформят като техен висш инстинкт. 
Доколкото храната, дрехите и жилището са стоки, то осигуряването на 
тези стоки е икономическа дейност. Следователно, съгласно 
икономическия детерминизъм, икономическите закони определят 
социалната еволюция по принцип, курса на историята и политиката в 
частност. Икономическия детерминизъм обикновено се свързва с 
марксизма, но подобни идеи са лансирани и преди Маркс, както и са 
съставна част от много концепции стоящи твърде далеч от Историческия 
материализъм. Причина за това е очевидната роля на икономиката за 
благосъстоянието на обществото, както и на факта, че тези теории 
възникват в зората на капитализма, което силно повлиява теоретичната 
мисъл през времето на неговото развитие и съществуване.  
Икономическия детерминизъм може да обясни явленията, свързани 
непосредствено с икономиката като: конкуренцията, безработицата, 
класовата борба и така нататък, но с приемането му като „безспорен 
закон на историческото развитие”, той е предпоставка за създаването 
на теории като диктатурата на пролетариата; работническата класа 
като гробокопач на капитализма, експроприацията на средствата за 
производство като път към нова икономическа формация – 
комунизъм и други подобни социални митове, оформени през 
последните два века и вече доказали своята несъстоятелност.  

Няма съмнение, че икономиката или организираното търсене и 
осигуряване на храна, дрехи и жилище, е от първостепенно значение за 
физическото оцеляване и благосъстоянието на човечеството. И все пак, 
самосъхранението, осигуряването на храна и подслон е характерна 
особеност както за човека така и за цялото животинско царство. 
Следователно, трябва да има нещо по-конкретно, което разграничава 
животинското царство от Хомо сапиенс и е специфична особеност 
единствено за човека и обществото. Без съмнение това е разума, езика  и 
мисленето, чиято съвкупност се определят като съзнание, което се проявява и 
развива на две нива – като индивидуално и обществено съзнание.  



15 

В момента Западната цивилизация боготвори икономиката, подобно 
на античните култури, които са обожествявали слънцето, защото то е 
„очевидния” източник на живота. Днес в условията на много по-
задълбочено познание за света, има достатъчно основания 
икономическия детерминизъм да се преосмисли, оспори и дори да се 
отхвърли като двигател на човешката история, ако се обоснове друг не 
толкова очевиден, но  действителен двигател на социалната еволюция. 
Промяната на гледната точка за движещата сила в разитието на 
обществото от „видимата” роля на икономиката към невидимите и все 
още непознати закони на общественото развитие очертава 
съвършенно различна карина за обществото и законите, които 
определят развитието му.  

Познанието като движеща сила на социалната еволюция 

Социалната еволюция е продължение на биологичната 
еволюция. Специфичната разлика между тези две форми на развитие 
е в появата на разум или съзнание, език и мислене при човека. От 
системологична гледна точка, обществото може да се разглежда от 
една страна като жива система каквито са всички биологични системи, а 
от друга – и като разумна система, което е специфична характеристика 
само за човека като индивид и обществото като цяло. Следователно от 
една страна обществото е самоорганизираща се система в резултат от 
действието на обективни закони, характерни за живата природа като 
цяло, а от друга страна е система управляваща се от разума и 
съзнанието. В основата на самоорганизацията лежи информацията 
както при всички живи системи, което определя обективния компонент в 
развитието. Биологичната еволюция убедително ни доказва, че при-
родата притежава ефективни сили, с които сама регулира развитието 
си и довежда до висока степен на организираност на растителните и 
животински видове изграждащи поразяващи със своята 
организираност  екосистеми. В основата на управлението лежи 
знанието, което е осъзната информация. То представлява разумния 
компонент в развитието на обществото като система и се определя като 
субективен фактор. 

Има много сериозни причини и основания да се приеме, че 
събирането, обработката и предаването на знанието от поколение на 
поколение е истинския двигател на социалната еволюция, а 
икономиката е само частен случай от този процес. Ще посочим само 
няколко факта в подкрепа на това разбиране:  

1) За около 70,000 години човечеството се намира в период на 
формиране на своя език и мислене, оцелявайки от лов и събиране на 
плодове. За целия този период на протологично мислене от живота на 



 

16 

Хомо сапиенс реално няма никаква „икономическа” дейност. Такава се 
появява едва преди около 10,000 години с началото на Аграрната 
революция, когато започва производство, а по-късно и размяната на 
стоки. Очевидно е, че икономическите отношения се появяват на 
определено ниво от развитието на познанието, следователно те са 
вторични по отношение на познанието и се определят от него. В този 
смисъл дори формалнологично погледнато, икономиката не е „база”, 
а културата не е „надстройка” както приема Историческия 
материализъм, а по-скоро обратното – духовното (появата на език, 
мислене, морални ценности, социален опит и познание) са „базата”, а 
икономиката е вторична и производна и би следвало да се определя 
като „надстройка”. В действителност отношенията им са по-сложни, 
но ще ги разгледаме по-късно. 

2) Биологичната еволюция се базира на гените, които са единици 
информация. Логично е да се приеме, че социалната еволюция която е 
продължение на биологичната еволюция се основава на знанието, 
което по същество е осъзната информация. Това са разума, съзнанието, и 
познанието, които се явяват ключови фактори в процеса на 
социалната еволюция. Икономиката е продукт от проявлението на 
тези фактори и не може да се приеме като нейна движеща сила. Може 
да приемем, че от гледна точка на диалектическата логика духовното и 
материалното (културата и икономиката) най-малкото би следвало да 
се разглеждат като два равнопоставени по значение фактори, нещо 
като „двойна спирала” определяща както историята на човечеството 
така и социалната еволюция.  

3) Съвременното ниво на научното познание ни задължава да 
разглеждаме обществото като система. Очевидно е, че  с нарастване на 
познанието тази система се развива, става все по-сложна и като такава 
се изгражда от подсистеми, които от своя страна в процеса на 
развитието си формират собствени подсистеми. От системологична 
гледна точка е изключено една подсистема (в случая икономиката) да 
доминира и определя цялостната система през цялото време от 
социалното развитие. Определящото в една система е обмяната на 
информация по принцип, а за човека и обществото като разумни 
системи това е натрупването, обмяната и предаването на познанието 
от поколение на поколение. С други думи съществуването и 
функционирането на човека и обществото като системи е възможно 
единствено чрез генерирането и обмяната на знанието. 

4) Развитието на индивида като личност се определя от 
натрупаното знание, а не от натрупаното богатство в резултат от 
икономическата си дейност. С други думи, натрупаното богатство 
прави индивида по-богат, но само натрупаното знание го прави по-
развит. Доколкото индивида и обществото са изоморфни системи, 
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логично е да се допусне, че икономиката прави обществото по-богато,  
но натрупването на знание е, което го развива.  

5) Днес в условията на бум в научното познание и 
технологичните иновации е по-ясно от всякога преди, че ръста на 
познанието променя света, включително самата икономика, а не 
обратното. Става ясно, че дори след Индустриалната революция 
когато икономиката е била определена като движеща сила в 
развитието на обществото, в действителност техническите иновации, 
стоящи в основата й са фактическия двигател.  

6) Дори да приемем, че в досегашната 10,000 годишна история на 
човечеството икономиката е  „безспорен закон на историята”, то не 
можем да отречем, че „безспорен закон на социална еволюция”, която 
включва 70,000 години е познанието. 

7. Новата парадигма за социалната еволюция разглежда 
обществото като жива и разумна система, в която трябва да се 
разграничат две линии на развитие – Социалната еволюция и Човешката 
история. Тези две линии работят като „двойна спирала”. Онтологично 
те не могат да бъдат разделени, но от гносеологична гледна точка те 
трябва да се разграничат ясно. Човешката история се твори от човешкия 
разум или субективния фактор, а социалната еволюция е резултат от 
действията на обективния фактор. Това са законите определящи 
саморегулацията на обществото разгледано като система. Като 
създание на човешкия разум, икономиката е част и фактор на 
човешката история. Тя би могла да обясни задоволително човешката 
история, защото генерираните знания са движещата сила за 
социалното развитие. Ето защо икономиката определя периодите на 
количественото развитие на обществото, а натрупаните промени 
предизвикват качествен скок към по-високо ниво в еволюцията на 
обществото, която променя посоката на човешката история и по-
нататъшното социално развитие. Следователно в социалната 
еволюция икономиката участва двупланово – като поле за 
разширяване на знанието и като средство за натрупване на промени 
водещи до качествен скок в развитието. 

8. Икономиката е създание на човешкия ум. Приемането на 
икономиката като двигател на обществото води до разбирането на 
обществото като творение единствено на субективния фактор. Това е 
логичен капан, в който лесно може да се попадне. Днес всички 
социални, социологически, политически, военни и философски 
теории и концепции, основани на икономически детерминизъм, 
анализират обществото по много опростен начин, като пренебрегват 
или отхвърлят ролята на обективните закони. Този подход е огромна 
грешка, която допринася за днешните геополитически заблуди, 
погрешни вярвания, икономически илюзии и социален хаос. В 
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действителност, обществото като всяка развиваща се разумна система 
се определя двустранно от обективни и субективни фактори. 

Досега човечеството е преминало през три етапа на развитие: 
робство, феодализъм и капитализъм. Съответно, съществуват три 
основни парадигми, обясняващи обществото: политеизтична, 
монистична и светска (икономически детерминизъм). Всяка парадигма 
се основава на определен понятиен апарат и фундаментални 
концепции, отразяващи нивото на натрупаното знание. За 
политеизма, това са много богове, за монотеизма – един всемогъщ 
Бог, а за светската парадигма – икономиката. Икономиката е 
крайъгълен камък за разбирането на капитализма, тъй както боговете 
са били основополагащи понятия за предишни етапи и парадигми. 
Очевидно е, че парадигмите са временни и може да бъдат периодично 
заменяни с по-адекватни по отношение на новопостигнато ниво на 
развитие. Разбираемо е, че постиндустриалното общество се нуждае 
от нова концепция и понятиен апарат. Нашият анализ не подценява 
ролята на икономиката в съвременното капиталистическо общество, 
защото икономиката е такава фундаментална категория. Целта на 
нашето изследване е да излезем извън полето на доминиращият сега 
икономически детерминизъм и да намерим нова категория, която да 
замести икономиката в изработването на една Нова парадигма за 
социално развитие, отразяваща особеностите на идващото 
постиндустриално общество. 

Социалните системи представляват сложни механизми, които 
възникват, развиват се, упадат и в крайна сметка умират. В този процес 
се наблюдават два фактора – конструктивен и деструктивен. 
Конструктивният фактор е новосъздаваното знание, а деструктивният 
фактор е заложен в самата основа на системата: политеистичен 
възглед, монотеистичен възглед и днешния икономически 
детерминизъм. Може да изглежда невероятно, че крайъгълният камък 
на системата се е превърнал в разрушителен фактор, но е разбираемо, 
защото този фактор се променя: възниква, развива се и изчерпва 
потенциала си за по-нататъшно развитие – генериране на нови 
знания, разрешаване на възникващи проблеми и обяснение на новите 
събития. На определен етап от еволюцията, този фактор трябва да 
бъде заменен с нов, адекватен на новодостигнатото ниво на развитие, 
което се проявява като смяна на парадигмата. 

Разгледано като система обществото се изгражда от три 
подсистеми: култура, икономика и форма за управление. Икономиката е 
само една от подсистемите на обществото, чиято роля с нищо не 
превишава ролята на другите подсистеми. Ако тя е приемана  като 
определяща развитието на обществото то това се дължи на нивото на 
постигнатото познание към момента на зараждането на капитализма 
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като политико-икономическа формация. Днес има всички основания 
да се ревизира тази парадигма и се потърси ново обяснение за 
развитието на обществото, като се разкрие действителната движещата 
сила на това развитие както и закономерностите, които го 
детерминират. За сега можем да приемем, че социалната еволюция е процес 
на събиране,  обработка,  и предаване на знанието от поколение на поколение. В 
този смисъл познанието е действителния двигател на тази еволюция, 
„центъра” на човешката вселена, а  икономиката, културата, 
политиката, държавата и всички други производни на човешката 
дейност  „гравитират” около този център. 

Социалната философия приемаща развитието на познанието 
като двиеща сила в социалната еволююция, не отрича огромната роля 
на икономиката в развитието на обществото. Тя просто разглежда 
икономиката като частен случай от това развитие.  По-конкретно 
икономиката се отнася до историческия компонент в развитието, а 
познанието определя еволюинния компонент в развитието на 
обществото. Диалектиката във взаимоотношението на тези два 
компонента определят и крайния резултат от развитието. 
Следователно, Новата Парадигма разграничава историческото 
развитие от еволюционното развитие.  От онтологична гледна точка 
тези два компонента са  неразделими, но в гносеологичен план следва 
да се разграничат и определят като две променливи в едно развитие.  

Разгледани в процеса на тяхото развитие  посочените три 
подсистеми – икономика, култура и форма за управление, се очертават 
и няколко основни патадигми, обясняващи обществото спотред 
постигнатото ниво на неговото развитие. От гносеологическа гледна 
точка, в случая ясно се очертават две онтологично неразделими линии 
на развитие, които можем да определиом като Ход на историята и 
Спирала на социална веолюция. Първата определя материалното развитие, 
а втората развитието на общественото съзнание, което по същество 
представлява и социалната еволюция. Материалното развитие 
представлява развитието на икономиката разбирана като производство 
и разпределение на блага, а духовното развитие разглеждано в широк 
смисъл като култура се определя от ръстта на познанието. 
Материалната култура включва усъвършенстване оръдията на труда 
срествата за производство през вековете, а духовната култура се 
проявява в развитието на множество форми на обществено съзнание –  
религия, философия, морал, естетика, политика, право и наука. Без 
съмнение тези два фактора в развитието на материалното и духовното 
или икономика и култура, взаимно се обосновават. По тази причина 
духовното или културата не е „надстройка” над икономиката както 
приема икономическия детерминизъм, а препоставка за развитието на 
икономиката. Парите за икономиката, са това което са идеите за 
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социалната еволюция. Икономиката и парите в частност определят 
динамиката на историята, а ръста на познанието определя хода на 
социалната еволюция и в частност – структурата на обществото.  

Общностите представени от племена и държави се управляват от 
исторически възникнал и развиващ се механизъм за вземане на 
решения. По този начин възникват и отмират управляващите елити и 
легитиманата власт. За хиляди години формата на управление може да 
се определи като автокрация защото се базира на индивидуалната 
интелигентност. Управяващия елит определя развитието на историята 
пострдством вземаните решения. Общественото съзнание представено 
от социалното творчество генерира познание, което привнася 
множество, но малки промени. Натрупването на тези малки промени 
води до качествен скок в развотието. Същността на този качествен 
преход е в промяна на структурата на обществото в съответствие с 
новопостигнатото ниво на развитието – икономическо и духовно. По 
тизи начин в исторически план от гледна точка на икономиката 
обществото преминава през три формации: робовладелчество, 
феодализъм и капитализъм, а от духовна гледна точка – съответно 
през три доминиращи форми на обществено съзнание: политеизъм, 
монотеизъм и гражданско общество. Забележително е, че те са 
съотносими към икономическите формации и в същото време 
преставляват и трите основни парадигми обясняващи света като цяло. 
Тези преходи представляват обективна закономерност и определят 
хода на социалната еволюция. В този смисъл историческото развитие е 
етап от количествение измерения в границите на една спирала от 
еволюционното развитие. Следователно, историческия компонент е 
преходен, а еволюционното развитие е низ от качествени промени и 
спираловидно като развитие.  

Приемайи икономиката като единставна движеща сила в 
общественото развитие води до дминиращия днес икономически 
детерминизъм, който е предпоставка за нарастващия хаос и 
потенциалната възможност от конфликт с непредвидими последици. 
Приемайки познанието като едиствен двигател в развитието води до 
друга едностранност представена от нарастващата роля на 
информацията в обществото и концепцията за информационно 
общество. Абсолютизирайки ролята на информацията се достига до 
друга крайност – технократичен футуризъм приемащ, че Изкуствения 
интелект един ден ще покори своя създател и социалната еволюцията 
ще продължи като „машинна”.  Познанието е осъзната информация. 
Информационното общество е технологично по своята природа и 
само етап от развитието на бъдещото общество основаващо се на 
познанието и моралните ценности Това бъдещо общество тук 
определяме като колаборативно общество.  
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Разглеждайки икономиката и идеите като движещи сили на 
историята и еволюцията трябева да се имат предвид няколко 
особености. Първо. За продължителни периоди на историческо 
развитие икономиката има определяща роля. За преходните периоди 
при смяната на една форма на обществено съзнание с друга 
(политеизъм, монотеизъм, гражданско общество), което води до 
смяната на една формация с друга (Античен свят, феодализъм, 
капитализъм), определяща роля имат идеите. Днес света е изправен 
именно пред такава промяна По тази причина ролята на идеите 
придобиват първостепенно значение. Второ. Факторите определящи 
историческото развитие са преходни и се променят при прехода от 
една формация в друга. Тези фактори може да се определят като 
структурообразуващи. Това са експолатацията на робовладелсия труд за 
Античния свят, експлоатацията на земята при феодализма и на 
природните ресурси при капитализма. Финансовата система е подсистема 
в икономиката, а парите средство за размяна на стоки и услуги. През 
миналия век те бяха превърнати в лост за управление на обществото, 
което радикално промени ествствената им функция и предназначение. 
Независимо от това като фактор в развитието те са преходни, защото 
структуроформиращия фактор, който ги поражда – експлоатацията на 
природните ресурси е преходен и предстои да бъде сменен от друг 
фактор. Това е колаборативната интелигентност, която може да осигури 
оцеляването на човечеството. Това бъдещо общество, което тук 
опоределяме ато колаборативно и колабокрацията като форма за 
неговото самоуправление предстои да обсъдим по-подробно.  

Обществото като информационна система 

Да се обясни как работи обществото като информационна 
система на този етап е много трудна, дори невъзможна задача. За тази 
цел е необходимо да бъде разработена отделна частна наука, нещо 
като „социална генетика” или по-точно казано социална меметика, 
която следва да изучава как единиците знание оперират в процеса на 
изграждането и развитието на социума; да обясни структурата на 
социалния геном на отделните общности, култури и цивилизации, 
възниквали и отмирали през човешката история. Това би било 
интердисциплинарна област, формираща се по границите на теорията 
на познанието (гносеологията), социалната философия, когнитивната 
психология, социалната психология, логиката, философия на 
историята, педагогиката и вероятно на още десетина други сродни 
области, които сами по себе си не са в състояние да опишат и обяснят 
как работи „социалния компютър” като информационна система. В 
подобни случаи на висока степен на неопределеност се използва 
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аналогия или метафора. Най-близката аналогия би било сравняването 
на обществото като информационна система с работата на човешкия 
мозък тъй като двете системи са изоморфни. За съжаление на този 
етап познанията ни за човешкия мозък също са ограничени. 
Единствената възможност е аналогия с най-сложната и добре позната 
информационна система – компютъра. 

Една аналогия с добре познатия ни компютър е изкушаващо, но 
много опасно опростяване на процеса, защото може да доведе до 
твърде погрешни изводи от типа на „социалния дарвинизъм” от 
близкото минало. Макар че поради липса на изграден понятиен апарат 
понякога ще се налага да се използват термини заимствани от 
информационните технологии, те винаги следва да се приемат като 
метафори. Причината за това е, че познатите ни информационни 
системи – изкуствени и живи организми обработват информация. 
Човешкия мозък както и „социалния компютър” обработват знание. 
Знанието е осъзната информация, следователно качествено различна, 
по-висша форма на информация. С други думи – всяко знание е 
информация, но не всяка информация е знание. Без съмнение 
социалната информационна система не само е неимоверно по-сложна 
като структура и съдържание в сравнение и с най-мощните 
суперкомпютри, тя е и принципно различна. Затова всяко сравнение 
между тях, би следвало да се приеме само като метафора, предлагаща 
една, твърде обща и интуитивна представа за обществото като 
информационна система. 

За да генерира и обработва знание, социалната еволюция е 
изразходвала 50-60,000 години за развитието на език и мислене, които 
се проявяват като съзнание. По този начин „социалния компютър” си 
формира нещо като „операционна система” наречена в широк смисъл 
на думата култура. Последната се проявява под формата на обществено 
съзнание, което поради своята комплексност може да се проявява на 
битово ниво или да формира специализирани области като религия, 
морал, естетически ценности, наука и т.н. Разбираемо е, че с 
развитието на обществото  се усъвършенствува и „операционната 
система”, която преминава през няколко „основни версии”: анимизъм, 
политеизъм, и монотеизъм. През последните няколко столетия 
„социалния компютър” работи с последната за сега версия 
„операционната система” наречена политическо съзнание, което в  
момента се проявява като геополитика. В „социалния компютър” биха 
могли да се открият и „оперативна и дългосрочна памет”, както и 
„приложен софтуер”. Последния се отнася преди всичко до 
икономическите отношения и управлението на обществото, както и 
до по-второстепенни социални сфери. „Приложните програми” могат 
да работят само със съответната „версия на ОС”. Когато те станат по-
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сложни се налага подмяна на „ОС” с по-нова версия, съответстваща на 
постигнатата сложност на социалната действителност. Тази подмяна 
започва с културна революция, която внася дълбоки промени в 
икономиката, управлението и другите социални сфери. „Хардуера” 
(икономиката) на „социалния компютър” също се развива. Античния 
свят базиран на физическия (робския) труд е различен от обществата 
през феодализма базирани на собствеността върху земята; при 
капитализма „хардуера” също бележи качествено развитие като се 
определя от развитието на индустрията. „Приложния софтуер”, 
отнасящ се до управлението на обществото, икономиката и държавата, 
следва общия ход в развитието на обществото като информационна 
система. Сегашната „ОС” е идеята за демокрация и разделенивето на 
властите, а политиката и геополитиката се явяват като „приложен 
софтуер”. Разбира се тази „ОС” не е нито съвършена, нито последна, 
поради което нейната подмяна с по-адекватна към новите условия е 
неизбежна и предстои. Това предполага нова културна революция и 
последващи промени във всички сфери на живота.  

Новата културна революция е поява на общественото самосъзнание, 
което следва да подмени безнадеждно остарялата и опасна „ОС” и 
геополитиката, която генерира посочените по-горе глобални 
проблеми, хаос и несигурност. От тук като верижна реакция 
произтичат промени на всички равнища: глобално, национално, 
регионално и локално. Без съмнение „хардуера” и „софтуера” също 
ще претърпят радикални промени. Човека на бъдещото общество ще 
бъде твърде различен от обсебения от парите съвременник и най-
вероятно ще бъде ориентиран към самото познание като по-висша 
ценност.  

Подхода към обществото като към информационна система, 
генерираща, обработваща и предаваща знание от поколение на 
поколение или като един метафоричен „социален компютър”, има 
голям евристичен потенциал. Този подход ни показва, че двигател на 
общественото развитие е натрупването и предаването на познанието от 
поколение на поколение. Човешкия разум, който лежи в основата на този 
процес, може да се определи като субективен фактор в социалното 
развитие. Развитието на обществото се определя също и от 
действието на обективни закони, които са валидни за всички живи 
организми. Действието на тези обективни закони се определят като 
обективен фактор. Всички процеси и явления наблюдавани в 
многовековната история на човечеството са резултат от 
взаимодействието на тези два фактора. 

При обработката и проверката на знанието на повърхността се 
наблюдават различни събития и явления, които биха били трудни за 
осмисляне, ако не се отчитат информационните процеси, които ги 
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пораждат. Фигуративно казано, за да разберем образите, които се 
появяват върху екрана на компютъра, трябва да се изучат 
информационните процеси, които протичат и са заложени в 
наличния хардуер и софтуер. Използваните до сега подходи са опит 
да се изучават видимите явления в търсене на закономерности 
обясняващи връзката между тях. Един пример за това сред хиляди 
други е икономическия детерминизъм. Той може да разкрие 
съществени връзки между видимите процеси, но е и предпоставка за 
създаване на редица социални митове. 

В конкретен, частнонаучен аспект може да се каже, че механизма 
посредством който  обществото оперира като информационна 
система, която генерира, преработва и предава знанието от поколение 
на поколение е резултат от проявлението на социалното творчество. Без 
да влизаме в детайли на този сложен процес ще дадем една по-скоро 
интуитивна представа за него.  

Социалното творчество е процес, при който множество хора, 
често пъти несвързани помежду си, привнасят малки промени при 
изясняването, описанието, сътворяването, изграждането, на „един 
проект”. Пример за това са фолклора, създаването на митове и 
легенди, усъвършенствуването на оръдията за труда, в по-ново време 
науката и технологиите са резултат от колаборацията на множество 
индивиди.  

За нашия анализ по-съществен е историческия аспект на 
социалното творчество в смисъл, че всяка иновация от която и да е 
област на живота се развива в резултат от малки, но множество на 
брои приноси от хора живеещи през различни епохи. Например 
печатарската преса която извършва революция в предаването и 
съхраняването на знанието се развива от изобретяването на просто по 
конструкция механично устройство до усъвършенствуването му в 
продължение на няколко столетия до модерни пет цветни печатарски 
машини и 3D принтери. Науката практически изцяло е плод на 
колаборация и следователно продукт на социалното творчество. 
Пример от социалната сфера е идеята за върховенството на закона 
заложена в ембрионален вид в Магна Карта. Тази идея се развива в 
резултат от усилията и колаборацията на много хора в продължение 
на 800 години до превръщането й в основополагащ принцип на 
парламентаризма и демокрацията днес.  

По своята функция, социалното творчество е съпоставимо с 
генетичните мутации, които лежат в основата на биологичната 
еволюция. Мутациите са механизъм за генериране на нова 
информация. Не всяка мутация е конструктивна, много мутации са 
деструктивни по природа, но в биологичната еволюция има 
механизъм за елиминиране на деструктивните мутации при който 
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биологичния вид еволюира чрез натрупването на положителните 
мутации. Аналогично на този механизъм създаден от природата, 
социалното творчество генерира знание (осъзната информация). Не 
всяка иновация е конструктивна, но обществото също разполага с 
ефективни механизми за елиминиране на деструктивните идеи. То 
също се осъществява посредством  принципа на пробите и грешките 
при което се отсейват конструктивните и се елиминират погрешните 
идеи.  

Социалното творчество е продукт на разума или съзнанието и 
следователно е субективен фактор в развитието на обществото. 
Социалното творчество е механизма посредством който обществото 
твори себе си като генерира знание; знанието променя общественото 
съзнание, а промененото общественото съзнание променя 
индивидуалното съзнание на следващите поколения. Всяко ново 
поколение е „програмирано” малко по-различно от предходните, 
защото включва новогенерираното познание. Това е особено 
забележимо през последните десетилетия, защото обема на 
познанието нараства експоненциално като се удвоява на всеки 4-5 
години. По тази причина възникват конфликти между поколенията, 
но това е механизма проверяващ истинността на генерираното знание 
при който обществото запазва вярното и се освобождава от 
погрешното познание и формираните социални митове. Критерии за 
верността на генерираното от социалното творчество знание е 
социалната практика. Провереното в практиката познание променя 
както общественото и индивидуално съзнание, така и обществените 
отношения на всички равнища и сфери: бит, икономика управление и 
т.н.  

Натрупването на определени количествени промени генерирани 
от субективния фактор посредством  механизма на социалното 
творчество, води до социални иновации и променя съдържанието на 
обществото. На определен етап от развитието му настъпва 
противоречие между промененото съдържание и съществуващата 
форма или структура на обществото. По тази причина се налагат 
неизбежни качествени промени водещи до промяна на остарялата 
форма и заменянето й с нова такава, адекватна на новото съдържание. 
Тези  качествени промени се налагат от обективния фактор или  
обективните закономерности в развитието и следователно не могат да 
бъдат контролирани от разума или субективния фактор, който 
практически е провокирал появата им в резултат от социално-
творческия процес на генерирането на познание. Примери за такива 
качествени промени могат да се посочат от всички области на живота. 
В духовната сфера това са преходите от анимизъм към политеизъм, 
монотеизъм и политическа форма на обществено съзнание; в 
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икономиката това са преходите от една формация в друга: Античен 
свят, феодализъм и капитализъм, а в областта на управлението – 
прехода от автокрация към демокрация.  

Тези качествени промени се описват и от Историческия 
материализъм, но според тази школа те са плод на икономическия 
фактор. Прехода от анимизъм към политеизъм се извършва в условия 
когато практически липсват икономически отношения. В 
действителност отношението материално – идеално е по-сложно, 
защото онтологически те са неделими, те са две страни на една 
същност. По тази причина и отношението култура – икономика, което 
е производно на материално-идеалното не следва да се разглежда 
просто като база и надстройка, защото диалектиката между тях е много 
по-сложна. Това е тема за философско изследване, но засега е  извън 
фокуса на настоящия анализ. 

 
Обществото като самоорганизираща се система или „жив 

организъм” 

Днес на Запад има множество различни икономически, 
макросоциологически и геополитически теории, които обясняват 
какво представлява и как ще се развива обществото в бъдеще. По-
известни са теориите за индустриалното и постиндустриалните 
общества. Според тях с развитието на обществото, науката и 
технологиите решават социалните проблеми, потребностите на хората 
се задоволяват и антагонистичните противоречия се преодоляват. 
Потребителското общество е последния етап от развитието на 
човечеството когато настъпва благоденствие за всички.  В този свят  
господстват корпорациите. Това е високо развито общество лишено 
от пороците на капитализма. Държавата има регулираща роля. Тя 
установява условията и правилата за функциониране на обществените 
сфери. Според някои изследователи, разделението в света и 
определящите конфликти ще бъдат от културен характер и ще се 
проявят като сблъсък между цивилизациите. Други смятат, в резултат 
от разпространението на либералната демокрация и свободния пазар 
на Запад, обществото е достигнало върха в своето развитие и това 
вероятно е окончателната форма на социална организация. С други 
думи настъпил е края на историята. Една от най-популярните днес 
метафори за света е сравнението му с шахматна дъска, на която мерят 
сили политически и глобални играчи където най-силният играч 
налага своя императив и определя правилата на играта. Това звучи 
убедително и е вярно за определени периоди от развитието на 
обществото, но не за цялата му история. Например, то не е валидно 
при относително редките случаи на структурни промени в обществото и 
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прехода от една епоха към друга когато самите „играчи” се сменят и 
започва нова „партия”. Тази метафора не отчита фактора развитие, а 
очевидно е, че обществото еволюира. От друга страна, историята 
свидетелства, че при структурни промени се сменят не само 
„играчите”, но и правилата на играта. Прави впечатление, че всички 
западни теории са апологетични. Те имат един общ недостатък – 
интерпретират протичащите събития в границата на съществуващата 
парадигма за света, която се основава на илюзията, че определен 
управляващ елит може да управлява света от позициите на собствените 
си разбирания за устройството му и в свой интерес, без да отчита 
обективните фактори на социалната еволюция. Това може да се 
определи като арогантност. Арогантността е вярата на управляващ елит, 
че може да реорганизира в съответствие със собствените си 
разбирания, интереси и дневен ред. 

Разбирането, че обществото може да се управлява от човешкия 
разум, без да се съобразява със законите на социалната еволюция, 
представено в метафората за шахматната дъска и практически всички 
останали съвременни социални теории е толкова погрешно, колкото и 
вярата на древните, че всичко зависи от боговете. Проблем за 
обществото през всички етапи от историята е осъзнаването на ролята 
и отношението между обективния и субективния фактор в развитието 
му. Днес е очевидно, че обществото се определя двустранно от обективни 
и субективни фактори, които следва да се разглеждат в единство и 
взаимодействие. Големия проблем на общественото познание е да 
намери мярата в техните взаимоотношения, а геополитиката да се 
основава на това познание, вместо на идеологически и политически 
пристрастия в защита на групови интереси. 

Не е трудно да се забележи, че сложните системи се състоят от 
множество подсистеми, които с развитието се увеличават. Тази 
особеност на свръхслоните системи се опредлеля като 
самоорганизация или еволюция. Самоорганизацията е необратим 
процес, при който съвместното действие на подсистемите създават по-
сложни структури съставени от стотици подсисстеми. Такива 
свръхсложни системи определяме като комплексни. Създаването на 
екосистеми в процеса на биологическата еволюция е пример за 
самоорганизация. Човешкия мозък и обществото са комплексни 
системи. Обществото е самоорганизираща се система включваща три 
основни подсистеми: Духовна (култура), материална (икономика) и 
форма за управление. В процеса на развитието на обществото всяка от 
тях формира поредица от подсистеми, което означава нарастване на 
комплексността на системата. Основната характеристика на 
самоорганизацията в сравнение с ръстта, е че в първия случай 
промените са качествени, а във втория количествени.  
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Новата парадигма за обществото е опит да се очертаят рамките на една 
нова концепция за общественото развитие. Според тази парадигма 
обществото метафорично може да се опише като „жив организъм”, 
развитието на който се определя от диалектиката на въпросните два 
фактора – обективните закони и човешкия разум. За правилното 
разбиране на обществото като „жив организъм” следва да се имат 
предвид някои фундаментални особености от диалектиката между 
обективния и субективния фактор, които ще анализираме по-долу. 

Последици от смятаната на гледната точка за движещата 
сила на социалната еволюция 

Промяната на гледната точка в осмислянето на социалната 
еволюция от доминиращия днес икономически детерминизъм към познанието 
като нейна движеща сила предполага драматична промяна в картината за 
света в който живеем. Ситуацията е съпоставима със смяната на 
гледната точка от геоцентрична към хелиоцентрична планетарна 
система, която доведе до радикални промени в нашите представи за 
звездната механика и Вселената като цяло. По подобен начин 
приемайки непрекъснато разширяващото се познание като движеща 
сила на историята и социалната еволюция, следва да се очакват 
радикални промени в представите ни за това как обществото работи и 
се развива; какви процеси са протекли в историята досега, какви 
процеси протичат в момента и как би изглеждало бъдещото общество. 
Това е картина много по-различна от картината предлагана от 
доминиращия днес икономическия детерминизъм. Нещо повече, този 
подход ще ни освободи от много дълбоко вкоренени социални 
илюзии и митове. Той може да  помогне на човечеството да осмисли 
глобалните предизвикателства както и да намери  адекватни решения 
на глобалните проблеми застрашаващи оцеляването му. 

Методологически аспекти при проучването на 
социалната еволюция 

При проучаването на социалната еволюция следва да се имат 
предвид две особености: а) обществото се разглежда като система; б) 
обществото се разглежда в неговия генезис и развитие, т.е. изследва се с 
помощта на диалектическата логика.  

а) Съвременното общество е върха на социалната еволюция, така 
както човешкия мозък е върха на биологическата еволюция. Това са 
двете най-сложни и най-трудни за изучаване системи. Според теорията 
на Е. Хекел за повторението (1867), която също е известна и като 
закон за биогенезиса – „онтогенезиса повтаря филогенезиса” 
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(„ontogeny recapitulates phylogeny”), или индивидуалното развитие 
повтаря степените в еволюцията на биологичните видове. Това значи, 
че развитието на детето  преминава през стъпалата от примитивното 
до модерното общество. На научен език може да се каже, че двете 
системи са изоморфни и да се допусне, че особеностите от развитието 
на индивида могат да се търсят в развитието на обществото, което е 
продължение на биологичната еволюция.[1] По-късно много автори 
приемат този закон на индивидуалното развитие, а други го намират за 
недостатъчно аргументиран и убедителен.[2]  Трябва да се има предвид, 
че в случая говорим не толкова за „повтаряемост”, а за системен 
подход по време когато теорията на системите все още не е била 
разработена и по-специално за изоморфност или подобие като 
евристичен похват при изучаването на две системи, едната от които е 
относително по-добре проучена.  

Подобен подход при изучаването на тези две свръхсложни и 
създадени от природата живи и разумни системи има огромни 
евристични възможности. Това е така защото науката разполага с 
добре разработена теория за системите, която може да се използва 
като надежден ориентир в техния анализ. Може да се очаква с висока 
степен на вероятност, че от системологична гледна точка тези две 
системи са изоморфни или те са изградени на някои общи принципи, 
характерни за комплексните системи. По тази причина, 
закономерности валидни за едната система могат да се използват като 
ориентир при изследването на другата система.  

б) За да разберем сегашната сложност на обществото и как 
работи социалната еволюция е необходимо да се приложат 
методологически инструменти, съответстващи на тази сложност. Нека 
да обясним този много важен аспект с два примера. Когато Исак 
Нютон е решил да изчисли и да опише орбитите на планетите в 
нашата слънчева система, математиката като наука по това време не е 
била развита на необходимото нивото за да реши тази сложна задача. 
По тази причина Нютон първо се е заел да реши този проблем в 
математиката като е разработил това което ние днес наричаме висша 
математика. Едва тогава той е бил в състояние да изчисли планетните 
орбити и да дефинира гравитацията. Може би, по-добра илюстрация е 
примера с геометрията. Геометрията е „логиката” на пространството. 
Евклидовата геометрия е геометрията на познатите ни три измерения. 
Тя е приложима за пространството на нашата планета, но не и за 
пространството на Слънчевата система. Неевклидовите геометрии се 
отнасят за хиперболичното & елипсовидно пространство. Тези 
геометрии са релевантни за по-сложни пространства като слънчевите 
системи и галактиките. Хиперболичната геометрия на Минковски 
включва особености на специалната теория за относителността, като 
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скорост, време, както и позицията на наблюдател и се отнася до 
Вселената. Всички геометрии имат напълно различни логики, 
отразяващи особеностите на нарастващата сложност на 
пространството. Те не се изключват една друга. В действителност, те 
се включват една в друга като специфични или особени случаи, и 
остават в сила в рамките на своето пространство. Следователно, за да 
разберем как обществото работи като система или механизъм е едно 
нещо, а за да разберем как този механизъм се развива през цялата 
история, е друг въпрос. За да се опише обществото, формалната 
логика е достатъчна, но да се изучи и обясни  развитието на 
обществото, е необходимо по-сложен инструмент. Това е 
диалектическата логика. Въпросът е в това, че инструмента и 
методологията за анализ трябва да са адекватни на сложността на самия 
проблем.  

Обществото е развиваща се и много сложна или комплексна, 
жива и разумна, а следователно и динамична система. Поради това е 
невъзможно да се разбере социалната еволюция чрез статичните 
закони на формалната логика. Тя се нуждае от по-мощен инструмент 
за анализ и този инструмент е диалектическа логика. Фр. Енгелс смята, 
че диалектическата логика се отнася към формалната логика както 
висшата математика се отнася към аритметиката. Днес бихме могли да 
добавим – както физиката на Айнщайн се отнася към класическата 
физиката на Нютон. Те не си противоречат; физиката на Айнщайн, 
която се отнася до Вселената, включва в себе си класическата физика, 
отнасяща се до нашата планета като частен случай. Такъв е и случая с  
неевклидовите геометрии валидни за планетарни и галактически 
пространства които включват евклидовата геометрия като частен 
случай. Очевидно е, че диалектическата логика не противоречи на 
формалната логика. Тя я включва в себе си като частен случай и служи при 
анализ на по-сложни процеси и преходи от едно състояние в друго, 
които не се срещат в ежедневието и следователно са извън 
възможностите на формалната логика.  
        Формалната логика се основава на петте сетива. Тя е надеждна 
система и е приложима в ежедневието при решаването на битови 
проблеми. Тя е линейна или едномерна. Ако приложите формалната 
логика към квантовата механика или космологията много твърдения 
ще звучат нелогично и дори абсурдно, защото тези реалности са 
съвсем различни, в сравнение с всекидневния живот, за които 
формалната логика е създадена  и релевантна. За да се опише и 
обясни динамиката и противоречията на събитията, настъпили в 
социалната еволюция са ни нужни по-усъвършенствани инструменти 
и методи за анализ като категориите на диалектиката, диалектическите 
закони като цяло и диалектическа логика в частност. Диалектическата 
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логика е многомерна, защото отчита връзката между множество 
фактори в тяхното зараждане, противоречие, развитие и отмиране.  

Формалната логика е логиката на количествената определеност; 
диалектическата логика е логиката  на качествените промени и 
развитие. Тя описва противоречията, преходите на събития от един 
етап на развитието им в тяхната противоположност; от раждането до 
отрицанието на това събитие. Това е логика, описваща прехода на 
количеството в качество, преобразуване на съдържанието във форма, 
единството на противоположностите и така нататък. Формалната 
логика е логиката на човешкия ум; диалектическата логика е логиката 
на Майката Природа. Като основна правило – формалната логика е 
подходяща да се опишат количествени промени, създадени от 
човешкия ум, но е недостатъчна, за да се опише и обясни качествените 
скокове, осъществени от обективните закони. Това е прерогатив на 
диалектическата логика. Диалектическата логика не предпазва от 
погрешни изводи. Напротив като по-сложен инструмент на 
познанието тя предполага допускането на определен тип грешки. С 
някои от тези грешки допуснати от доказани автори неизбежно ще се 
сблъскаме при анализа и ще се опитаме да ги преодолеем. Това са 
грешки допускани не от глупост или незнание, а произтичащи от 
самата диалектика на познавателния процес.  Казано с езика на 
информатиката – за да разбере социалната еволюция човек трябва да 
„надстрои” своята „операционна система” от формална до 
диалектическа логика –  „висшата математика” на качествените 
промени, така както студентите от природните и инженерни науки 
изучават висшата математиката преди изучаването на самата конкретна 
област.  

За щастие, за да се опише и обясни социалната еволюция, ние не 
трябва да откриваме „висшата математика” в социалните науки. Във 
„Феноменология на духа” и „Науката логика” (1816) Хегел анализира 
най-важните закони и категории на диалектиката, като: същност и 
явление, съдържание и форма, причина и следствие, необходимост и 
случайност, възможност и действителност, единично и общо и т.н. 
Той също така обосновава тъждеството на битие и мислене и 
единството на диалектиката, логиката и теорията на познанието, 
създавайки по този начин  първата в историята на философията 
разгърната система на диалектическата логика. Може би това е едно от 
най-големите интелектуални постижения за всички времена.[3] 

Изучавайки логиката на Хегел, Енгелс формулира три закона на 
диалектиката и описва диалектиката във форма, по-разбираема за 
широката публика.[4]   

Диалектическия метод е една от основните разграничителни 
линии между англо-сансонската философия, която акцентира върху 
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позитивизма и игнорира до пълно отричане на диалектиката и 
континенталната философска традиция основаваща се изключително 
върху Кант и Хегел. Тези различия сами по себе си са предпоставка за 
известни различия в интерпретацията на историческите събития, дори 
до взаимно неразбиране, но това е неизбежно и е част от 
познавателния процес. Ако се изразим с понятия взаимставни от 
информационните технологии може да кажем, че става въпрос за две 
различни версии на „операционните системи”, върху които се 
изгражда англо-сансонската и континентална философия. По тази 
причина „приложните програми” не винаги са съвместими с тях и 
пораждат проблеми, които може да се решат само с доразвитието на 
едната ОС до нивото на другата версия. 
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Глава втора 

Основни фактори, структура и принципи на 

социалната еволюция 

Диалектика на основните категории описващи 
обществените отношения 

Всека една област от човешкото познание се развива като 
разработва свой понятиен апарат и разкрива законите, който 
определят развитието й. Категориите отразяват най-съществените 
връзки и отношения в определена област: философия, етика, естетика, 
право, икономика, политика и т.н. Понятията и категориите имат обем 
и съдържание, които се прецизират в процеса на развитието и 
анализа. Анализирането им в един абстрактен вид има изключителен 
евристичен момент, защото разкривайки тяхната диалектика се 
очертават границите и механизмите на конкретно изследваната област. 
В областта на обществените отношение основните категории са: 
развитие и еволюция, еволюция и революция, субективен и обективен 
фактор, курс на историята и спирала на еволюцията, съзнание и 
самосъзнание, личност и общество, идеология и наука, интеграция и 
диференциация, право и морал, хаос и система, йерархия и мрежа, 
култура и цивилизация, управление и манипулация, глобализация и 
глобализъм и много други, към които ще се връщаме многократно и 
анализираме техните взаимоотношения в процеса на анализа.  

Обществото може и следва да се разглежда едновременно като 
жива и разумна система. Има само две такива системи – човека като 
индивид и обществото като цяло. Спецификата на тези системи е в 
наличието на разум и съзнание. Разумът е върхът в достижението на 
биологичната еволюция продължала 3.5 млд. години. Тази 
двойственост на системата определят възможността от една страна тя 
да се самоорганизира и саморегулира както всички живи организми в 
резултат от действието на биологични или обективни закони, а от друга 
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страна да се управлява от разума, проявяващ се под формата на 
индивидуално или обществено съзнание. С други думи социалната 
еволюция се определя двустранно от обективни (биологични и социални 
закони) както и от субективни фактори.  Тези два фактора са нещо като 
„двойна спирала” определяща развитието на обществото 
едновременно  като история и социална еволюция.  

Понятията развитие и еволюция често се използват като синоними, 
но те се различават по обем и съдържание. Развитието отразява 
количествените натрупвания, а еволюцията – качествените промени.  
Развитието е продължителен процес, а прехода относително кратък. 
За разлика от биологичната еволюция, при социалната еволюция 
развитието е резултат от ръста на познанието или продукт на разума, а 
еволюционния преход, резултат от действието на социалните закони 
или обективния фактор.    

Еволюция и революция са категории описващи този процес в друг 
аспект. И двете понятия отразяват качествени промени, но при 
еволюцията те се причиняват от обективния фактор, а при 
революциите от субективния фактор. В зависимост от сферата, в 
която се извършват революциите те биват – духовни (културни), 
икономически и политически. Културните революции представляват 
качествени промени в общественото съзнание и неговите форми на 
проявление. Примери за такива революции са появата на световните 
религии, научните революции, етически и естетически промени в 
общественото съзнание. Икономическите революции са качествени  
промени в икономиката, например преход от феодализъм към 
капитализъм. Политическите революции променят формата за 
управление, например преход от монархия към република.  

Обективният фактор е силата, която древните са предписвали на 
боговете, по-късно – на един всемогъщ Бог творец на всичко видимо 
и невидимо, а днес в условията на развита наука се определя просто 
като природни закони. Това са обективните закони определящи 
движението на планетите и всички процеси протичащи в неживата 
природа; други по-сложни закони определят биологичната еволюция; 
една мистериозна организираща сила създала живота, екосистемите, 
мозъка и самото обществото. Обективният фактор в лицето на 
природните закони е „невидимата ръка”, която насочва и определя 
поведението на субективния фактор на всички етапи от 
историческото му развитие, а в определен момент когато натрупаното 
познание е усложнило обществените отношения, довежда до точка на 
бифуркация, при което старата структура задушава генерирането на 
ново познание, разрушава тази  социална структура заедно с 
управляващия елит и налага нова структура и нов управляващ елит.  
Противно на вярата на предишните поколения, че обективният 
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фактор в лицето на много богове или един всемогъщ Бог има разум и 
цел, обективния фактор няма разум и цел. Това е една сляпа сила за 
самоорганизация, почиваща на механизма на мутации и адаптация. 
Крайният резултат от този процес е толкова поразяващ със своята 
целесъобразност, че човека го е приемал като плод на висш разум, а в 
по-ново време като резултат от „интелигентен дизайн”, което е само 
модернизиране на името. Този механизъм на мутации и адаптация би 
могъл да се определи метафорично като природна интелигентност 
или „мъдрост на природата”. При доминирането на религиозното 
съзнание има явно надценяване ролята на обективния фактор, 
приемайки, че той определя живота на всеки човек и обществото като 
цяло, а при доминирането на политиката като форма на обществено 
съзнание, се наблюдава определено подценяване до пълно 
игнориране на обективния фактор и надценяване на субективния 
фактор. Зрялото общество предполага балансиране на двата фактора 
съобразно техните прерогативи.  

Субективният фактор е проява на разума. Той има две форми на 
проявление: социално творчество и институционализиран механизъм за взема 
е на решения, на базата на който се формира управленски елит. 
Особеностите на тези две форми на проявление ще разгледаме по-
късно.    

За по-нататъшния анализ на обществото като самоорганизираща 
се и разумна (самоуправляваща) се система е от принципно значение 
да определим спецификата на техните функции или „разделението на 
труда” между обективният и субективен  фактор. Това разделение 
изглежда сравнително просто. Субективният фактор (човешкия разум) 
генерира посредством механизма на социалното творчество 
информация, която поради разумния си характер следва да се 
определи като знание, проверява това знание, прилага го в практиката и 
предизвиква множество на брой, но по същество малки количествени 
промени в своето битие. Натрупаното познание в резултат на този 
процес се определя в най-широк смисъл като култура. На определено 
ниво от развитието на познанието неизбежно протича скок в 
развитието на обществото. Това са относително редки, но 
изключително важни за обществото качествени промени. Тези промени 
произтичат от действието на природните закони определящи 
развитието на живите системи. Те са абсолютно неизбежни, не зависят 
от волята на субективният фактор и следователно се проявяват като 
обективни процеси.   

С други думи натрупвайки познание субективният фактор 
постепенно променя социалната среда, която става все по-сложна. 
Тази по-сложна среда налага необходимостта от нова форма на 
организация съответстваща на постигнатото ниво на социално 
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развитие. Това е процес на обективна самоорганизация. Прехода към 
нова форма в организацията на обществото е качествена промяна, 
скок в развитието и се определя като революция. На философски език 
може да се каже, че субективният фактор (разума) определя съдържанието, а 
обективния фактор определя формата (или структурата от системна гледна  
точка) на обществото. Тези две линии на развитие определят както хода 
на историята така и спиралата на социалната еволюция. Те не могат да 
бъдат разделени онтологично, но в гносеологичен аспект или от 
гледна точка на познанието следва да се разграничат ясно.   

Субективният и обективния фактор имат някои общи особености 
както и някои специфични различия. И двата фактора работят на 
принципа „проби и грешки”, но по различни причини. Понеже 
биологичната еволюция е една сляпа сила, няма разум и цел, 
мутациите при нея се извършват на чисто информационно равнище. 
По този начин природата внася промени в генотипа на видовете, при 
което полезните се запазват, а негативните – елиминират. Субективния 
фактор има разум и целеполагане, които обаче функционират при 
дефицит от знание. Той се проявява в две форми, които са твърде 
различни по своя механизъм и сфера на приложение: а) посредством 
социалното творчество на социума и б) посредством решенията на 
управленческия елит.   

а) Чрез механизма на социалното творчество се генерират множество 
идеи, отнасящи се до всички сфери на живота. Част от тях са позитивни 
или конструктивни, а друга част – негативни или деструктивни за 
обществото. Идеите се проверяват в социалната практика посредством 
същия принцип на проби и грешки, при което позитивните се 
натрупват и развиват общността. По този начин социалното 
творчество твори битието. За разлика от биологичната еволюция, при 
социалната еволюция, негативните идеи могат да бъдат елиминирани 
веднага, но могат да бъдат и основа за изграждане на социални митове, 
чието отстраняване  по-късно е труден, а често и твърде болезнен 
процес.   

б) Промените налагани от решенията на управленческите елити са 
свързани с особеностите на тяхното мислене повлияно от 
упражняването на властта. Проявяват се във формата на решения 
отнасящи се до управлението на общността и се изразява с 
целеполагане и изграждане на някакви концепции.  Често мисленето 
на управленческия елит влиза в противоречие със социалното 
творчество на социума, защото е свързано с надценяването на 
собствената си роля в общественото развитие и е насочено към 
запазването на властта и статуквото. Този сблъсък между двете форми 
на проявление от субективния фактор се разрешава от обективния 
фактор посредством периодична смяна на управляващия елит: 
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патриции, феодална аристокрация, партийни елити създадени от 
социално-инженерните проекти до господстващия днес властови елит. 
Промените привнасяни от субективния фактор са видими и осезаеми 
за обществото. Действието на обективния фактор остава трудно 
забележимо за продължителни периоди на количествени промени, 
натрупвани от социалното творчество. В периоди на качествени 
промени, които налагат преходи към по-висш стадии на развитие те се 
налагат категорично и се определят като революции. При 
съвременния етап от развитието на обществото може да се каже, че 
обективния фактор определя хода на интеграцията и диференциацията на 
обществото, а субективния фактор в качеството си на управленческия 
елит определя геополитиката, а в лицето на социума представен от 
интелектуалният елит, определя бума в развитието на науката и 
технологиите.   

Курс на историята и Спирала на еволюцията.  „Разделението на труда” 
между обективните и субективни фактори ни дава критерии да 
определим разликата между история и социална еволюция. Историята се 
твори от човешкия разум т.е. от субективния фактор. На определен етап 
от развитието на обществото социалната еволюция променя посоката 
на развитието му в съответствие с обективните закони за 
саморегулация на системата. По тази причина историята изследва 
период от около 10,000 години от началото на Аграрната революция, 
време през което езика и разума са относително оформени и фактори 
в развитието. Социалната еволюция изследва целия период от появата 
на Хомо сапиенс като биологичен вид включващ неговата 
предистория и история. Това е един  период от минимум 30–40,000 
години, а според някои антрополози дори много повече.  

Съзнанието и самосъзнанието са психологически понятия когато се 
отнасят до личността и философски категории когато се отнасят до 
обществото. Следователно те се използват с различен обем и 
съдържание. Като философска категория съзнанието отразява 
идеалният компонент в развитието на материята и същността на 
духовното развитие на обществото. Съзнанието се проявява в няколко 
форми: религия, философия, морал, естетика (изкуство) и наука. С 
развитието си съзнанието достига до ниво когато се заражда 
самосъзнанието, което при индивида отразява появата на личното 
„Аз”, а при общественото самосъзнание отразява осъзнаване 
наличието на законите на общественото развитие и ролята на 
обществото като продължение на биологичната еволюция.  

Култура и цивилизация. Културата отразява познанието, целите и 
поведението характерни за отделната личност, дадена общност и 
обществото като цяло. Висшата степен в развитието на културата се 
определя като цивилизация, която характеризира определен етап или 
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епоха от развитието на човечеството. В границите на една 
цивилизация, може да съществуват множество култури, но не всяка 
култура прераства в цивилизация. По времето на своето съществуване 
цивилизацията еволюира, залязва и отмира. Отмирането на една 
цивилизация поражда нова култура.  

Идеология и наука. Движещата сила в развитието на обществото е 
ръста на познанието. В ранните стадии от това развитие, хората са си 
обяснявали света като резултат от действията на множество богове или 
един всемогъщ бог. Това са идеологии породени от дефицит в 
познанието и опита да се създаде цялостна картина на света. Днес при 
доминирането на политиката, света се обяснява посредством 
множество политически идеологии. Следователно идеологията е 
система от спекулативни идеи и възгледи за устройството на света като 
цяло в условията на ограничено по обем познание. Науката 
представлява система от знания за развитието на природата, 
обществото и мисленето, които са постигнати посредством 
разкриване на обективните природни и обществени закони. Днес 
геополитиката е борба между отделни идеологии. За решаването на 
глобалните и екзистенциални проблеми е необходим преход от 
идеологическо към научно мислене.    

Управление и манипулация. Меджу „управление” и „манипулация” 
има съществена разлика, която често се размива и е трудно доказуема, 
но заслужава особено внимание. По дефиниция управлението е 
извършване и упражняване на ръководни дейности в определена 
организирана система. Обикновено то е свързано с текущи проблеми 
и се базира на определена нормативна база и води до 
усъвершенстване и повишаване ефективността на системата. 
Манипулацията е вид социално влияние, което цели промяна на 
възприятието или поведението на определена общност  чрез тайни 
действия. Такива методи често са експлоататорски, насилнически, 
нечестни и измамни. Манипулирането се отнася както до отделен 
индивид така и до общественото мнение и масовото съзнание. В една 
крайна форма манипулация  се превръща в зомбиране. Най-често 
манипулирането е насочено към бъдеща цел и представлява 
компромис или нарушение на морала. Когато управляващите елити 
защитават класовите си интереси или политическите си пристрастия, 
те често прибягват до манипулацията под формата на пропаганда и 
демагогия. Това обяснява защо пропагандата и демагогията са 
съществена част от управлението на социално-инженерните проекти, 
определяни като комунизъм и нацизъм. За разлика от тях, финансизма 
внася качествен компонент в манипулацията като въвежда обективен 
фактор за манипулация – парите без златно покритие наречени 
декретни или фиатни пари. Манипулирайки финансовата система 
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основана на тези пари се манипулира икономиката и обществото като 
цяло, а с определянето на долара като световна валута се открива 
възможност за манипулиране на цялото човечество. Това поражда 
редица специфични особености в управлението на национално, 
регионално и глобално равнище.  

Правото и моралa са двете основни форми на общественото 
съзнание за осигуряване цялостността на общностите. Моралът се е 
зародил с появата на съзнанието и осигурява оцеляването на 
обществото, а правото се заражда с появата на частната собственост и 
защитава правата на собствеността и управляващите елити. 
Теоретически моралните норми трябва да са въплътени в законите 
създавани от субективният фактор, но те често са в противоречие, 
защото интересите на обществото и управляващият елит не винаги 
съвпадат. Следователно ако се говори за върховенство, то това трябва 
да бъде върховенството на морала.       

Хаос и система. Понятието „хаос” означава безпорядък, 
първоначално отнасян към състоянието на материята преди 
възникването на Вселената като сбор от организирани галактики. 
Еволюцията представлява движение от състояние на хаос към 
порядък. Екосистемите са пример за установена взаимозависимост на 
биологичните видове в определена среда. В обществото хаоса 
характеризира безпорядъка в навечерието на преход от една към друга 
формация или система. Науката систематизира знанието разкривайки 
природните закони  на тези зависимости изграждайки цялостен модел 
за света с оглед управлението и оцеляването му.      

Интеграция и диференциация са категории отразяващи развитието на 
обществото като количество и качество. Това са обективни процеси и 
не зависят от волята на субективният фактор. Количествените 
промени се определят като глобализация започваща с обединение на 
групи в племена, държави и регионални съюзи. Диференциацията е 
онтологично неотделим процес от интеграцията и отразява 
качествените промени в него. Тя се проявява във възникването на 
верига от подсистеми към всека една от трите подсистеми на 
обществото: икономика, култура и управление. Интеграцията води до 
глобализация, а диференциацията към изграждане на сложна мрежа от 
подсистеми или нетократизация на обществото. Глобализацията 
трябва да се разграничава от глобализма. Глобализацията е  обективен 
процес, а глобализма е идеология приемаща, че глобализацията на 
икономиките и пазарите през последните десетилетия, неизбежно 
води до един Нов световен ред, управляван от днешният финансово-
корпоративен елит.     

Йерархия и мрежа. До появата на Аграрната революция 
човечеството е представлявало „мрежа” от групи преживяващи от лов 
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и събиране на плодове. След Аграрната революция се е появила 
частната собственост и йерархията в организацията на племената, 
държавата и всички институции. След 10,000 години историческо 
развитие, поради нарасналата комплексност на обществото, 
йерархическа организация става все по-неефективна и дори опасна за 
оцеляването на човечеството и постепенно се реорганизира в мрежа 
от общности. Причината за това е, че всички комплексни системи или 
системи съставни от хиляди относително независими подсистеми, 
могат да съществуват само организирани като мрежа. Примери за 
такива мрежи са както създадените от еволюцията Вселена, съставена 
от галактики и слънчеви системи,  екосистемите и човешкият мозък, 
така и такива създадени от човека като организацията на въздушният 
трафик и интернет и др.  

Структуроформиращи фактори и компоненти на 
обществото като система 

На всеки етап от развитието си обществото има един 
структуроформиращ фактор, около който се структурира обществото. 
За Античния свят това е физическия (робския) труд, за феодализма – 
земята, а за капитализма – природните ресурси. Не е трудно да се 
забележи, че структуроформиращите фактори представляват ресурси.  
Фактически генералната линия в развитието на обществото е в посока 
на овладяване на ресурсите: физически труд, експлоатацията на земята 
при феодализма и експлоатация на природни ресурси, необходими за 
развитието на икономиката при капитализма. Върху основата на тези 
фактори се структурират основните компоненти, които формират три 
основни подсистеми на обществото - обществено съзнание (култура), 
икономика и управлени всяка, от които в процеса на развитието си 
формира множество други подсистеми по отношение на себе си.   

Общественото съзнание се проявява в няколко основни форми 
(подсистеми): битово съзнание, религия, изкуство, философия, право, 
политика, наука, морал, съдържанието, на които в най-широк смисъл 
се определя като култура. През различните исторически етапи от 
развитието на обществото една от формите на общественото 
съзнание доминира другите форми на обществено съзнание както и 
икономиката и управлението на обществото. Античния свят е бил 
доминиран от политеизма, феодализма – от монотеизма, днес 
доминираща форма на обществено съзнание е политическото 
съзнание. Най-вероятно бъдещото общество ще бъде доминирано от 
морала като такава форма, защото морала определя интегритета на 
обществото и само той може да осигури оцеляването на човешкия род. 
Тази доминация се определя от нивото и комплексността на 
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постигнатото познание.   
Икономиката включва производствените отношения, които 

исторически погледнато се базират на физическия труд, земята и 
индустрията. На тази основа се формират три икономически 
формации: робовладелческа (времево включваща по-голямата част от 
Античния свят), феодализъм и капитализъм.   

Управлението представлява механизъм за вземане на решения при 
организацията на обществото. Организацията изисква създаване на 
институции управляващи различни сфери от обществения живот. По 
този начин обществото изгражда собствена структура, която 
непрекъснато се развива и периодично обновява, преминавайки в по-
висша и по-сложна форма, съответстваща на постигнатото ниво на 
познание. В исторически план по този начин се формират племена, 
които по-късно се интегрират в държави, а днес – в регионални 
съюзи.  

Управлението е субективен фактор, който за разлика от културата 
се институционализира и легитимира като политическа власт и чрез 
решенията си влияе директно върху организацията и развитието на 
обществото. Така се формира управленчески елит: патриции в 
Античния свят, феодална аристокрация и висше духовенство през 
феодализма, партиен елит при комунизма и нацизма и властови елит 
(Power Elite) при финансизма, включващ политическата, 
корпоративна и военна върхушка.   

Исторически са използвани около 200 форми на управление, 
които могат да се разделят на две основни групи: автокрация и 
демокрация. В първия случай решенията се вземат от един човек или са 
плод на индивидуалната воля и интелигентност, а във втория случай 
решенията се вземат колективно или са плод на колективната воля и 
интелигентност. Автократичните форми за управление са прилагани 
хиляди години, колективните форми са характерни за последните 
няколко столетия. Очевидно е, че нарастващата комплексност на 
обществото поражда проблеми, които са трудно решими или 
нерешими от индивидуалната интелигентност и обективно се налага 
по-мощна такава. За сега това е колективната интелигентност 
представлявана от представителната демокрация. В момента 
глобалните проблеми са неразрешими от колективната 
интелигентност, което налага преход към друга по-висша по форма и 
по-мощна форма. Това е колаборативната интелигентност, същността 
на която ще разгледаме по-долу.  

Исторически погледнато, поради различни причини един от 
компонентите обикновено доминира над другите два. Например днес 
в западното общество доминира икономиката в своята неолиберална 
форма. В някои страни доминиращата форма е управлението, което се 
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изражда в диктатура. Самопровъзгласилата се ислямска държава е 
пример за доминирано от религията управление, определящо се като 
халифат. То е основано на правото на шариата, което е несъвместимо 
с реалностите на 21-ви век. В едно зряло, основано на знания 
общество, икономика, култура и форма на управление трябва да бъдат 
внимателно балансирани, така както природата прави това с 
екосистемите.   

Основни принципи на социалната еволюция  

От направения анализ в развитието на обществото на вниманието 
ни се налагат няколко закономерности, които могат да се определят 
като принципи с тежест на обективни социални закони. Първия се 
отнася до познанието като движеща сила на социалната еволюция; 
втория до „разделението на труда” между обективния и субективния 
фактор,  третия – до последователността в промените протичащи в 
трите подсистеми:  общественото съзнание, икономиката и 
управлението на обществото и четвъртият – до смяната на 
структуроформиращите фактори, които определят  хода (спиралата) 
на социалната еволюция. Те бяха споменати бегло по-горе, но поради 
тяхната важност е необходимо да бъдат формулирани по-ясно.  

1. Зависимост между ръста на познанието и промените в 
обществото – Идеите движат света  
Беше посочено, че обществото е жива и разумна система, генерираща 
и обработваща знание. Знанието се предава от поколение на 
поколение под формата на познание. Понятието познание е по-широко 
по обем и съдържание от понятието знание, разбирано като осъзната 
информация. То включва както осъзнатото знание така и неосъзнати 
социални нагласи и емоции, които са част от социалния опит. Като 
цяло познанието включва: позитивно знание или такова, което е 
проверено в социалната практика; непроверено в социалната практика 
знание, част от което вероятно е позитивно, но част от него е 
погрешно и предпоставка за вземането на погрешни решения или 
създаването на социални митове; както и недостатъчно осъзнати 
социални нагласи и емоции, които излизат извън границите на 
знанието разбирано като осъзната информация. Познанието се 
генерира от социалното творчество, проверява се в социалната 
практика и е движещата сила на социалната еволюция. Съгласно този 
принцип – ръста на познанието променя общественото съзнание (културата), 
икономическите отношения (икономиката) и структурата и управлението на 
обществото. Това е принципа, който определя познанието като 
движеща сила на социалната еволюция и намира израз в придобилата 
широка популярност фраза: „Идеите движат света”. Другите три 
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принципа обясняват механизма на социалната еволюция.   
            2. Разделение на функциите между обективния и субективния 
фактор в социалната еволюция – Комплексността на обществото определя 
неговата структура и форма    

„Разделението на труда” между обективния и субективния 
фактори в социалната еволюция, които се проявяват като 
самоорганизация на системата характерна за всеки жив организъм и 
управлението на обществото като разумна дейност е кардинален 
въпрос за социалната теория и практика. Човешкия разум или субективния 
фактор генерира, събира, преработва и предава знания. В 
съдържателен план полученото познание може да се определи като 
култура, проявяваща се в различни форми на обществено съзнание – 
религия, изкуство, наука, политика и т.н. Натрупаното познание 
предизвиква множество промени, в резултат на които в процеса на 
саморегулация на обществото като система настъпват редки, но 
качествени скокове в неговото развитие. По този начин 
съществуващата структура се разрушава и се заменя с нова структура, 
адекватна на новите реалности и постигнатото ниво на познание и 
комплексност на обществото. Това е процес на обективна 
самоорганизация, която не може да се повлиява от субективния 
фактор. С други думи, субективния фактор определя съдържанието на 
обществото, а обективния фактор определя формата на обществото. 
Тези две линии на развитие са нещо като „двойна спирала” и може да 
се определят като курс на историята която се твори от субективния 
фактор и спирала в социалната еволюция, която се обуславя от обективния 
фактор. „Разделението на труда” между обективния и субективния 
фактори в социалната еволюция е втората закономерност, която 
следва да се отчита при анализа на социалните процеси. Съгласно 
този принцип, генерирайки познание, субективния фактор предизвиква 
количествени промени, повишавайки комплексността на обществото; 
периодично обективния фактор прави качествени скокове от съществуващата 
към нова социална структура, адекватна на постигнатата вече 
комплексност. Ще подчертаем отново, че тези процеси са 
неразделими онтологически. Следствие от тази закономерност е 
разбирането, че комплексността на обществото определя неговата структура.  
             3. Зависимост между промените протичащи в общественото 
съзнание, икономиката и управлението на обществото – Културата се 
материализира в цивилизация, а отмиращата цивилизация поражда нова 
култура.  

Третата закономерност в социалната еволюция се отнася до 
последователността на протичащите качествени промени или 
революции в трите подсистеми. Всеки цикъл на социалната еволюция 
започва с два привидно независими, но диалектически неразделими 
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промени провокирани от „двойната спирала” на обективния и 
субективен фактор. Субективния компонент (разума) представен от 
социалното творчество провокира  духовна (културна) революция, а 
обективния фактор насочва развитието към нов структуроформиращ 
фактор. Културната революция  променя икономическите отношения 
в посока на новия структуроформиращ фактор и накрая води до 
промени в управлението и организацията на обществото. С други 
думи духовните (културните) революции предхождат икономическите и 
политическите революции. Например, появата на християнството е 
духовна (културна) революция, която предхожда и обуславя в 
съдържателен план феодализма като икономическа формация и 
монархията като форма на управление. Възраждането е духовна 
революция, която предхожда и обуславя появата на капитализма като 
икономическа формация и демокрацията като колективна форма за 
управление на обществото. Материализирането на тези култури 
формира Западната цивилизация. Цивилизациите също се развиват, 
залязват и отмират. Отмирането на една цивилизация провокира 
появата на нова културна революция.  В случая упадъка на Западната 
цивилизация провокира нова духовна революция – появата на 
обществено самосъзнание. С други думи: културата се материализира в 
цивилизация, а отмиращата цивилизация поражда нова култура.  

Посочените три принципа поразително напомнят за трите закона 
на диалектиката и могат да се разглеждат като тяхна конкретизация в 
социалната сфера. Първия принцип за ръста на познанието което 
определя промените в обществото по същество е специфично 
проявление на закона за количествените натрупвания водещи до 
качествените промени в обществото. Принципа за разделението на 
функциите между обективните и субективните фактори в социалната 
еволюция по същество отразява борбата на противоположностите в 
процеса на развитието. Третия принцип за последователността в 
промените протичащи в общественото съзнание, икономиката и 
управлението на обществото, е проявление на закона за  отрицание на 
отрицанието в сферата на социалната еволюция – в смисъл, че в 
процеса на общественото развитие, културата се материализира в 
цивилизация, която на определен етап изчерпва възможностите си, 
запада и отмира, но с отмирането си провокира пораждането на нова 
културна революция, респективно – нов цикъл от развитие.  

4. За ролята на структуроформиращите фактори – Смяната на 
структуроформиращите фактори определя  хода (спиралата) на социалната 
еволюция   

Беше посочено, че познанието е двигател на социалната 
еволюция. Натрупаното познание разширява възможностите за 
адаптация и овладяване на околната среда. По този начин се 
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формират няколко качествено различни нива от развитието на 
обществото: Античен свят, феодализъм и капитализъм. Тези 
формации са резултат от естественото развитие определяно от 
законите на социалната еволюция или на обективния фактор. 
Критерия за тези нива са преходите на техните 
структуроформиращите фактори: експлоатация на физически 
(робския) труд, експлоатация на земята и експлоатация на природните 
ресурси. Прави впечатление, че структуроформиращите фактори на 
естествените формации имат ресурсен характер. С други думи 
развитието на обществото е функция от нарастващата възможност за 
овладяване на ресурсите. Следователно – Смяната на 
структуроформиращите фактори определя хода (спиралата) на социалната 
еволюция  

През 20-ти век бяха реализирани три изкуствено създадени на 
базата на определени идеологии и частично реализирани от 
субективния фактор формации: комунизъм, фашизъм и финансизъм, 
които ще разгледаме по-късно. За сега ще отбележим само, че те също 
бяха организирани  около структуроформиращ фактор. За комунизма 
това беше национализация на средствата за производство; за нацизма 
– идеята за национално превъзходство и расова дискриминация, а за 
финансизма – парите като инструмент за управление на обществото. 
Става въпрос не за реалните пари като част от реалния механизъм за 
саморегулация на икономиката, а за книжните пари, произведени от 
нищо и наложени със закон като платежно средство.  Нито един от 
тези структуроформиращи фактори няма ресурсен характер. Те са 
плод на спекулативно-идеологически и формалнологически 
презумпции и изначално обречени като модели за социална 
организация.  

Не е трудно да се забележат и две особености: първо, че 
структуроформиращия фактор при естествените формации и тези 
създадени от субективния фактор са принципно различни. В първия 
случай те са резултат от разширяване на познанието, а във втория са 
резултат от логически спекулации; второ, хода на социалната 
еволюция се определя от смяната структуроформиращия фактор в 
резултат от натрупаното познание.   

Обективните закони могат да причиняват различни явления в 
обществото, в зависимост от културните характеристики на 
общността, икономиката и формата на управление. По тази причина 
изследователите трябва да търсят законите, определящи специфичните 
явления, а не просто да интерпретират наблюдаваните събития от позицията 
на една конкретна идеология, което е основната слабост и недостатък на 
геополитиката, политологията и социологията днес. В миналото този 
проблем е бил пренебрежим фактор поради относително бавното 
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развитие на познанието и обществото. През последните десетилетия в 
условията на информационния бум и настъпващите проблеми в 
границите на едно поколение, този подход е императивен. 
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Глава трета 

Диалектика на структурообразуващите 

компоненти на обществото 

Количествени натрупвания и качествени промени в 
социалната еволюция   

Развитието на обществото не е плавен или линеен процес. 
Знанието се натрупва постепенно и  на определено ниво от 
количественото натрупване протича качествена промяна, която може 
да се определи като революция. В зависимост от подсистемата, в която 
се извършва тази революция (култура, икономика, управление), 
революциите могат да се определят като: духовни (културни), 
икономически и политически.   

Духовните революции водят до появата на нови цивилизации. 
„Култура” и „цивилизация” не са синоними. Културата характеризира 
определена етническа или социална група; цивилизацията обикновено 
се определя като напреднал етап в развитието и организацията на 
обществото. Идеята за „напреднал стадий на развитие” през вековете 
и културите е относителна. В нашата концепция понятието 
„цивилизация” се отнася до човечеството като цяло. Развиващите се 
култури чрез социално творчество предизвикват малки количествени 
промени натрупването, на които водят до структурни промени в 
обществото, особено в икономиката и управлението. По този начин 
културите създават цивилизация, цивилизацията се развива, изчерпва 
възможностите за по-нататъшно развитие и умира. Умиращата 
цивилизация ражда нова културна революция. Така цивилизациите 
започват с културната революция и завършват с морален упадък на 
цивилизацията, която са породили.     

Цивилизацията характеризира човечеството на всеки конкретен 
етап от социалната еволюция и е универсална характеристика на 
социалното развитие, отразяващо всички аспекти и подсистеми: 
култура, икономика, механизъм за вземане на решения и парадигмата 
за разбиране на обществото. Има само три цивилизации: 
политеистична, монотеистична и светска (или гражданско общество, 
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наречено още Западна цивилизация), всяка цивилизация има много 
културни интерпретации, те съответстват на три етапа на социално 
развитие – доминираща  форма на социално съзнание и политико-
икономически формации: Античен свят (робовладелско общество), 
феодализъм и капитализъм. Културата е характеристика на 
субективния фактор, представен от етническа или конкретна социална 
група. Цивилизацията е продукт и характеристика на обективния 
фактор, отразяващ качествени (структурни) промени в обществото в 
резултат от взаимодействието на много култури. Диалектиката на 
културите и цивилизациите характеризира взаимодействието между 
обективните закони и човешкия разум или „двойната спирала” на 
социалната еволюция.  

Като цяло, „двойната спирала” на обективния и субективния 
фактори, определящи социалното развитие, работят в нещо като 
„партньорство”. В това партньорство субективният фактор е в 
позицията „младши партньор”, защото в процеса на еволюцията той 
самия е създаден от обективния фактор. В периоди на натрупване на 
знания или количествен растеж на обществото, определящата роля 
има субективният фактор, представен от социалното творчество, което 
генерира знание и определя формата за управлението на обществото. 
В периоди на качествени преходи от една формация в друга или от 
една форма на социално съзнание към друго, решаващата роля има 
обективния фактор. Докато обективният фактор участва в процеси, 
включващи живи хора, се създава илюзия, че промените произтичат 
от субективния фактор. Реалността обаче е различна. В тези случаи 
субективният фактор е само инструмент в „ръцете” на обективния 
фактор, който променя посоката на регулацията в системата на 
обществото според своите закони. По-нататък ще дадем конкретни 
примери за връзката между субективния и обективния фактори и в 
двете им проявления – историята и социалната еволюция.  

Ко-еволюция на подсистемите – диалектика на култура, 
икономика и управление  

За да анализира взаимоотношенията между икономика и култура 
К. Маркс въвежда понятията „база” и „надстройка”. Понеже според 
Историческия материализъм икономиката е движещата сила на 
общественото развитие то тя се определя като база, а духовното или 
формите на обществено съзнание са надстройка над тази база. От тук 
следва извода, че „битието определя съзнанието”. Идеята за база и 
надстройка са опит да се опише обществото като система по време 
когато научното познание все още не е достигнало до идеята за 
системите. В действителност отношението между материалното и 
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духовното, икономиката и културата е по-сложно от „настройване” 
върху определена база.  

И най-повърхностен исторически поглед може да ни убеди, че 
трите подсистеми на обществото – духовна, материална и управление, 
ко-еволюират  като взаимно обуславят количествените и качествените 
промени протичащи в тях.  

В исторически план общественото съзнание еволюира от 
анимизъм към митологично съзнание, от митологично към 
религиозно (политеизъм и монотеизъм) и от религиозно към 
доминиращото днес политическо обществено съзнание. Икономиката 
еволюира от примитивно аграрно към аграрно и от аграрно към 
днешното индустриално общество. В съответствие с тази еволюция 
управлението (механизма за вземаме на решения) еволюира от 
автокрация към демокрация или от решения вземани от индивидуалната  
интелигентност към решения вземани от колективната 
интелигентност. Организирането на обществото еволюира от малки 
групи в племенна, от племена в суверенни държави и днес от държави 
в регионални съюзи до изграждането на един  „жив организъм”. 
Всички тези структурни промени се определят от нивото на 
натрупаното познание.  

Взаимодействието между подсистемите в процеса на качествените 
промени е много важно и следва да се разбере в пълнота. Нова 
спирала в социалната еволюция започва с духовна (културна) 
революция, която с развитието си измества доминиращата до тогава 
форма на обществено съзнание с нова, по-висша, по-сложна и по-
адекватна към зараждащите се реалности. Новата култура инициира 
нови икономически отношения. Появяват се нови по-сложни 
икономически отношения, които на определен етап от развитието си 
заменят съществуващата форма на управление с нова форма, 
респективно нова организация на обществото. С други думи, 
духовната революция поражда нова култура, която с развитието си се 
превръща в цивилизация. Цивилизацията е материализирана култура. 
Така например, появата на християнството е духовна революция, 
която  поражда нова култура – монотеизъм. Монотеизма е 
„платформата” за развитието на феодализма. Възраждането е 
културна революция, която променя насочеността на общественото 
съзнание от небесното към земното, от ирационалното към 
рационалното.   

Реформацията и Просвещението внасят също дълбоки промени в 
общественото съзнание. Така възниква западната култура, която с 
развитието на зараждащия се капитализъм се материализира в 
днешната Западна цивилизация. Естествено, други духовни 
революции, пораждат други цивилизации.  С развитието си 
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цивилизациите също отмират, но това отмиране е предпоставка за 
поява на нови културни революции. Днес Западната цивилизация е в 
своя залез, но този упадък провокира появата на нова духовна 
революция – появата на общественото самосъзнание, което неизбежно ще 
породи нова цивилизация.  

Исторически погледнато една от подсистемите на обществото 
обикновено е доминирала над другите две и е определяла развитието 
им в голяма степен. Първоначално е доминирало религиозното 
съзнание, по-късно – икономиката, в по-ново време управлението се 
опитва да влияе върху културата и икономиката. Тези противоречия в 
подсистемите до голяма степен определят тяхната динамика. Днес 
повече от когато и да било преди е ясно, че трите подсистеми на 
обществото следва да  се намират в определен баланс да се разглеждат 
като части от един „жив организъм”  или нещо като „екологична 
система”. По този причина популярното твърдение на Историческия 
материализъм, че „битието определя съзнанието”, би следвало да се 
коригира. В действителност по-точно е да се каже, че съзнанието и 
битието взаимно се детерминират, понеже в онтологичен план те са 
неразделими.   

В социологията и историята идеята за „социалния организъм” е 
концепция, която разглежда обществото или социалната структура 
като „жив организъм”. Освалд Спенглер (Oswald Spengler) в Залеза на 
Запада, (1923) отрича линеалното развитие на историята: „антична, 
средновековна и модерна”.[1] Той смята, че по-важни са не епохите, а 
културите разглеждани като „живи организми” и описва множество 
познати от историята култури. Историята е описание на развитието на 
човечеството като цяло. Странно е защо посочените култури, които са 
част от развитието на човечеството се разглеждат като „живи 
организми”, а самото човечество – не. Историята не е линеална, а по-
скоро спираловидна и отразява етапите от това развитие, които са 
съпоставими с възрастовото развитие на всеки организъм: от 
зараждането му до зрялост. Всъщност идеята за „живия организъм” е 
метафора отразяваща многопластовата структура и взаимосвързаност 
на всички елементи изграждащи обществото. В това отношение 
Арнолд Тойнби, изследвайки развитието и упадъка на 19 световни 
цивилизации описва стадиите през които те преминават: зараждане, 
растеж, време на трудности, универсално състояние и разпадане.[2] 

Очевидно е, че тези фази наподобяват етапите в развитието на всеки 
организъм.  

Всяка културна революция започва в името на определени 
морални  принципи. При юдаизма това са Десетте божи заповеди, 
които се приемат и от християнството, наред с налагането на няколко 
нови: надежда, вяра и любов. Гражданското общество се появява и 
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проповядва морални ценности, кристализирали в девиза на Френската 
революция „свобода, равенство, братство”. Материализирането на 
културата означава изведените морални ценности, около които се 
формира новата култура и общество да бъдат включени и станат част 
от общественото съзнание. Това не значи, че всички хора ще 
престанат да крадат, убиват и т.н., както изискват Десетте божи 
заповеди; нито че всички хора ще се заобичат както проповядва 
християнството; нито че гражданското общество  ще гарантира 
свободата, равенството и братството за всички хора включени в него. 
Това не е възможно за реализиране на съответните етапи от развитие, 
защото условията, които са необходими за това не са налице. 
Включването на тези ценности в общественото съзнание е форма за 
неговото развитие. В този смисъл моралните ценности са по-скоро 
указател за посоката в развитието на обществото и фактор за неговия 
интегритет. По този начин общественото съзнание се развива от една 
страна като събира обработва и предава информация, а от друга – като 
непрекъснато надстроява моралните си ценности. Аналогични разсъждения 
могат да се направят по отношение на естетическите норми и 
правните принципи. Очевидно е, че обществото се развива 
многопланово и успоредно с това променя съществуващите социални 
структури и изгражда нови, нанасяйки дълбоки промени в 
икономиката и механизма за вземане на решения и управлението на 
обществото. Това е процес при който провъзгласените морални 
ценности в зората на Културната революция се материализират в 
цивилизация.  Когато цивилизацията изчерпа своите възможности за 
развитие, тя залязва и отмира като провокира появата на нова културна 
революция и нови морални ценности.   

Западната цивилизация днес е в упадък, което може да изглежда 
невероятно при поразителния научен и технологичен прогрес. Това 
обаче са различни процеси. Упадъка е по отношение на моралните 
ценности, а научния и технологичен прогрес само прави този упадък по-опасен за 
оцеляването на обществото. Към въпроса за уязвимостта на обществото 
при дисбаланс между морални ценности и развита наука и технология, 
както и необходимостта от нова ценностна ориентация ще се върнем 
по-късно при анализа проблемите на прехода от индустриално към 
постиндустриално общество.   

В обозримо бъдеще може да се очаква бум в развитието на 
хуманитарните науки. Така например както генетиката изучава 
информационния компонент на биологичната еволюция, би следвало 
да се разработи частна научна дисциплина „меметика”, (Memetics) 
която да изучава ролята на идеите и познанието в социалната 
еволюция. По-специално тя би изследвала социалното творчество, 
появата и развитието на културите, превръщането им в цивилизации 
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т.е. „генома” на всяка цивилизация както и отмирането им като такива. 
Една подобна частна дисциплина би разкрила ко-еволюцията на 
трите подсистеми в пълнота и обяснила обществото като 
информационна система.  

Как „невидимата ръка” на обективния фактор насочва 
разума   

Идеите са като мутациите в биологичната еволюция. От гледна 
точка на Новата парадигма за развитието на обществото няма 
съмнение, че те движат света. Въпросът е как да отделим 
положителните или градивните за обществото идеи от тези, които са 
деструктивни за него.  Отговора на този въпрос ще ограничи или 
дори премахне опасността от високата цена, която плаща обществото 
за проверката на деструктивните идеи в социалната практика. В такива 
случаи обикновено се говори за „уроци на историята”. За да се 
поучим от историята следва да познаваме нейните закони, както и тези 
на социалната еволюция. За тази цел е необходимо да се анализира 
връзката и взаимодействието между природните закони и човешкия 
разум в процеса на генерирането и обработката на информацията 
вътре в системата както и предаването й от поколение на поколение.   

Обективния фактор е една поразяваща със своята мощ сила. 
Древните са усещали интуитивно зависимостта си от тази 
„мистериозна” сила и са я обожествявали и персонализирали в лицето 
на множество богове или един всемогъщ Бог. При политеизма всеки 
бог всъщност олицетворява една причинно-следствена връзка, според 
съвременните разбирания за протичащите процеси. По-късно с 
развитието на рационализма и зараждането на науките, природните 
закони стават основен предмет за изследване. Днес е ясно, че тази сила 
няма собствен разум и цел, но по един изумителен начин е постигнала 
съвършенство в екологичните системи и върхови постижения като 
човешкия мозък, разума и съзнанието т.е. възможност за 
самопознание. В основата на тази сила стои информацията, която 
трябва да се приеме и разглежда като атрибут на материята, наред с 
общоприетите движение, пространство и време, чиито определящ 
характер в еволюцията все още не е достатъчно осмислен, но е ясно, 
че без информацията разбирана като атрибут, развитието и появата на 
живота е невъзможно да бъдат обяснени. Съзнанието е осъзната 
информация. С появата на разума и съзнанието се разкрива 
обширното поле на тяхното взаимодействие, което все още остава 
твърде неясно като диалектика.  

Очевидно е, че с еволюцията на материята, законите стават по-
сложни и трудни за изследване. Първоначално са изследвани 
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природните закони,  които отразяват сравнително прости зависимости 
като гравитацията. Точността на тези закони позволяват да се изчислят 
слънчеви и лунни затъмнения, движения на комети за столетия 
напред. По-сложни са законите на живата материя управляващи 
еволюцията на растителните и животински видове. Те бяха открити от 
Дарвин и доразвити от генетиката. Доколкото обществото е жива 
материя, частично тези закони се отнасят и до него, но доколкото 
обществото е и разумна система, то естествено се регулира и от други 
по-сложни и специфични закони. При съвременното развитие на 
науката може да се приеме, че човечеството е разкрило в 
задоволителна степен законите управляващи неживата и жива 
природа, но все още остават непознати законите на общественото 
развитие. Разкриването на тези закони е предпоставка за неговото 
оптимално организиране и управление.  

При изясняването на това как свободния пазар регулира 
икономическите отношения посредством механизма на търсенето и 
предлагането, Адам Смит определя този механизъм като една 
„невидима ръка”, която насочва човешкия разум в правилната за 
обществото посока. „Невидимата ръка” е сполучлива метафора, 
разкриваща същността на обективния фактор и взаимодействието му с 
човешкия разум, който има тази особеност, че е „разпръснат” в 
милиарди глави, при това „разпределен” твърде произволно. Впрочем 
„невидимата ръка” на обективния фактор може да се открие във 
всички сфери на живота. В сферата на управлението например тя се 
проявява чрез появата и развитието на демокрацията. Изобщо 
„невидимата ръка” на обективния фактор се проявява като 
саморегулиращ механизъм, които насочва разума в посока определяща 
запазването на системата като цяло, независимо от множеството 
разнопосочни идеи и тенденции за развитието му. Когато тази 
„невидима ръка” се отнася до взаимодействието между подсистемите 
на обществото, механизма на нейното действие става твърде сложен, а 
приложен към обществото като цяло, „невидимата ръка” на 
обективните закони за сега остават твърде непонятни. Това обаче не 
значи, че те са непознаваеми.   

Ясно е, че генерирането, обработката, и предаването на знанието 
е процес на възникване и решаване на проблеми. Социалните 
проблеми се проявяват като противоречия. В края на деня развитието 
на обществото е резултат от разрешаването на противоречия. Всяко 
разрешено противоречие предполага генерирането на „единица” 
познание. Социалната еволюция протича като процес от възникване и 
разрешаване на множество противоречия, респективно – генериране и 
натрупване на знание. По тази причина противоречията се проявяват 
като движещата сила в социалната еволюция. Способността да се 
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разрешават противоречия, респективно да се генерира ново знание се 
определя като интелигентност.  

Възникващите за разрешаване проблеми и противоречия са с 
различна сложност. Проблеми от битов характер могат да се решават 
със средствата на формалната логика. Проблеми и противоречия на 
системно ниво могат да се решават само като се разглеждат в процеса 
на тяхното възникване и развитие т.е. със средствата на 
диалектическата логика. Някои проблеми се решават от 
индивидуалната интелигентност, а  други по-сложни социални 
проблеми и противоречия се разрешават от колективната 
интелигентност.   

Значително по-сложни са противоречията възникващи в 
подсистемите на обществото, които могат да се определят като 
подсистеми противоречия. Най-сложно обаче е противоречието, което се 
отнася до системата като цяло и може да се определи като системно. 
Подсистемните противоречия се разрешават от институционализиран 
механизъм за вземане на решения, а системното противоречие 
възниква в процеса на натрупваната информация и се изразява в 
противоречие между обогатеното съдържание и остарялата форма 
(структура) на обществото. Това противоречие не може да се реши от 
разума и е прерогатив на обективния фактор. Разрешаването на 
системното противоречие е начало на нова спирала от социалната 
еволюция и може да се определи като епоха от развитието на 
обществото. В политико-икономически аспект това са появата, 
развитието и прехода от една формация в друга. Системните 
противоречия се разрешават само от обективния фактор. С други думи 
човешкия разум (субективния фактор) може да прави история, но не може да 
променя хода на социалната еволюция. Следователно, подсистемните  
противоречия се отнасят до отделните подсистеми и се разрешават от 
субективния фактор. Системните противоречия са обективни по своя 
характер, поради което играят определяща роля в социалното 
развитие. Те се отнасят до структурата на обществото. Тяхното 
разрешаване води до промяна в структурата и появата на нова спирала 
от социалната еволюция. Системните противоречия също така могат 
да се разглеждат като част от обективния ход на историята; разрешават 
се под действието на обективни закони и естествено не биха могли да 
се влияят от субективния фактор. В Историческия материализъм 
системното противоречие се определя като основно или фундаментално. 
Това е така защото при тая философия, икономиката се приема за 
база на обществото, а духовното като негова надстройка.   

За всеки период от социалната еволюция може да се определи 
едно системно противоречие което се отнася до обществото като цяло и 
множество други противоречия отнасящи се само до определена 
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негова подсистема. Системното противоречие за всеки етап от 
развитието на обществото има няколко характеристики, които 
определят уникалния му характер. Тези особености се определят от 
посочените по-горе основни закономерности: а) Системното 
противоречие произтича от натрупваното на познание; б) проявява се 
като противоречие между обективния и субективния фактор или 
между формата и съдържанието на обществото и в) разрешаването на 
противоречието води до структурни промени. Това е противоречие, 
което може да бъде разрешено само от обективния фактор, а 
разрешаването му да бъде начало на нова спирала в социалната еволюция. 
Определянето на системното противоречие за всеки етап от 
развитието на обществото е от кардинално значение за осмислянето 
на протичащите процеси, защото разрешаването му очертава насоката 
в предстоящото развитие на обществото.  

Описания процес отразява действието на първия и втория закон 
на социалната еволюция – генерирането на ново знание при 
взаимодействието между обективния и субективния фактор. Самото 
развитие на обществото се осъществява при въздействието на третия 
закон, отразяващ закономерностите на материализацията на културата 
в цивилизация. Иновациите започват в сферата на общественото 
съзнание с културна революция, достигане на критична маса от хора 
приемащи новите идеи, промени в икономическите отношения и 
другите сфери до необходимост промяна на структурата на 
обществото. Тази промяна предполага драматичен сблъсък между 
управляващия елит и новите реалности. Характеризира се с 
възникване на проблеми и противоречия, поради остарелите нагласи 
и нарастващата некомпетентност на управляващия елит. 
Разрешаването на това противоречие е възможно само при смяната на 
системата и управляващия я елит.  

Описания процес би бил непълен ако не обясни как се ражда 
новото знание, определящ самото развитие като социална еволюция. 
При биологичната еволюция развитието се определя от механизма на 
мутациите. Това са малки изменения в генома на организма. Част от 
тях са полезни за оцеляването му, част от тях са вредни. Самото 
развитие се определя от факта, че полезните се унаследяват и укрепват 
в следващите поколения, а вредните водят до преждевременна смърт 
поради трудности в адаптацията. По тази причина те не се унаследяват 
и фиксират в генома. По принцип това е информационен процес, 
който посредством механизма на пробите и грешките и с известни 
жертви балансира организма с околната среда, запазва вида и води до 
изграждането на поразяващи със своята целесъобразност екологични 
системи. За целта е нужно само достатъчно време, но за природата 
това не е проблем. Така за период от 3.5 милиарда години природата е 
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сътворила десетки милиони растителни и животински видове, 
включително човека, неговия мозък, разум и съзнание.  

Отнесено към социалната еволюция този процес се усложнява от 
осъзнаването на част от информацията и превръщането й в знание. 
Генерирането на ново знание е съпоставимо с механизма на 
мутациите и отделянето на верните и грешни решения с цената на 
определени загуби. Социалното творчество генерира и проверява 
верността на сравнително малки по обем и значение порции от ново 
знание. И в този случай по принципа на пробите и грешките, 
грешните решения се отхвърлят, а верните се запазват и предават на 
следните поколения. Пример илюстриращ този процес на социално 
творчество е откриването на лечебните свойства на някой растения и 
използването им в народната медицина хилядолетия наред. Изобщо 
природата или обективния фактор работи по принципа на мутациите 
или проба-грешка, а разума търси и разкрива алгоритъма управляващ 
процесите. Тази способност на разума се определя като 
интелигентност, която е иманентно качество на разума и не зависи от 
образованието. Последното позволява само да се решават по-сложни 
проблеми. Интелигентността се проявява в три форми с нарастваща 
мощ – индивидуална, колективна и колаборативна. Тяхната специфика ще 
разгледаме по-долу.  

Процеса за генериране и проверка на знанието на по-високо 
равнище е по-сложно и се постига с цената на по-големи жертви. Този 
процес се осъществява от структурно организиран механизъм за 
вземане на решения и се реализира от управляващи тела на различни 
нива на организация от малки комитети до правителства управляващи 
държавите. Това е механизъм основан на колективната интелигентност 
където решенията се вземат след дискусия и евентуално гласуване. На 
този етап се открива широко поле за грешни решения, чиято проверка 
в практиката често е твърде болезнена. Грешките може да са плод на 
недостатъчна информация, грешна интерпретация, робуване на 
идеологически и социални митове до съзнателно вземане на решения 
във вреда на обществото в резултат на корупция, защитаване лични 
или корпоративни интереси. Особено големи грешки с максимално 
висока цена се заплащат за решения обслужващи интересите и 
привилегиите на управляващия елит.   

Прави впечатление, че всеки управляващ елит се стреми да 
ограничи действието на саморегулиращите се механизми, което е в 
противоречие с обективния ход на социалната еволюция. Причините 
вероятно са две: а) непознаване същността и механизмите на 
социалните процеси и по-специално действието на „невидимата ръка” 
на обективния фактор; б) стремеж към запазване и разширяване на 
привилегиите произтичащи от контрола върху властта. Красноречив 
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пример за това са елитите на комунизма и нацизма. Цената, която 
елитите заплащат за конфликта с обективния фактор е голяма и 
исторически безспорна. И двата елита вече са част от  историята.    

Когато  една нация или общество достигне дъното на своето 
падение, тя може и се възражда единствено от Логоса. Това се е 
случило в Римската империя с появата на Християнството, по време 
на Възраждането, Реформацията и Просвещението. В такива 
драматични моменти на привидна безизходица се търси и се намира 
нова парадигма за обяснение на света и нова посока за развитието. 
Днес човечеството се намира в подобна фаза от своето развитие. 
Търсят се нова визия, епистемология, идеи. Наистина те са нужни 
предимно от полюсните елити, но както показва историята се 
зараждат в низините като реакция от безизходицата. По тази причина 
новите идеи могат да се зародят и в глуха геополитическа провинция 
като България и всека друга страна в света достигнала дъното в 
резултат от властващата клептокрация, защото противоречията там са 
най-изострени и доведени до нивото на отрицание на 
действителността, повече от където и да било другаде, а Логоса е 
универсален суверен и зависи само от разума в най-широкия смисъл 
на думата.  

Понятието „логос” е широко използвано, както в античната и 
средновековната философска така и в религиозна летература. Перз 
раличните епохи с това понятие са описвани всеобщата 
закономерност, висшият разум, универсалната божествена логика, 
разумната основа на света, божествено начало (Бог Слово), второто 
лице на Светата Троица, една вечна и непроменлива истина, 
съществуваща от времето на творението. В религиозните учения 
„логос”, означава „логика“,  „план“ или „идея“, които са били само в 
мислите на Бог. Когато Бог започва да разсъждава, създава „Логически 
план“ според неговите абсолютни принципи и закони, които 
впоследствие се реализират в света, правейки го такъв какъвто го 
познаваме днес. Съвременната представа за цялостността, принципите 
и законите на битието е идеята за единството на онтология, гносеология и 
диалектика. В този случай божественият план се разбира като проява на 
обективните закони на всички нива от развитието: Вселена, природа, 
разум, респ. – действието на природните, биологични и социални 
закони и тяхното отражение от съзнанието.   

Единството на онтологията, гносеологията и диалектиката се 
проявява най-пълно през преходните периоди от историческото 
развитие като прехода от политеизъм към монотеизъм и от 
монотеизъм към светско общество в сферата на духа, или прехода от 
Античният свят към феодализъм и капитализъм в сферата на 
материалното или икономическо развитие. Исторически примери от 
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по-ново време това са: Възраждането, Реформацията и 
Просвещението, които промениха и двете сфери. Един по-общ 
поглед върху тях разкрива някои общи особености и тенденции, 
които следва да се имат предвид при анализа на предстоящият преход 
от капитализъм към посткапиталистическа организация на 
обществото. а) Преходът означава смяна на доминиращата гледна точка с 
нова такава. Това означава поява на Нова парадигма, която съответства 
на нарасналото познание за света; б) предлаганата идея противоречи на 
общоприетата представа за света; в) първоначално идеята е много слаба, 
наивна или дори абсурдна по отношение на статуквото; г) идеята се заражда 
в низините на обществото и се развива от долу нагоре; д) идеята се 
посреща с враждебност и отрицание; е) идеята става фактор когато 
критическа маса от хора я приемат като истина. Тази диалектика 
отразява въздействието на „невидимата ръка” на обективният фактор, 
логоса или единството на онтология и гносеология в развитието на 
битието като цяло и обществото в частност.  

Преход от едно ниво на социалната еволюция към ново, 
по-високо ниво  

Преходът от един етап на социалната еволюция към ново е много 
рядък и драматичен сблъсък между обективния и субективния 
фактори. Макар че етапите са твърде различни като съдържание, 
структура и модел на организация, един кратък поглед към историята 
може да разкрие, че преходите следват подобни стъпки на промени. 
Тези стъпки са важна характеристика на социалното развитие. Те 
отразяват взаимодействието между обективния и субективния фактори 
и биха могли да бъдат приети като своеобразен „алгоритъм” за 
текущите социални процеси. Тези периоди са причинени от 
обективния фактор като форма на самоорганизация на системата. Те 
също така разкриват как обективния фактор се проявява  като „сляпа” 
сила водеща до поразителни със своята целесъобразност екосистеми в 
живата природа както и за самоорганизацията на обществото в 
процеса на социалната еволюция.  
       Най-общо казано, обществото се развива, съзрява и прогресира 
чрез две променливи – човешкия разум и обективните закони. Те се 
появяват като „двойна спирала”. Човешката логика работи с 
познанието и определя Хода на историята. „Слепия” обективен фактор 
променя обществото като всеки жив организъм и екосистема, 
работещи с информация. По този начин той определя Спиралата на 
социалната еволюция. Генерирайки и натрупвайки знания, човешкия 
разум прави подсистемите на обществото – култура, икономика и 
формата на управление по-сложни, при което към всяка от тях се 
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формира верига от подсистеми. Това е процес на диференциация. 
Обективен фактор периодично променя обществото придвижвайки го 
от един етап на зрялост до следващ по-висш етап, формирайки 
културни и политико-икономически формации. Тези формации са 
съпоставими с етапите на индивидуалното развитие, тъй като 
филогенезиса и онтогенезиса са изоморфни като системи. „Двойната 
спирала” на човешкия разум и социалните закони очертават разликата 
между развитие и еволюция. Създавайки история, човешкият разум 
развива обществото; замяната на една формация с нова е процес на 
еволюция. Следователно, развитието се основава на знание, което е 
осъзната информация. Еволюцията на всички етапи се основава на 
информация, тя е „сляпа” сила без цел, но с впечатляващи възможности. 
Тази сила създава и усъвършенства живота, балансира екосистемите, 
създава човешкия мозък, разума и самата общество.  

Сравнявайки преходните периоди от политеизъм към 
монотеизъм и от монотеизма към гражданското общество, бихме 
могли да посочим няколко стъпки от този алгоритъм: повишаване на 
некомпетентността на управляващия елит, възникване на 
неразрешими проблеми, морален упадък,  управляващият елит става 
неадекватен към реалността, социалното творчество намира решение, 
което е нова идея, определяща новата посока на социалното развитие. 
Новата идея е начало на културна революция; културната революция 
се разпространява отдолу нагоре; Културната революция прави 
драстични промени във всички подсистеми.  

1. Нарастващата некомпетентност на управляващия елит е 
следствие от повишената сложност на обществото и съществуващите 
обичаи, вярвания и вземаните решения стават неадекватни на нивото 
на развитие. За политеистичната Римска империя подобна 
некомпетентност може да се наблюдава от времето на Август и 
Тиберий до самия колапс на империята.  

2. Повишената некомпетентност на управляващия елит създава 
нерешими проблеми. За Римската империя тези проблеми възникват 
по време на кампаниите в Египет, битките с германските племена и 
инвазията във Великобритания.  

3. Неразрешимите проблеми водят до морален упадък. За 
Римската империя моралният упадък е ясно видим по времето на 
Тиберий и последвалите императори.  

4. Моралния упадък ускорява некомпетентността на управляващия 
елит, довеждайки  го до степен на неадекватност към реалността. Това 
е особено типично за управлението на Калигула, Клавдий и Нерон. 
Неадекватността на управляващия елит се появява в навечерието на 
прехода от един етап на социално развитие към нов. За Римската 
империя и патрициите, това е трети век от н.е., наречен „век на хаоса”; 
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за феодалната аристокрация, това е период между Френската 
революция и края на Първата световна война. Днес управляващият 
елит е на този етап от развитието и доказателство за това е наличния 
хаос в геополитиката.  

5. В този критичен момент от социалното развитие се появява 
решение. Решението е резултат от социалното творчество и идва от 
неочаквана страна. За Римската империя това е появата на 
християнството. В тези трудни времена социалното творчество 
създава дузина монотеистични секти, проповядващи съществуването 
на един Бог и нови морални ценности. Никой по това време не е 
очаквал, че с учението си син на дърводелец ще промени Римската 
империя.  

6. Решението е нова идея, която променя посоката на социалното 
развитие. В случая това е идеята за съществуването на един Всемогъщ 
Бог, който създава всичко и управлява света.  

7. Тази идея е началото на културна революция, която в крайна 
сметка ще създаде нова монотеистична цивилизация, нова политико-
икономическа формация и нова парадигма за обяснение на света.  

8. Културната революция се разпространява от долу нагоре в 
обществото. Културната революция е процес на промяна на 
общественото съзнание. Това е движение на низините.  

9. Културната революция прави драматични промени във всички 
подсистеми: култура, (доминиращата форма на социално съзнание се 
заменя с нова), икономика (появява се нов структуриращ фактор) и 
накрая, механизмът за вземане на решения заедно с управляващите 
елити са заменен с нов механизъм и нов управляващ елит, по-
адекватни към постигнатата сложност на обществото. По този начин 
се осъществява преходът от един етап на социално развитие към 
следващият етап. Всеки етап от социалното развитие може да се 
разглежда като нова цивилизация.  

Илюстрация на този процес е преходът от политеизъм към 
монотеизъм в Римската империя. Историците са единодушни, че са 
нужни няколко поколения за падането на Рим. Римската империя е 
основана през 45 г. пр.н.е., когато Юлий Цезар се е провъзгласил за 
пожизнен Римски диктатор, а Август става първият император през 39 
г. преди Христа. Официално времевата линия на упадъка на 
Империята започва през I в., достига кулминация през трети век, 
наречен „век на хаоса” и завършва през 476 г. с падането на последния 
западен император Ромулус Августус. Към края на съществуването си 
Империята е наемала доброволци от варварските племена и по липса 
на средства е заплащала с поземлени участъци. Допълващи фактори 
са варварите, инфлацията, нарастващите данъци, политическата 
нестабилност, лошата защита и т.н. Така Римската империя доминира 



61 

в света пет века. Правилния ход на патрициите е бил освобождаване и 
оземляване на робите, което е структурна промяна водеща до преход 
към феодализъм. Очевидно патрициите не са били в състояние да си 
представят света без роби. Тази особеност се наблюдава и при всички 
последвали управляващи елити.  

Християнството се появява в началото на първия век като реакция 
от упадъка. През 313 г. Константин прекратява преследването на 
християните, а през 380 г. Християнството става официална държавна 
религия. Вероятно времевата линия на прехода от политеизъм към 
монотеизъм, съответно преход от политеистична към монотеистична 
цивилизация започва около 39 г. пр.н.е., когато Август става първият 
римски император. Следователно преходният период от политеизъм 
до монотеизъм е около три века.  
Подобни стъпки биха могли да се очертаят в прехода от монотеизъм 
към светско или гражданско общество. Моралният упадък в Църквата 
се проявява чрез т.нар. схизми, инквизиция, демонизъм и т.н., които 
водят до протестантската реформация на Църквата. Новата идея е 
родена по време на Ренесанса, идва от неочаквана страна и е създадена 
от истински християни и обикновени хора – художници, скулптори и 
архитекти, които преоткриват красотата на природата и човешкото 
тяло и пренасочват общественото  съзнание от Небето към Земята. 
Просвещението разпространява новите идеи по целия свят. То 
довежда до идеята за гражданско общество, разделение на властите и в 
крайна сметка до политическа революция, която заменя монархията с 
република и създаването на нова цивилизация.  
        Очерталите се и частично припокриващи се стъпки за прехода от 
един етап на социалната еволюция към нова, разкрива как обективния 
фактор действа като „сляпа” сила или като саморегулираща се 
система. Новия етап на социална еволюция ще продължи за един 
период от количествени промени, причинени от субективен фактор – 
социалното творчество, което генерира нови знания и новородения 
елит управляващ общество до нов период на качествени промени.  

Следователно, обществото се развива в резултат на генерираните 
знания; икономиката се развива чрез използването на ресурси, които 
са структуриращи фактори. Замяната на съществуващ фактор, 
формиращ структурата с нов е преходът от една социална формация 
към нова. Развитието на обществото чрез генерирането на нови 
знания и експлоатацията на ресурсите е проява на субективния 
фактор. Това е период на количествени промени. По този начин 
човешкият ум създава Историята. Замяната на една формация с нова е 
прерогатив на обективния фактор. Това е период на качествена 
промяна, процес на самоорганизация на системата, синхронизиране на 
новото съдържание и структура на обществото и скок към нова 
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социално-икономическа и културна формация. Това е проява на 
Социалната еволюция. По този начин субективния и обективния 
фактори действат като двойна спирала, която обединява както 
човешката история, така и социалната еволюция. Нека подчертаем  
отново, че човешката история и социалната еволюция са неотделими 
онтологически, но тяхното взаимодействие и диалектика трябва да се 
осмисли правилно, за да се разбере как обществото работи и се 
развива през вековете и в наши дни.  

Смяна на парадигмите за обществото  

В най-широк смисъл на думата понятието парадигма означава 
модел на мислене. Това са границите, в които е затворено едно 
разбиране за нещо. С развитието на познанието периодично се налага 
тези граници да се разширяват или променят. В такива моменти 
говорим за смяна на парадигмата, което е качествена промяна в 
разбирането за предмета на изследването или революция в 
съответната област.   

Без съмнение, социалната еволюция е много сложен и 
противоречив процес. Един поглед върху развитието на обществото 
ни показва, че в резултат от натрупваното знание, представите ни за 
света кардинално са се променяли няколко пъти. Хода на тези 
качествени промени определят спиралата на социалната еволюция. 
Времето обхващащ един пълен кръг от спиралата може да се определи 
като „епоха”, „етап” или „ниво” в развитието. До сега са протекли три 
епохи с нарастваща сложност, които се обозначават с различни имена 
в зависимост от гледната точка на анализа: за икономистите това са 
трите политико-икономически формации – Античен свят, 
феодализъм и капитализъм; за философи и антрополозите това са: 
политеизъм, монотеизъм и гражданско общество; за философията на 
историята – три епохи очертаващи най-общите граници на ко-
еволюцията на културата, икономиката и управлението на обществото. 
Във всяка историческа епоха могат да се открият по няколко основни 
парадигми, обясняващи протичащите събития в зависимост от 
културните особености на общността и множество други концепции и 
философски учения. Например, в монотеизма има шест основни 
парадигми, върху които се градят шестте световни религии. От своя 
страна християнството има три основни интерпретации – 
ортодоксално, католическо и протестантско както и десетки 
религиозни секти. В епохата на капитализма и доминирането на 
политиката като форма на обществено съзнание могат да се изброят 
дузина идеологии обясняващи естеството на протичащите социални 
процеси, както и няколко модели за организация и управление на 
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обществото.  
Идеи предлагащи обща картина на света са лансирани още в 

Античния свят и са съставна част от множество философски учения. 
Първата най-обща представа за света (парадигма) възниква при 
прехода от анимизъм към политеизъм. Политеизма е опит да се 
обясни света като резултат от поведението на множество богове. 
Според политеизма светът е представен като система от богове с 
различна власт, които контролират природните стихии, войната, 
плодородието и всички сфери на живота. За всяко значимо явление е 
определян бог, чиято воля се приема като първопричина за 
случващото се. Боговете са персонализирани, но безсмъртни. В някой 
култури се наброяват около 3,000 богове, по един за всяко 
наблюдавано явление и причинно-следствена връзка. Между тях има 
установена строга йерархия. Най-пространно политеизма е представен 
в египетската, гръцката и римската митологии.   

Втората парадигма за устройството на обществото е монотеизма, 
представен в няколко световни монотеистични религии, според 
културните особености на общностите, които са ги създали. Според 
монотеизма света, (небето и земята) природата и самия човек са 
създадени от един Бог. Християнството е само един конкретен пример 
на такава парадигма. Тази парадигма е представена в светите писания 
на световните религии както и в теологията, която е нейна теоретична 
обосновка. Идеята за боговете и тяхната роля е наивно, но интуитивно 
усещане за ролята на обективния фактор в развитието. 
Персонализацията на този фактор се определя от постигнатото ниво 
на познание при съответната епоха.   

След Възраждането мисълта се пренасочва от небето към 
земното, от ирационалното – към рационалното. Това развитие е 
предпоставка за появата на третата парадигма – идеята за гражданското 
общество. Тя се основава на икономическия детерминизъм, който все 
още определя мисленето и политиката днес. Без съмнение смяната на 
представите ни за света се определят от натрупаното познание, което 
отразява комплексността на обществото на всеки етап от развитието 
му и ко-еволюира с неговите основни компоненти – култура, 
икономика и управление. Това обяснява и необходимостта от Нова 
парадигма за общественото развитие, след промените настъпили в 
резултат на серията от научни и технологични революции, появата на 
информационното общество и възникналите глобални промени, 
очертаващи залеза на Западната цивилизация.   

Всъщност промяната на доминиращата форма на обществено 
съзнание политеизъм, монотеизъм и политическо съзнание 
представлява промяна на съществуващата парадигма към друга 
парадигма, която е адекватна на постигнатото ниво на социално 
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развитие. Очевидно, с прехода от доминирането на политическата 
форма на социалното съзнание към друга по-висша форма, 
съществуващата парадигма неизбежно ще бъде заменена с нова 
парадигма.  

Социалните понятия в рамките на съществуващата парадигма са 
политическите интерпретации на икономиката като доминираща 
подсистема в обществото днес: комунизъм, фашизъм, финансизъм, 
либертарианство и други. Концепции, основани на един принцип 
като неолиберализъм, геолибертаризъм, laissez-faire икономика 
(икономика свободна от държавна регулация), да посочим само 
няколко от десетките такива, са опростяване на текущите процеси. 
Всъщност всички подсистеми се развиват едновременно и трябва да се 
изучават в процеса на тяхното взаимодействие и развитие.  

Днес човечеството е в навечерието на преход към Нова 
парадигма. Това е преход от гражданско към колаборативно общество. 
Разликата е в това, че гражданското общество се изгражда върху 
колективната интелигентност, а колаборативното общество се 
основава на колаборативната интелигентност. Този преход е предмет 
за анализ в следващите глави. Новата парадигма не е нова 
геополитическа концепция. Това е философска хипотеза, която 
разкрива фундаменталните връзки между подсистемите на обществото 
– културата, икономиката и механизъм за вземане на решения, 
разглеждаща обществото като жива и разумна система.  

* 

*          * 

Ако обобщим казаното до тук, можем да заключим, че като 
продължение на биологическата еволюция, социалната еволюция 
представлява жива и разумна система. Движещата сила в тази система е 
генерирането, обработката и предаването на информация. 
Съзнателния компонент на тази информация се определя като знание. 
Като система, обществото се формира около един 
структуроформиращ фактор (експлоатация на физическия (робския) 
труд, експлоатация на земята и експлоатация на природните ресурси с 
оглед развитието на индустрията). Обществото се изгражда от три 
подсистеми: духовна – обществено съзнание (култура), материална – 
икономика и форма за управление. Като жива и разумна система, 
развитието на обществото се определя двустранно от субективни и 
обективни фактори. Тяхното взаимоотношение се контролира от 
четири принципа: а) Ръста на познанието определя промените в 
обществото;  б) Субективните фактори (човешкото мислене) прави 
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количествени промени в системата, формирайки историята, 
обективните фактори периодично променят хода на историята в 
посока запазване на системата като такава; в) Качествените промени, 
които нанася обективния фактор за да се саморегулира като система, 
започват с културна революция, която променя икономическите 
отношения и формата за управление; г) Смяната на 
структуроформиращите фактори определя  хода (спиралата) на 
социалната еволюция. По този начин културата се материализира в 
цивилизация.   

Тези динамични промени в развитието на обществото могат да се 
анализират само от диалектическата логика. Според  тази логика за да 
разберем процесите протичащи в обществото и посоката в развитието 
му следва да определим системното противоречие за всеки етап от 
неговото развитие. Системното противоречие на съвременното 
общество е между исторически установена йерархическа структура на 
обществото и постигнатата комплексност в резултат от постигнатото 
ниво на познанието. За да се съхрани като система обществото следва 
да се реорганизира от исторически наложилата се йерархическа 
структура в хоризонтална или по-точно казано – мрежова структура. 
Това е императив защото всички свръхсложни системи могат да 
съществуват само в такава структура и затова са организирани по този 
начин. Противоречието между исторически наложилата се йерархия и 
необходимостта от преход към мрежова структура на обществото е 
най-голямото предизвикателство за цялата 10,000 история на 
човечеството. То провокира появата на общественото самосъзнание което 
се очертава като нова духовна (културна) революция и е фактора, 
който може да разреши това противоречие и реализира този преход в 
обозримо бъдеще. По същество количественото нарастване на 
знанието води до качествени промени в културата, икономиката и 
формата на управление, които са три подсистеми на обществото 
разглеждано като жива и разумна система. Знанието е съдържанието 
на общественото съзнание.   

Всъщност, социалната еволюция е еволюция на общественото 
съзнание, дефинирано по-широко като култура. До този момент 
културата преминава през три етапа на развитие –  политеизъм, 
монотеизъм и светско или гражданско общество, наричани още 
цивилизации. Цивилизациите са основни парадигми за разбирането и 
обясняването на света. Тези етапи съответстват на трите политико-
икономически формации – Античен свят (робовладелски), 
средновековие (феодализъм) и съвременност (капитализъм). 
Преходите от един етап на социалното развитие към следващите по-
висши са най-критичните периоди в човешката история. Днес 
човечеството е в процес на преход от индустриално към 
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постиндустриално общество. От тази гледна точка можем да обсъдим 
текущите процеси в съвременното общество: появата на социално-
инженерни модели за реорганизация на обществото в началото на 20-
ти век, глобалната икономика, геополитиката, възникващите глобални 
проблеми, глобализацията и диференциацията на обществото.   
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Част втора   
 

Гражданското общество –  
от надеждата до хаоса 

 
 

 

Гражданското общество се появи на историческата сцена след Френската 
революция като плод на Възраждането и Просвещението с идеята за 
демокрация, разбирана като свобода, равенство, братство и залезе през ХХ 
век с утвърждаването на плутокрация, алчност, егоизъм, корупция, 
лицемерие и демагогия. Защо и как се случи това? 
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Глава четвърта 
 

Поява на социално-инженерни модели за 
организация на обществото 

 

Възход и упадък на гражданското общество   

Предисторията на гражданското общество може да се търси в 
появата на държавата като институция и формирането на публичната 
власт като механизъм за управление на държавата. В зората на 
човешката цивилизация, в условията на племенната организация, 
племето, рода и общината са се самоуправлявали посредством вземане 
на общи решения с участието на всички членове. С появата на 
държавната организация се заражда диференциране на обществото 
като сбор от неговите членове и държавата като система от 
институции. При тази диференциация се заражда и политиката като 
самостоятелна форма на общественото съзнание. Възникването на 
държавата е цивилизационна промяна. Към съществуващите по това 
време две сфери в обществото – материална и духовна се появява 
трета. Така се оформят три подсистеми: култура, икономика и управление. 
След Аграрната революция се формира  и  първообраза на 
обществото като съвкупност от управляваните и управляващ елит с 
йерархическа структура. Социалната еволюция е еволюция на 
общественото съзнание, което преминава през три етапа на развитие: 
политеизъм, монотеизъм и светско общество. В съответствие с тях се 
формират три икономически формации: Античен свят, феодализъм и 
капитализъм. Прехода от една форма на обществено съзнание към 
друга може да се определи като духовна революция. Появата на 
гражданското общество се асоциира с появата на капитализма и 
отделянето на църквата от държавата.  

Управляваната маса определяна като общество е разделена на 
класи, а класовата борба между роби, селяни работници и 
управляващия елит – патриции, феодална аристокрация и 
капиталисти е същинския фон за развитието както на обществото, 
така и на държавата. Класовата борба има три измерения: 
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икономическо, политическо и морално, които през различните 
исторически епохи са се появявали по различен начин. Тази борба е 
толкова значима, че се приема от Историческият материализъм като 
основен двигател на развитието. С появата на гражданското общество 
същността на класовата борба се изменя съществено.   

Исторически обществото еволюира от робовладелско и 
феодално до капиталистическо или гражданско общество. Типа на 
общество се определя от доминиращата форма на обществено 
съзнание: политеизъм, монотеизъм и светско общество, което за сега 
остава идеологическо по своята природа. Гражданското общество  
става  фактор  едва след прехода от доминиране на религиозното 
съзнание към доминиране на политиката като форма на обществено 
съзнание. Този преход започва в края на 17-ти век когато държавата 
отхвърля легитимирането на властта от църквата и приключва с 
отделянето й от  държавата.  За Франция това става със закон през 
1905 г., а за другите европейски страни малко по-късно. По  този 
начин държавата придобива светски  характер, който днес е основна 
характеристика на гражданското общество. В някои държави 
религията все още не е отделена и определя политиката.    

С развитието си гражданското общество формира собствена 
структура,  която включва групи по интереси, неправителствени 
организации, правозащитни и природозащитни организации, които 
изразяват волята и интересите на гражданите. Тази структура включва 
независима църква, независими университети, свободни и независими 
медии, независими интелектуалци, професионални съюзи, фондации, 
местна автономия, активни и отговорни граждани. По този начин 
гражданското общество се оформя като независима от държавата 
саморегулираща се обществена сфера. Смисъла на гражданското 
общество е да бъде коректив на управляващия елит. Гражданското 
общество се бори за: основни човешки права, свобода на печата, 
плурализъм, демокрация, разделяне на властите, независима съдебна 
система, равенство пред закона, право на труд, против расовата и 
полова дискриминация, прозрачност и т.н. Отношенията между 
гражданското общество и държавата се уреждат посредством закони. 
Основата на гражданското общество е средната класа. За да бъде 
ефективно гражданското общество в контрола на управляващите то 
следва да съставлява около 70 % от населението. За различните 
държави този процент варира в широки граници и е показател за 
нивото на демокрацията. С развитието си средната класа също 
претърпява съществени промени и в трите измерения на гражданското 
общество.  

Гражданското общество се появи на историческата сцена като 
носител на идеята за политическа свобода, икономическо равенство и 
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върховенство на морала отразено в обобщаващото понятие братство. 
През 20-ти век обаче протекоха неочаквани събития с непредвидими 
последствия. Това определи еволюцията и упадъка на гражданското 
общество. Противоречието между държава и общество днес изглежда 
непреодолимо. Гражданското общество все по-трудно може да 
контролира управляващия елит посредством общи избори и други 
законни средства, а управлението се откъсва все повече от 
управляваните, защитавайки интересите на финансовия и 
корпоративен елит вместо тези на обществото като цяло.   

За общностите живели в условията на комунизма и фашизма 
упадъка на гражданското общество е обясним, но за света след 
Студената война е необходим по-задълбочен и всестранен анализ. 
Днес в условията когато парите са превърнати в световна религия и 
определят политиката, икономиката и културата, идеала за свобода, 
равенство и братство остава само лозунг, ако не ирония на развитието. 
Средствата за масова информация са монополизирани и ефективно 
контролирани, демокрацията е превърната във фасадна, разделението 
на властите остава на книга, защото парите прокарват лобистки 
закони, корупцията деформира изпълнителната власт и съдебната 
система, равенството пред закона, право на труд, човешки права, 
плурализъм са предмет на манипулация, някои от фондациите са 
превърнати в средство за укриването на данъци или финансиране на 
лобистки проекти; някои от професионалните съюзи и НПО 
обслужват властта; теоретически законодателството би следвало  да се 
изгражда върху морала, но доколкото законите защитават частни  
интереси, морал и закон често влизат в противоречие. Това поражда 
глобални проблеми, застрашаващи физическото оцеляване на 
човешкия род. Налага се необходимостта от преосмисляне както на 
държавата като политическа организация, така и на гражданското 
общество като сфера и фактор в отношението й към държавата. 
Въпроса за отмирането на държавата е спорен, но очакваните промени 
са толкова необходими и радикални, че както фундаменталното 
преформулиране на държавата като политическата организация, така и 
на идеята за гражданското общество това става неизбежно.   

Държавата е продукт от еволюцията на обществото и двете 
явления могат да се разберат само разглеждани в тяхното единство и 
противоречие. Те трябва да се разглеждат като една система, при което 
промените в едната подсистема, неизбежно предизвикват промени в 
другата. Обществото е не просто комплексна система, то също така е 
жива и разумна система, защото има обществено съзнание. Обществото 
е съставено от три подсистеми: икономика, култура и форма за 
управление. То работи като „жив организъм”, където икономиката 
осигурява физическото оцеляване, културата най-общо казано се 
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проявява чрез различните форми на общественото съзнание:  
религия, философия, морал, право, политика, естетика, наука; а 
формата на управление представлява съществуващия механизъм за 
вземаме на решения балансирайки материалните (икономически) и 
културни (духовни) компоненти в обществото. От системна гледна 
точка е ясно, че тези три подсистеми следва да са относително 
обособени и намиращи се в баланс. На практика обаче подобно 
състояние е по-скоро изключение по множество различни причини.  

Като жива и разумна система еволюцията на обществото е 
резултат от сблъсъка на обективни и субективни фактори. През 
обозримата човешка история обективните фактори са доминирали в 
социалната еволюция поради недоразвитите форми на общественото 
съзнание. По тази причина социалната еволюция е преминала през 
няколко обективно наложили се икономически формации, 
отразяващи нивото на общественото развитие: Античен свят, който е 
основан на робския труд, феодализъм и капитализъм.  

В началото на 20-ти век с развитието на политическото и 
икономическото съзнание бяха създадени три напълно изкуствени 
модели за реорганизация на обществото: комунизъм, фашизъм и 
финансизъм, (самоопределящ се като „либерален капитализъм”) 
претендиращи да са политико-икономически формации. Те обаче не 
са такива, защото са продукт не на социалната еволюция, а са 
творение на субективния фактор. Комунизмът и фашизмът са плод от 
дейността на политически партии, които узурпират властта и 
променят икономиката съобразно политическата си идеология. 
Финансизмът се определя най-често като „финансов капитализъм”, 
„Wall Street капитализъм” „спекулативен капитализъм”, „казино 
капитализъм”, „лихварски капитализъм” и се самоопределя като 
„либерален капитализъм”. Това е изкуствено творение на финансовия 
елит, който трансформира капитализма от обективно възникнала 
икономическа формация в субективно управляема социална система. По тази 
причина финансизма е по-скоро отрицание на капитализма, 
отколкото негова форма.  

Социалната еволюция е еволюция на общественото съзнание и в 
частност на моралните ценности. Политическите и икономически 
идеологии от 20-ти век, породили комунизма, фашизма и 
финансизма, доведоха до дълбока криза в политическото съзнание, 
обезсмисляне на партиите и упадък на демокрацията. Тази 
политическа и морална криза е доминирана от алчност, егоизъм, 
корупция, арогантност и демагогия. Кризата на социалните ценности 
предполага поява на духовна (културна) революция и нова ценностна 
ориентация. Това е неизбежно, защото е обективен процес на 
саморегулиране на обществото като система. В миналото подобни 
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духовни революции са появата на християнството (и всяка друга 
световна религия), Възраждането, Реформацията и Просвещението.  

В момента сме свидетели на драматичен сблъсък между 
обективните и субективните тенденции в еволюиращото общество. 
От една страна човечеството се движи по посока изграждане на един 
„жив” организъм. Този процес на интеграция се нарича глобализация. 
Глобализацията е нов термин, въплъщаващ вековна тенденция за 
интеграция на човечеството в едно цяло – от малки групи хора от 30-
40 души, населявали планетата в зората на човечеството, в хиляди 
племена и от племена – в около двеста държави днес. Процеса на 
глобализация протича успоредно с процес на диференциация, който 
остава недооценен от анализаторите на обществените процеси. 
Диференциацията се изразява в появата на множество подсистеми към 
основните три системи – култура, икономика и управление, в резултат 
от нарастващото познание. При тази интеграция и диференциация 
възниква държавата като форма на организация и управление на 
обособени нации. Сега този естествен процес е по посока на 
интегриране на човечеството в едно цяло се интерпретира от днешния 
управляващият финансов и корпоративен елит като път към 
изграждането на един Нов световен ред с едно правителство, обща 
валута, религия и т.н. управлявана естествено от същият този елит. 
Това обаче не е „свръхдържава”, както предполага елитът, а един жив 
организъм, саморегулиращ и самоуправляващ се. Стремежът на елита 
да създаде свръхдържава, или Нов световен ред от две класи: 
управляващ елит и икономически зависима маса, може да се определи 
като глобализъм. Очевидно е, че глобализацията и диференциацията 
като обективен процес за развитие на обществото и глобализмът като 
субективен модел за организация на обществото в интерес на 
властовия елит са принципно различни. Всички тези противоречия и 
проблеми водят до все по-нарастващия хаос в гражданското общество 
и необходимостта от цивилизационна промяна – преход от днешното 
гражданско общество и фасадната демокрация като форма за 
управление на обществото към нова по-висша форма.   

Социално творчество и социално инженерство  

Беше посочено, че обществото е жива и разумна система, която 
приема, обработва и предава знание. Генерирането на ново знание от 
обществото в процеса на неговото развитие е ключов  момент в 
разбирането му като същност и явление. Този процес се определя като 
социално творчество и се изследва от различни частни науки като 
психология, социология, антропология, гносеология  и т.н. Една 
бъдеща научна дисциплина „Социална меметика” вероятно би 
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интегрирала познанието за творчеството и предложила един 
специфичен анализ на познанието, разкриващ неговата динамика и 
формирането на нещо като социален „мемотип” на отделните етноси, 
култури, нации и цивилизации през историческото развитие на 
човечеството. Тук ще посочим само някои по-съществени 
характеристики на творчеството от интересуващата ни гледна точка за 
обществото разбирано като информационна система или по-точно 
като система генерираща, преработваща и предаваща знание.  

Творчеството може да се класифицира по няколко критерия: а) в 
зависимост от сферата на проявление то може да се определи като: 
художествено, научно, техническо, технологично, социално и т.н. 
Битовото творчество е вид социално творчество; б) в зависимост от 
броя на хората които са го реализирали то може да бъде 
индивидуално, колективно и колаборативно т.е. създадено и развито 
от един индивид, група от хора обединени в политическа партия, в 
която решенията се вземат посредством гласуване и в резултат от 
взаимодействието между различни специалисти. По тази причина за 
социално творчество може да се говори в два контекста – като сфера на 
проявление и като процес на реализацията му в резултат от колаборацията 
между множество индивиди.   

Колаборацията между хората е основна характеристика на 
социалното творчество. Множество професии днес се основават 
изцяло на социалното творчество. Филмовата индустрия, дизайна, 
архитектурата са примери за дейности практически изцяло основани 
на професионалната колаборация, респективно на социалното 
творчество. Беше посочено, че социалното творчество е процес, при 
който множество хора, привнасят малки промени при изграждането, 
на един проект. Дори личните постижения са възможни само при 
използването опита на предходните поколения, следователно също е 
краен продукт на социалното творчество.  

Освен тези психологически и социологически аспекти, 
социалното творчество, подобно на съзнанието има и един 
философски аспект. Той се изразява в изясняване ролята му като 
механизъм в историческото развитие на обществото. Приложено към 
социалната практика, може да се каже, че социалното творчество е 
сътворило обществото такова каквото го познаваме днес. Практически 
цялата човешка история е плод на социалното творчество, а така 
наречените художествено, научно, техническо и т.н. творчества са 
само проявления на социалното творчество в конкретни области.   

Подобно на мутациите при биологичната еволюция, които 
развиват генома на вида, закрепвайки позитивните и елиминирайки 
негативните промени, социалното творчество също може да бъде 
позитивно или конструктивно както и деструктивно за развитието на 
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обществото. Пример за деструктивно социално творчество е 
социалното инженерство. Обществото също има ефективен механизъм за 
елиминиране на деструктивните социални идеи. Елиминирането на 
негативните мутации при биологичната еволюция загиват отделни 
индивиди. При елиминирането на деструктивните социални идеи 
загиват или страдат определени общности, етноси, нации и държави.   

Социалната еволюция обаче е резултат от действието както на 
субективни така и на обективни фактори, които се определят от 
обективните закони на живата природа. Механизма на това 
взаимодействие е поразителен по своята простота – човешкия разум 
посредством социалното творчество  привнася малки, но множество 
количествени промени, които на определен етап прерастват в 
качествени промени. Тези качествени промени се провокират от 
обективния фактор – природните закони определящи целостта и 
функционирането на обществото като жива система. По този начин 
социалното творчество определя съдържанието посредством множество 
малки промени, а обективния фактор определя формата или 
структурата на обществото, посредством периодично саморегулиране 
на системата, до настъпване на съответствие между промененото 
съдържание и новата форма. Доколкото обществото е едновременно 
жива и разумна система то абсолютизирането на единия фактор и 
игнорирането на другия е не просто грешка, а огромен риск за 
оцеляването на човечеството.  Пример за това е социалното 
инженерство. Социалното инженерство е социално творчество насочено към 
промяна структурата на обществото, което е прерогатив на обективния фактор 
и следователно невъзможно за реализиране.  

Исторически погледнато човешкия разум винаги се е стремял да 
подобри обществената организация като я направи по-ефективна и 
по-справедлива. Предложени са множество проекти наречени с 
обобщаващото име „утопии”, поради невъзможността им да бъдат 
претворени в социалната практика. Първата утопия е трактата на 
Платон „Държавата” в което за пръв път е използвано и понятието 
„утопия” в смисъл за място което не съществува. От времето на 
Платон до наши дни са създадени около 50 подобни проекти от най-
светлите умове на човечеството. По-известните са: Томас Мор 
„Утопия”, Т. Кампанела „Града на слънцето”, Ф. Бейкън „Новата 
Атлантида”, Х. Уелс „Хората като богове” и др. Характерното за тези 
проекти е, че те са създавани в условията на дефицит от знание за 
обществото, основават се на определени морални ценности и са 
насочени към установяването на социална справедливост и 
подобряване благосъстоянието на цялото общество. Тези опити могат 
да се отнесат към предисторията на социалното инженерство. Самата 
история на това явление се отнася към края на 19-ти и началото на 20-
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ти век когато се зараждат множество проекти за реорганизиране на 
обществото на базата на определени идеи приемани като 
основополагащи принципи. Тогава е въведено и самото понятие 
„социално инженерство”.  

Терминът социално инженерство се интерпретира по-задълбочено от 
Карл Попър, в  „Отвореното общество и неговите врагове.”[1] Според 
Попър социалното инженерство е неправомерен опит да се приложат 
научните методи на природните науки към социалните науки. Той 
разграничава два типа социално инженерство: „частично 
инженерство” („piecemeal social engineering”) чрез малки, постепенни 
промени, което частично се покрива с нашата представа за социално 
творчество и „утопично социално инженерство”, което представлява 
опит за цялостно проектиране на обществото, посредством 
кардинални или революционни реформи.   

Социалното инженерство, е опит да се конструира спекулативен 
модел на желана (предполагаемо идеална) социална организация, 
посредством реорганизиране на съществуващото или изграждане на 
изцяло ново общество по предварително формулирана идея и 
постулирана цел. На практика това води до появата на  тоталитарни 
идеологии като комунизма и националсоциализма.  

Социалното инженерство предполага наличието на силна 
централизация на властта. Тази централизация неизбежно прераства в 
тотална власт, която води до появата на диктатура. Властта се 
съсредоточава в ръцете на един човек или група от малък брой хора, 
(хунта, клика, кабал, хайка, централен комитет, политбюро и т.н.), 
което ограничава социалното творчество и неизбежно го превръща в 
социално инженерство. Можем да разглеждаме опитите за социално 
инженерство като вид революция, тъй като това е опит да се промени 
естествения ход на нещата, винаги според гледната точка на 
извършващия процеса субект, който е подвластен и сляпо вярващ в 
някаква идеологема. Отношението между социално творчество и 
социално инженерство би могло да се разглежда като избор между 
„естествена еволюция” и „изкуствена революция”.   

В своите политико-икономически анализи  Фридрих фон Хайек 
определя социалното инженерство като път към тоталитаризъм и 
робство, защото плановата икономика, неизбежно подменя 
саморегулацията на свободния пазар с мнението на няколко 
експерти.[2] Анализът на Хайек е базиран на плановата икономика, но 
всяко отхвърляне или ограничаване на саморегулиращите механизми в 
обществото е форма на социално инженерство. Историята на 20-ти век 
показа, че социалното инженерство действително е утопично по 
природа както смята К. Попър и път към тоталитаризъм и робство 
според Хайек.  
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Субективния фактор се проявява в две форми: социално творчество и 
институционализиран механизъм за вземане на решения при управлението на 
обществото. Социално творчество се реализира от социума като цяло, 
посредством множество малки промени във всички области на живота, 
а механизма за вземане на решения се оформя като специфична и 
институционализирана сила наречена „власт”. Двете форми на 
субективния фактор са принципно различни и на определен етап от 
развитието на обществото влизат в противоречие. В продължение на 
хиляди години властта се е наследявала, а в по-ново време тя е 
изборна. Властта формира управленчески елити, които се развиват 
през вековете, но имат и някои общи характеристики: Елитите от 
всички времена са в привилегировано положение по отношение на 
управляемите, поради което те винаги се стремят да запазят 
привилегиите си и стават консервативни. Тази консервативност често 
прераства в илюзорно мислене, което води до техния крах. По-долу 
ще илюстрираме тези особености и противоречия с конкретни 
примери от историята при анализа на конкретни промени от 
развитието на обществото.  

Модели за организация на обществото създадени от  
социалното инженерство  

През 20-ти век в навечерието на Първата световна война и 
особено след нея субективния фактор лансира множество нови и 
доразви стари идеи за преструктурирането и управлението на света 
като: анархизъм в множество разновидности, либертарианство също в 
множество разновидности, комунизъм, фашизъм и други подобни. 
Причината за бума на това социално инженерство следва да се търсят 
в степента на развитие на обществото и неспособността на 
монархическата институция да управлява един твърде комплексен и 
бързо индустриализиращ се свят. Първата световна война беше 
провокирана от непремерени монархически амбиции. В резултат от 
тази война четири световни империи и дузина монархии изчезнаха от 
картата на света. По този начин неадекватността на монархическата 
институция по отношение на новите реалности беше доказана от 
историята с цената на много страдание, жертви и загуба на материални 
ресурси. След войната беше повече от ясно, че света е изправен пред 
кардинални структурни промени. Тази потребност породи 
въпросните идеи, от които три проекти бяха частично реализирани в 
практиката и определиха хода на историята през 20-ти век: комунизъм, 
(по-точно болшевизъм), националсоциализъм (вид фашизъм) и 
финансизъм (самоопределящ се като „либерален капитализъм”).   
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За разлика от политико-икономическите формации, които до 
този момент са били формирани от социалната еволюция: Античен 
свят, феодализъм и капитализъм, новите модели са плод изцяло на 
човешкия разум.  По тази причина те следва да се определят като 
изкуствени или социално-инженерни проекти. По-долу ще анализираме само 
въпросните три проекти.   

Комунизмът е изкуствено създаден модел на социална организация 
базиран на икономическата идея за определящата роля на средствата 
за производство при разпределението на печалбата. Идеологията на 
комунизма е разработена от Ленин в резултат от идеологизация 
възгледите на двама влиятелни критици на капитализма – К. Маркс и 
Ф. Енгелс. Тази школа от социалната философия е известна под 
името Исторически материализъм и има за цел да изгради един по-
справедлив от капитализма обществен строй. Предполага се, че ако 
средствата за производство се експроприират, то върху основата на 
плановата икономика може да се изгради едно по-справедливо 
егалитарно общество. Този проект беше реализиран от руската 
болшевишка партия, посредством кървава революция. На практика 
обаче, комунизма изгради йерархическа структура от партийни 
бюрократи (апаратчици или номенклатура) наподобяваща йерархията 
при феодалната аристокрация; подмени обективните 
самоорганизиращи механизми – свободен пазар, демокрация, съд, 
парламент, независима преса и др. с механизми управлявани от 
субективния фактор (в случая от номенклатурата). Тази система на 
еднопартийно управление беше определена като „партокрация”. 
Наскоро тя се срина поради невъзможността да се саморегулира.   

Националсоциализмът е разновидност на фашизма. Той е 
формулиран от Хитлер върху традициите на немската геополитическа 
школа гравитираща около идеята за „жизненото пространство” и 
твърде погрешната интерпретацията на философията на Фридрих 
Ницше за свръхчовека (Ubermensch). Създаден е също от политическа 
партия и се основава на идеята за национално и расово превъзходство. За 
разлика от комунизма, нацистите спечелиха властта по легитимен път 
посредством избори, но злоупотребиха с нея при опита си да 
реализират своя социално-инженерен проект. Това е еднопартийна 
система с йерархия от партийни лидери (гаулайтери) и представлява 
партокрация  наподобяващи феодална структура. Нацизма също 
подмени всички обективно действащи саморегулиращи механизми на 
обществото с такива контролирани от партийния елит. Той провокира 
Втората световна война и завърши позорно както би следвало да се 
очаква от една брутална и цинична идеология.   

Всъщност разликата между двете идеологии е, че комунизмът 
абсолютизира ролята на колектива, а нацизма изопачава ролята на личността. 
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Опитите тези идеологически модели за организация на обществото да 
се превърнат в световни модели, бяха определени от болшевиките 
като „Световна революция”,  а от нацистите – като „Нов ред”  или 
изграждане на „Хилядолетен райх”. Тези две политически идеологии 
внесоха драматични промени в обществото през първата половина на 
20-ти век, но имаха кратък живот и преминаха в историята като 
провалили се социално-инженерни проекти.  

Финансизмът  беше създаден от международния финансов елит 
приблизително по същото време. Характерно за него е, че той 
постепенно подмени политическата власт с властта на парите и 
изгради една йерархия от финансова аристокрация по нищо не 
различаваща се от феодалната аристокрация или комунистическата и 
нацистка партокрация. Това е една тиха, подла, невидима, пълзяща 
революция имаща за цел да подмени стъпка по стъпка обективно 
формиралите се механизми за саморегулация на капитализма като 
икономическа формация: свободен пазар и демокрация с механизъм 
управляван от субективния фактор – самия финансов елит.[3] Това е 
една стелт революция, която не се дискутира от медиите и 
„революционерите”, на която предпочитат да стоят в сянка и да 
дърпат конците задкулисно, без да поемат никаква отговорност за 
евентуалните последствия. Това е опит да се претвори капитализма в 
един Нов световен ред; система за контрол на легитимно избрани 
правителства по целия свят с помощта на финансови механизми.[4]   

Понятието „фиансизъм” не е официално прието от 
политическата икономия, но е абсолютно необходимо, защото двете 
системи: „капитализъм” и „финансизъм” са принципно различни 
като структура, механизъм за функциониране и форма за управление 
на икономиката и обществото. Политическата икономия на К. Маркс 
се основава на разбирането, че капитализмът е начин за производство 
на принадена стойност, (том 1) обръщението и разпределението на 
принадената стойност (том 2) и преразпределението (том 3), което 
води до появата на периодически кризи. Според Маркс капитала се 
проявява в две форми. От една страна той се състои от „реален 
капитал”, (actual capital), който съществува във формата на пари 
разглеждани като стока (с реално златно покритие), а от друга страна – 
от  фиктивен (illusionary или fictitious) капитал. Това са ценни книжа 
или съществуващи във формата на акции, кредит, дълг, спекулации, 
притежателите на които се представят като съсобственици на реалния 
капитал. Цената на фиктивен капитал варира в широки граници в 
зависимост от промените на лихвения процент. „Формирането на 
фиктивен капитал се нарича капитализация. Всеки периодично 
повтарян доход се капитализира чрез изчисляване на среден процент 
лихва, като доход, който би се реализирал от капитала при този 
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процент лихва.”[5] Маркс е описал подробно механизма за 
функционирането на фиктивния капитал в т. III, част V в петнадесет 
глави. Описал е лихвата през средните векове, но не е изяснил 
разбирането си за евентуално бъдещото развитие на фиктивния 
капитал. В частност Маркс не е допускал появата на етап от развитието 
на капитализма, който е основан изцяло от фиктивния капитал 
какъвто е днешния финансизъм. Той  не е допускал, че потомците на 
Шейлок (евреин-лихвар, персонаж от „Венецианския търговец” на 
Шекспир) ще изградят една лихварска империя, която ще определя 
съдбата на хората през 20-ти век, защото това противоречи на здравия 
разум. Представете си ситуация където лихваря Шейлок уговаря дожа 
на Венеция да му делегира правата да сече монетите на републиката. 
Това не би било комедия. Това би било трагедия, каквато нито гения 
на Шекспир, нито гения на Маркс биха могли да допуснат, че е 
възможна. Но точно това се е случило през 20-ти век с появата на 
финансизмът. Лихварството, което е обявявано за смъртен грях от 
всички религии се превръща в основополагащ принцип за управление 
на обществото. Каква ирония на историята – развитието на 
капитализма да стигне до своето отрицание именно посредством 
утвърждаването на този грях.  Маркс винаги е акцентирал върху 
капитала разбиран като стока, а развитието на капитализма като 
динамика на реалния капитал определян от производството, 
конкуренцията и свободния пазар. Той е разглеждал свободния пазар 
като саморегулираща се система (без да е използвал този термин) и 
най-вероятно е изключвал възможността субективния фактор да 
превърне фиктивния капитал в основополагащ принцип за 
преструктуриране на обществото.   

Фиктивния капитал е необходима, но скъпа фикция, която 
периодично се срива защото изопачава действителната същност на 
реалния капитал. Той е неизбежна съставка на реалния капитал, но 
предпоставка за икономически кризи поради намесата на субективния 
фактор определящ размера на лихвата, която варира в широки 
граници. Според икономистите по принцип фиктивния капитал не е 
проблем за обществото. Проблема е в преразпределението на този 
капитал направлявано от международните банкери и възможността да 
се използва като механизъм в управлението на обществото 
посредством провокиране на икономически кризи.  

Днес политическите и икономическите анализатори определят 
финансизма като „финансов капитализъм”, „либерален капитализъм”, 
„спекулативен капитализъм”, „казино капитализъм”, „Уолстрийт 
капитализъм”, „олигархичен капитализъм”, „крони капитализъм”. 
Други автори го определят като висш стадии в развитието на 
капитализма – „неолиберализъм”. Изразът „финансов капитализъм” е 
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тавтология, а другите определения са описателни или метафори и не 
разкриват същността на системата. Истината е, че финансизма е един 
„генно-модифициран” от финансовия елит капитализъм. Ако следва 
да определим финансизма като вид капитализъм то това е „лихварски 
капитализъм с фасадна демокрация”, защото финасизмът съзнателно 
елиминира самоорганизиращия механизъм на капитализма (свободен 
пазар и демокрация) и подмени продуктивния капитал с лихварско-
грабителски. Същността на тази системата е в премахването на 
златния стандарт на парите и замяната им с книжни пари (декретни, 
fiat currency). Това са пари признати от държавата като платежно 
средство, но без собствена стойност. Стойността на тези пари се 
определя от търсенето и предлагането, а то – от банкерите. 
Подменяйки реалния капитал с фиктивен капитал, върху които се 
изграждат обществените отношения се формира една нова, 
принципно различна система. При тази система парите се превръщат 
от икономически фактор като посредник в размяната на стоки в 
политически фактор или лост за управление на обществото. В първия 
случай говорим за промишлен капитализъм, плод на еволюционното 
развитие на обществото в резултат от няколко последователни 
индустриални революции, а във втория – за изкуствено създадена система 
управлявана от финансовия елит. Впрочем смесването  на понятията 
„капитализъм” и „финансизъм” не е прецедент. В продължение на 70 
години болшевиките се самоопределяха като комунисти  и вярваха, че 
изграждат комунизъм. Сега е ясно, че между съветския вариант на 
комунизъм като планова икономика и партокрация и концепцията за 
егалитарно общество представена в Комунистическия манифест има 
огромна разлика. Следователно, точното формулиране на понятийния 
апарат е първото условие за адекватен анализ.  

От гледна точка на икономистите и хората приемащи, че 
икономиката е движещата сила в развитието на обществото, 
определянето на доминиращата система днес  като „либерален 
капитализъм”, звучи логично и дори убедително. От гледна точка за 
обществото като информационна система и разбирането, че 
движещата сила е ръста на познанието, а икономиката е само частен 
случай в това развитие, системата е социално-инженерен модел за 
реорганизация на обществото, създаден от субективния фактор и 
аналогичен на другите два модела – комунизма и 
националсоциализма. Недоразумението в случая произтича от 
смесването  на историческо и еволюционно развитие. Икономиката е 
дело на субективният фактор и определя историческото развитие, а 
познанието се проявява видимо в преходните периоди. Като 
споделящи втората гледна точка за обществото като жива и разумна 
система в нашият анализ ще използваме понятието „финансизъм”.  
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Капитализмът е самоорганизираща се система, посредством периодични 
производствени кризи, а финансизмът е система управлявана от 
финансовия и корпоративен елит. Проблема с управлението е, че то 
се използва не в интерес на обществото като цяло, а за 
преразпределение на генерираното богатство в ръцете на самия елит. 
По тази причина като основаваща се на фиктивния капитал, точното 
название  на тази системата би следвало да бъде фиктивен капитализъм.  
Доколкото понятието „фиктивен” означава мним, недействителен, то 
фиктивния капитализъм е по-скоро отрицание на промишления 
капитализъм, колкото и парадоксално това да звучи на пръв поглед. 
По тази причина тук приемаме понятието финансизъм, който като 
продукт на субективния фактор е съпоставим и много по-близък с 
другите две рожби на човешкия  разум – комунизма и фашизма, 
отколкото с еволюционно появилия се като плод  на няколко 
последователни индустриални  революции промишлен капитализъм. 
Нещо повече, като продукт на субективния фактор, финансизмът е от 
групата на посочените два модела за реорганизация на обществото, 
които бяха отхвърлени от историята като неадекватни към 
постигнатото ниво в развитието на познанието.  

Вероятно създателите на ФЕД не са си давали сметка, че 
отменяйки златния стандарт, създават принципно различна система и, 
че подписват смъртната присъда на капитализма. Превръщайки 
американския долар в световна валута, конференцията в Бретан Ууд 
окончателно уби капитализма. Може да се каже, че капитализмът умря 
през 20-ти век израждайки се в три социално-инженерни модели за 
реорганизация на обществото – комунизъм, фашизъм и финансизъм. 
Първите два модела го нараниха, финансизмът го уби.  

Посочените три  проекти колкото и да изглеждат различни по 
форма и съдържание са плод на социалното инженерство и твърде 
различни от формациите създадени от социалната еволюция. Те 
неизбежно съсредоточават властта в ръцете на шепа хора, които се 
оформят като елит, формират йерархическа структура, при която 
елита има привилегировано положение и интерес да запази 
статуквото. За постигането на тази цел, новосформираните елити 
подменят саморегулиращите механизми формирани от социалната еволюция с 
изкуствено създаден механизъм за контрол и управление на обществото.  

Всъщност разликата между комунизма, фашизма и финансизма е 
между две идеологии: на колективизъм и индивидуализъм. В крайните си 
проявления тези идеологии неизбежно водят до еднакво опасна 
социална и политическа патология. Последната се определя от факта, 
че и в двата случая властта се концентрира в ръцете на един или 
няколко човека. Властта е насочена към запазване интересите на елита, 
поради което се ограничават саморегулаторните механизми: свободен 
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пазар и демокрация. Разликата е в това, че при комунизма и фашизма 
се касае за политическа власт, а при финансизма – за контрол върху 
парите, а чрез тях за контрол върху икономиката и политическата 
власт.  

Да се твърди, че „свободата на личността” е по-важна от 
„тиранията на колектива”, или  че частната собственост е „свята и 
неприкосновена” е също толкова глупаво, колкото и обратното 
твърдение. Вярно е, че собствеността е била „свята” през последните 
10,000 години, но това не значи, че тя ще запази тази си роля през 
следващите 100 г. Вярно е, че комунизма донесе много страдания и 
празни надежди, но и „свободата на личността”,  доведе до упадък на 
моралните ценности, и наложи егоизма, алчността, корупцията, 
арогантността и лицемерието, като доминиращи фактори в 
обществото днес. От своя страна този упадък провокира появата на 
прословутите глобални проблеми, които остават неразрешими за сега 
и застрашават не само човечеството, но и самата планетата. Няма друга 
идеология в историята, която да е довела човечеството до такава 
апокалиптична степен на опасност. Странно е, че анализаторите не 
свързват глобалните проблеми със системата, при която са 
възникнали, а ги определят като част от „човешката природа”. Това 
може да е политически коректно, но е и явно заблуждение. Природата 
е загрижена за оцеляването на вида, а не на индивида. „Свободата на 
личността” както и възможностите на колектива имат своите 
ограничения. Те са свързани с осъзнатата необходимост и чувството 
за отговорност както пред обществото, така и пред отделната личност. 
Най-вероятно мярата относно отношението между личност и колектив 
е някъде по средата, но това не е икономическия „център” между лява 
и дясна политика, а в позабравените морални норми на гражданското 
общество – свобода, равенство, братство, които отразяват самата 
същност на връзката между личност и общество.    

Като йерархически организирани системи, комунизма, фашизма 
и финансизма неизбежно създават свои елити. Тези елити са 
съпоставими по функции с елитите от отминалите епохи, но се и 
различават от тях. Патрициите от Античния свят и „родените да 
управляват” феодални аристократи са вярвали, че властта им е дар от 
бога и следователно тя е абсолютно и неоспоримо право. Социално-
инженерните проекти създават социално-инженерни елити: партийна 
номенклатура, гаулайтери и днешния властови елит. За разлика от 
потомствените елити, последните са създали  себе си като такива (self 
made elites). Първоначално тези елити се формират от хора 
фокусирани изключително върху определена идеология (single 
minded), което прераства във фанатизъм и екстремизъм с всички 
произтичащи от това последици. Най-крайните от тях са упадък на 
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морала до нивото на социална патология, намиращи израз в 
създаването на трудови и концентрационни лагери, където човешкото 
достойнство и цената на живота е сведена до нула.  Впоследствие в 
тези елити неизменно проникват хора със съмнителни интелектуални 
и морални качества и користни цели. Това е особено характерно за 
партокрациите на комунизма и нацизма, които бързо се запълват с 
кариеристи и бюрократи. При финансизма този феномен се прояви с 
убийствена арогантност след сриването на комунизма и прехода към 
„демокрация” в страните от бившия съветски блок.   

Приватизацията, която беше извършена в тези страни, позволи на 
шепа хора буквално да заграбят създадените национални ресурси и се 
превърнат в олигарси. Така беше осъществен един криминален 
преход от планова икономика към финансизъм. Създадения по този 
начин икономически и политически елит включва хора без особени 
морални ценности и дори криминални елементи. Какви са 
последиците за обществото от този негативен подбор за комунизма и 
нацизма е вече ясно. Какви ще бъдат последиците за финансизма 
предстои да видим. По принцип елитите от всички времена си отиват 
заедно със системата, която ги е създала. Най-интересната и в известен 
смисъл парадоксална тенденция е, че от един момент нататък те 
скъсяват живота на самата система и се самоунищожават. Кога, Как и 
Защо става това ще обясним по-късно когато разгледаме какви решения 
вземат управляващите елити в критични за съществуването им 
моменти.  

Подмяната на саморегулиращия механизъм на капитализъм 
(свободен пазар, демокрация, свободен печат, независим съд и т.н.) с 
такъв  контролиран от управляващия елит превръща капитализма в 
лихварски, грабителски и импотентен модел за социална организация, 
който тук определяме като финансизъм. Много важно е да се разбере, 
че подмяната на саморегулиращите механизми или ограничаването им 
не отменя действието на самия обективен фактор. Като реакция на 
провокираните от неадекватността на управляващите елити  като 
поява на неразрешими глобални проблеми, перманентна криза, 
политически хаос, социална нестабилност, мизерия в определени 
части на света, хибридна война и др., водещи до упадък на Западната 
цивилизация и краха на системата, „невидимата ръка” на обективния 
фактор реагира с други „мутации”. Това са появата на екзистенциални 
проблеми, които изправят човечеството пред дилемата – 
цивилизационна промяна или самоунищожение. Това е така, защото 
субективния фактор в лицето на управляващите елити може да прави 
история, но не може да променя курса на социалната еволюция.   
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Финансизмът като социално-инженерен проект   

Кардинален въпрос за разбирането на финансизма като модел за 
социална организация и управление на обществото е как той 
модифицира капитализма. За разлика от бруталния подход при 
реализацията на своята идеология използван от комунизма и нацизма, 
финансизма е една пълзяща революция, провеждана от финансовия 
елит с предварително съставен дългосрочен план. Тази революция 
цели стъпка по стъпка да промени капитализма като го приспособи 
към собствените им разбирания за управление на обществото 
посредством използването на финансови механизми. Самите промени 
са инициирани преди сто години и са променили света из основи. 
Днес те все още продължават да го променят насочвайки го към 
изграждането на един Нов световен ред. Проблемът е в това, че 
избраната посока за развитие от хората самоопределили се като елит е 
дълбоко погрешна. Самите модификации се реализират посредством: 
реформи, скрити стратегии, дългосрочни политики, но най-мощното 
средство за преформатиране на съществуващите  структури е 
провокирането на някакво ужасно и катастрофално бедствие. 
Финансовата криза е идеално средство за тази цел. Войната е крайна 
мярка, но също добро и често използвано средство, нещо като тежка 
артилерия за промени. Понякога бедствието идва само и е достатъчно 
просто да не се предотврати, какъвто е случая с Пърл Харбър 
например, друг път се налага то да бъде специално организирано. 
Това може да е криза, терористичен акт или просто провокация. 
Единственото условие е, събитието да е достатъчно шокиращо  за 
голяма част от населението. И тогава идва „спасителят” и промяната е 
неизбежна.   

Модификациите, които финансизма нанася на капитализма са 
във всички възможни посоки и при използването на целия арсенал за 
преформатиране: модификации в банковата система, икономиката, 
формата за управление и културата.    

а) Модификации в банковата система. Финансовата система е 
кръвоносната система не само за икономиката, но и за обществото 
като цяло. Всяка реформа в тази област има дълбок и траен ефект във 
всички сфери и дейности. Беше посочено, че финансизма е 
изкуствено създаден от субективния фактор (международните банки) 
финансов механизъм, който подчинява другите две подсистеми – 
икономиката и формата за управление на обществото като изключва 
саморегулацията на системата като цяло, подменяйки я с контролиран 
посредством парите механизъм. Това става на няколко етапа за период 
около 30 години. Ключовите моменти са три: а) декември 1913 г 
когато се учредява централната банка на САЩ наречена Федерален 
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резерв; б) отменяне на златния стандарт през юни 1933 г и в) 
определянето на долара за световна валута през юли 1944 г на 
конференцията в Бретан Уудс.    

През декември 1913 г в противоречие с Американската 
конституция, която предвижда долара да се емитира от правителствена 
агенция, президента Удроу Уилсон подписва закон, който делегира 
тези права на картел от 12, частни банки наречен Федералния резерв. 
Това е централната банка на САЩ, която е създадена по модел на 
Европейските централни банки. Всички те оперират като частни 
корпорации без държавата да има дял или участие в тях. Закона 
позволява на Федералния резерв не само да емитира банкнотите от 
националната валута на САЩ, той предоставя монополното право на 
ФЕД да печати произволно количество пари и управлява паричните 
потоци, практически без какъвто и да било контрол от страна на 
държавата и правителството. По този начин се формира нещо като 
„правителство в правителството” или нещо като пожизнена 
несменяема финансова монархия и периодично избирано 
правителство, което обслужва финансовата аристокрация.   

Този закон има своята предистория и своите архитекти. Тя 
започва с далечната и малко забравена финансовата криза през 1907 г., 
в САЩ. За икономистите както и за неизкушените от финансовите 
игри, всичко изглежда нормално. По-внимателния анализ на тези 
събития показват, че те са добре планирани и перфектно реализирани 
от хора не просто добре запознати с финансовите механизми, но и 
самите те са хората, които ги задвижват и контролират. За жертва е 
избрана инвестиционната банка Knickerbocker Trust, която е била 
трета по-големина в инвестиционния бизнес. Както казва банкера 
Атанас Буров „муха и банка се убиват с вестник”. Появява се слух, че 
банката има финансови затруднения и се намира пред ликвидност. 
Паниката заставила вложителите да побързат да си изтеглят парите. 
Ръководството на банката поискала заем от банкера Джон Пирпонт 
Морган (J.P.Morgan),  но той не отпуснал такъв при никакви условия. 
Този отказ усилило паниката и ускорило краха на Knickerbocker Trust. 
Кулминацията идва на 22 октомври 1907 когато били изтеглени около 
$8 милиона ($50 млн. по  днешен курс). В същия ден банката 
преустановила плащанията и обявила банкрут. Паниката се пренесла и 
в други финансови институции.  От втората по големина банка Trust 
Company of America за седмица били изтеглени $13 млн. И на 24 
октомври кризата обхванала нюйоркската борса. За кратко време 
фалирали 7 банки, кантори и тръстове в цялата страна. В този 
критичен за икономиката и страната момент се появява спасителя Д. 
П. Морган, един от основните организатори на кризата, който заедно 
с няколко други банкери вложили около $25 млн. за стабилизиране на 
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ситуацията.   
Какви са последиците от тази добре организирана криза? 

Акциите на много банки и предприятия се сринали и били продадени 
на безценица. По-точно е да се каже, че правилните хора изкупили за 
центове ценности за десетки милиони. Това обаче е само един 
скромен бонус от проведеното мероприятие. Истинската цел на 
кризата от 1907 г е била да бъде заставено правителството да приеме 
законодателство за банковата система с „цел да се избегнат опасности 
от подобни финансови кризи в бъдеще”. Целта е постигната. 
Учредена е сенатска комисия за подготовка на такъв закон под 
председателството на сенатора Нелсон Олдридж.  

В  продължение на две години комисията изучава европейските 
практики.  В края на ноември 1910 г., група от пет водещи финансисти 
на САЩ: Франк Вандерлип (Frank Vanderlip), Хенри Дависон (Henry 
Davison), Чарлс  Нортон (Charles Norton), Бенджамин Стронг 
(Benjamin Strong), и Пол Уорбърг (Paul Warburg), ръководени от 
сенатора Нелсон Олдрих (Nelson Aldrich) и секретарят на финансовия 
отдел Абрам Андрю (Abram Andrew), се срещат тайно на един малък 
остров в Атлантическия океан Jekyll Island, Джорджия. В условията на 
пълна конспирация банкерите обсъдили финансовата реформа. 
Водеща фигура се оказал Пол Уорбърг, немски банкер пристигнал 
наскоро в САЩ, който с все още силен немски акцент дълго 
обяснявал на американските си колеги, как работят централните банки 
в Европа и защо понятието „централна банка” следва да се избягва в 
подготвяните документи. Тази среща всъщност е „тайната вечеря” на 
финансистите, които изготвят новия банков механизъм и доклада на 
сенатора Нелсон Олдридж за необходимостта от учредяването на 
„независима централна банка” под названието Федерален резерв. 
Архитект на тази система е Уорбърг, но американските банкери 
привнасят елементи с типично американски дух. За какво става въпрос 
ще стане ясно много по-късно.[6] Така планирания Федералния резерв 
представлява картел от 12 частни банки (в последствие банките са 
редуцирани до 6). През последвалите две години проекта се оформя 
окончателно. Нека подчертаем, че законопроекта е написан изцяло от 
банкери, без участието на юристи.  Внесен е в Конгреса и утвърден 
като закон през 1913 г (Federal Reserve act 1913) от президента Удроу 
Уилсън. Този законопроект възлага на новосъздадения Федерален 
резерв да отпечатва доларите от името на американското 
правителство. За да бъде ФЕД „независим”, самото правителство 
практически няма контрол върху дейността му. Наистина президента 
на САЩ назначава с указ Председателя на Федералния резерв, но той 
се предлага от борда на директорите. Това е само един детайл от 
много други предвидени за да манипулират обществото. Първия 
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Председател на Федералния резерв е Пол Уорбърг, предложен от 
Ротшилд.  

По време на дискусиите в Конгреса, сенатора Хилберт Хичкок 
подчертал необходимостта от банкова реформа, но предложил, ФЕД 
да бъде държавен монопол както изисквала и конституцията. По 
неясни причини за широката публика, това предложение не било 
прието. Убедените противници на законопроекта били малко. Един 
от тях е сенатора Чарлз Линдберх (Charles Lindbergh) който между 
другото казва: „Този законопроект, установява най-могъщия тръст на 
земята. Когато Президента подпише този закон ще бъде узаконено 
едно невидимо правителство на монетарната власт. Хората може да не го 
осъзнават сега, но деня на истината е само няколко години напред. 
Тръста скоро ще разбере, че те са отишли твърде далеч дори за 
тяхното собствено добро... Хората ще трябва да изготвят декларация за 
независимост за да се освободят от финансовата власт... Най-голямото 
престъпление на Конгреса е паричната система... Приемането на този 
закон е най-лошото законодателно престъпление на века... От сега 
нататък депресии ще се създават по научно обоснован начин... 
Истината е, че борда на Федералния резерв узурпира правителството на 
Съединените Щати посредством арогантен кредитен монопол.”[7] 
 Историята показа, че той е бил прав. Другите сенатори не са били 
така прозорливи или са защитили частни интереси, а не тези на 
американския народ.  

През 1921 г Чарлз Линдберх публикува книга „Икономическата 
преса” в която описва механиката за изкуствено предизвикване на 
финансови кризи. Тези стъпки са твърде прости за разбиране и 
реализация и включват три етапа: 1. Увеличаване на паричната маса 
по всеки възможен начин. Колкото повече, толкова по-добре. 2. 
Създаване на стокова борса поощрявайки населението и бизнеса да 
вземат кредити. Колкото повече, толкова по-добре. 3. Рязко 
съкращаване на паричната маса и изискване за връщане на дълга.[8]    

По нататъшното развитие на капитализма в САЩ поразително 
точно следва сценария описан от Чарлз Линдберг осем години преди 
събитието на века, разтърсило не само САЩ, но и по-голямата част от 
света – Голямата депресия, чието начало се определя от сриването на 
борсата през октомври 1929 г. За Голямата депресия са изписани 
хиляди страници, десетки икономически и политически теории 
обясняват причините и последствията от кризата. Посочени са 
например: свръхпроизводството, подоходното разслоение на 
обществото, неадекватните мерки на президента Хувър за овладяване 
на кризата и много други. Допускането, че тази депресия е 
реализирана по предварително съставен план изглежда чудовищно 
невероятно. Все пак има автори, които я приемат и обосновават. Един 
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от тях е сенатора Луис МакФаден (Louis T McFadden), който е бивш 
банков служител познаващ банковата система на САЩ отвътре. Като 
сенатор е бил председател на финансовата комисия от 1922 до 1934 г 
и без съмнение е бил в курса на ставащото. Той смята, че ФЕД 
преднамерено е провокирал депресията, манипулирайки паричните 
потоци.   

Обсъждайки депресията в Конгреса през 1933 г, в самия разгар на 
кризата, той казва: „Катастрофата не е случайна. Това беше 
внимателно скалъпено събитие. Международните банкери се опитаха 
да ни доведат до състояние на отчаяние, така че те да могат да 
завладеят всички нас. .. г-н Председател, в тази страна ние имаме една 
от най-корумпираните институции, която света някога е познавал. Аз 
визирам борда на Федералния резерв и банките на Федералния резерв, 
наричан по-нататък – ФЕД. ФЕД е лъгал правителството на 
Съединените щати и народа на Съединените щати за липсата на 
достатъчно пари за да плати дълга на страната. Грабежите и 
беззаконията на ФЕД осигуряват достатъчно пари, с които може да се 
изплати държавния дълг няколко пъти. Тази дяволска институция 
разори и съсипа народа на САЩ, това е фалит и на практика фалира 
нашето правителство. ФЕД е направил това чрез недостатъците на 
закона, по който той работи, чрез порочното използване на това 
право от страна на ФЕД и чрез корупционни практики на богатите 
лешояди, които го контролират.”[9]     

Да погледнем развитието на процеса от позицията на Чарлз 
Линдберг и описаните стъпки за създаване на криза много преди 
Голямата депресия. През 20-те години САЩ се радва на един 
безпрецедентен растеж. Индустрията работи на пълни обороти, 
фермерите обновяват техниката си, добивите се увеличават, появява се 
средна класа, безработицата е под 3%, потребителски кредити са 
широко достъпни за обзавеждане с модерната тогава бяла техника, 
купуване на коли и други екстри. Ако до тук виждате проявление на 
първото изискване: „увеличаване на паричната маса по всеки 
възможен начин. Колкото повече, толкова по-добре”, то явно е 
реализирано блестящо. Най-интересното е, че се открива и 
възможност за реализация на голямата мечта за всеки американец да 
забогатее лесно. Нужна е само малко предприемчивост, която никога 
не е липсвала на американския дух. Средството е стоковата борса. 
Просто вземаш кредит, купуваш акции и до месец парите нарастват. 
Можеш да върнеш стария кредит и да вземеш нов, по-висок.  

Тук трябва да припомним поне дава факта свързани с борсата. 
Борсата няма отношение към икономиката. Тя е спекулативен механизъм 
за преразпределение на печалбата. Акциите са сертификат за 
собственост без фиксирана цена. Цената се определя от търсенето и 
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предлагането на акциите и следователно силно се разминават с 
реалните стойности на наличните активи на фирмите. Естествено е, 
че при огромно търсене цените на акциите растат и собствениците им 
„забогатяват”. Някои ипотекират жилищата си, за да играят на борсата. 
Така се реализира второто условие: „създаване на фондова борса 
поощрявайки населението и бизнеса да купуват акции. Колкото 
повече, толкова по-добре. Дори икономистите признават, че бума през 
20-те години е изграден върху спекулации с акции, закупени на кредит, 
съчетано с краткосрочен поглед върху развитието на пазара.   

Накратко, двадесетте години минават под знака на реализацията 
на етап 1 и 2 от схемата описана от Чарлз Линдберг. Към края на 1929 
г, ФЕД е спрял кредитирането и си е поискал парите обратно. Това 
вече е финала на научно-обоснования метод за предизвикване на 
финансова криза, който е бил посочен още при обсъждането на 
законопроекта. На 24 октомври са търгувани рекордните12.9 млн. 
акции, на 29 октомври 16 млн., някои абсолютно обезценени.  Борсата 
се срива в черния вторник на 29 октомври 1929. Тогава пазара за един 
ден губи $30 млн., повличайки по-голяма част от Американската 
икономическа структура. До 1932 г много бизнеси са фалирали, 
банките са затворени и 20% от работната сила са безработни. Когато 
говорим за „търгувани акции”, това значи, че те не само са продадени, 
но и закупени. От кого и на каква цена? Разбира се, от правилните 
хора и то за центове. Това е първото преразпределение на богатството 
в САЩ. Естествено, възниква и  първата пропаст между богати и 
бедни. От този момент нататък тази пропаст само ще нараства, 
независимо от това коя партия управлява страната.  

Голямата депресия продължава няколко години, но последствията 
в някой области се чувстват до началото на Втората световна война, 
която оживява индустрията. Ефекта според различни източници е 
умопомрачителен. Той е по-опустошителен от гражданска воина или 
военна катастрофа. Безработицата обхваща от 13 до 17 милиона. За 
различните сектори тя е между 25% и 37%. В Кливланд безработицата 
достига 50%, а в Охайо – 80%. Индустриалното производство се 
съкращава на половина. 273,000 семейства губят жилищата си 
закупени на кредит и остават на улицата в буквалния смисъл. 
Преживяват от кухни за безработни организирани от благотворителни 
организации. До 1933 г 11,000 от общо 25,000 банки банкрутират. 
Стоковия пазар губи около 90% от стойността си. Един милион 
фермерски семейства губят фермите си защото не могат да изплатят 
кредитите по закупената техника. Падналите цени на земеделските 
продукти принуждава  фермерите да изоставят зърното на полето при 
наличието на масов глад в страната.  

След Първата световна война слабите икономики на Европа 
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заемат пари от САЩ. Президента Херберт Хувър (Herbert Hoover), 
(1929-1933), изисква от европейските правителства и бизнес да върнат 
взетите кредити, с което кризата се пренася и извън границите на 
САЩ. Следват безработица и инфлация. Хувър е смятал, че 
правителството не трябва да се намесва директно в икономиката и то 
не е отговорно за разкриване на работни места или да предлага 
облекчения за гражданите си. Мерките на правителството са 
половинчати и неефективни. Вместо да стабилизира икономиката, 
действията на президента влошават ситуацията в САЩ и света. 
Федералното правителство повишава кредитния рейтинг правейки 
кредита по-недостъпен. Плана за спасяване на банките през 1932 е 
твърде закъснял и неефективен. ФЕД, която беше създадена с 
презумцията да предотвратява финансови кризи, действа 
подозрително неадекватно, с което по-скоро засилва ефекта от 
кризата.   

Ако Голямата депресия е умишлено провокиран акт, възниква 
въпроса – на кого и защо е нужно такова чудовищно злодеяние? 
Отговорът е поразително прост – за да се премахне златния стандарт. 
Златния стандарт е система при която парите се фиксират с опредено 
количество злато и ограничава възможността за печатане на 
произволно количество долари. Но да се върнем към кризата от 1907 
г. Целия фарс тогава е разигран за да се убеди правителството в 
необходимостта от финансова реформа. Целта е постигната, 
реформата е проведена, ФЕД е учредена и независима институция 
създадена за предотвратяване на финансови кризи. Има лиценз да 
емитира националната валутата, но има един проблем. Възможността 
за печатане на долари се ограничава от необходимостта доларите да 
имат златно покритие. Да се отмени златния стандарт в началото на 
века когато всички световни валути са обвързани с него изглежда 
абсолютно невъзможно. Не и за хората вещи в паричните дела и 
катастрофите. След една грандиозна по размери икономическа 
депресия, това е не само възможно, но и неизбежно. Човека, които е 
призван да извърши това е новоизбрания президент Франклин Делано 
Рузвелт (Franklin Delano Roosevelt). Той поема поста през март 1933 и 
управлява страната до смъртта си през април 1945.  

Последвалия Нов курс (New Deal) от реформи на Франклин 
Рузвелт доразвива заложените механизми за управление посредством 
финансови механизми.[10] Проведените оздравителни реформи могат 
да се определят като шокови. През март 1933 г е създаден Граждански 
корпус за запазване на ресурсите. За сто дни създава Federal Deposit 
Insurance Corporation (FDIC) за гарантиране на влогове до определена 
сума както и  Securities and Exchange Commission (SEC) за регулиране 
на борсата и предотвратяване на злоупотреби като тези довели до 
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срива през 1929. За справяне с безработицата се създават: Tennessee 
Valley Authority (TVA), за изграждане на язовири и хидростанции на 
юг; и Works Project Administration (WPA), програма за трудова заетост 
осигурила работа на 8.5 млн. Наистина надницата е била $1 на ден, но 
все пак е по-добре от нищо.   

Още при встъпването си в длъжност през март 1933 г е обявена 
„банкова ваканция”, при която банките остават затворени до 
приемането на необходимите закони. Закона отменя златния стандарт. 
Също така с президентски указ № 6102 се нарежда всички лица да 
предадат наличното злато под формата на кюлчета или монети на 
федералния резерв до май 1933. За укриване на злато са предвидени 
санкции до $10,000, а за физически лица – затвор до 10 г. (представете 
си глоба от $10,000 при надница от $1). Притежаването на злато като 
кюлчета или монети е незаконно, с изключение на колекциите. 
Златото е изкупено по цена от $20,66 за унция. След приключването 
на акцията цената се вдига до $35 за унция. Златния стандарт е 
отменен първо в САЩ, а после навсякъде по света. Сега можело да се 
купуват само книжни долари без златно обезпечение. Парите без 
златно покритие се наричат декретни или фиатни пари, защото са 
създадени с декрет. По този начин ФЕД поставя под контрол всички 
спестявания в САЩ, а  по-късно когато книжния долар стане световна 
валута, контрола се разпростира и върху спестяванията на цялото 
население на планетата. Сега вече ФЕД може да печата пари без 
ограничение, да манипулира икономиката, а косвено и обществото 
като цяло. Няма никакво значение коя партия е на власт.  

Очевидно е че, главната задача на Рузвелт и хората стоящи зад 
него е била премахването на златния стандарт. Това е била и крайната 
цел и на Голямата депресия – долара да заеме мястото на златото. Без 
съмнение реформите на Рузвелт се провеждат по съветите на хора, 
които са наясно с финансовите механизми и ги манипулират успешно. 
С премахването на златния стандарт, може да се приеме, че 
безименната и невидима революция на финансовия елит е 
приключила успешно за тях. От този момент се откриват 
неограничени възможности за манипулиране на икономиката, политиката 
и общественото съзнание.   

По своето въздействие върху обществото, Голямата депресия е 
сравнима с болшевишката революция в Русия и издигането на 
нацизма в Германия, които правят възможно група социопати, за да 
постигнат контрол върху три велики народи. Резултатът е отхвърляне 
на саморегулиращите се механизми в полза на новосъздадения елит. 
Провокирането на Голямата депресия е чудовищно престъпление не 
само срещу американския народ, но и срещу цялото човечество. 
Преживяната катастрофа е съизмерима с тази от двете световни войни 
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и студената война, но както беше посочено, депресиите, кризите и 
войните са най-ефективните механизми за преформатиране на 
съществуващите структури. Обективния фактор използва механизма 
за саморегулация, който също е болезнен, но укрепва системата като 
цяло и го движи в правилна посока определяна от социалната 
еволюция. Управлението посредством човешката логика води до 
утвърждаване на изкуствено създаван елит и дестабилизиране на 
системата, нещо което е ясно видимо днес. На този въпрос ще се 
върнем по-късно.   

След Първата световна война изплашени от победата на 
революцията в Русия и появата на комунизма като алтернатива на 
капитализма, финансовия и корпоративен елит финансират Хитлер с 
надеждата да го изправят срещу Съветския съюз. През 1939 нацистка 
Германия започва войната.  САЩ запазва неутралитет, но поддържа 
Великобритания, Франция и СССР с промишлени и военни стоки. 
Съзнателно непредотвратената атака на Пърл Харбър от страна на 
Япония през декември 1941, води до активното включване на САЩ 
във войната и промишлеността заработва на пълни обороти. Това 
редуцира безработицата до нивото преди депресията.  

Официалната версия на икономистите за Голямата депресия е, че 
тя е резултат от естественото развитие на икономиката на САЩ през 
този период; поредна криза характерна за капиталистическия начин на 
производство: „бум и баст”. Днес в дистанцията на времето, 
изучавайки процесите от 20-ти век и появата на другите социално-
инженерни проекти, се налага мнението, че сенаторите Чарлз 
Линдберг и Луис МакФаден, са били прави в оценката си на това 
събитие. Нещо повече, те са го предвидили. За да осмислим 
същността на промяната и последиците от нея, трябва първо да 
изясним какво представлява книжния долар, който успя да се пребори 
със златото, а по-късно и да завладее света. Разбира се по естествен 
път това не би могло да стане. За това е нужен човешки разум, 
способен да планира и реализира подобна революционна промяна.  

Всички тези реформи в банковата система на този етап засягат 
главно САЩ. За да се превърне финансизма в световна система, е 
необходимо долара да се наложи като световна валута. Това става на 
конференцията в Бретан Уудс, състояла се през юли 1944.  

б) Модификации в икономиката. Финансизма извърши дълбоки 
промени в света през 20-ти век. След финансовата криза от 1907 г и 
Голямата депресия банкерите  изкупиха на безценица голяма част от 
американската икономика и създадоха гигантски национални 
корпорации, които в последствие завладяха свети и се превърнаха в 
международни корпорации. Бюджета на някои корпорации надхвърля 
бюджетите на редица развити страни взети заедно. Тези корпорации 
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са толкова мощни като икономически структури, че не подлежат на 
правителствен контрол или държавна регулация. Правителствата днес 
обслужват корпорациите, а не националния интерес. Това дава 
основание системата да се определи като „корпоратокрация”, което е 
синоним на използваното от нас понятие – финансизъм. Нюанса е 
пренебрежително малък. При „корпоратокрация” ударението е върху 
управлението на системата, а „финансизъм” е модел за организация на 
обществото, съпоставим с другите два модела – комунизъм и 
фашизъм.  Корпорациите изключват  възможността за свободна 
конкуренция, защото конкуренцията предполага относителна 
равнопоставеност на двете страни. Не е възможно една дребна фирма 
или производител да се конкурира с корпорация. Днес свободния 
пазар е илюзия, в която могат да вярват само правоверни икономисти, 
заслепени още в медресето където са изучавали каноните на вярата си.              
 Друга голяма промяна е, че финансизма премахва необходимостта 
от колониализма характерен за ранния капитализъм, при който една 
държава владее и контролира една или няколко по-слабо развити 
държави. Този географски тип колониализъм налага военно и 
административно присъствие в самите страни. Новия финансов 
механизъм позволява ресурсите на страните от Третия свят (природни 
и човешки) да се експлоатират много по-ефективно без физическото 
присъствие на колонизаторите в съответните страни. По тази причина 
Великобритания сама се оттегли от Индия през 1947 (The Indian 
Independence Act), обособявайки от бившата си колония две държави 
– Индия и Пакистан. През следващото десетилетие колониална 
система „се срина” под формата на добре контролирани и 
оркестрирани националноосвободителни движения. По този начин 
формална независимост придобиха около 50 нации, съставляващи 
една четвърт от държавите днес и около една трета от населението на 
планетата. Така географски базираната колониална система беше 
подменена с „демократична” финансова такава. Дори самото понятие 
„колониализъм”, отпада, без новата „демократична” форма на 
експлоатация на Третия свят да бъде определена по някакъв начин с 
ново понятие. Това разбира се е част от манипулациите  на 
финансизма. Много съществен момент при тази форма на 
експлоатация на по-слабо развитите страни е това, че те не са 
зависими от една конкретна силно развита страна, а са зависими 
директно от световния финансов елит. Така се формира една 
виртуална финансова колониална система, която доминира 
геополитиката днес.[11]   

Финансизма промени също така трудовите отношения. 
Работническата класа, за която се предполагаше, че ще бъде 
гробокопач на капитализма, беше обезличена и превърната в „работна 
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сила”, част от която днес се скита като призрак из Европа, в търсене 
на възможности за оцеляване. Тази модификация се осъществи 
посредством обезсмислянето на профсъюзите като част от 
ръководителите им бяха преднамерено корумпирани. Във 
Великобритания това беше направено от Маргарет Тачър.   

В момента има обширна литература посветена на тази тиха, 
пълзяща и загадъчна революция. Може би най-добрия академичен 
анализ е на Карол Куигли (Carroll Quigley), „Трагедия и надежда: 
История на света в наше време” анализиращ  в около 1300 страници най-
новата историята от първата половина на 20-ти век. В тази книга К. 
Куигли пише: „Силите на финансовия капитал имаха мащабен план за 
създаването на световна система за финансов контрол съставена от 
частни лица, способни да доминират в политическата система на всяка 
страна и икономиката на света като цяло. ... Съществува и е 
съществувало поколение от международна англофилна мрежа, която 
оперира в известна степен по начина, по който радикалното десните 
смятат, че действат  комунистите. Всъщност тази мрежа, която можем 
да определим като Група на кръглата маса, не се отвращава от 
сътрудничеството с комунистите и други подобни групи и често го 
прави. Знам за операциите на тази мрежа, защото съм я изучавал в 
продължение на двадесет години, а в началото на 60-те години, в 
продължение на две години ми беше разрешено да проверя 
документите и тайните им архиви. Аз не изпитвам антипатия към тази 
мрежа ... но като цяло главната разлика в мнението ни е, че те искат да 
останат неизвестни, а аз вярвам, че тяхната роля в историята е 
достатъчно значима, и трябва да бъде открита”[12] (стр. 950)  

Куигли също показва как международният банков елит тайно и 
бавно създава своята глобална власт. Той описва структурата и 
анатомията на властта и ролята на парите в този процес. Той разкрива 
ролята на Комитета по международни отношения на Съединените 
щати и Кралския институт за международни отношения на 
Обединеното кралство като мозъчни центрове, определящи 
геополитиката и формирането на световно правителство, работещо 
чрез международни агенции като ООН, Световната банка, 
Международния Валутен фонд и други институции. Анализира 
тяхната роля в двете световни войни и последиците от тази роля. Той 
вижда днешния елит на властта като заплаха за Америка и света. 
Джоузеф Плъмър направи едно популярно представяне на тези 
въпроси в около 200 страници „Трагедия и надежда 101: Илюзията за 
справедливост, свобода и демокрация”. Книгата се основава изцяло на 
задълбоченият анализ на Карол Куигли.[13] На руски език този въпрос 
е анализиран от Николай Стариков, „Кризата: Как се прави това”.[14]     
Нарастването на пропастта между бедни и богати е другата фрапираща 
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промяна в резултат от появата на финансизма. По времето на 
капитализма в развитите общества се очертаваха три класи: бедни, 
богати и средна класа, включваща около 75% от населението. 
Средната класа определяше гражданското общество и легитимираше 
властта на управляващите партии. Век по-късно структурата на 
обществото е твърде различна. Днес средната класа изчезва и 
обществото се поляризира в бедни и свръхбогати като пропастта 
между тях се задълбочава независимо от управляващите партии. 
Понятия като „ляво” и „дясно” постепенно губят  политическия си 
смисъл и се подменят с понятия като „горе” и „долу” или 1% и 99%.  

В съвременното общество, богатството се генерира от науката и 
технологиите. Икономиката е инструмент за материализирането му. За 
всеки долар генерирани от икономиката, финансовата система добавя 
няколко долара дълг. В момента съотношението между реално 
създадените долари и изкуствено начислените фиктивни долари е 1 
към 20. „Разводнения” по този начин капитал е основата върху който 
оперира икономиката, превръщайки финансизма в едно блато, в което 
затъват 99% от жителите на планетата. По този начин финансизма 
създава „богатство” базирано на дълг, по-голямата част от който ще 
трябва да бъде платен от бъдещите поколения. Това не е автентично 
богатство, то е фиктивно или илюзорно богатство, което в действителност 
е злокачествен растеж. В началото на века при възникването на 
финансизма, САЩ са били практически без дълг. През 2011 брутния 
дълг на САЩ е 15.03 трилиона долара, от които 10.31 трилиона са 
дълг на гражданите и $ 4.72 трилиона са между правителствени 
задължения. Брутният дълг като процент от БВП варира в различните 
държави, но в капиталистическите икономики е твърде висок. 
Например в Гърция е 125%; Италия - 118%, Великобритания - 85%; 
САЩ - 95%. В същото време, около 2,5 милиарда души по света се 
борят да оцелеят с по-малко от два долара на ден. Следователно 
истината е, че преразпределянето на създадените от глобалната  
икономика блага към джобовете на финансовия елит и оставяйки 
останалата част от обществото в отчаяна мизерия – капитализмът 
създава богатство, финансизма – мизерия. Проблема на съвременното 
общество не е икономиката в смисъл на производството и 
разпределение, а преразпределението, т.е. финансовата система, която 
позволява на група хора да контролират икономиката посредством 
изкуствено провокирани икономически кризи, инфлации и депресии; 
политически хаос и локални войни.  

Финансовите пазари, които са в основата на финансизма са 
спекулативен финансов механизъм, който преразпределят създаваното 
в световен мащаб богатство към джобовете на много малко хора, 
вероятно под 1%. Финансизма не е и не може да бъде по-висша форма 
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на капитализъм, защото еволюция означава оптимизация на системата 
чрез саморегулиране. В действителност, финансизма унищожава 
съществуващите саморегулаторни механизми присъщи за свободния 
пазар и демокрацията, които постепенно се израждат в кронизъм и 
плутокрация, внимателно режисирани като „демокрация”. При 
финансизма – парите, а не идеите движат света. За съжаление парите 
го движат в посока към самоунищожение.   

Финансовата система е кръвоносната система на икономиката и 
обществото. Премахването на златния стандарт и замяната на 
истинските пари с декретни или фиатни пари, приети като законно 
платежно средство, е модификация, сравнима с генната модификация 
на естествено създадените продукти. Следователно финансизма е 
форма на „генномодифициран” капитализъм. Отсега нататък 
саморегулирането на обществото, основано на свободния пазар и 
демокрацията, се заменя от решенията на финансовия и корпоративен 
елит. Човечеството днес страда от нещо като „социална левкемия”. 
Геополитиката, разликата между богатите и бедните, моралния упадък 
и глобалните проблеми днес са странични ефекти на това заболяване, 
причинено от група социопати.  

в) Модификации в системата за управление на обществото. 
Индустриалната революция генерира проблеми, които не могат да 
бъдат решени от индивидуалния интелект и доминиращата по това 
време автокрация беше заменена с нова форма адекватна на 
постигнатото ниво на развитие – демокрация. Демокрацията е 
саморегулиращ се механизъм за колективно вземане на решения при 
управлението на обществото. Съвременната представителната 
демокрация е родена с разделянето на изпълнителната, 
законодателната и съдебната власт преди около 200 години. В 
началото на 20-ти век, създадените от субективния фактор изкуствени 
политически системи: комунизъм и националсоциализъм постепенно 
и системно унищожават демокрацията, подменяйки я с еднопартийна 
и твърде бюрократизирана форма на управление определяна като 
„партокрация”, която практически премахва разделението на властите.  

Като идентична изкуствена система финансизма също така 
постепенно модифицира репрезентативната демокрацията до степен 
на нейното изпразване от съдържание и превръщането й във фасадна 
демокрация. Това беше осъществено с помощта на финансов 
механизъм. Изборния процес е превърнат в едно твърде скъпо 
рекламно шоу, в което кандидата или партията трябва да инвестират 
стотици милиони. Тези пари могат да се набавят по два начина – 
спонсорство и корупция. И в двата случая става въпрос за 
предварително купуване на управленски решения. По този начин 
избрания представител е принуден да работи в интерес на спонсора 
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или лобиста вместо за своя избирател.   
Лобизма е узаконена форма за корупция, независимо 

демагогските мотиви оправдаващи съществуването му. По този начин 
понятието „демокрация” се запазва за пропагандни цели, но 
истинското  съдържание на формата за управление е плутокрация. 
Плутокрацията е механизъм за вземане на стратегически решения от 
хората, които контролират парите. С други думи съществуващия 
механизъм за вземане на решения е нещо като „демо-плутокрацията”, 
т.е. демокрация като форма, и плутокрация като съдържание. Парите 
днес са превърнати в световна религия и определят всичките 
политически решения. Според данни на Световния Икономически 
Форум в Давос, корупцията в света възлиза на 3.6 трилион долара 
годишно. Корупцията на всички нива по принцип е форма за 
купуване на решения. Към момента Уол стрийт има 3,000 лобисти, по 
пет за всеки конгресмен, които се противопоставят на всяка регулация 
ограничаваща корпорациите. За периода между 1998 и 2008 същия е 
похарчил $3.4 милиарда за лобизъм и $1.27 милиарда за политически 
подаръци. Лобизма е форма за узаконено купуване на законодателни 
решения. За каква представителна демокрация можем да говорим 
когато власт имащите продават решения за трилиони долара 
годишно?  

В зората на репрезентативната демокрация, конкуренцията между 
управляващата и опозиционните партии прави системата работеща. 
Включването на парите като решаващ фактор в изборния процес и 
част от механизма за вземане на решения, обезличава днешните 
политически партии и ги прави почти идентични. Те се борят за 
власт, защото за голяма част от политиците, политическа кариера е 
печеливш бизнес. Много често те действат като брокери на властта, 
продавайки политически решения на своите спонсори и лобисти. 
Когато Клемент Атли (министър-председател на Великобритания 
1945-1951) умира, той оставя наследство в недвижими имоти за около 
7,000 паунда. В наши дни министър-председателя Тони Блеър 
(министър-председател 1997-2007) е генерирал до 2011 г. 
зашеметяващите £63 милиона.[15] Това е показателен пример, как през 
последните 50 години след Втората световна война, финансизма 
трансформира политиците от хора вземащи решения в брокери на 
властта. Също така този пример е илюстрация и за това доколкото 
алчността, корупцията и  демагогията доминират днес. Тази 
трансформация е напълно „законна”, съгласно съществуващите 
закони, които са написани специално за олигарсите, но е абсолютно 
неморален акт. Това е умопомрачителна илюстрация за това как 
работи финансизма. Днешните избори са, до голяма степен, 
оркестрирани и манипулирани политически представления, които легитимират 
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политическата власт, но не засягат най-важните политически решения. 
Практически изборите не решават нищо. Това прави политическите 
партии неефективни и дори отживелица.   

Наскоро Том Бауър, известен разследващ журналист, историк, 
телевизионен коментатор, публикува книгата си „Нарушените 
обещания: Тони Блеър и трагедията на властта”. Том Бауър разкрива 
как тайни брифинги са помогнали на бившия министър-председател 
да работи за бизнеса. След напускането на поста си през 2007 г. Т. 
Блеър създаде няколко благотворителни организации, включително 
Фондация Вяра и Инициатива за управление на Африка. Той използва 
класифицирана информация в срещи с чужди правителства; 
възползва се от класифицирана информация за сигурността. Той 
смесва благотворителната дейност с бизнес интересите си. Той също 
така се опита да продаде израелски дронове на Нигерия. Малко след 
като напусна номер 10 Блеър е поискал от американската 
инвестиционна банка JP Morgan,  хонорар от 5 милиона долара 
годишно за петгодишен договор като съветник и процент от всеки 
договор, който инициира. Спечели сделка за 20 милиона паунда за 
оценка на кувейтската икономика. Блеър също вземал пари от 
съмнителни източници. Дружество, наречено PetroSaudi, му плащало 
41,000 лири месечно, плюс 2% комисионна за сделки, които е 
сключил с китайски бизнеси. В момента Блеър притежава 
зашеметяващи 36 имота. Дори съпругата му Шери Блеър печели 
прекомерно от такси като адвокат,  давайки съвети на правителства и 
на частни клиенти с съмнителна репутация и военни престъпници 
като началника на разузнавателната служба в Руанда, генерал Карензи 
Караке. Той бе арестуван по международна заповед за „военни 
престъпления срещу цивилни”, но по-късно бе освободен под 
гаранция от 1 млн. паунда и освободен по технически причини, преди 
да се чуят обвиненията.[16]     

В повечето страни днес партийната политика е фасада, 
използвана за прикриване и маскиране на реалните, дълбоко 
политически дискусии. Страничен ефект от смесването на политиката 
и бизнеса е фактът, че политическите партии включват хора със 
съмнителни морални ценности и такива, които преследват само лични 
интереси. Поради тази причина през последните десетилетия не се 
откриват държавници или политически лидери от висока класа, а само 
преходни имена на обикновени и посредствени хора. Така че, ако 
говорим за упадъка на Западната цивилизация, това е заради 
алчността, корупцията и  демагогията, които пронизват всичко и 
доминират геополитиката днес. Както казва поговорката – „рибата  се 
вмирисва от главата”.  

Един век след като финансизма стартира в САЩ и беше 
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разпространен по света, властта на парите има такъв катастрофален 
ефект върху представителната демокрация, че всеки опит за ремонт, 
обновяване или реорганизация се превръща в невъзможна мисия. В 
миналото, създаването на гражданското общество се осъществява чрез 
разделянето на държавата и църквата. По подобен начин, за да се 
създаде социално справедливо  общество днес, е необходимо властта 
на парите и политическата власт да бъдат разделени. По този начин, 
представителната демокрация може да бъде надградена само с нова, 
по-висша форма на демокрация, която категорично изключва парите 
от механизма за вземането на управленчески решения. Днес 
политиката на САЩ се определя от собствениците на книжния долар, 
а не на американския народ. Той е свободен да избира между 
кандидати за президенти само от две политически партии. Това са 
президенти,  от които нищо съществено не зависи. Този модел е 
нужен за да създава усещане или по-точно илюзия за участие в 
управлението, както и да се оправдават негативите от грешните 
решения и социални проблеми.  

г) Промени в сигурността. До появата на финансизма за воденето на 
войни са били нужни огромни ресурси измервани в злато. Войните са 
били възможни само при изгледи за сигурна победа за да се покрият 
разходите чрез репарации. С премахването на златния стандарт за 
воденето на войни е достатъчно да се задейства печатницата на 
декретните пари. Тази възможност увеличава хаоса в обществото и 
застрашава националната и глобална сигурност.  

д) Промени в културата. Промените настъпващи при формациите 
породени от социалната еволюция Античен свят, феодализъм и 
капитализъм, започват от промени в общественото съзнание, 
променят икономическите отношения и формата за управление. При 
социално-инженерните проекти, този процес протича в обратен 
порядък – започва с вземането на властта, промени в икономиката и 
накрая промени в духовната сфера. В областта на изкуството 
комунизма акцентираше върху социалистическия реализъм, а нацизма 
– на монументалните форми. На общественото мнение се 
въздействаше с мощна пропаганда, демагогия и идеологически 
манипулации. Всички медии бяха идеологически ориентирани и 
стриктно контролирани. В областта на моралните ценности при 
комунизма беше разработен специален документ „Морален кодекс на 
строителя на комунизма”, в който се изброяваха моралните качества на 
бъдещия комунист. Това беше един документ изцяло плод на 
социалното инженерство, създаден за да възпре или поне ограничи 
упадъка на морала и културата. Нацистите нямаха време и възможност 
да  разработят подобен документ, но не е трудно да си представим как 
партийните лидери виждаха образа на бъдещия ариец. И в двата 



 

100 

случая историята ни дава убедителни доказателства, че културна 
революция инициирана от определена идеология е невъзможна. Една 
култура може да породи множество идеологии, но една идеология не може да 
породи култура. Христоматиен пример за това е китайската Културна 
революция, замислена и оркестрирана като мощно движение на 
младежта. Разбираемо е защо е невъзможно и формирането на нов 
тип цивилизация от типа на руската Световна революция или 
нацисткия Нов ред.   

За разлика от комунизма и фашизма, които се стремяха да 
формират една обща за системата култура, при финансизма се 
наблюдава опит за формиране на две култури: елитарна за 
интелектуалния, финансовия и управляващия елит и поп култура, 
предназначена за управляваните. Приема се, че за изграждането на 
Новия световен ред не е необходимо в обществото да се формират 
някакви особени добродетели и възвишени качества. По-скоро 
формираните през вековете естетически и морални ценности би 
следвало да се принизят за да се направи обществото по-лесно 
манипулирано. По тази причина модификациите които финансизма 
налага в областта на културата са в посока на промяната на 
ценностната ориентация с надценяване ролята на парите, ролята на 
секса и забавления. За целта се произвеждат реформи в 
образованието, което се ориентира към промяна на основната цел – 
изграждане на личности като граждани на обществото към подготовка 
на кадри за трудовият пазар и консуматори. Произвеждат се филми 
изпълнени с насилие и секс, филми събуждащи най-нисши страсти, 
злоупотреба с наркотици и сексуални извращения. По този начин се 
акцентира върху една масова или поп култура притъпяваща чувството 
за справедливост, любов, алтруизъм и  всички човешки добродетели 
пропагандирани векове наред от всички световни религии. Докато 
културните промени налагани от комунизма и нацизма, бяха погрешно 
ориентирани, но в основата си конструктивни като намерение идеи, то 
модификацията на културата която финансизма налага на обществото 
е деструктивна по замисъл. Наскоро вдъхновяващите за младите умове 
филми за научна фантастика постепенно бяха заменени от шокиращи 
и деморализиращи „фантази” и ужас (horror movies).  Поп културата 
насажда вулгарни наслаждения, тя е пуста, безсъдържателна, нелепа и 
безчовечна. Постмодернизма и концептуалното изкуство, разкъсват 
връзката между живота и красотата, върху която се гради изкуството и 
се разпростира върху всичките му форми: музика, изобразително 
изкуство, театър, кино, телевизия. Поведенческите модели, които се 
натрапват на младите поколения се определят от нарцистични и 
наркозависими поп звезди, открито проповядващи агресия, 
хиперсексуалност и полови извръщания. Това води до объркване и 
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депресия, в резултат на които нараства броя на самоубийствата при 
младите хора, увеличаване броя на самотните майки и в края на деня 
до упадък на Западната цивилизация.   

Капитализма се появи на историческата сцена с морални 
ценности изразени в гордия девиз на Френската революция „свобода, 
равенство, братство”. След трансформирането на капитализма във 
финансизъм, тези моралните ценности се подмениха  с алчност, егоизъм 
и  демагогия. Ирония на историята? Не, диалектика отразена от третия 
закон за отрицание на отрицанието. Финансизмът подобно на 
комунизма и нацизма е престъпление срещу човечеството, и е 
сравним само с руския ГУЛАГ и нацистките концентрационни лагери. 
Единствената разлика между тях е мащаба на измамата и мизерията, 
която ги съпътства. ГУЛАГ пороби 14 милиона руснаци, в нацистките 
концентрационни лагери бяха заробени около 20 милиона души от 
различни националности а финансизма за сега е поробил 2,5 
милиарда души по целия свят, като ги принуждава да живеят с по-
малко от два долара на ден. Той генерира перманентна несигурност и 
може да доведе до непредвидими и непоправими последствия за 
човечеството.   

Финансизма се отрази негативно също така и върху развитието на 
обществените науки. Науката по принцип изследва обективни 
закономерности и се развива като открива тези закономерности и ги 
формулира като обективни закони. Без съмнение, обществените науки 
са по-сложни от природните науки защото изследват 
закономерностите в развитието на обществото и работят с по-сложни 
и трудно формулируеми понятия, но това не значи, че обществото 
няма обективни закономерности за изучаване и формулиране на 
закони, които в последствие да се отчитат при анализа. Всяка наука 
също така има свой специфичен обект и предмет за изследване. 
Обекта за обществените науки е обществото в най-широк смисъл на 
думата разбирано като явление и процес пораждащи проблемни 
ситуации. Предмета на отделните частни науки е което ги отличава 
една от друга и се определя от специфичните закономерности, които 
се изследват. Подменяйки саморегулиращите се обективни процеси с 
манипулирани от човека, предмета на изследването се деформира и науката се 
превръща в спекулативна област. Това не е просто криза, това е упадък.  

До появата на социално-инженерните проекти, изследователите в 
тези области са търсили обективните закономерности. Адам Смит, 
Давид Рикардо, Маркс и другите икономисти от 18-ти и 19-ти век, са 
описвали тези зависимости в системен порядък, много преди теорията 
за системите да изкристализира като научна област. След като 
идеологията на финансизма подмени саморегулиращия се промишлен 
капитализъм с решения вземани от хората, които контролират парите, 
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саморегулиращия механизъм се изключва и предмета за изследване на 
обществените науки се идеологизира. В условията на комунизма, 
нацизма и финансизма, икономистите не търсят обективни 
закономерности защото те са подменени с идеологии. Например 
смяташе се, че в условията на социализма закона за стойността не е 
валиден. В последствие се оказа, че това не е вярно. В условията на 
неолибералната икономика, положението е още по-хаотично. 
Икономиката се превръща в спекулативна наука. Ситуацията с другите 
обществени науки като социология, политология, социална 
психология и т.н., е още по-трагично. Те също се поставят в служба на 
определени идеологии и преднамерено се изкривява връзката между 
обективните закономерности и човешкия фактор. По тази причина в 
стремежа си да бъдат политически коректни към системата, социолози 
и политолози анализират текущите събития без да достигат до 
първопричините, които се намират дълбоко под повърхността. Така 
обществените науки се изпразват от съдържание и се превръщат в 
спекулативни области. Не е случайно, че последните десетилетия, 
концепциите в областта на обществените науки, са научно 
необосновани, силно идеологизирани и дори вредни. Такива са 
теорията за конвергенцията, концепциите за контролирания хаос, 
„голямата шахматна дъска”, края на историята, цветни революции, 
хибридна война и др. Ако в икономиката има регулатор на процесите 
посредством контрола върху парите, то социологията, политологията 
и другите области са идеологизирани до най-висока степен и се 
използват като част от пропагандната машина. Обратната страна на 
този застой, вероятно ще се изрази в неочакван бум в развитието им в 
обозримо бъдеще.  

Парите като средство за манипулиране на обществото  

Анализирайки капитализма Маркс определя парите като стока. 
При финансизма парите са власт, а властта – пари. Финансизма 
промени капитализма чрез сключване на един брак по сметка между 
парите и политическата власт. В резултат на това  парите се превръщат 
от финансов инструмент, който обслужва търговията и икономиката, в 
инструмент за управление на обществото. Тази възможност е посочена още 
от цитирания по-горе сенатор и критик на Федералния резерв Луис 
МакФаден: „Когато е приет Закона за Федералния резерв, хората от 
САЩ не разбират, че е тук е създадена една световна банкова система. 
Една свръх държава, контролирана от международните банкери и 
индустриалци ... действащи заедно, за да поробят света ...Всички 
усилия са били направени от ФЕД за да прикрият своята власт, но 
истината е, че ФЕД е узурпирал правителството.”[17]   
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Президента Томас Джеферсън (Thomas Jefferson) също е 
предвиждал подобна опасност от страна на банките и е предупредил 
за нея много преди появата на ФЕД: „Аз вярвам, че банковите 
институции са по-опасни за нашите свободи, отколкото вражеските 
армии. Ако американският народ някога позволи на частните банки да 
контролират парите, първо чрез инфлация, после чрез дефлация, 
банките и корпорациите, които ще растат около [банките] ще лишат 
хората от всички имоти, докато децата им се събудят бездомни на 
континента, който техните бащи са завладели. Правото за емитиране 
на парите следва да бъде отнето от банките и възстановено на хората, 
на които то по право принадлежи.”[18]     

Самия  механизъм изобретен от банкерите и използван от 
финансизма днес, практически навсякъде по света се нарича 
фракционно банкиране с частичен резерв („Fractional-reserve banking”). Този 
механизъм позволява на банките да генерират пари от нищо (out of 
thin air), чрез подпис на документ или щракване по клавиатурата на 
компютъра. Генерираните по този начин пари не са гарантирани от 
злато, сребро или други активи, но са утвърдени от правителствата 
като законно платежно средство. Тези пари се наричат декретни пари 
или „фиатни пари” (fiat currency), като цената им се определя от търсенето 
и предлагането, а не от  материално покритие. Следователно, парите 
имат стойност, определяна от количеството на парите в обръщение.[19] 

Колкото повече пари се печатат, толкова повече се обезценява всяка 
отделна парична единица и нейната покупателна стойност. С други 
думи се получава инфлация. Обикновено банките съзнателно 
поддържат „целева” инфлация от 3-5 % годишно. Инфлацията е 
прикрит данък, защото заплатите остават на определено ниво, а 
цените растат постоянно. Инфлацията е необходима за да поддържа 
парите в движение и обезсмисля възможността някой да ги държи 
извън банковата система. Банковите резерви  обикновено са около 5%. 
Това означава, че в Централните банки се съхраняват само  около 5% 
от депозитите. Често обаче съотношението е 1:20 или дори 1:40. Това 
е 20 пъти увеличение на сумата на издадените кредити, по отношение 
на внесените депозити. По този начин банките изначално 
експлоатират производствения процес. Обезценяването на долара и 
всяка друга валута е поразително по своите мащаби. През 1913 г при 
създаването на ФЕД, паричната маса на глава от населението е $148. 
Към 1978 - $3691, т.е. един долар се е обезценил до нивото на 12 цента 
от 1913 г. През 2006 г цените са 15 пъти по-високи в сравнение с тези 
от 1939 г. Крайния резултат от използването на парите без златно 
покритие е инфлация и финансови кризи. Смисъла им обаче е в това, 
че правителствата могат да изхарчат повече от колкото могат да 
съберат от данъци и такси. На практика се създават правителствени 
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дългове, които следва да се изплащат от идните поколения, но това 
осигурява комфорт на управляващите.  По този начин политическата 
власт и властта на парите встъпват в един „брак по сметка”, от който 
политиката печели в краткосрочен план, но губи в дългосрочен план. 
Това дава основание на Дж. Е. Грифин да определи тази схема за 
правене на пари като „най голямата и успешна измама в света.”[20] 

Много други автори споделят същото мнение.   
Същността на финансовата система се заключава в печатането на 

неконтролируемо количество долари и други валути без покритие от 
банкови активи. Създаването на международни финансови 
институции като Световната банка, Международния валутен фонд, 
Регионалните банки за развитие и други подобни изгражда една 
глобална финансова система, която определя икономическото 
развитие и геополитическите цели и приоритети. Това се постига 
посредством създаване на дефицит и задължения, които водят до 
икономически кризи и изсмукване на произведените блага в световен 
мащаб и пренасочването им в ръцете на финансовия елит. Известна 
представа за този механизъм дава Джон Пъркинс в книгата си 
„Изповедта на един икономически убиец”. Обяснявайки как се 
изгражда тази глобална финансова империя, Той пише: „В крайна 
сметка, глобалната империя зависи в голяма степен от факта, че 
доларът действа като световна стандартна валута и че САЩ има право 
да отпечата тези долари. По този начин ние даваме заеми на страни 
като Еквадор с пълното разбиране, че те никога няма да ги изплатят; 
всъщност ние не искаме те да върнат дълговете си, тъй като именно 
неплащането е това, което ни дава механизма за управление. При 
нормални условия бихме рискували да унищожим нашите средства; в 
края на краищата никой кредитор не може да си позволи прекалено 
много неизплатени заеми. Нашите обстоятелства обаче не са 
обикновени обстоятелства. Съединените щати отпечатват валута, 
която не е подкрепена със злато. Всъщност не е подкрепено от нищо 
друго освен общо доверие в световен мащаб в нашата икономика и от 
способността ни да привличаме сили и ресурси на империята, която 
сме създали, за да ни подкрепят. Възможността за отпечатване на 
валута ни дава огромна мощ. Това означава освен всичко останало, че 
можем да продължим да даваме заеми, които никога няма да бъдат 
възстановени – и, че можем да натрупаме огромни дългове. ... Докато 
светът приема долара като стандартна валута, този прекомерен дълг не 
представлява сериозна пречка за корпоратокрацията. Ако обаче друга 
валута се появи, за да замести долара, и ако някои от кредиторите на 
САЩ (например Япония или Китай) решат да получат дълговете си, 
ситуацията ще се промени драстично. Съединените щати внезапно ще 
се окажат в много несигурно положение.”[21] Известна представа за 
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този механизъм дава и гръцкия документален филм “Дебтокрация”.[22] 
Това е механизма, чрез който, шепа хора контролират финансовата 
система, икономиката и обществото като цяло. Това е една огромна 
измама и илюстрира как манипулирайки паричните потоци  банките 
управляват света.  

При този механизъм независимо каква е производителността на 
икономиката, кризите, безработицата, рецесията, инфлацията са 
неизбежен спътник на това развитие, защото те са част от този 
механизъм, а този механизъм е поразително прост и лесен за 
манипулиране. Става ясно, че наличието и отсъствието на пари е 
единствената причина за ръста и срива на фондовия пазар, а 
финансовата криза не е нищо друго освен липса на пари. По този 
начин саморегулиращия се посредством свободният пазар 
капитализъм е превърнат в строго контролирана от субективния 
фактор система.   

Необходимо е да се отбележи, че финансовия елит също е 
структуриран йерархически подобно на феодалната аристокрация и 
номенклатурата на комунизма и нацизма. Единствената разлика е, че 
финансовия елит не е партия, но посредством парите ефективно 
контролира икономиката, политическите партии и легитимно 
избраните правителства, не само в САЩ, но и в целият свят. Този елит 
също така има всички възможности да се превърне в потомствен и по 
този начин окончателно да премахне различията между феодалната и 
финансовата аристокрация.   

Закономерно е да се очаква, че тази финансова аристокрация ще 
направи опит да разпростре властта си далеч извън границите на 
САЩ и покори света създавайки един Нов световен ред. Основното 
средство за това са парите. За постигането на тази цел е необходимо 
книжния долар на ФЕД да се наложи за световна валута. Тази стъпка 
се осъществява на Международната конференция, която се провежда в 
Бретон Уудс, намиращ се в щат Ню Хампшър, САЩ. Конференцията 
се провежда от 1 до 22 юли 1944 г при участието на 45 държави. Там е 
установена системата известна като “Bretton Woods system”. Това е 
система, която трябвало да осигури следвоенното възстановяване и 
развитие на световната икономика. Тази система определя правилата 
за изчисляване на валутните курсове и начина за търговските 
разплащания както и основните механизми определящи инфлация, 
дефлация, конвертируемост, предотвратяване на опити за девалвация 
на валутите, възстановяване на търговията на многостранна основа и 
др. подобни. Това се налага от премахването на златния стандарт и 
преминаването към декретни пари.  

На конференцията са предложени и разгледани два проекта за 
извършване на предстоящите реформи. Ръководителя на британската 
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делегация Джон Мейнард Кейнс предлага световна валутна система, 
основана не върху съществуваща вече валута, а върху нова – така 
нареченият „банкор“. Планът на Кейнс предвижда изграждане на 
международен клирингов съюз, който да функционира като 
клирингова палата. Той се основава на неговата концепция за 
регулируемите пари. Американците от друга страна предлагат валутна 
система организирана върху основата на американския долар с 
фиксирана цена на златото от 35 долара за тройунция. Наличието на 
обвързаност със златния стандарт при международни разплащания 
налага американския вариант. Впоследствие тази обвързаност отпада. 
През 1965г. френският президент Шарл де Гол обявява, че Франция 
счита златото за по-добро от долара. Единствено той е успял да 
размени известно количество книжни долари за злато при заплаха, че 
ще се оттегли от новосъздадения през април 1949 г. 
Северноатлантически договор. Други правителства не са имали този 
кураж и шанс. През 1971 г обаче американския президент Ричард 
Никсън отказал да размени долари срещу злато на Франция и 
„златният стандарт” бил окончателно отменен. Така се стига до срив 
на системата Бретън Уудс.   

На конференцията американците предлагат и създаването на 
банка за преустройство и възстановяване след войната. Така се поставя 
началото на организации като Международна банка за възстановяване 
и развитие (МБВР) и Международният валутен фонд (МВФ), които 
отпускат кредити за страните членки за преодоляване на краткосрочни 
дефицити в платежния им баланс. До какво водят тези институции 
делегатите все още нямат ясна идея. Картинката ще се проясни много 
по-късно когато настъпи ерата на така наречената „дебтокрация”. 
Делегатите на Съветския Съюз са подписали заключителните 
документи на конференцията, но Сталин не ги е ратифицирал. Това е 
и една от основните причини за началото на Студената война. Тя 
фактически започва преди завършването на Горещата война.  

На конференцията в Кингстън (Ямайка) на МВФ през 1976г. се 
приемат правила базиращи се на принципите на свободна 
конвертация на валути и на постоянно колебание на обменните 
курсове. Това споразумение влиза в сила през 1978 г., но 
американският долар, както и преди, запазва за себе си ключовите 
позиции в световната търговия, а Федералната резервна система на 
САЩ по своето влияние се превърнала в световна печатница на 
долари. Факта, че долара е световна валута носи годишен приход на 
САЩ от около $100 милиарда. Цената за това са проблемите, които и 
след ямайското споразумение остават неразрешени. Поразителен е 
факта, че частна структура осъществява контрол както над 
финансовата система на САЩ, така и на цялата планета.   
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Така се установява империята на книжния долар. Книжните пари 
се оказаха най-опасното оръжие изобретявано някога от човека. Това 
което не постигнаха армиите на Ал. Македонски, римските легиони, 
пълчищата на Ченгиз Хан, Наполеон и Хитлер, беше постигнато от 
книжните пари. Те завладяха света, но той се разцепи и сега войната е 
между книжния долар и книжните рубли и юани. Тези пари имат 
глобална поражаемост. Битката сега е за световно господство и Нов 
световен ред. С основание Джон Мейнард Кейнс (John Maynard 
Keynes) казва: “Няма по-добро и сигурно средство за унищожаване на 
съществуващата база на обществото от необузданото печатане на 
пари. То насочва законите на икономиката към гибел, и то толкова 
тихо, че дори един на милион няма да забележи това.”[23] Успехът на 
книжните пари е толкова грандиозен, че поражда илюзията за вечност 
и непреходност. Все пак, трябва да отбележим, че успеха на книжните 
пари е преходен по една много проста причина, която ще изясним по-
късно.   

Изобретяването на необезпечените пари (fiat currency) е най-
злодейското изобретение за цялата история на човечеството, защото 
дори атомната бомба може да разруши един град и има локално 
действие, докато всяка транзакция с тези пари зад които няма нищо, 
подклаждат безумието на геополитиката и задълбочават глобалните 
проблеми. Дали цялата тази политика е резултат от алчност, егоизъм, 
арогантност, малоумие или от еднолинейното мислене на банкери, 
които гледат на света през кривото огледало на печалбата вече не е 
особено важно. Същественото е, че „движейки света” тези пари го 
тласкат към неговото самоунищожение.  

Маркс е предполагал, че капитализмът ще отмре по естествени 
причини. Премахването на златния стандарт и замяната на златото 
като универсална мярка за структуриращия фактор на капитализма – 
природните ресурси с книжни пари, капитализмът е „генетично 
модифициран” и се превръща във финансизъм. Приемайки долара 
като глобална валута, манипулирането на глобалната икономика стана 
лесно и печелившо, но коварна игра, защото естествената 
саморегулация е заменена със субективните решения на финансовия 
елит. Тази манипулация в глобален мащаб се нарича геополитика. По 
този начин финансовият елит се вживява в ролята на Бог.     

Президентите Удроу Уилсон, Херберт Хувър и Франклин Рузвелт 
ще останат в историята като основополагащи бащи на Империята на 
дявола. Всеки с ролята, която му е била отредена от майсторите на 
парите. Всички последващи президенти обслужват  новосъздадения 
финансов и корпоративен елит. Единствено изключение е  Джон 
Фицджералд Кенеди (John Fitzgerald Kennedy). На 4 юни 1963 г 
Кенеди подписва указ № 11110, с който дава право на министерството 
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на финансите да пусне купюри от $2 и $5 с надпис “Банкнота на 
Съединените щати”, а не на “Федералния резерв”.[24] Според Кенеди, 
ФЕД би следвало да се занимава с регулативни и други дейности, но 
не и с печатане на пари. Този указ връща правото на държавата да 
издава сребърни сертификати срещу всякакви сребърни кюлчета 
сребро или да генерира сребърни долари в държавната хазна. По този 
начин всяка унция сребро пуска в обръщение долар със сребърно 
покритие. Така са генерирани около 4.3 милиарда долари. Този указ 
би имал огромни последици, защото е форма на тих държавен 
преврат. Издаването на долари със сребърно покритие би дало 
възможност на правителството да изплати дълга си без да заема 
долари от ФЕД срещу лихва. По-малко от пет месеца от подписването 
на указа Кенеди е убит. Първия указ на новия президент Форд е 
отмяната на указ № 11110. Кенеди обаче не е първата жертва на 
федералния долар. След като губи сенаторското си място през 1934 г 
МакФаден продължава критиката си на финансовата система, 
преживява два атентата, но умира отровен на банкет в Ню Йорк на 60 
г. Каква е ролята на финансовия елит в тези случай за сега остава 
неизяснено от историците. Ако сте се питали някога защо САЩ, тази 
велика нация е имала такива велики държавници като Георг 
Вашингтон, Абрахам Линкълн и Томас Джеферсън,  а сега нямат, 
отговора е прост: до Удроу Уинстън президентите са служили на 
нацията, а след него на финансовия елит. Ако някои президент се е 
усъмнил в елита, той просто не е изкарал мандата си, или изобщо не 
би го е спечелил.  

Възникването и налагането на финансизма като икономически 
модел или по-точно казано, трансформирането на капитализма от 
обективно създадена и саморегулираща се  политико-икономическа 
формация в такава контролирана от група хора е една истинска 
безименна, скрита и пълзяща и подла в самия си замисъл революция, 
която постепенно създава сега действащата финансова система и 
геополитика.[25] С отхвърлянето на златния стандарт икономиката се 
превръща от саморегулираща се в управляема от субективния фактор 
система. Това има една недостатъчно разбирана последица – 
политическата икономия, която от Смит до Маркс се развива като 
наука изследваща законите на производството, разпределението и 
преразпределението на богатството се превръща в идеология с всички 
произтичащи от това последици. Идеологиите са логически 
конструкции с променливо отношение между истина и заблуждения. 
При тези условия бързо се формират две взаимно изключващи се 
идеологии представени от Джон Кейнс и Фридрих Хайек.   

Джон Майнард Кейнс (John Maynard Keynes, 1883 – 1946) сочен 
като баща на макроикономиката, в условията на Голямата депресия от 
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1929 г., предлага да се  използва фискална и парична политика за 
смекчаване на неблагоприятните ефекти от икономическите рецесии 
и депресии.[26] Очевидно това е концепция обясняваща как точно 
субективния фактор в лицето на управляващия елит следва да 
управлява икономиката след като тя вече не е самоорганизираща се 
система. Новата политика на Рузвелт е реализация на тези 
революционни идеи, които противоречат на класическите разбирания 
за свободния пазар като естествен регулатор. След края на Втората 
световна война, която имаше катастрофални последици за Европа, 
всички правителства на капиталистическите страни приеха тази 
идеология.   

Другата идеология повлияла върху развитието на капитализма 
през 20-ти век е обоснована от Австрийско-Британския икономист 
Фридрих Хайек (Friedrich von Hayek, 1899 – 1992) и изложена в 
капиталния му труд „Пътя към робството”  (The Road to Serfdom), 
1944.[27] Тя е принципно различна от Кенсианската икономика. Хайек  
изследва плановата икономика при социализма и посочва 
потенциалната опасност от тоталитаризъм в резултат от намесата на 
правителствата в икономиката посредством централно планиране. От 
друга страна колективното начало води до загубата на свобода и 
възникването на диктаторски и тираничен режим което е път към 
крепостничество. Той твърди, че както социализма така и нацизма 
имат общи корени в централното планиране, което неизбежно 
поставя личността в зависимост от държавата. Хайек се застъпва за 
организиращата роля на свободния пазар, но проблема е, че без 
златния стандарт на парите свободния пазар е само една илюзия.   

Спорът между двете теории започва през тридесетте години в 
Лондонския институт по икономика (London School of Economics) 
като директен сблъсък между  Кейнс и Хайек и продължава до днес от 
формиралите се две школи представени в множество вариации. 
Фридрих Хайек акцентира върху свободния пазар, който е обективен 
фактор. Проблемът е, че свободен пазар в условията на книжните 
пари е твърде илюзорен. Хайек разглежда обществото като система, в 
която икономиката е само една подсистема регулирана от множество 
отрицателни и положителни обратни връзки. Стоковия пазар 
регулира производството посредством краткосрочни кризи при 
свръхпроизводство. Това са отрицателни обратни връзки 
елиминиращи грешките на субективния фактор. На тази основа 
политиците говорят за лява и дясна  политика. Джон Майнард Кейнс 
акцентира върху ролята на субективния фактор, доколкото в условията 
на книжните пари икономиката се управлява от финансовия и 
корпоративен елит, а теорията на Кейнс е опит да се конструира 
рационална икономическа система. Проблемът в случая е в това, че 
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субективния фактор не може да изключи напълно обективните 
закономерности в подсистемата. В новите условия стоковия пазар се 
измества от финансовите пазари. Тези пазари определят 
преразпределението на генерираното богатство в ръцете на самия 
финансов елит. „Преразпределение” е икономически термин. На 
обикновен език в условията на финансизма това се нарича 
„ограбване”. Финансовите пазари са съпроводени от световни кризи 
като тази от 2007-2008 г. На практика тези кризи  водят до поява на 
глобални проблеми. Това са положителни обратни връзки, които 
възбуждат системата и водят до нейното разрушаване. Световните 
кризи обезсмислят понятия като „лява” и „дясна” политика, защото 
при тези кризи основния паричен поток е пренасочен към 
финансовия и корпоративен елит. Проблемът с кенсианството е, че 
регулирането на макроикономиката остава в границите на субективния 
фактор, а той няма капацитета да управлява толкова комплексна 
система. По тази причина спора никога няма да приключи в полза на 
едната или другата концепция защото по същество те са две 
идеологии съдържащи определена доза истини и определени 
ограничения. Икономистите ще се люшкат между тях според 
конюнктурата на макроикономиката. Например след финансовата 
криза от 2007-2008 г., кенсианската идеология беше възродена, но след 
края на кризата либералните виждания на Хайек отново получиха 
популярност в капиталистическия свят. Това показва, че валидността 
на теориите се определя от състоянието на макроикономиката, което 
определя и поведението на управляващите елити.   

Разбираемо е, че в условията на управлявана икономика 
независимо дали тя е централно планирана, монетарна или либерална, 
икономическия анализ на промишления капитализъм от Смит  до 
Маркс е неприложим, защото той се отнася до икономиката като 
самоорганизираща се система. С премахването на златния стандарт, 
основния лост за саморегулация е премахнат и оттук нататък 
икономиката се управлява от притежаващите икономическата и 
финансовата власт – международни корпорации и финансисти. Днес 
е ясно, че  управлението на икономиката от субективния фактор води 
до упадък в морала на обществото и появата на неразрешими 
глобални проблеми, което поставя въпроса за края на финансизма и 
преход към друга форма на социална организация.  

Възникването и налагането на финансизма като икономически 
модел или по-точно казано, трансформирането на капитализма от 
обективно създадена политико-икономическа формация в такава 
контролирана от група хора е една истинска безименна, скрита и 
пълзяща революция, която постепенно създава сега действащата 
финансова система и геополитика. Финансизма е механизъм за 
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управление на обществото чрез създаване на задлъжняване на хората 
към финансовите институции и дефицит в държавните бюджети и се 
основава на преразпределението на благата вместо на производството им. 
Лорд Джон Стамп, който е бил директор на Централната банка на 
Англия и председател на британските железници по това време казва: 
„Банковото дело е заченато в беззаконие и родено в грях... Банкерите 
притежават света. Отделете ги от тях, но им оставете властта да 
създавате пари и с едно движение на писалката ще създадат 
достатъчно пари, за да го купят отново. .. Вземете тази велика сила от 
тях и всички големи богатства като моето ще изчезнат и те трябва да 
изчезнат, защото тогава това би бил по-добър и по-щастлив свят, за 
живеене... Синовете ми са добре образовани; те не трябва да се 
поколебават да заемат местата си в редиците на човечеството и да 
изграждат своето богатство... НО, ако искате да продължите да сте 
роби на банкерите и да плащате разходите за собственото си робство, 
то позволете на банкерите да продължат да създават пари и да 
контролират кредита.”[28] Начина за създаване на пари от нищо е може 
би най-шокиращият фокус, който някога е бил изобретяван за цялата 
история на човечеството.  

Книжния долар уби капитализма през Голямата депресия. Тогава 
богатствата на тази страна бяха изкупени от малцина и създадени 
гигантски национални и международни корпорации контролиращи 
цели индустрии. От друга страна реалните пари, върху които се 
градеше капитализма анализиран от Адам Смит и Карл Маркс, 
минават в историята. Развитието от тук нататък ще се определя от 
илюзорните или фиктивни пари. Разликата е принципна и определя 
принципното различие между капитализъм и финансизъм. 
Новосъздадената финансовата система заменя саморегулиращата 
„невидима ръка” на свободния пазар с „невидимия борд на 
финансовата олигархия”, които вземат най-важните решения. 
Капитализмът се основава на икономиката, или за да бъдем по-точни 
на производството и разпределението на стоки. Финансизма се основава на 
финансови механизми водещи до преразпределение на създаваното 
богатството, чрез създаване на дълг. По този начин  парите се 
превръщат от финансов инструмент, който улеснява търговията и 
икономиката, в инструмент за управление на обществото чрез 
манипулация на финансовата система. Има огромна разлика между 
управление и манипулация. Управлението е процес на оптимизация 
на системата, а манипулацията е дейност насочена към 
удовлетворяване интересите на манипулатора. Финансизма е модел на 
социална организация построен изцяло върху манипулацията на 
обществото посредством манипулация на парите.   
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Естествени икономически формации и изкуствени 
модели за организация  на обществото   

За да се създаде обща теория за обществото, първото условие е да 
се прецизира понятийния апарат. За  тази цел тук ще определим и 
разграничим понятията „политико-икономическа формация” и 
„модел за организация на обществото”. Първото понятие отразява 
естествено възникнала и наложила се културна, икономическа и 
политическа система в резултат от еволюцията на човешкия род. Това 
са: Античен свят (в основата си робовладелски строй), феодализъм и 
капитализъм. Характерното за тези формации е, че те са продукт на 
обективните закони на социалната еволюция и представляват самоорганизиращи 
се системи. Ролята на субективният фактор е ограничен поради 
непознаване на законите на общественото развитие.  

В  началото на 20-ти век обществото достига степен на развитие 
да осъзнае себе си като субект и потърси пътища да оптимизира 
собствената си организация. До този момент са писани само утопии, 
които са имали значение за развитието на общественото съзнание, но 
не  са имали практическо влияние върху протичащите процеси. Така 
през първата половина на столетието възникват и се експериментира с 
три изкуствено създадени модели за социална организация: болшевизъм 
(влязъл в историята като комунизъм), фашизъм и финансизъм 
(самоопределящ се като „либерален капитализъм). Първите два модела 
са политически проекти, а финансизма е продукт на банкерската 
революция в САЩ. Характерното за тези модели за социална 
организация е, че те са продукт изцяло на човешкия фактор, базирани са на 
философски, икономически и финансови спекулации, при които 
саморегулиращия се механизъм се подменя с управление на обществото от 
политически, икономически и финансов елит. Подмяната на саморегулацията 
с управление при комплексни системи е огромен риск, защото 
управляващите елити нямат и не може  да имат пълна информация за 
системата като цяло, която включва непрекъснато нарастващ брой на 
подсистеми. На практика елита работи за себе си, а не за обществото 
като цяло. Този подход ускорява развитието, защото контролира ресурсите, 
но в същото време го тласка в погрешна посока, която неизбежно води до 
самоунищожение. Ускореното развитие съчетано с погрешна посока е 
закономерност със силата на закон за социално-инженерните проекти. 
То произтича от идеологическия подход и непознаването на законите 
за обществено развитие и в крайна сметка се изразява в упадък на 
морала и крах съпроводен със загубата на огромни ресуррси.  

Финансизмът  е принципно различен модел за социална 
организация от промишления капитализъм. Промишленият 
капитализъм е икономическа система, самоорганизираща се 
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посредством „невидимата ръка” на пазара (Адам Смит), осъществявано 
посредством частични кризи, чрез които се определят правилната 
посока в развитието на икономиката, „подборът на кадрите”, както и 
посоката в развитието на самото обществото като система. Това е 
аналог на позитивните и негативни мутации при биологичната 
еволюция. При финансизма тази „невидима ръка” е подменена с 
решения на финансовия елит, налагани с периодично провокирани 
национални и световни кризи, преразпределящи генерираното богатство в 
ръцете на самия финансов елит. Това се осъществява посредством добре 
разработени и функциониращи финансова система и капиталов 
пазар, и непрекъснато усложняващи се финансови инструменти. Тези 
инструменти са неразбираеми за обикновените граждани, дори за 
повечето финансисти неработещи в областта на макроикономиката и 
финансовите пазари. Тази подмяна на обективната саморегулация със 
субективни решения ускорява социалните процеси, но ги тласка в 
погрешна посока, защото решенията се вземат от субективния фактор, 
представен от финансовия елит и в негов интерес, а не в интерес на 
обществото като цяло.   

От тази гледна точка може да се каже, че промишленият 
капитализъм породен от Индустриалната революция умря през 20-ти 
век израждайки се в три изкуствено създадени модели за организация 
на обществото. Днес комунизма и фашизма са част от историята, а 
последния урод – финансизма е завладял и доминира света. 
Финансизмът е роден в грях. Той съчетава присъщите му подлост и 
лицемерие с безумието на болшевизма и арогантността и жестокостта 
на нацизма. Последиците са видими – хаос в геополитиката, културата 
и икономиката; поява на глобални и екзистенциални проблеми, 
неразрешими от така наречените велики сили, некомпетентни 
управляващи и неадекватни финансови елити, грозящи да унищожат 
човечеството. Ако заблуждението на болшевиките, че изграждат 
комунизъм има обяснение и известно извинение, то за финансизма 
подобна грешка е непростима. Човечеството следва да се освободи от 
илюзията, че финансизмът е форма на капитализъм и следва да се 
ориентира към търсене на разумен преход от спекулативния модел 
определящ съдбата на човечеството с амбиции за утвърждаване на 
един Нов световен ред, с еволюционна форма на самоорганизираща 
се обществено-икономическа и политическа формация.  

Между естествените политико-икономически формации 
(Античния свят, феодализма и капитализма) и изкуствените социално-
инженерни модели за социална организация (комунизъм, фашизъм и 
финансизъм) има принципни различия. Естествените формации са 
създадени от социалната еволюция и възникват в резултат на:  
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 Културна революция. Античния свят възниква при прехода 
от анимизъм към политеизъм или от протологично към 
логично мислене. По това време хората започват да търсят 
причините за наблюдаваните явления и ги обясняват 
посредством тяхната персонализация и определянето на 
конкретен бог, който ги предизвиква и управлява. Картината 
за света на античния човек най-пълно е представена в 
египетската, гръцката и римската митологии. Феодализма 
възниква в резултат от натрупаното познание и с появата на 
монотеизма, който е опит да се определи една 
първопричина за всички явления. Това позволява да се 
очертае и една нова и по-цялостна картина за света. Тези 
идеи за света са представени в свещените книги на 
монотеистичните религии. Капитализма възниква след 
Възраждането което пренасочва познанието от 
ирационалното към рационалното. Просвещението е 
тържество на рационализма. То подмени религиозното 
съзнание с политическо и провокира Френската революция.  

 Естествените политико-икономически формации се 
доминират от определена форма на общественото съзнание, 
съответстваща на достигнатото ниво на познанието и 
общественото развитие. Античния свят е изграден върху 
политеизма, феодализма е основан върху монотеизма, а 
капитализма – върху доминирането на политическата форма 
на обществено съзнание.   

 Естествения цикъл на социалната еволюция при тези 
формации започва с културна революция, която с 
развитието си променя социалното поведение, 
икономическите отношения и формата за управление. По 
този начин културата се материализира в цивилизация. 
Цивилизацията е преструктурираното общество от 
доминиращата форма на обществено съзнание.   

 Формациите създадени от социалната еволюция се 
развиват на базата на определен структуроформиращ фактор. 
За Античния свят това е експлоатацията на физическия 
(робския) труд, за феодализма – експлоатацията на земята, а 
за капитализма – експлоатацията на природните ресурси. 
Структуроформиращите фактори имат ресурсен характер.  
От тази гледна точка, развитието на обществото е функция 
от разширените възможности при експлоатирането на 
ресурсите в резултат от натрупаното познание.  



115 

 Естествените формации нямат цел и целеполагане. Те 
еволюират от долу нагоре, което всъщност и значи 
„социална еволюция”.  

 Материализацията на културата в цивилизация е резултат от 
факта, че тя започва с определянето на определени морални 
ценности, които служат като ориентир в развитието. За 
юдаизма, това са десетте божи заповеди, приети и от 
християнството. Към тях християнството прибави идеите си 
за „вяра, надежда и любов”. Корана като цяло е един етичен 
кодекс. Просвещението обоснова идеите на гражданското 
общество, които кристализираха в девиза на Френската 
революция „свобода, равенство, братство”.  

Изкуствените модели за организация на обществото са феномен 
от 20-ти век. Тези модели са създадени от субективния фактор с 
претенциите да бъдат политико-икономически формации, които имат 
за крайна цел да построят едно постиндустриално общество. 
Лансирани са вариации на десетина такива модела, но само три от тях 
бяха наложени частично в социалната практика – комунизма, нацизма 
и финансизма. Особеното при тях е, че:  

 Те се инициират не от културни революции, а са 
въплъщение на определена идеология. По тази причина 
изкуствените формации могат да се определят като 
идеологически. Комунизмът се основава на идеята за 
експроприация на средствата за производство като условие 
за изграждане на по-справедливо общество. От тук 
произтича и идеологията за диктатура на пролетариата и 
вярата, че работническата класа е гробокопач на 
капитализма. Нацизмът се основава на идеята за национално 
и расово превъзходство, а финансизмът на идеята за 
контрола на икономиката и държавата посредством 
създаване на дългова зависимост и други финансови 
механизми.  

 За разлика от еволюционните формации където 
материализацията на културата в цивилизация започва с 
определянето на определени морални ценности, които служат като 
ориентир в развитието, социално инженерните проекти 
предлагат идеологии, без особени морални императиви. По 
тази причина с времето те се израждат в лицемерие. 
Особено показателен в това отношение е финансизма, 
който изцяло се основава на алчност, егоизъм и демагогия.   
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 Протичащите процеси при идеологическите формации са в 
обратен порядък. Те започват със завземането на властта, която 
променя икономиката в съответствие със своята идеология и 
прави опит да изгради нова култура на базата на своята 
житейска философия за това как би следвало да бъде 
устроен света. Този ход на събитията може лесно да се 
проследи и при трите модела. Комунизма победи 
завземайки властта чрез гражданска война, промени 
икономиката и се опита да промени съзнанието 
посредством невероятна по сила и мащабите си 
идеологическа пропаганда за неизбежността на „Световната 
революция”. Нацизма взе властта по легитимен път, 
промени икономиката и се опита да наложи своята 
идеология за „Нов ред”, провокирайки световна война. От 
позициите на Новата парадигма за социалното развитие 
няма съмнение, че дори нацистите да бяха спечелили 
войната, бленувания „Хилядолетен райх” щеше да 
продължи само няколко десетилетия и щеше да се срине 
подобно на комунизма по същата причина – невъзможност 
да се саморегулира. Финансизма до сега практически е 
установил контрол върху властта с финансови механизми, 
променя икономиката чрез замяна на свободния пазар с 
механизъм за преразпределение на произведените блага в 
ръцете на шепа хора посредством хитро скроена и 
легализирана парична система и добре функциониращи 
финансови пазари, които постепенно подменят  
демокрацията с плутокрация. Финансизма се стреми 
постепенно да изгради едно световно правителство и Нов 
световен ред, управляван естествено от финансовия елит.   

 Опита да се повлияе на общественото съзнание като се формира 
нова култура и при трите проекта се извършва по изпитания 
метод – агресивна и мощна пропаганда и манипулация на 
общественото мнение.  Живота показа, че при комунизма и 
фашизма това се оказа невъзможно. Финансовия елит 
продължава да вярва в това, че пропагандата и 
манипулацията на общественото мнение са фактор в 
общественото развитие, защото са жертва на същите 
нагласи, които споделяше партийните елити на другите два 
социално инженерни проекти.   

 За създадените от субективния фактор изкуствени 
формации е характерното и това, че за разлика от 
класическите утопии, те са плод на колективната 
интелигентност. Те са създадени в условията на относително 



117 

развито познание за света като цяло и обществото в 
частност. Те не защитават интересите не на цялото 
общество както класическите утопии, а интересите на една 
привилегирована група от хора, която има аспирациите да 
покори света и да го управлява според собствените си 
представи за ред и сигурност.   

 И трите модела се основават на определена презумпция 
и са резултат от неразбирането на социалната еволюция, и 
по-специално от неразбиране на различието между „ход на 
историята” и „спирала на социалната еволюция”. Да напомним, 
че хода на историята се определя от субективния фактор 
(разума) а спиралите на социалната еволюция се определят 
от обективния фактор (саморегулацията на системата).   

 И трите проекта представляват опит на групи от хора да 
създадат модел на социална структура и да провокират 
качествени промени в света, което е изключителен прерогатив 
на социалната еволюция, следователно – невъзможно.   

 И трите проекта премахват или заменят механизмите за 
саморегулиране: свободен пазар, демокрация, свобода на 
словото, независим съд и т.н., които са контролирани или 
имитирани като такива механизми от елита. Разликата е само 
във факта, че комунизмът и нацизмът първоначално се 
идентифицират като алтернативи на капитализма, докато 
финансизмът като „генетично модифициран” капитализъм, 
твърди, че това е новото му лице. Поради тази причина по-
голямата част от хората не разграничават „финансизма” и 
„капитализма”, тъй както не правят разлика между ГМ и 
биопродукти, въпреки че те са много различни.   

 Замяната на механизмите на саморегулиране с 
решенията, взети от новородения елит, е меч с две остриета. 
Това води до забележителен първоначален успех и неизбежен колапс и 
крах в края. Например, руския комунизъм превърна една 
полуфеодална страна в индустриална сила с постижения в 
космическите изследвания и израстена до световен 
политически фактор. От друга страна той създаде 
пирамидалната бюрократична структура от партийна 
номенклатура, наподобяваща феодална йерархия, която 
води до стагнация, тоталитаризъм и неизбежен колапс на 
системата. За краткото си съществуване нацизма извървя 
пътя от хиперинфлация след Първата световна война до 
световен лидер в науката и технологиите към края на 
войната. Това обаче завърши с ужасяващ погром. При 
финансизма подмяната на механизми за саморегулация с 
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решения на финансовия елит се представяше от апологетите 
му като „гъвкавост и способност за адаптация”. Гъвкавостта 
и адаптирането на финансизма доведоха до невероятни 
промени в обществото, но тъй като промените се правят в 
полза на елита, а не на обществото като цяло, те генерират 
странични ефекти от неразрешими глобални проблеми. 
Понастоящем потенциала за гъвкавост и адаптация достигна 
праг, над който глобалните проблеми заплашват да 
унищожат човечеството като цяло.  

 И трите проекта изграждат йерархически структури и елити, 
за които по същество работи модела. По тази причина 
процеса за създаването и претворяването в социалната 
практика на подобни проекти с основание се определя като 
социално инженерство.   

 И при трите проекта структуроформиращите фактори 
имат идеологичен, а не ресурсен характер. Комунизмът се 
основава на плановата икономика, нацизма - върху 
националното превъзходство, а финансизма – върху ролята 
на декртетните пари. Естествените формации, формирани 
около структуриращи фактори, са ресурсите: експлоатация 
на физически труд, земя и природни ресурси. Никой от 
социално-инженерните модели не се основава на такъв 
ресурсен фактор.  

 И трите изкуствени формации имат ясни цели и 
програми (Световна революция, Нов ред и Нов световен 
ред). Те са изградени отгоре надолу, което противоречи на 
принципите на социалната еволюция.  

 Създадените от субективния фактор модели за социална 
организация, неизбежно водят до неконтролируема власт и 
диктатура. Неконтролируемата власт прави новопоявилите 
се политически елити социопати. Термините „психопатия”и 
„социопатия” се разглеждат като антисоциално 
разстройство на личността. Тези хора не могат да изпитват 
угризения или вина; те имат тенденция да показват 
агресивно поведение и пренебрегват правата на другите. 
Обикновено термините се използват взаимнозаменяемо, но 
разлика има. Психопатите са хора, които засягат живота на 
малка група хора, главно колеги и роднини. Социопатите са 
хора носители на политическа или финансова власт. 
Решенията и действията на социопатите засягат хиляди, 
дори милиони хора. Поведението на поддръжниците на 
Хитлер и Сталин е типичен пример за социопатично 
поведение. Най-важното е, че социопатите не считат 
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поведението си за опасно за обществото. Напротив, те са в 
състояние на нарцистична еуфория и заблуди за 
изграждането на Нов ред, Световна революция, а сега – Нов 
световен ред. Разбира се, последиците от 
неконтролируемата сила са опустошителни за обществото.   

 Без съмнение изкуствено създадените системи са по 
принцип саморазрушителни, защото нарушават обективните 
закони на социалната еволюция.   

Между естествените и изкуствените формации има още две 
съществени различия, на който следва да се обърне внимание. Става 
въпрос за пропагандата и системите за сигурност. Доколкото естествените 
формации се появяват в резултат от културна революция, те нямат 
нужда от целенасочена пропаганда. Всички изкуствени формации, 
почиващи на идеологии са принудени да разчитат изключително на 
мощна пропагандна машина за превръщането на изповядваната 
идеология в култура. Историята доказа, че това е невъзможно.  

Естествените формации също така нямат особена потребност от 
специално организирани системи за сигурност. За разлика от тях 
изкуствените формации като институционализирани идеологии 
неизбежно изграждат такива системи. Предисторията вероятно 
започва с инквизицията, която е следвало да защити католическата 
църква от ереси. Не по-малко зловещи са се оказали системите за 
сигурност на политическите идеологии – при комунизма НКВД и 
КГБ и Гестапо при нацизма. Не по-назад остават системите за 
сигурност и в сателитните държави: ДС в България, Секуритате в 
Румъния, Щази в Германия. Архивите на Щази например заемат 
110,000 метра стелажи с документи и съдържат 1,4 милиона снимки, 
31,000 аудиозаписи, както и около 3,000 видеозаписи. Много от тези 
папки са за граждани на ГДР, които са били обект на наблюдение, а 
информацията е доставяна от колеги по работа, приятелски кръг, дори 
роднини. Подробности за другите служби от това време тепърва ще 
бъдат разсекретявани. Всичко това обаче изглежда детска игра пред 
мащабите на днешните дигитални възможности за тотален контрол на 
информацията осъществяван от 18 разузнавателни агенции само в 
САЩ и стотици други служби за сигурност на сателитни държави. 
Следенето  обхващаща всички държави, политически лидери и 
активисти и дори всеки индивид на планетата. В случая не са нужни 
доносници, всеки сам се вписва в системата посредством използваните 
съвременните средства за комуникация – компютри, социални мрежи, 
айфони, дори смарт телевизори както и усъвършенстваните средства 
за следене и подслушване. Тази възможност за тотално наблюдение на 
всеки индивид, превръща обществото в нещо като описаното в 



 

120 

дистопията на Оруел “Big brother society” и създава илюзорни 
представи в управляващия елит, че системата е защитена надеждно.   

Също така е необходимо да се обърне внимание на факта, че 
модерните технологии, работят не само за елита. Те работят също така 
и за обществото като цяло. Например появата на общественото 
самосъзнание до голяма степен е резултат от възможностите на 
съвременните комуникации и социалните мрежи, които 
популяризираха глобалните проблеми сред широката общественост и 
провокираха появата на екологичното съзнание.   

Прави впечатление също така, че в сравнение с естествените 
формации, социално-инженерните проекти имат много кратък живот. 
Нацизма просъществува едва 12 години, комунизма 70, а финансизма 
е все още жив, но с видими признаци за наближаващ крах провокиран 
от генерираните от него неразрешими глобални проблеми. 
Причината за краткия живот са: изкуствения характер на тези модели и 
ограничаването до пълното премахване на саморегулиращите 
механизми по идеологически съображения като: разделение на 
властите, демокрацията, свободния пазар, свободата на словото както и 
упадъка на морала, който е имунната система на обществото, 
осигуряваща неговия интегритет.   

При функционирането на идеологическите системи има и друга 
разлика, която следва да бъде посочена. При комунизма и фашизма се 
появява култ кум личността на вожда. При финансизма култ към 
банкерите няма. Причината – комунистите и нацистите вярваха, че 
правят нещо голямо и значимо в името на човечеството. Банкерите не 
са страдали от подобни илюзии. От самото начало те са били наясно, 
че правят нещо само за себе си и са предпочели да останат анонимни. 
Тази анонимност обаче поражда задкулисие, което не е по-малко 
уродливо социално явление от култа към личността, а вероятно и по-
опасно. Хората от задкулисието обикновено се определят като 
„глобален елит” поради властта, произтичаща от контролираните от 
тях ресурси. Това не е еднородна социална група, а смесица от различни 
фракции, тайни общества и клубове, обединени от общата цел за запазване 
на завоюваните позиции, богатство и привилегии, но разделени от 
визията си как това може да бъде постигнато.  През последните 
десетилетия задкулисието еволюира и се оформя като държава в 
държавата и най-често се определя като „дълбока държава”. 

Като социална структура финансизма поразително наподобява 
Франция от времето на Людовик XVI –  феодална аристокрация, 
привилегировано духовенство и трето съсловие. Финансовата аристокрация 
си живее в някакъв Версай. „Привилегированото духовенство” 
съставено от добре платени придворни журналисти, PR агенции, 
неправителствени организации, фондации, соросоиди, мастити 
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професори, ежедневно и ежеминутно уверяват „третото съсловие” във 
всемогъществото на бога на който се те кланят – парите. Парите са 
които правят човека щастлив и дава смисъл на живота; прави хората 
свободни, гарантира човешките и граждански права и какво ли още не. 
Част от клира на това духовенство действително вярва в новия бог, но 
по-голямата част нямат такива илюзии. Те просто предпочитат да са 
от страната на по-силния. „Третото съсловие” представлява работната 
сила, отглеждана грижливо в един огромен инкубатор за нуждите на 
системата. Тези от Версай смятат, че държавата това са те и се чудят 
как да приобщят към „генно-модифицираната” демокрация, света 
останал все още извън границите на Империята на книжния долар. 
Каква ирония. Всичко което  невидимата ръка на обективния  фактор е 
осигурил като самоорганизация усъвършенствайки обществото като 
система, човешкия разум ръководен от алчността и егоизма е в 
състояние да го върне в изходната позиция под видимо друга форма.  

Единствената полза от комунизма, нацизма и финансизма е, че те 
доказаха  убедително  невъзможността от изграждането на модел за 
социална организация с методите на социалното инженерство. Нещо 
повече, това е твърде опасно за оцеляване на човечеството. Цената за 
установяване валидността на тази сравнително проста истина е 
колосална. Ако все пак човечеството е помъдряло малко и си е 
направило необходимите изводи, които да му помогнат при прехода 
от все още действащия финансизъм към постиндустриално общество, 
то цената заплатена за това познание може да бъде частично 
компенсирана.  
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Глава пета 

 
Финансизмът като социално-инженерен модел 

за организация на обществото 

Историята на 20-ти век беше определена от новосъздадените 
социално-инженерни  модели за организация и управление на 
обществото  – комунизъм, нацизъм и финансизъм. Комунизмът и 
нацизмът минаха в историята. Човечеството плати много висока цена 
за този урок с Първата световна война, Руската революция, Втората 
световна война и Студената война. От своя страна финансизма 
продължава да провокира появата на финансови и икономически 
кризи, политически  хаос, регионални войни, несигурност и глобални 
проблеми. Въпреки че последиците от комунизма и нацизма все още 
засягат съвременното общество, от гледна точка на поставената тук 
цел не е необходимо да обсъждаме това въздействие по-подробно. 
Вместо това от съществено значение e да се изследва ефекта върху 
обществото, причинен от идеологията на финансизма, който се 
самоопределя като „либерален капитализъм” или „неолиберализъм”. 
Нека подчертаем отново, че това е идеология за управление на 
обществото посредством манипулация на декретните пари и само 
външно имитира репрезентативната демокрация като форма за 
управление и капитализма като саморегулираща се икономическа 
формация, базирана на реалните пари.   

Промени в световния ред породени от финансизма  

Капитализма донесе на човечеството три елемента, с които 
преобрази обществото както нищо друго от момента на появяването 
му: индустриализация, свободен пазар и демокрация. Свободния пазар и 
демокрацията представляват механизми за саморегулация на 
икономиката и управлението, които осигуряваха ефективността на 
системата. Финансизма подмени тези обективно действащи механизми 
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със субективни решения от страна на социалните инженери и запълни 
създадения вакуум с безпрецедентна пропаганда, корупция, лобизъм, 
политкоректност, създавайки прослойка от добре платени придворни 
журналисти, политици, професори, фондации, неправителствени 
организации. Част от това обслужващо системата „привилегировано 
духовенство”, са правоверни неолиберали; друга част разбират добре 
протичащите социални процеси, но предпочита да си заработва хляба 
чрез заеманите доходни позиции. Така се създава една шизофренна 
раздвоеност между мислене и действия. Подмяната на обективно 
възникналия механизъм за саморегулация на икономиката с осъзнати 
и целенасочени действия от страна на финансовия елит насочени към 
запазване на статуквото и придобитите привилегии от заграбване и 
контрол на ресурсите, доведе до катастрофални последици във всички 
сфери на обществото. Нека напомним само по-съществените от тях.  

Управление на държавите посредством дългова зависимост. Илюстрация 
за механизма на това управление описва цитирания по-горе Джон 
Пъркинс в „Изповедта на един икономически убиец”.[1] Известна 
представа за този механизъм дава и гръцкия документален филм 
„Дебтокрация”.[2] Това е механизмът, чрез който, шепа хора 
контролират финансовата система, икономиката и обществото като 
цяло. Това е една огромна измама и илюстрира как манипулирайки 
паричните потоци  банките управляват света.   

Да вземем за пример България . Към момента тя има около 30 
млрд. дълг при БВП от 100 млрд. и ръст от 3,5% годишно. При 
наличие на инфлация от 3-4%, лихвите по дълга,  които възлизат на 
около 1 млрд., поглъщат прихода от ръста. По тази причина 
външният дълг не може да се изплаща с пари от БВП, а с нови 
дългове, емитиране на ценни книжа и т. н. Това означава дългова 
спирала.  Наистина процентното съотношение на дълга към БВП е 
25%, който е относително малък по отношение с други  страни от ЕС 
и света.[3] Това само означава, че в страната има и други механизми за 
управление от вън като корупция по високите етажи на властта и 
компромати за висши държавни служители.   

Икономически кризи. Промишления  капитализъм се саморегулира 
посредством кризи при свръхпроизводство, които са болезнени за 
засегнатите фирми, но тласкат икономиката в правилна посока. При 
финансизма управлението се осъществява посредством съзнателно 
предизвикани финансови кризи и такива произтичащи от хаоса 
в макроикономиката  породен от намесата на субективния фактор. 
Това са икономически цикли на възход и рецесии (Boom and bust 
cycle). И двата типа кризи преразпределят създаденото богатство към 
свръхбогатите 1%. Днес няма кредитор, който да стои зад глобалната 
финансова система. Не случайно на Федералният резерв е забранено 
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със закон да извършва точно тези извънредни действия. По тази 
причина кризи като тази от 2008 г. се превръщат в световни 
катаклизми.  

Маргинализиране на средната класа. Финансовия капитализъм, който 
се самоопределя като „либерален капитализъм”, не търпи средна 
класа. Той разделя обществото на бедни и свръхбогати. Макар че 
редица банки и институции прогнозират ръст на средната класа, това 
на практика не се наблюдава. Например в Лондон един на трима души 
живеят под равнището на бедността.[4] В САЩ, през 2016, средната 
класа се е свила до 30% [5], а през 2017 г., 42 млн. американци влизат в 
категорията на „постоянно гладуващите“.[6]  

Корупция и лобизъм. По данни на Свеовният Икономически форум 
в Давос корупцията в света възлиза на 3.6 трилиона долара 
годишно.[7] Това е лесно обяснимо като се има предвид, че парите в 
условията на финансизма са основен лост за управление на 
обществото. Лобизма е форма на узаконена корупция позволяващи на 
корпоративния и финансов елит да защитава определени интереси с 
огромни бюджети.   

Упадък на демокрацията. С превръщането  на парите от средство за 
размяна на стоки в инструмент за контрол на политиката, 
демокрацията е в дълбока криза. Така например в областта на 
управлението се оформи една елитна група от финансисти, която стои 
над избираните политици и легитимни правителства и е в състояние 
да ги контролира посредством финансови механизми. Това беше 
демонстрирано убедително още с първата преднамерено 
предизвикана криза от 1907 г., която имаше за цел да принуди 
правителството на САЩ да приеме закон за създаването на централна 
банка; както и провокирането на Голямата депресия от 1929 г., с цел да 
се създадат условия за премахване на златния стандарт. След 
приемането на долара за световна валута на международната 
конференция, състояла се в Бретон Уудс през 1944 г., това влияние се 
разпростря практически върху целия свят. Така репрезентативната 
демокрация на промишления капитализъм беше подменена с фасадна 
демокрация и плутократичен механизъм за управление на обществото.  По 
този начин се формира едно анонимно задкулисие, което фактически 
определя стратегията в развитието на обществото, без да поема 
отговорност за последиците от решенията си, а избраните политици 
вършат текущата работа по управлението на страните, събирането на 
данъци и разпределението на бюджета. Политическата отговорност е 
твърде размита и практически не се поема от никого (в случая – от 
финансовия елит в задкулисието), защото формално той не участва в 
управлението, а при избираните политици – защото имат мандат от 4-
5 години и в най-лошия случай някои от тях може да не бъдат 
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преизбрани, но и за тези случаи има добри решения.  
Днес в условията на финансизма във всяка държава обикновено 

има две конкуриращи се и почти идентични партии, готови да поемат 
властта и разпределят националния бюджет. Тези партии периодично 
си разменят местата на управляващи и опозиция, с което се изчерпва и 
отговорността, но се създава илюзия за демокрация. Разбира се, това е 
без значение за финансовия елит, защото той контролира и двете 
партии. Така например по времето на Тони Блеър, лидер на 
лейбъристката партия, пропастта между богати и бедни нарасна 
значително повече в сравнение с тази от времето на консерватора 
Маргарет Тачър, която стартира неолиберализма във Великобритания. 
Това значи, че в условията на финансизма може да има лява и дясна 
фразеология, но няма леви и десни партии. Има също така практика 
на „въртящите се врати”, когато провалил се политик получава висока 
длъжност в частния сектор, а от там се изпращат „специалисти” в 
държавното управление. Тази форма на управление беше определена 
като „либерална демокрация”, която се представя от политкоректните 
анализатори за идеален управленчески модел и най-висша форма на 
демокрация, дори за край на историята, но това е просто едно наивно 
заблуждение или лицемерна манипулация.  

Най-съществения  момент при подмолната и невидима 
революция на банкерите е, че тя подмени същността на системата, но 
запази фасадата на капитализма. Едно общество, което по дефиниция се 
управлява от декретните пари, демокрация няма и не може да има. 
Демокрацията в условията на финансизма е фасада на публичен дом, в 
който елитите удовлетворяват патологичната си жажда за власт. 
Изразите „свободен свят” и „големите демокрации” са мантри 
предназначени за манипулация на общественото съзнание. Факта, че 
финансизма подмени същността на системата, но запази фасадата на 
капитализма са израз на лицемерието и демагогията на финансизма. 
Тази особеност на системата доведе до  едно шизофренно раздвоение 
в обществото. Фундаментални категории валидни за промишления 
капитализъм като „демокрация”, „лява и дясна” политика, „свободен 
пазар”, „конкуренция” и много други свързани със саморегулацията се 
използват от финансизма, без да се отчитат промените в тяхното 
съдържание, а в случая те са валидни само в 50%, дори много по-малко.  
За каква демокрация става въпрос в система, която по определение се 
управлява чрез манипулация на финансовата система от малка група 
хора определящи се като финансов и корпоративен елит и корупцията 
в света възлиза на 3.6 трилиона долара годишно? Корупцията 
представлява купуване на управленчески решения. От друга страна 
лобизма, който е узаконена форма за корупция допълнително 
деформира демокрацията и обезсмисля  прословутата мантра 
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„върховенство на закона”. Какъв смисъл има упорито 
пропагандираната репрезентативната демокрация, изборите и самите 
политически партии когато управленческите решения се продават? 
Какъв е смисъла на „лява” и „дясна” политика, когато независимо от 
използваната политика след финансовите пазари, генерираното 
богатство и в двата сличая се преразпределя в ръцете на 1% олигарси, 
а не в средната класа, която би следвало да бъде коректив на 
управляващите? При финансизма няма „ляво и дясно”, има „горе и 
долу”. Това е очевидно за България, но важи и за „големите 
демокрации”, макар че там жизнения стандарт е по-висок, а 
демагогията е по-перфидна. За какъв свободен пазар може да се 
говори при наличието на финансов пазар базиран на фиктивния 
капитал? В условията на финансизма, ляво, дясно, свободен пазар и 
много  други понятия са само фразеология, използвана от неразбиране 
или с политически цели. При  финансизма те не работят защото са 
компоненти от механизма за саморегулация на капитализма, а 
финансизма е система управлявана от елита. За да бъдем коректни  
всяко заимствано понятие от класическия индустриален капитализъм, 
при финансизма следва да се използва с представка „псведо”.    

Хората, които не правят разлика между саморегулираща се и 
управлявана система, говорят с обтекаеми понятия. Либерализма и 
консерватизма са само незначителен щрих от изкривената от 
финансизма действителност. Най-коварното на финансизма е, че за да 
работи системата в нея трябва изкуствено да се подържа недостиг на 
пари (scarcity). Целта е да се маргинализира средната класа, която при 
нормална демокрация е коректив на управляващата класа. По тази 
причина някои автори определят системата за управление при 
финансизма като „дебтокрация” (debtocracy) от debt – дълг. Много 
западни автори говорят за фасадна демокрация (façade democracy), нещо 
като демокрация по форма и плутокрация по съдържание, а 
политическия философ Шелдон Волин  (Sheldon Wolin) въведе 
понятието „обърнат тоталитаризъм” (inverted totalitarianism) за да 
опише упадъка на демокрацията в САЩ. Наистина, каква е разликата 
между  „политически тоталитаризъм” и „финансов тоталитаризъм”?  

Циничното лицемерие на финансовия елит се изразява в това, че 
всичките промени се правят „в името на обществото”. За 
разграждането на колониалната система и обявяването на национална 
независимост, това изглежда очевидно, но ако се съди по резултатите, 
няколко десетилетия по-късано придобитата „независимост” се оказва 
форма на неоколониализъм, представян като „демокрация”.  Самото 
управление се определя от контрола върху парите, следователно е 
форма на плутокрация, но всички външни атрибути на демокрация 
като всеобщо гласуване и смяна на политическия елит са запазени.  По 
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този начин запазването на външните атрибути на властта и 
обезсмислянето им от включването на парите като лост в 
управлението поражда нещо като „демо-плутокрация”.     
  Днес „реформите” на финансовата революция са насочени към 
последната все още не овладяна подсистема на обществото – 
духовната сфера: култура, образование и средства за масова 
информация. Средствата за масова информация са превърнати в 
оръдие за пропаганда и индоктринация, с цел формиране на 
общественото съзнание в желана от елита посока. Не случайно 
големите информационни канали са приватизирани и контролирани 
от системата. Самата пропаганда беше разработена като теория до 
възможности за контрол на съзнанието. Масовото съзнание, което е 
най-съществената част от електората, е подложено на свирепа 
пропаганда и манипулации от страна на управляващия елит. Ноам 
Чомски изброява 10 от най-ефективните форми за манипулации, 
използвани от медиите. 1. Разсейване чрез отвличането на 
вниманието, 2. Създаване на проблем и предлагане на решението му, 
3. Процес на постепенно налагане на непопулярни мерки, 4. Отлагане 
на „болезнени, но необходими” непопулярни решения до приемането 
им от масовото съзнание, 5. Третиране на хората като малки деца, 6. 
Фокусиране върху емоциите много повече от предлагането на факти 
за размисъл, 7. Поддържане на невежество сред населението и 
култивиране на посредственост, 8. Насърчаване на хората да се 
възхищават на посредствеността, 9. Засилване на чувството за вина, 10. 
Възможност да знаеш за хората повече, отколкото те знаят за себе си.[8] 
Разбира се, има и други канали за въздействие върху масовото 
съзнание, като например политически ангажираните НПО, операции 
на секретните служби, извършвани под „чужд флаг” (false flag 
operation), един термин от военния речник, преднамерено 
провокирани политически и икономически кризи и локални войни. 
Тези методи са тежката артилерия за манипулация на масовото 
съзнание.   

Постепенно, в резултат от едновековното съществуване на 
финансовия капитализъм, бяха подменени моралните ценности на 
гражданското общество, идеята за: свобода, равенство, братство – с 
алчност, егоизъм и  демагогия. Това се осъществява посредством 
научно обосновани, целенасочени и рафинирани технологии  за 
пропаганда, манипулации на общественото мнение и индоктринация. 
Тя може да се извършва по два начина, в зависимост от възрастта. 
Пример за първия случай са медресетата, в които се изучава само 
Корана. По този начин се изгражда базова рамка на мислене, която не 
може да бъде променена през целия живот. Това е най-мощната 
форма за „програмиране” на новото поколение, защото се отнася до 
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формиране на „операционната система” на индивида. В много случай 
това може да доведе до зомбиране. При възрастните с вече оформен 
мироглед хора, процеса на индоктринация е по-сложен и по-малко 
ефективен, защото се отнася до промени във вече формирани 
„приложни програми”. Една подобна технология за манипулиране на 
общественото мнение е прозорецът на Овертон (Overton Window). 
Това е технология обясняваща промените в обществените възприятия 
и как се налагат политически решения. Овертон не предлага 
концепция или идеи за манипулация на общественото съзнание. Той 
само показва нагледно формулата, по която най-неприемливите и 
невъзможни идеи могат да се изведат като обществен дебат, а по-късно 
да бъдат законодателно закрепени. Според тази технология за всяка 
идея или проблем в обществото съществува така наречения „прозорец 
на възможностите”. Идеите които са неприемливи за обществото на 
определен етап биха могли да се наложат следвайки пет стъпки за 
„отваряне” на прозореца. Това са преходите: 1. От немислимо до 
радикално; 2. От радикално до приемливо; 3. От приемливо до 
разумно; 4. От разумно до популярно; 5. От популярно до политика. 
По този начин и най-абсурдната идея може да се наложи като напълно 
приемлива, да се пропагандира и дори да се закрепи нормативно.[9] 
Като пример за това как работи технологията в литературата най-често 
се посочва как следвайки посочените стъпки, абсурдни идеи като 
канибализма може да се доведат до  степен за приемане от 
обществото. Пример за това е легализацията на хомосексуалните 
бракове от някои страни. Има много примери за умишлено 
използване на тази технология за манипулиране на общественото 
мнение и за разрушаване на моралните ценности и норми. 
Истанбулската конвенция за домашното насилие, която така силно 
развълнува иначе твърде пасивното и апатично българско общество е 
типичен пример за приложение технологията „прозорец на Овертон“ 
за манипулация на общественото съзнание. Не е необходимо в 
конвенцията да се въвежда трети пол, достатъчно е да се говори на 
тази тема, което беше и постигнато. По този начин се открехва 
прозореца на Овертон за по-нататъшна индоктринация.    

Прозореца на Ожертон е перфидна технология, водеща до 
легализиране на една съвършено неприемлива за обществото тема. 
Основните лостове за въздействие са: толерантност, евфемизъм, 
принадлежност към стадото, илюзията на авторитета, законно – значи 
правилно. Понятието „толерантност“ е медицински термин, 
заимстван от трансплантологията и означава неспособност на 
организма да отличава чуждите и враждебни клетки от своите. То е 
въведено в науката и път от английски биолог и имунолог Питър 
Медауар (Peter Medawar). Това състояние се постига чрез постепенно 
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съсипване чрез отровни лекарства на имунната система на организма, 

и довеждането ѝ до апатия и безразличие. Пълната толерантност 
означава смърт. За откритието  свързано с функционирането на 
имунната система П. Медауар е получил Нобелова награда за 
физиология и медицина за 1960 г. Пренесено в социалната сфера 
толерантността или търпимостта означава снижаване на съпротивата 
или увреждане на „имунната система” или морала на обществото от 
вредни външни влияния. Очевидно е, че толерантността както и 
много други качества има определена мяра или граница на 
допустимост, отвъд която тя е разрушителна и не бива да бъде 
толерирана. Прозореца на Овертон е илюстрация за това.  

Подмяна на духовните ценности и упадък на морала.  В областта на 
духовната сфера съзнателно се формират два типа култура – елитарна 
и масова. Изобщо развитието на финансизма протича по линията: 
икономика, управление, култура. Поемайки властта, финансовия елит 
първо премахна териториалния колониализъм, после наложи 
плутокрацията като форма за национално управление, а в момента 
усилията са насочени към контрол на духовната сфера – култура, 
образование и средства за масова информации.     

През последните десетилетия масовата култура се промени 
забележимо. Модификациите, които финансизма налага в областта на 
културата са насочени към промяна на ценностната ориентация, 
надценяване ролята на парите, ролята на секса и развлеченията, 
въвеждане на абсурдни и объркващи понятия като „социален пол”. За 
тази цел се произвеждат филми, изпълнени с насилие и секс, 
извращения и легализиране и злоупотреба с наркотици. „Войната” с 
наркотиците се води по такъв начин, че никога да не бъде спечелена. 
По този начин, променяйки масовата или поп културата, се 
обезсърчава чувството за справедливост, любов, алтруизъм и 
човешките добродетели, проповядвани с векове от всички световни 
религии. Макар че културните промени, наложени от комунизма и 
нацизма, бяха неправилно ориентирани, но като намерение те бяха 
конструктивни; промяната на културата, която финансизма налагане на 
обществото е преднамерено разрушителна.   

Образованието постепенно беше преориентирано от система 
формираща личности за гражданското общество, в система подготвяща 
работна сила обслужващи индустрията. Парадоксално е, че в период на 
експоненциално развитие на науката и технологиите неграмотността 
се превръща в проблем. В сферата на технологиите и управлението се 
подготвят прекалено тесни специалисти, които нямат идея как работи 
обществото като система и взаимодействието на трите й подсистеми: 
икономика, култура и управление. Целенасоченото унищожаване на 
морала, изопачаването на историята, изобщо посегателството върху 
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духовните ценности и нагласи на народите е престъпление срещу 
човечеството и вероятно ще бъде оценено от историята като духовен 
холокост, който е довел милиони жители на планетата до 
невежеството и духовната нищета.     

Надпревара във въоръжаването, регионални конфликти и несигурност. 
Това е най-очевидната картина на света днес,  последица от 
превръщането на парите в лост за управление  на обществото. При 
сблъсъка на експоненциалното развитие на технологиите и 
финансизма като идеология, надпревара във въоръжаването 
постепенно се превръща в  глобален проблем, на който ще се спрем 
по-долу.   

  Нов световен ред, глобализация, диференциация и 
стратификация на обществото  

Днес финансовия елит и геополитическите стратези се намират е 
едно нарцистично упоение от собствените си илюзорни представи за 
света. Протичащите социални процеси в момента до голяма степен се 
определят от това илюзорно мислене. През последните десетилетия 
беше провъзгласена една нова форма за управление очертаваща 
границите на един Нов световен ред. Това беше  направено 
официално от президента Р. Рейгън (1981–1989) и широко 
пропагандирано от всички следващи президенти на САЩ и Първи 
министри на Великобритания след М. Тачър. Предисторията на 
Новия световен ред се губи из тъмните дебри на тайните общества и 
се свързва с представителите на тези общества, които смятат, че 
англосаксонската раса е върха в развитието на Западната цивилизация 
и има задължението да управлява недоразвитите нации и света като 
цяло.   

Новият световен ред се отнася до появата на тоталитарно 
световно правителство. Предполага се, че един таен елит е разработил 
план за управлението на света чрез създаването на авторитарно 
световно правителство, което ще замени съществуващите национални 
държави и установи Нов световен ред като кулминация на прогреса и 
историята. Подобни опити не са прецедент. Световните империи от 
миналото, Световната революция на болшевиките и Хилядолетния 
райх са добре познати опити да се наложи определен социален модел 
създаден от субективния фактор с цел завоюваната власт да се 
увековечи и разпростре върху цялото човечеството. Разбираемо е, че 
предлагания Нов световен ред е поредният подобен опит предлаган от 
страна на финансизма.    

Много автори определят собствениците на трилиони долари, 
Дейвид Рокфелер и Дейвид Ротшилд като тайни владетели на света, 
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които са в продължаващ заговор за установяване на световно 
господство. Това се постига чрез тайни организации, елитарни 
клубове, мозъчни центрове и международни институции. Внушава се, 
че Съветът по външните отношения на САЩ и Тристранната 
комисия са проводник на този замисъл. Рокфелер твърди, че 
„теоретиците на конспирацията” не успяват да видят „Ползата от 
международната ни роля през последния половин век” ... „Някои дори 
вярват, че сме част от тайна кабала, работеща срещу най-добрите 
интереси на Съединените щати, семейството ми и мен като 
„интернационалисти” и заговорничейки с други хора по света за 
изграждането на по-интегрирана глобална политическа и 
икономическа структура – един нов свят, ако желаете.  Ако това е 
обвинението, аз съм виновен и се гордея с това.”[10]  

Според Уилям Ф. Джаспър, старши редактор на „The New 
American magazine” Новия световен ред е форма на световно 
правителство в рамките на ООН. Новия световен ред се ръководи от 
елитната котерия на личности от един свят, които са членове на 
Съвета за външни отношения и Тристранната комисия. 
Установяването на Нов световен ред според У.Ф. Джаспър би 
означавало:  

 Край на правата, предоставени ви от Бог и гарантирани от 
Конституцията на САЩ –  свобода на вероизповедание, слово, 
организиране, юридическа защита и т.н.  

 Пълно разоръжаване съчетано с военна повинност на 
гражданите на САЩ да служат в армията на ООН или 
полицейските им сили.  

 Край на правата на частна собственост и възможността да 
контролирате своя дом, ферма или бизнеса си.  

 Възможност за икономическо и екологично регулиране от 
страна на бюрократите на ООН.  

 Загуба на правото родителите да отглеждат и възпитават  
децата си в съответствие с тяхното лично разбиране.  

 Принудителни мерки за контрол на населението, които ще 
определят кога – или дали може да имате деца.  

 Неограничено глобално облагане.  

 Централно управлявана световна парична система, която ще 
доведе до бедност всички освен управляващия елит.  

 Екологичен контрол, който ще означава край на 
еднофамилните жилища и собствеността на личните 
автомобили.  
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 Възход на окултизма и Новата ера,(New Age) като нова 
световна религия. Тоталитарна диктатура в комунистическия 
стил и безмилостен терор, изтезания и унищожение, с цел  да 
се поставят всички народи в пълно подчинение.[11] (Стр. 6.)  

Днес Новия световен ред се представя като „като една голяма 
идея” и „свят без войни, насилие и мизерия” където финансовия елит 
чрез една световна държава ще управлява човечеството. В 
действителност, Новият световен ред представлява двукласово 
общество от свръхбогато малцинство, което стриктно контролира по-
голямата част зависимото от дългове мнозинство. Нещо като 
дигитализирана Римска империя – 1% патриции и 99% плебей или 
Версай след Людовик XV. Ситуацията се характеризира с 
концентрация на власт и ресурси над поносимото от обществото, 
обикновено около или под 1%.     

Индустриалните революции и промишления капитализъм 
създадоха средната класа в развитите страни. Финансизма унищожи 
този капитализъм, преразпределяйки генерираното богатство в ръцете 
на 1% от населението. На този етап обществените отношения както 
показва историята се израждат, възниква хаос, несигурност, морален 
упадък и нарастваща некомпетентност на елита. Това са сигурни 
симптоми за наближаващия край на системата. Стремежа към 
абсолютна власт е форма за самоубийството на управляващите елити 
от всички времена, но те не го осъзнават защото са заслепени от 
властта и контрола върху ресурсите. Проблемът е в това, че за разлика 
от елитите от миналото, днес при наличните оръжия, самоубийството 
на властовия елит може да доведе и до гибелта на човечеството.     

Понеже идеята за Новия световен ред не беше посрещната с 
особен ентусиазъм от обществото, през последните години това 
понятие беше изоставено и подменено с политически коректното и 
придобилото вече гражданственост понятие глобализация. 
Глобализацията е процес на интеграция на обществото от племена в 
държави, а днес в регионални съюзи до изграждането на един 
организъм. От тук някак си логичено и „еволюционно” се налага 
възможността и неизбежността от появата на една световна държава 
със световно правителство, естествено контролирано от финансовата 
олигархия. Днешния финансизъм всъщност е първата крачка към 
установяването на това световно господство, изразяващо се в 
постепенно отнемане на националния суверенитет и поставянето на 
държавите и населението във финансова зависимост до пълното им 
подчиняване на финансовия елит. С други думи, финансизма 
възнамерява да модифицира естествения процес на интеграция, по 
същия начин както това беше направено с промишления капитализма 
и постепенно да го превърне в Нов световен ред.  



133 

Новия световен ред представян като естествена последица от 
протичащата глобализация не е нищо повече от елементарна 
манипулация на общественото съзнание. Като субективна конструкция 
Новия световен ред е просто една идеология и като такава би следвало 
да се определи като глобализъм, подобно на други подобни идеологии 
– анархизъм, болшевизъм, комунизъм и фашизъм. Това е завършека 
на финансизма като социално-инженерен проект, съпоставим по 
замисъл с не състоялите се болшевишката Световна революция и 
Новия ред на нацизма. Възниква въпроса: какъв е шанса за успех на 
този проект, след краха на другите два? Краткия отговор е – никакъв. 
Пълния отговор изисква по-задълбочен анализ на протичащите 
процеси.   

Между глобализация и глобализъм има принципна разлика. Тя се 
изразява в това, че глобализацията е естествен, обективен процес на 
интеграция и диференциация на общностите в един цялостен организъм. 
Интеграцията се изразява в териториалното обединение на нации и 
държави в една система метафорично определяна като „жив 
организъм”, а диференциацията се осъществява по линия на 
функционирането на този организъм чрез формиране на множество 
подсистеми аналогични на тези от човешкия организъм. В този 
процес йерархията постепенно се подменя с мрежова организация, 
наподобяваща структурата и функциите на главния мозък. Глобализма – 
идеята за световно правителство доминирано от финансовия елит е 
субективна, следователно изкуствена конструкция. Новия световен ред е 
поредния опит да се увековечи една идеология подобно на другите два 
опита – Световната революция на комунизма и нацисткия 
Хилядолетен райх. Това е социално-инженерен проект чиято 
идеология е провокирана от икономическия детерминизъм и 
проповядвана от хора оставащи в плен на тази митология.  

Текущите глобални процеси са количествени промени, водещи до 
преструктуриране на обществото. Глобализацията е само едната 
страна на монетата. Другата страна на монетата е не по-малко важен 
процес. Това е процеса на диференциация на обществото. Ако разгледаме 
обществото като система то в нея се очертават три основни 
подсистеми: духовна (култура), материална (икономика) и форма за 
управление. Непрекъснатият ръст на познанието води до 
формирането на верига от десетки и стотици подсистеми към 
посочените три подсистеми на обществото. Това е процес на 
диференциация, който също е фактор с нарастващо значение. 
Например науката, технологиите, медицината, и която и да друга 
сфера от човешките дейности разполагат с хиляди субординирани, но 
относително независими подсистеми. Този специфичен ръст на 
сложност пораждан от диференциацията се определя като комплексност 
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на обществото. Следователно,  диференциацията е форма на 
специализацията в обществото породена от експоненциалния ръст на 
познанието и намира израз в появата на хиляди подсистеми към 
основните три подсистеми. Тези подсистеми са относително 
самостоятелни и имат свой механизми за саморегулация. Те формират 
мрежа от сложни взаимоотношения и трасират пътя към мрежовата 
структура на бъдещото общество. Диференциация в обществото е по-
малко видим, изследван и обсъждан процес. Това вероятно се дължи 
на икономическия детерминизъм, който приема икономиката за 
движещата сила, а в действителност двигателя на общественото 
развитие е ръста на познанието, който поражда и самата 
диференциация.     

Интеграцията и диференциацията на обществото са двете страни 
на една монета. Те могат да се разберат само ако се разглеждат в 
единство. Интеграцията отразява количествените промени, а 
диференциацията  качествените промени в развитието на обществото. 
Глобализацията днес е последния стадии на интеграцията, отнасяща се 
до света като цяло. Тя се определя като процес на нарастване на 
икономическите, политическите и културните взаимовръзки между 
отделните страни и народи както и разпространение и 
взаимопроникване на идеи, капитали, технологии и елементи на 
културата в обществото. На днешният етап от развитието на 
диференциацията няма определено понятие отразяващо качествените 
промени на световно ниво, защото тя остава незабелязана от 
икономическия детерминизъм, който е фокусиран само върху 
количественият растеж. Най-вероятно това понятие би могло да се 
определи като нетократизация, защото нарастващия брой на 
подсистемите формира мрежова структура. Управлението на 
въздушният трафик, интернет, мобилните технологии са пример за 
изграждане на комплексни системи, илюстриращи процеса на 
диференциация и нетократизация. Глобализацията и 
нетократизацията следва да се разглеждат в единство защото са 
завършек на интеграцията и диференциацията и определят посоката и 
структурата в развитието на бъдещото обществото.  

Разглеждани като две страни на обществото развитие, 
интеграцията и диференциацията наподобяват на изграждането на 
познатите от биологичната еволюция екосистеми където стотици 
животински и растителни видове изграждат едно цяло с 
многообразие, запълващо всички възможни ниши. Изглежда, че този 
закон от биологичната еволюция се пренася на по-високото ниво на 
социално развитие, изграждайки един комплексна социална система с 
мрежова структура, която метафорично можем да определим като 
„жив организъм”. Разликата е в това, че за разлика от биологичните 
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екосистеми този „организъм” или социална система има разум и 
съзнание.   

През втората половина на двадесети век протекоха няколко 
научни и технологични революции, които промениха обществото до 
неузнаваемост. Човешкото познание днес е на ръба на слънчевата 
система, с надежда да проникне и овладее Вселената. В резултат на 
това става очевидна необходимостта от високообразовани хора във 
всички области на науката и технологиите. Бумът в образованието не 
е прецедент. През по-новата история такъв бум последва след 
изобретяването на печатарската преса, когато книгите стават достъпни 
за много хора. Вторият бум е в зората на Индустриалната революция и 
разширяването на търговията, когато интелигентните и образовани 
хора стават решаващ фактор за развитието. Въпреки това и в двата 
случая образованието е на сравнително ниско ниво – грамотност и 
аритметика. Днешният бум на науката и технологиите, превърнати в 
нематериални индустрии, генерира огромно количество знания; 
изискват не само грамотни, но и високообразовани и интелигентни 
хора. Тази ситуация прави образованието ключов фактор за по-
нататъшното развитие на обществото. Възниква и се 
институционализира многостепенна образователна система 
Разбираемо е, че броят на образованите и интелигентните хора се 
увеличава значително. Тази ситуация поражда диференциация по 
отношение на образованието и интелекта, която се определя от 
експоненциалното развитие на науката и технологиите през 
последните десетилетия. В условията на финансизма тук също се 
забелязва пропаст между свръхобразован интелектуален елит и 
полуграмотен електорат, носител на масовото съзнание.  Този процес 
на културна диференциация днес е подобен на икономическата или 
класовата диференциация от миналото. Диференциацията в 
обществото е предпоставка за неговата стратификация.  

Социалната стратификация е елемент от структурата на обществото 
и представлява групиране по определен критерий. Социалната 
стратификация обяснява човешкото поведение според нивото на 
интелектуалното развитие и приетите социални и морални ценности. 
От тази гледна точка в обществото се очертават пет слоя.  

Първият слой включва финансовия и корпоративен елит, който се 
самоопределя като световен либерален или неолиберален елит. Той 
представлява вероятно под 1% от населението, но е концентрирал в 
ръцете си политическата власт, определя развитието на обществото и 
контролира ресурсите на планетата. Това се постига посредством 
манипулация на финансовата система построена върху книжните 
пари.  

Вторият слой  включва интелектуалния елит. Това са хората, 
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работещи в различни области на науката, технологиите, изкуствата, 
най-общо казано – интелектуалците, които генерират и предават 
знанието от поколение на поколение и не се интересуват много от 
социалните проблеми и политиката. Те насочват усилията си към 
социално творчество, създавайки безпрецедентно количество знания, 
което води до количествени промени в обществото. Този слой 
вероятно вколючва около 10% от населението и е изключително 
важен, защото генерира реални промени в обществото. Най-вероятно 
това са хората, които ще управляват бъдещото общество.  

Третият слой включва представители на интелектуалния елит, които 
активно подкрепят съществуващите институции, и обикновено работят за 
статуквото без оглед интересите на обществото, а в интерес на собствени или 
групови интереси. Това са част от политиците, политически стратези, 
финансисти, PR специалисти, икономически и юридически 
съветници, добре платени журналисти, икономисти, професори, 
законодатели, експерти от различни области, участници в мозъчни 
тръстове, членове на някои фондации, висши военни и така нататък. 
Този слой от „придворни” експерти е съпоставим с 
привилегированото духовенство от времето преди Френската 
революция и също вколючва около 10% от населението.  

Четвъртият слой включва избирания политически елит. Това са 
обикновено представители от третия слой, които временно са заели 
изборни длъжности; най-често лидери и активисти на политически 
партии. Тяхната функция е да следват линията на световния 
„либерален елит” от името на своя електорат. Съчетаването на тези 
взаимно изключващи се задачи налага по безпардонен начин 
демагогия,  лицемерие, пропаганда, манипулация на общественото 
мнения, лобизъм и корупция, които са органична част от финансизма 
като идеология и система за управление. Този шизоиден механизъм се 
представя от пропагандата като демокрация.  

Петият  слой включва хората носители на масовото съзнание. 
Вероятно около 80% от населението. Това са хората произвеждащи 
материалните блага, основния електорат избиращ управляващия елит 
и жертва на пропагандата, манипулациите и корупцията на 
управляващите.    

Всеки, от посочените слоеве включва в себе си по две подгрупи 
състоящи се от представители с градивен  или разрушителен уклон. 
Първите групи включват хора с конструктивни социални ценности, 
които генерират „положителни социални мутации”. Вторите групи 
включват хора с разрушителни ценности, които участват в 
генерирането на „отрицателни социални мутации” като оръжия за 
масово унищожение, поддръжници на расистки теории, 
пропагандиране на насилие и соросоиди от различен калибър. 
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Глобализацията, диференциацията и стратификацията определят 
динамиката на обществото. Някои аспекти от тази динамика ще 
разгледаме по-долу.   

Тайни общества, конспиративни теории, мозъчни 
центрове и задкулисие   

Обществото е твърде комплексна система и предмет за 
интерпретиране от множество гледни точки отразяващи различни 
идеологии и интереси, в това число тайни общества, конспиративни 
теории, мозъчни центрове и задкулисие. Има много сведения за 
съществуването на тайни общества, особено активни през последните 
няколко столетия, които работят за преустройство на света в 
съответствие със собствените си разбирания за обществото. Ще 
посочим само някой от по-известните на широката публика: 
Freemasones, Skull and Bones, Rosicrucianes, The Knights Templar, The 
illuminati, The Bilderberg Group, The Priory of Sion, Opus Dei, и др. 
Съществуването на подобни общества е нормално, дори неизбежно 
явление поради огромния интерес на хората към бъдещето, 
сложността на обществените отношения, разностранните интереси на 
различни общности и социалното творчество лансиращо множество 
идеи за възможно развитие. Проблема не е в тяхното съществуване, а в 
каква степен те биха могли да повлияят на общественото развитие.   

Джон Колеман, (John Coleman) агент от външното разузнаване 
известно като MI6 на Великобритания, е проучвал тайните общества в 
продължение на много години. Той представя задкулисието в книгата 
си „Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300”.[12] Става 
въпрос за пирамидална структура от тайна и изключително мощна 
международна група, която стои над законите на страните и 
посредством манипулация на финансовата система, контролира 
всички сфери на обществото – национални правителства, политика,  
всички клонове на промишлеността, търговията, наркотрафика, 
религията, културата. Това е финансов елит обвързан с лични 
отношения, който не се отчита пред никоя институция, освен пред 
своите членове. Тази група определяна като „Комитет 300” притежава 
Световната банка за разплащания (BIS), Международен валутен фонд 
(IMF), Световната банка (World Bank), и контролира икономически 
групи, крупни национални банки, застрахователни компании, 
международни корпорации, печатни и електронни медии. Финансовия 
контрол има пирамидална структура.  

Според Колеман членовете на Комитет 300, се самоопределят 
като Основатели на Световно правителство за Нов световен ред, което 
контролира световната икономика посредством Лондонското сити и 
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108 международни корпорации.  Групите Г-7, Г20, Г30 са 
икономически регулатори и посредници между централните и 
инвестиционни банки. Списъка на членовете на Комитета е 
променлив. Включва постоянни членове и временни ръководители на 
водещи икономики и национални банки. Примери за такива списъци 
се публикуват в интернет, но тяхната актуалност е съмнителна.  

Комитет 300 представлява върха на пирамидата, членовете на 
която се определят като просветени (Illuminati). Задкулисието оперира 
като световно правителството в сянка. Неговата структура включва 
няколко направления: Идеологическо (Ватикан, църквата, тайни ордени, 
легални хуманитарни организации и фондове), Финансово 
(Билдербергски клуб, Съвет по международни отношения), Научно 
(Римски клуб, Тависток институт за човешки отношения, Тристранна 
комисия), Силово (Пентагон, ЦРУ, Интерпол и др. спецслужби в САЩ 
и Европа). Комитета контролира ООН, Световна банка, 
Международен валутен фонд, ЕБИР, Банка за международни 
разплащания и много други. Водещи фигури в тази група са хора от 
семействата на Ротшилд, (Rothschild),  Рокфелер (Rockefeller), 
Опенхаймер (Oppenheimer), Голдсмит (Goldsmid), Моката (Mocatta), 
 Монтефиоре (Montefiore), Сасон (Sassoon), Уорбърг (Warburg), 
Самуел (Samuel), Кадорие (Kadoorie), Франклин (Franklin), Уормс 
(Worms), Стерн (Stern) и Коен (Cohen). Тази група е основната 
движеща сила за изграждането на Нов световен ред със световно 
правителство, една валута и една религия, ръководена естествено от 
този елит.  

За изграждането на Нов световен ред и световно правителство, 
Джон Колеман изброява 21 задачи формулирани от задкулисния елит. 
Най-общо казано те се свеждат до следното:  
1. Създаване на Нов световен ред с едно правителство, обединени от 
обща религия и парична система.  
2. Пълно унищожаване на национална идентичност и националния 
суверенитет.  
3. Унищожаване на религията и по-специално християнската религия.  
4. Контрол на съзнанието (mind control) на всеки човек чрез 
технологични средства („technotronics”).  
5. Прекратяване на индустриализацията и производството на 
електрическа енергия, произвеждана от атомни централи. Това е 
„постиндустриалното общество с нулево развитие”.  
6. Легализация на наркотици и порнография.  
7. Обезлюдяване на големите градове подобно на политиката 
провеждана от режима на Пол Под в Камбоджа.  
8. Потискане на всички научни разработки, с изключение на тези, 
които се считат като  полезни за Комитета.   
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9. Съкращаване на населението посредством локални  войни и чрез 
глад и заболявания в страните от Третия свят до 3 милиарда души.    
10. Да се отслаби морала на нациите и да се деморализират 
работниците чрез създаване на масова безработица.  
11. Хората да се управляват посредством последователни кризи и 
управление на тези кризи.  
12. Да се въвеждат нови култове и да се стимулират тези, които вече 
функционират.   
13. Да се засили ционистката държава Израел чрез мита за „избрания 
от Бога народ”.  
14. Да се съдейства за разпространението на религиозни култове като 
мюсюлманското братство, мюсюлманския фундаментализъм и др.   
15. Да се пропагандират идеи за „религиозно освобождение” по целия 
свят, за да подкопаят всички съществуващи религии и по-специално 
християнството.  
16. Да предизвика пълен срив на световните икономики и пълен 
политически хаос.  
17. Да се поеме контрола над всички външни и вътрешни политики на 
Съединените щати.  
18. Да се даде пълна подкрепа на наднационални институции като 
Организацията на обединените нации (ООН), Международния 
валутен фонд (МВФ), Банката за международни разплащания (БМР), 
Световния съд и, доколкото е възможно, да направят местните 
институции по-слаби като постепенно ги премахват или ги пренасят 
под мантията на ООН.   
19. Да се проникне и разрушат отвътре всички правителства, за да се 
унищожи техния  
суверенитет.    
20. Организиране на световен терористичен апарат и подпомагане на 
терористични действия.  
21. Поемане контрола над образованието в Америка с цел да бъде 
напълно унищожено.[12] (стр.15-16) 

Посочените 21 задачи, звучат апокалиптично. Те очертават една 
егоистична и абсурдна перспектива. Към днешна дата част от 
посочените задачи са реализирани, други са на път да бъдат 
осъществени, но каква е равносметката от безумието на елита. 
Постигайки желания хаос с оглед контролирането на масите, 
системата е изправена пред пълен разпад. Причината е, че елита 
игнорира напълно ролята на обективните закони на социалната 
еволюция. Проблемът е, че развитието на науката и технологиите не 
могат да бъдат спрени, дори ограничени въпреки визираната в т. 8 
цел. Това развитие следва свой собствени закономерности за развитие. 
Генерирането на нова информация, което представлява 
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експоненциално  развитие, превръща обществото в комплексна 
система, а тя изисква мрежова структура. Налаганата от елита 
вертикална структура влиза в директен сблъсък с това обективно 
изискване и планираната йерархия, неизбежно ще бъде разрушена. 
Противопоставянето от страна на задкулисния елит на обективния ход 
в развитието е свидетелство за неговото безумие и ще доведе само до 
по-висока цена на неизбежния преход към мрежова структура. 
Напълно възможно е и самоунищожаването на човешкия род като 
биологичен вид.  

Тайните общества отразяват егото на определени кръгове.  
Известна представа за манталитета и визията на една от тези групи 
дава Монументът пътеводител, издигнат от анонимна група през 1980 
г. в щата Джорджия, САЩ.[13] Той съдържа 10 напътствия към 
идващите поколения, написани са на осем езици, които напомнят 
Десетте божи заповеди от Стария завет. Възможно е тези цели да са 
обобщение на посочените по-горе 21 задачи изложени  в една по-
приемлива за широката публика форма. Те определят целите и 
насоката и на едно бъдещо развитие на човечеството както си го 
представя задкулисния и анонимен елит:  

1. Поддържай човечеството под 500 милиона и във вечен баланс с 
природата.  
2. Ръководи възпроизвеждането мъдро. Подобрявай видовете и 
разнообразието.  
3. Обедини човечеството с  нов общ език.  
4. Управление на страстите – вяра, традиция и всичко, което е 
временно.  
5. Защита на хората и нациите чрез справедливи закони и 
опростени съдилища.  
6. Нека всички нации  да разрешават вътрешните си спорове в 
един световен съд.  
7. Избягване на  дребни закони и безполезни служители.  
8. Баланс между личните права и социалните задължения.  
9. Награждавай истината, красотата, любовта. Търси хармония с 
безкрая.  
10. Не бъди  рак за земята. Оставете място за природата.  
Има множество конспиративни интерпретации, които не 

представляват особен интерес от научна гледна точка. Посланието на 
анонимните нови „скрижали“ обаче разкрива психологията и 
манталитета на тази група в частност, както и по принцип на самото 
задкулисие. 1. Като цяло целите показват пълно неразбиране 
процесите и закономерностите на социалната еволюция, както и на 
историческото развитие. Те са плод на формално логични и 
пожелателни разсъждения без концептуална обвързаност.  2. Целите 
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очертават контурите на един Нов световен ред, управляван от 
днешния елит. 3. Идеята населението на земята изкуствено да се 
редуцира до половин милиард (в някои конспиративни теории се 
говори за „златен милиард”) си е чисто безумие. Демографска 
политика е необходима, но тя следва да се определя от качеството, а не 
от количеството, което значи, че броят на населението на земята е 
безсмислено да се определя предварително и контролира изкуствено. 
4. Посланието е пронизано от една необяснима арогантност. 
Анонимният Моисей и неговата секта се вживяват в ролята на самия 
Бог и предлагат новите 10 заповеди от свое име, което е явна 
патология. Този „пътеводител” най-вероятно ще остане в историята 
като паметник на манталитета, ограничения светоглед и арогантността 
на задкулисието.  

Тайните общества наподобяват религиозните секти и могат да се 
определят като политически такива. Общото между двата типа секти е, 
че те са идеологии, а разликата е в степента на илюзорност в 
представите за света. При религиозните секти тя клони примерно към 
100%, а при политическите – към 50%. Вярвания в непорочно зачатие, 
възкресение, ходене по вода, превръщането на вода във вино и други 
чудеса могат да изглеждат твърде абсурдни за модерните разбирания, 
но за мирогледа на хората от онова време, те са се приемали като 
доказателство за истинността на вярата и събитията. Същото макар и в 
по-малка степен се отнася и до тайните общества. Спецификата е в 
конкретното съдържание. Ограничените възможности на 
религиозните секти както и на тайните общества се определя от това, 
че те не могат да достигнат до критическа маса за да формират 
култура. Да напомним, че поради гоненията на християните за период 
от три столетия християнството се е развивало като тайно общество, но 
само след отварянето му е било в състояние да предизвика културна 
революция и се превърне в световна религия. В тайните общества се 
включват хора от елита, който Милс (C.Wright Mills) определя като 
„властови елит” (Power Elite). Това са представителите на финансовата, 
политическата и корпоративна върхушка и висши военни, които 
определят глобалната политика днес.[14] Тайните общества са проява 
на субективния фактор. Следователно те биха могли да повлияят на 
историята, но не могат да повлияят на социалната еволюция. Поради тази 
причина те не са от особен интерес от гледна точка на една Нова 
парадигма за устройството на обществото.  

Конспиративните теории предполагат, че има група от хора, които 
действат тайно с цел да създадат световно правителство и управляват 
света. Според Ланс де Хейвън-Смит (Lance deHaven-Smith) термина 
„конспиративни теории” е предложен през 60-те години от ЦРУ, за да 
дискредитира теориите за убийството на JFK.[15] Конспиративните 
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теории както и да се наричат те, са част от човешката история. Те са 
резултат от недостатъчна информация, защото не всички, които 
участват в историческите събития или в техните интерпретации, 
разполагат с пълна информация за тях. Поради тази причина хората 
създават хипотези, с които запълват тази празнина. В продължение на 
хиляди години фразата „конспиративна теория” е имала неутрално 
значение. Например, бихте могли да повярвате, че Нерон е запали 
Рим или не, защото няма фактически доказателства за това събитие. В 
средата на 60-те години тази фраза е променила значението си. Сега, 
ако дадена идея или концепция противоречи на официалното 
разбиране на историческия етап, тя се представя от пропагандната 
машина като конспиративна теория, която е натоварена с негативни 
конотации като изразяващо неправилно схващане, проява на 
недоказано, необуздано, дори абсурдно, параноично и ирационално 
мнение. Такова тълкуване не е случайно. Първата половина на 20-ти 
век е доминирана от идеологически социално-инженерни проекти 
(комунизъм, фашизъм и финансизъм), които строго ограничават 
самоорганизиращите се механизми на обществото и съществени 
промени се извършват чрез специални провокационни операции 
(false flag operations).  

Специалните операции се извършват от малки групи или 
правителствени агенции, които имат за цел да заблудят или 
манипулират общественото мнение, така че да скрият истинските 
извършители на  операцията и да изглежда, че събитието е причинено 
от лица, групи или народи, различни от тези, които действително са я 
планирали и извършили. Например, през 1933 г. Райхстага в Германия 
е бил подпален. За това престъпление са обвинени, комунистите. Това 
е пример за специална операция, целяща да доведе Хитлер на власт. 
Нацистите също така проведоха подобна операция с участието на 
преоблечени в полски униформи немски затворници в Глайвитц 31 
август 1939 г. Нацистката пропаганда твърди, че полски терористи са 
иззели радиостанцията Gleiwitz в германо-полския граничен район на 
Силезия. По този начин нацистите са намерили повод да нахлуят в 
Полша на 1 септември 1939 г., с което започва Втората световна война. 
На 7 декември 1941 г. японците атакуваха Пърл Харбър, като 
унищожиха американския тихоокеански флот и принудиха 
Съединените щати да влязат в Втората световна война. Това е 
официалната версия. В последствие се оказва, че американското 
правителство е било информирано от посланика си в Япония за 
планираната атака, но президента Рузвелт съзнателно не 
предотвратява атаката в опит да манипулира общественото мнение и 
да намери причина за включването на САЩ във Втората световна 
война. Оттук следва, че действията на правителствата и политическата 
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пропаганда трябва превантивно да предотвратят евентуални 
неофициални тълкувания. Една такава възможност е всяко друго 
мнение да се определи като конспиративна теория, която по 
дефиниция трябва да бъде глупост, параноична или ирационална 
концепция. За по-маловажни събития като двойни стандарти в 
политиката се използва терминът „политическа коректност”, което е 
форма на самоцензуриране. По този начин специалните операциите 
се превърнаха в основен източник на конспиративни теории. През 
втората половина на 20-ти век, всяко голямо събитие има официално 
и конспиративно тълкуване – от убийството на Дж. Кенеди и смъртта 
на Даяна принцесата на Уелс; от полета до Луната до атаката на кулите 
на световния търговски център от 9/11 и пандемията COVID 19. 
Разбира се, не всички официални версии са неверни и не всички 
неофициални мнения са истини. Въпреки това, повечето 
конспиративни теории се оказват верни, което е резултат от 
нарасналия брой на специалните операции. Ръстта на 
конспиративните теории през последните десетилетия, е резултат от 
нарастващото недоверие на обществото към управляващият елит и 
използваните манипулативни техники от пропагандата. Нашата задача 
не е да обсъждаме кои са верни и кои са неверни. Нашият фокус е да 
проследим политическия език доколко отговаря на политическите 
цели и дали манипулира общественото мнение както и 
произтичащите промени от интерпретацията на последвалите 
събития.   

Като форма за манипулация на общественото съзнание 
конспиративните теории могат да повлияят само на масовото 
съзнание. Представителите на интелектуален и духовния елит, не 
могат да бъдат повлияни от подобни манипулации. Конспиративните 
теории са проява на субективния фактор и подобно на тайните 
общества могат да окажат влияние върху масовото съзнание, но не 
могат да повлияят на социалната еволюция. От друга страна, 
разнопосочните интерпретации пораждат дълбокото недоверие между 
управляващия елит и управляваните общности. В дългосрочен план 
цената заплащана от управляващите елити и обществото 
непрекъснато нараства.  

Задкулисието  е спътник на финансизма от появата му на 
историческата сцена. То е посочено още от сенаторите Чарлз 
Линдберг и Луис МакФаден, описано е и обяснено от М. Дависън [16], 
потвърдено е от президента Кенеди [17] и много други американски 
автори. Задкулисието е най-съществената разлика между комунизма и 
нацизма от една страна и финансизма от друга. Първите два модела се 
основаваха на вождизъм издигащ лидерите в култ граничещ с 
религиозно преклонение. „Революционерите” на тихата, невидима, 
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пълзяща, подмолна и безименна финансовата революция и днешните 
лидери на финансизма предпочитат анонимността. Причините за това 
са две: а) по замисъл финансизма преструктурира капитализма, 
запазвайки фасадата му –  демокрацията, свободния пазар, правата на 
човека и др., с пропагандна цел, но ги обезсмисля с включването на 
книжните пари като фактор за управление на обществото; б) страх да 
се поеме отговорност за вземаните решения, които може да се окажат 
катастрофални за човечеството и лидерите. Както е известно фюрера 
на Третия райх се самоуби, а Сталин беше развенчан, дори 
сатанизиран. Тази анонимност на задкулисието определя и 
лицемерието на финансизма, което заедно с другите две ценности на 
които се основава: алчност и егоизъм определят триадата на 
моралните ценности на финансизма. Очевидно е, че алчност, егоизъм и  
демагогия е пълно отрицание на лозунга на френската революция 
„свобода, равенство, братство”, с които Републиката се появи на 
историческата сцена с идеята тези морални ценности да се постигнат с 
принципа за разделение на властите. Патологичния индивидуализъм 
на финансизма обаче унищожи както моралните ценности на 
Републиката, така и нейните принципи. По тази причина 
отговорността за решенията се пренасочват към избираемите 
политици и управляващите партии. Самата отговорност се изчерпва с 
загуба на властта за един или няколко мандата.  

Практически целия елит днес е ориентиран към установяването 
на световно правителство и превръщането на финансизма в Нов 
световен ред. Новия елемент в механизма за вземане на решения в 
условията на задкулисието  е създаването на мозъчни центрове като 
посочените по-горе Римски клуб, Чатъм Хаузе (Chatham 

House),Тависток институт за човешки отношения, Тристранна 
комисия, Билдербегския клуб, Икономическия форум в Давос и др. 
Например в ежегодните срещи на Билдербегския клуб, се канят за 
презентации и външни хора. Докладите не се дискутират; решения на 
самите срещи не се вземат, те остават за елита. Някои от поканените за 
презентации на тези срещи като Т. Блеър и А. Меркел в последствие 
навлизат в голямата политика. Възможно е, разширявайки кръга на 
хората предлагащи нови идеи, властовия елит да удължава живота на 
финансизма, но в същото време повишава и цената, която следва да 
плати човечеството за грешните решения натрупани през удължения 
живот на системата.  

Годишните срещи на Билдербегския клуб,  Давос и други 
подобни, наподобяват партийните конгреси на комунистическата 
партия на СССР от близкото минало където предварително подбрани 
делегати, споделящи еднакви възгледи за света се събират да обсъдят 
„пътят напред”. Това е типичен пример за ограничено мислене, (inside 
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the box thinking), където демонстрирането на лоялност, 
праволинейност и безрезервна вяра в избраната посока е по-важно от 
споделянето и обсъждането на идеи извън приетите канони. 
Лимитираните възможности на такива срещи са доказани от 
историята и не представляват особен интерес от гледна точка 
развитието на обществото. На подобни елитарни форуми само се 
задълбочават колективните заблуждения за правилността на избраната 
посока за развитие.   

Превръщайки парите в лост за управление на обществото се 
формират два центъра за вземане на решения – избирано легитимно 
правителство и свръх богатите, които притежават корпорациите и 
контролират финансовата система. Първия център е мандатен, 
вторият наследствен. При наличието на два центъра за вземане на 
решения е интересно да се проследи „разделението на труда” по 
управлението. Първият център е фокусиран върху решаването на 
текущи проблеми – данъци, образование, здравеопазване, сигурност и 
т.н., а втория определя стратегията на развитието. Стратегията разбира 
се е насочена към увековечаване властта на финансовия и 
корпоративен елит посредством изграждане на Нов световен ред 
управлявано от световно правителство. Първият център  работи при 
относителна откритост и публичност, а втория действа задкулисно. За 
дейността му може  да се съди по оскъдна информация за водещите  
тинк танкс подготвящи решенията – Световният икономически форум 
в Давос, Билдербегски клуб и Римския клуб. Прави впечатление, че 
тези мозъчни центрове гравитират около основните подсистеми на 
обществото: икономика, култура и управление. Световния 
икономически форум в Давос е среща на корпоративния елит, 
Билдербергски клуб подготвя и взема стратегически управленчески 
решения, а Римския клуб включва 100 представители на 
интелектуалния елит изследващи бъдещето на човечеството. При така 
формиралия се двойствен механизъм за вземане на решения, 
управлението се осъществява от първия център, а манипулациите 
остават прерогатив на задкулисието. От друга страна манипулаторите 
успешно контролират управляващия елит посредством корупционни 
практики и компрометиращи досиета. Така се формират и 
утвърждават основните морални ценности на финансизма – алчност, 
егоизъм и  демагогия.  

Като последица от действието на този шизофренен механизъм за 
управление, отговорността се размива и свежда до нула и в резултат се 
пораждат неразрешими глобални проблеми, които неизбежно водят 
до упадък, сриване на системата с лесно предвидими трагични 
последици за човечеството. За съжаление под влияние на измамната 
сила на парите, манипулаторите оставят слепи за това, а бароните от 
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Римския клуб са неспособни да видят нищо зад пределите на 
Империята. Напоследък политиката на задкулисието се определя като 
„дълбока държава” (deep state), „правителство в сянка”, „държава в 
държавата”, „дълбока власт”. Смята се, че това е съюз, съставен от 
високопоставени фактори от разузнавателните служби, военните, 
сигурността, съдебната система и мафията, които съществуват 
независимо от легитимно избираните политици.   

Дълбоката държава е държава в рамките на държавата, 
правителство в сянка или постоянно действащо правителство, което 
влияе и контролира задкулисно официалното правителство. 
Американската версия на дълбока държава е връзката на мощни 
корпорации, лобисти, политици и бюрократи в отбраната и 
сигурността, които доминират американския политически живот. Това 
е сенчест правителствен елит, манипулиращ политическите събития 
задкулисно; своеобразно правителство в сянка, съставено от 
нелегитимни лица, което действа успоредно с официалното 
правителство, стремейки се да го постави под контрол и в повечето 
случай успява. По този начин в действителност се формират две 
правителства – едното легитимно избрано на общи избори и второ 
такова, което остава видимо само за тесен кръг познаващи механизма 
на работата му. Това са хората, които притежават ресурсите и 
контролират финансите на страната. Част от членовете на тези 
институции са членове и на различни тайни общества. Работейки  „в 
името на американската сигурност” този елит в действителност работи 
за собствения си интерес.    

Всъщност „дълбоката държава” е разрастване и структуриране на 
задкулисието появило се с появата на финансизма. Тази нова 
структурна форма включва множество компоненти като военно-
промишленият комплекс,  службите в сферата на националната 
сигурност и корпоративния и финансов елит, неправителствени 
национални и международни структури като Тристранната комисия, 
Билдербергската група, Римският клуб, Съветът по външни 
отношения (CFR), Кралският институт за международни отношения 
(Чатам хаус), Световната банка, Банката за международни 
разплащания  и др. международни банки и финансови институции.[18] 

Особено място заема разузнавателната общност. Според В. Кокорин, в 
момента в САЩ работят 17 разузнавателни служби на федерално 
ниво. Само в централният офис на Разузнавателното управление на 
Министерство на отбраната пък има около 16 хиляди сътрудници и 
около 1 млн. агенти по света.[19] Тези институции и организации 
формират един мощен „сенчест истъблишмънт”, при които 
границата между легитимност и задкулисие е размита до 
неузнаваемост.  
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Според Майк Лофгрен (Mike Lofgren) банките разположени на 
Уолстрийт, представляват  средства за „сенчестия истъблишмънт”. По 
този начин „дълбоката държава” не само разполага с капитала на 
нацията, но и контролира Уолстрийт,  който от своя страна „доставя 
парите, държи политическата машина в латентно състояние и работи 
като заблуждаващ марионетен театър”.[20]  „Дълбоката държава” е 
„хибридна асоциация на висши държавни чиновници и 
представители на върхушката на финансовия и индустриален елит, 
която ефективно управлява Съединените щати без да се интересува от 
мнението на избирателите, т.е. игнорирайки същността на 
политическия процес, които са в състояние ефективно да управляват 
САЩ в свой собствен интерес.”[21] По този начин дълбоката държава 
действа паралелно с легитимното правителство, контролира го много 
ефективно, осигурява необходимите средства и осигурява сигурността 
и статуквото. Според този автор дълбоката държава е подводната част 
на айсберга, която функционира според разбирането си за 
обществото, независимо от това кой е официално на власт. Дълбоки 
държави съществуват и в много млади „демокрации” от Източна 
Европа, в които хората внезапно осъзнават, че съществуват мощни 
елитни формации, отричани от години, дори десетилетия, на 
авторитарно управление, все още способни да блокират 
прогресивните промени и да защитават интересите си.[22]   

Дълбоката държава поддържа две добре известни явления. Едната 
е въртящата се врата между Конгреса, Изпълнителната власт, 
корпорациите и мозъчните тръстове и организации. Другата е 
забележителната дълбочина на политическата корупция, наскоро 
разширена и легитимирана от Върховния съд. Официалната позиция 
на САЩ за дълбоката държава е, че тя просто не съществува, а 
спекулациите на тази тема отхвърляни и определяни като част от 
теорията на конспирацията. Независимо от това в момента съществува 
огромна литература посветена на този феномен.   

Безспорно тази задкулисност ерозира демократичните принципи 
на управлението и обезсмисля изборния процес и политическите 
партии.  По този начин  „дълбоката държава” се явява като фон на 
избраните правителства, упражнява контрол върху тях и позволява 
действията й да се предписват на тях и да се отрича съществуването на 
сенчеста структура. По тази причина няма значение кой кандидат ще 
спечели президентските избори, зад него винаги стои „дълбоката 
държава”.  Това означава, че президентът на Съединените щати не 
контролира процесите. Той по-скоро е говорител на задкулисна група 
а целта на групата не е стабилността на САЩ в рамките на един 
многополюсен свят, а стремежа й да поставят света под контрола на 
един, единствен глобален политико-икономически модел управляван 
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от тази група, модел позволяващ да се контролира политиката на всяка 
друга страна в света.[23] При този модел няма и помен от демокрация.  

В книгата „Deep State: Inside the Government Secrecy Industry”, 
Марк Амбиндер и Д. Б. Гради (Mark Ambinder & D. B. Grady) доказват 
съществуването на черен бюджет в САЩ предназначен за специални 
операции. Това не е прикритие или конспирация, но естеството на 
държавната тайна, което гарантира, че винаги ще има теоретици за 
конспирация.[24] (Стр. 96-100). Групите в дълбоките държавни 
използват шокиращи събития, за да се опитат да променят цялото 
общество. Например „Операция Гладио” (Operation Gladio) е тайна 
операция на НАТО от времето на Студената война, замислена като 
ответна реакция  срещу евентуална инвазия на части от Варшавския 
пакт в Европа. Убийството на JFK, например, е събитие, което 
радикално промени политическата сцена в САЩ, но корпоративните 
медии успешно го представиха на американските граждани като 
работа на  един човек, без то да е свързано с държавата. 
Определящото събитие от началото на 21-ви век, е атентата от 11 
септември 2001, който спомогна за започването на ерата на вечната 
война, известна като „война срещу тероризма”. Борбата с тероризъм е 
замислена като операция ръководена от секретните служби и е 
компонент на хибридната война. Впоследствие атаката се използва да 
се обвини врага и да се оправдае войната срещу този враг. Вероятно 
корените на задкулисието се простират далече преди Студената война. 
Още 26-ият президент на САЩ Теодор Рузвелт (1901-1909) е 
забелязал, че: „Зад видимото правителство седи едно невидимо 
правителство, не изискващо вярност към страната и не носещо 
никаква отговорност към хората. Да се унищожи това невидимо 
правителство, този мръсен и  нечестив съюз между корумпирания 
бизнес и корумпираните политици е първата задача на 
държавническата мисия на деня”.[25] Очевидно е, че тази цел не е 
реализирана. В по-ново време и други президенти и конгресмени са 
предупреждавали обществото за наличието на „правителство в сянка”, 
което тайно управлява Съединените щати и има „невероятно зли 
намерения”.[26]     

Политическата програма на дълбоката държава се явява в защита 
на мултинационалните интереси, национализма, корпоратокрацията и 
криптокрацията. Криптокрацията се определя като форма на 
управление, при която управляващите са непознати и неизвестни за 
управляваните.  

Концентрация на глобалното богатство в ръцете на малък брой 
хора им дава както основание така и реален механизъм да управляват 
света. Например икономическия форум в Давос представлява среща на 
властовия елит – ръководители на международни корпорации, 
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финансови институции и неолиберални политици от развити страни, 
милиардери и холивудски знаменитости принадлежат към така 
наречения „елит в сянка, т.е. онези, чието влияние произтича от 
незаконни или неконвенционални средства”.[27] Това е проява на нова 
структура представляваща наднационална „дълбока държава”, целяща 
въвеждането на глобално управление. По този начин в началото на 21-
ви век, се формира един Нов световен ред.   

От позицията на  предлаганата парадигма, тайните общества, 
задкулисието и дълбоката държава са проява на субективния фактор. 
Следователно, те могат да влияят върху историята в определена степен, но не 
могат да променят хода на социалната еволюция. Тайните общества и 
задкулисието не могат да направят нищо повече от това което е във 
възможностите на една политическа партия или друга подобна 
обществена организация. По тази причина тяхната дейност е една 
пикантерия и не представлява особен интерес от позициите на Новата 
парадигма за социалната еволюция. По тази причина не е необходимо 
те да бъде дискутирана в детайли.  

И така, в най-общ план диалектиката на развитието и 
качествените промените в обществото е следната – днес 
интелектуалният елит генерира ново познание, което променя света; 
управляващият елит манипулира масовото съзнание, за да легитимира 
своята власт, която използва за укрепване на финансизма. В резултат 
на това генерираното богатство се преразпределя в полза на 
финансовия елит, а като реакция на това се появяват упадък в морала 
на обществото и неразрешими глобални проблеми. На определен етап 
от развитието обективният фактор променя структурата на обществото, за да 
приведе в определен баланс трите компонента. Структурните промени 
представляват смяна на системата и управляващия елит с нова система, 
нов морал и нов механизъм за управление. Това се е случило в 
Античния свят при прехода от робовладелческа формация към 
феодализъм. Съответно патрициите са заменени с феодална 
аристокрация. Същото става и при прехода от феодализъм към 
капитализъм и подмяната на управляващата феодална аристокрация с 
представителната демокрация на гражданското общество. Тази 
закономерност може да се проследи и при смяната на социално-
инженерните проекти  от 20-ти век – комунизъм и фашизъм, както и 
на техните управляващи елити. Смяната на финансизма, 
самоопределящ се като либерален капитализъм и днешния властови 
елит с посткапиталистическа организация на обществото и с нов 
механизъм за управление е обективно предопределена. Това е въпрос 
на време и определена цена, която обществото заплаща при всяка 
подобна смяна. В този диалектика тайни общества, конспиративни 
теории, мозъчни центрове и задкулисието имат определена 
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историческа роля, но не могат да повлияят върху спиралата на 
социалната еволюция. Ирония на историята е, че гробокопач на 
капитализма се оказаха не работническата класа, както е предполагал 
Маркс в средата на 19-ти век, а банкерите, изкушени от своята алчност, 
егоизъм, властолюбие и арогантната си  вяра в това, че са избрани от 
Бога да управляват света. Но Бог няма любимци, той е 
персонализация на обективния фактор.    

Управляващите елити и на трите социално-инженерни 
проекта също така се стремят да формират морал в масовото 
съзнание, утвърждаващ целта на собственото си развитие и 
съществуване. Проблемът е, че моралът и поведението се определят 
от функционирането на системата и не могат да се формулират в 
нечии кабинети. Поради възникващите противоречия от 
премахването на обективния фактор, и в трите идеологически системи 
неизбежно произтича упадък на морала, което води до смяна на самата 
система и управляващия елит. Без съмнение, финансизмът като 
идеология  не е нищо повече от глобален социален паразитизъм. Това 
не е върхът на демокрацията, а дъното в упадъка на морала. 
Финансизма като система и идеология с нищо не е по-добър от 
комунизма и фашизма. Напротив, той е много по-опасен от тях, 
защото тласка обществото към самоунищожение. Финансизмът е 
социално заболяване по-опасно от комунизма и фашизма взети 
заедно, защото разрушава самата тъкан на обществото и протича без 
забележими симптоми до самата му агония.  

Глобални проблеми предизвикани от финансизма   

Промените, които настъпиха през втората половина на 20-ти и 
началото на 21-ви век са продукт от развитието на последния все още 
жив социално-инженерен проект – финансизма, безжалостната 
експлоатация на природните ресурси, илюзорното мислене на 
геополитическите стратези и амбицията на САЩ да доминира и 
владее света посредством установяването на един утопичен Нов 
световен ред. Глобалните проблеми се отнасят до всички сфери на 
живота. Те могат да се класифицират по няколко показателя, но 
водещото деление е по сфери на проявление: нежива природа, 
екология, социални проблеми.  
  

Замърсяване на околната среда и климатични промени. Тези 
проблеми се отнасят до неживата природа. Те са следствие от 
взаимодействието между обществото и природата в условията на 
икономическия детерминизъм. Системата на финансизма принуждава 
хората да разрушават земните и сладководните системи, емитират 
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парникови газове и разпръскват големи количества селскостопански 
химикали в околната среда. Това води до замърсяване на въздуха, 
засилване на парниковият ефект, разширяване на озоновата дупка, 
киселинните дъждове, замърсяване на водите на сушата и на 
Световния океан; намаляване на размера на обработваемите земи 
поради ерозия, обезлесяване, замърсяване на почвите, нарастване на 
площта на пустините и др.   

Четири от процесите, които вредят на живота на Земята са 
надвишили критичните си нива. Това са: климатичните промени, 
загубата на целостта на биосферата, промените в земните системи и нивата на 
фосфор и азот, изхвърляни в океаните. Нивото на въглероден диоксид през 
2018 г. е достигнало 410,31 ppm (части на милион въздушни молекули) 
и е рекордно високо, а изчезването на биологични видове е с темп с 
над 100 пъти по-висок от нивото преди 60 години. Всичко това води 
до нарушаване на целостта на биосферата. Учените намират, че 
поглъщателния капацитет на въглероден двуокис е около 3.5 милиона 
тона годишно. Човешката дейност прибавя годишно по 7 милиона. 
Консумацията е с 25% по-голяма от възможностите на природата да 
регенерира или абсорбира този технологичен  отпадък. Едно 
повишение на температурата над 2.5°C заплашва между 20 и 30% от 
растителните и животинските видова с риск от изчезване. 
Арктическите ледове се топят по-бързо от очакваното. Климатичните 
промени достигат до точката при която няма възможност за 
възстановяване. През поредните 14 години се отбелязват нови рекорди 
в повишението на глобалните температури.  2014 г. е била най-
топлата, откакто се водят записи. Промените в климата ще имат 
сериозни последствия за начина ни на живот. Това означава по-силни 
бури, по-сериозна суша, по-дълги сезони на горските пожари. Според 
учени от Националния център за възстановяване на климата в 
Мелбърн, ако съвременното общество продължи да бъде зависимо от 
емисиите парникови газове съвсем скоро ще бъде премината 
критичната точка, след която няма връщане. Ще 
последват катастрофална поредица от неконтролируеми събития, 
които ще доведат до гибелта на човечеството около 2050 г.  

Недостатъка от питейна вода е друга опасност. През 2025 г., 1.8 млд. 
души може да живеят при недостиг от вода, достатъчно условие да се 
предизвика масова емиграция. Други 3 млд. може да изпитват системен 
недостиг на вода. Днес около 750 млн. души живеят под прага от 1700 
m³ на човек годишно и повече от 1 млд нямат достъп до пречистена 
питейна вода. Урбанизацията повишава потребността от вода по-
бързо от възможностите на водоносните мрежи да я достави. 
Обработваемата земя става по-солена, а подземните води – замърсени. 
Природата също се нуждае от достатъчно количество вода за да 



 

152 

поддържа живота. Около 80% от заболяванията в развиращите се 
страни са свързани с водата. 

 Екологични проблеми. Екологичните проблеми се отнасят до 
живата природа. Те се изразяват в унищожаване на растителни и 
животински видове, биоценози, (съобщество от живи организми) и 
екосистеми. През времето на биологичната еволюция, природата е 
формирала механизми за установяване на равновесие и компенсация 
при временни изменения в неблагоприятна посока за живота на 
земята. Хората унищожават системите за поддържане на живота на 
Земята в мащаб, какъвто не е наблюдаван през 10 хилядната човешка 
история. Шестдесет процента от капацитета на екосистемата е 
унищожена или вече нестабилна. Обезлесяването, изчезването на 
стотици видове, биоразнообразието и съхраняването на природата са 
глобален проблем произтичащ от настоящата социално-политическа 
и икономическа система, които са нерешими без радикални промени в 
самата система.  

Експерти по биоразнообразието към ООН предупреждават, че 1 
милион видове от съществуващите 8 милиона, са застрашени от 
изчезване и тази тенденция се ускорява. Главни причини за 
изчезването на биологичните видове в наши дни са: неправилното 
използване на земята (интензивно селско стопанство, обезлесяване); 
директната експлоатация на ресурсите (лов, риболов); климатичните 
промени; замърсяването на околната среда; инвазивните видове. Това 
е системен проблем и вината за това е на управляващите елите. 
Поради хищническата експлоатация на природните ресурси 
човечеството сега използва 1,75 пъти по-бързо от капацитета за 
възстановяване на екосистемите. Това изчерпва природния капитал на 
планета и намалява бъдещия й регенеративен капацитет. Начините за 
използване на ресурсите са твърде различни в различните страни: 
Някои страни изчерпват националните си ресурси за цялата година 
само за няколко месеца. Ако всички живеят като французите, са 
нужни  ресурсите на 2,7 планети, а потреблението на американците 
изисква наличието на 5 планети.[28]   

Според доклад на „Оксфам”, публикуван в навечерието на 
годишната сесия на Общото събрание на ООН през 2020 г. за 
периода от 1990 до 2015 г. Най-богатите 10 процента или около 630 
милиона души, са отговорни за над половината (52 на сто) от 
въглеродните емисии. Най-богатият 1 процент (около 63 млн. души), 
са отговорни за 15 процента от тях; а по-бедната половина от 
човечеството е отговорна за едва 7 процента от емисиите. Според 
„Оксфам” най-бедните плащат цената за потреблението, на което се 
радва богато малцинство.[29] 
Генетично модифицираните храни са друг проблем. Има ли право 
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човечеството да пренаписва генетичния код, формиран милиони 
години, създавайки нови форми на живот или променяйки бъдещите 
генерации? Има ли баланс между научното търсене и генериране на 
познание, което би довело до катастрофа.           

Социални проблеми – Заплаха за световния мир. Войните са 
съпътствали човечеството през цялата му 10,000 годишна история. 
Войни са се водили за роби, земя, ресурси, власт, идеологии. 
Основната предпоставка за войните е йерархическата структура на 
обществото през целия този период. Може да се очаква, че с прехода 
към хоризонтална структура, войните ще изчезнат като форма за 
разрешаване на конфликти. Днес в условията на геополитиката 
дефиницията на понятието „война” е твърде разтегливо и 
преднамерено замъглено. В зависимост от приетата дефиниция в 
момента САЩ са ангажирани от една до 134 войни. Сигурно е, че 
днешните локални войни са многократно по-разрушителни сравнение 
с тези от миналото. Те унищожават човешки и природни ресурси, 
както и инфраструктура за милиарди. Това безумие може да се обясни 
само с абсурдността на самата геополитика на противопоставяне на 
нациите.  

Надпревара във въоръжаването. През 2015 г. 9 държави притежават 
15,850 ядрени бойни глави. Спорд Флагман [30] в началото на годината 
САЩ са имали 6185 ядрени бойни глави, а Русия - 6500. И двете 
страни са намалили запасите си в изпълнение на двустранния Договор 
за намаляване на ядрените оръжия от 2010 г., известен като Нов 
СТАРТ (New Start).  Според Уикипедия Великобритания разполага с 
300, Франция – 290, Китай – 240 (?) ядрени глави. По официални 
данни към момента ядрени опити по страни са: САЩ – 1054, СССР – 
715, Франция – 210, Великобритания – 45, Китай – 45, Индия – 6, 
Северна Корея – 2, Пакистан, Израел и Южна Африка – 1. Още през 
1950-те години ядрените оръжия биват усъвършенствани за 
грандиозни разрушения. Най-мощната американска водородна бомба, 
„майката на всички бомби” – „Castle Bravo” е с 15 мегатона тротилов 
еквивалент. В отговор СССР създаде най-мощната водородна бомба в 
историята на човечеството - AN602 „Бащата на всички бомби” с 60 
мегатона тротилов еквивалент. AN602 е 4,000 пъти по-мощна от тази 
която разруши Хирошима и три-четири пъти по-мощна от 
американската „майка на бомбите”. В момента натрупания ядрен 
потенциал е в състояние да унищожи планетата 20 пъти. Това е чиста 
лудост. Поразителен е факта, че военния бюджет на Съединените 
щати е приблизително равен на военните бюджети на всички 
останали страни взети заедно и разполагат с 807 военни бази в 134 
страни. В световен мащаб военните разходи годишно възлизат на 1 
трилион долара.  
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Заплаха от средствата за масово поразяване. През последните години 
към арсенала на класическите средства за масово поразяване се 
прибавят нови. САЩ информират за нови оръжия и средства за 
поразяване – кибератаки, електронни атаки и атаки срещу 
финансовата система. В доклад на Юнивърсал Стратеджи Груп 
„Оръжия за масово унищожение – развиваща се заплаха”, 
спонсориран от Пентагона, се казва, че наред с традиционните 
заплахи и химическото и биологично оръжие САЩ са принудени да 
се противопоставят и на новите заплахи. Сред тях са хакерските атаки, 
използването на електромагнитни импулси и икономически саботажи. 
Без съмнение разпространението на оръжията за масово поразяване е 
растяща заплаха за международния мир и сигурност; рискът 
терористите да се снабдят с химически, биологически, радиологични 
и ядрени материали добавя нови измерения на тази заплаха.  

Тероризъм. Тероризма е едно от най-грозните лица на 
геополитиката и в същото време глупав ход на геополитическите 
стратези възприемащи света като „голяма шахматна дъска”. Тук няма 
да навлизаме в геополитическите аспекти на конкретните 
терористически акции, които промениха света през последните 
десетилетия, да оценяваме определени официални или 
конспиративни теории за всяка терористична акция. Това е работа за 
бъдещите историци,  които в дистанцията на времето ще погледнат 
по-безпристрастно на тези събития и ще се опитат да открият 
истината за тях. Нашата гледна точка се определя от изясняването на 
тероризма като информационен процес – поява и развитие на една 
социална иновация замислена като идеологическо оръжие за борба с 
противника и превърнала се в реална заплаха за унищожаването на 
човечеството  заедно с тези, които го провокираха.  

Корените на тероризма се губят в мръсните игри на специалните 
служби от времето на студената война. Развитието му може да се 
проследи в няколко направления: етапи, обхват, мощ и насоченост. 
Първият етап са споменатите специални операции за дестабилизиране 
на противната страна и нанасяне на материални и морални 
поражения. Втория, е етапа на контролирания тероризъм и третия 
етап е този на неконтролируемия тероризъм. В процеса на това 
развитие тероризма прерасна от локален в глобален и от извършван 
от отделни лица и малки групи в такъв планиран и извършван от 
държавни институции и цели държави. Наскоро в едно интервю Ноам 
Чомски обвини САЩ за използването на тероризма във външната 
политика.[31]    

Тероризма също се разви по отношение мощта на използваните 
средства: от леко въоръжение и самоделни бомби до използването на 
самолети и мощни взривни устройства; от извършването им в 
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реалното пространство до кибератаки. Последното развитие е по 
отношение на целите – от случайни жертви за предизвикване на страх 
и несигурност към внимателно подбиране на целите с оглед 
провокиране на реална или мнима воина.  

Възниква въпроса кому е нужен тероризма като локална или 
глобална заплаха? Отговора е елементарен – на властовия елит 
(финансов, политически и военен). За да заставят хората да приемат 
условията на Новия световен ред, предлагащ „мир, спокойствие и 
благоденствие”, е необходимо да се поддържа изкуствено: социална 
несигурност, опасност от войни и всичко което води до 
противопоставяне и нестабилност. Такава политика може да е израз на 
егоизъм и цинизъм, но нали „победителите не ги съдят”.  

Развитието на тероризма е пример за „негативна мутация” плод 
на субективния фактор представен от властовия елит. Той е 
деструктивна иновация заложена с цел да се увреди на противника, но 
веднъж „имплантирана” в обществото тази иновация започва собствен 
живот и развитие. Преминавайки през посочените стадии на развитие, 
постепенно се превръща в световен и неконтролируем проблем, 
заплашващ сигурността на обществото. Този случай нагледно показва 
колко деструктивни могат да се окажат идеите и действията на хората 
от „мозъчните центрове” определящи глобалната политика 
посредством ходове по „голямата шахматна дъска”.  

Появата и развитието на тероризма, наподобява появата и 
развитието на кибернетичната война. Създаването на компютърни 
вируси от хоби на любители, на определен етап се спонсорира от 
правителства с оглед нанасяне на вреда на неприятелски държави. 
Развитието на това оръжие се превръща в заплаха за цивилизацията, 
защото може да излезе от контрол и попадне в ръцете на екстремисти.  

Нарастване на пропастта между бедни и богати. 
Частнокапиталистическата форма на присвояване еволюира от 
формулата на Маркс: Пари – стока - пари' до: дълг - пари – дълг'. 
Доколкото зад дълга не стоят реално изработени пари, а просто 
въздух, то и дългът е нещо фиктивно. Тук фактора стока липсва, но за 
да се изплати дълга, някаква стока следва да се произведе или да се 
извърши определена услуга. По-съществения момент обаче е, че по-
голямата част от евентуалната печалба, предварително е 
преразпределена под формата на лихва към банката, която е 
лицензирана да създава с нищо необезпечени пари. По този начин 
произвеждайки пари от въздуха капитализма анализиран от Маркс се 
трансформира във финансизъм. Това доведе до непрекъснато 
увеличаваща се пропаст между богати и бедни.  

Според проучване на Oxfam през 2014 г. най-богатите 1% от 
хората притежават 48% от световното богатство. Останалите 52% се 
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разпределят между останалите 99% от пълнолетното население, като 
тук богатството отново е концентрирано във втората група на най-
богатите в света. Реално 80% от населението на Земята разпределя 
само 5.5% от световното богатство. Ако тенденцията на увеличаване 
на концентрацията на богатството продължи, Топ 1% ще притежават 
повече от притежаваното от 99% от хората през 2016 г. Тяхното 
богатство се увеличи от 44% през 2009 на 48% през 2014 г.,  [32], [33], [34],  

Тази концентрация е симптоматична с това, че се приближава до 
концентрацията на капитала в ръцете на патрициите от Римската 
империя или феодалните аристократи от времето на техния упадък.  

Днес (2018) във Великобритания 14,000,000 души живеят в 
бедност.[35] В световен мащаб 10,9% от света живеят с по-малко от 2 
долара на ден. Една трета от цялото градско население живее в 
бедняшки квартали. В Африка на юг от Сахара 42% от населението 
живее с по-малко от 1,90 долара - международната линия на 
Световната банка за крайната бедност. Около 1.1 милиард живеят в 
крайна бедност.[36], [37], [38] 

Според Банката за международни разплащания, правителственият 
дълг на страните от Г7 е нараснал от 40% до 120% от БВП за периода 
от 2007 до 2014 г., Взети заедно, общият дълг е нараснал до $57 
трилиона изпреварвайки много глобалния растеж. Тази задлъжнялост 
заплашва не само европейската но и световната икономическа 
стабилност, защото това ще предизвика повишаване на данъците и 
по-висока инфлация.   

Като се има предвид, че брутния вътрешен продукт на 
обществото като цяло е около 60 трилиона долара с възможност да 
достигне $200 трилиона годишно до 2050 и че след 1980 г., 
финансовите активи на света нарастват от 12 трилиона долара  до 225 
трилиона долара, много пъти по-бързо от ръста на световната 
икономика, то става ясно, че дори днес безработицата би могла да 
бъде ликвидирана и се осигури задоволителен стандарт за всички хора 
на планетата. Това обаче не става, защото около 80% от тези фондове 
са насочени към финансови спекулации, вместо да бъдат инвестиране 
в самата икономика.    

Според икономистите между 1973 и 2000 година средните доходи 
на долните 90 % от американските данъкоплатци са паднали със 7 %, а 
доходите на 1 % най-богати са се увеличили със 148 %, на 0.1 % най-
богати – с 343 %, а на най-богатите 0.01 % – с 599 %. След кризата 
през 2007-2008 г., тази разлика се задълбочава. Според данни на Форбс 
и Института за политически изследвания, общото богатство на всички 
милиардери в САЩ се е увеличило с 1,009 трилиона долара или 34%. 
Само  за няколко месеца през 2020 г., в резултат от Ковид-19, 
богатството на милиардерите  се е увеличило от около 2,947 трилиона 
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долара на 3,956 трилиона долара. От над 600 американски 
милиардери, петте най-богати от тях отбелязаха 73-процентно 
увеличение на своето общо богатство през този период, от 358 млрд 
на 618 млрд долара. [39] Този ръст е съпроводен със срив на доходите и 
богатството на милиони американци, което поражда национални и 
глобални противоречия. 

Суровинно-енергийни проблеми. През ХХ в резултат от 
свръхпроизводството и високите темпове на добиване на полезни 
изкопаеми, доведоха до изчерпване или намаляване на запасите им в 
много региони на света. Без съмнение ако тази хищническа 
експлоатация на природните ресурси се запазят, те много бързо ще 
бъдат изчерпани. Същото се отнася и до изчерпването на 
невъзстановимите енергийни суровини.  

Демографски проблеми. Демографския проблем се определя от 
несъответствието между равнището на икономическо развитие, 
наличните ресурси, производството на храни и стоки и нарастването 
на броя на населението. Той намира проявление в две форми – 
демографски взрив и демографска криза. Демографският взрив е 
характерен за развиващите се страни от Азия, Африка и Латинска 
Америка и се изразява в рязкото нарастване на броя на населението. 
Високата раждаемост в тези страни ги изправя пред редица социални 
проблеми свързани с изхранването, здравеопазването и 
образованието. Демографската криза е характерна за развитите страни 
в Европа. Изразява се в застаряване на населението, което също 
поражда социални проблеми свързани с работната сила, характера на 
потреблението, социалното осигуряване и др. подобни.  

При феодализма в земеделието са работили 80-90 %, полу-
грамотни и неграмотни фермери,  днес за различните страни те са 
между 3 и 7 %. След механизацията в селското стопанство, заетостта е 
занижена драстично, но хората не са станали излишни. Те са 
погълнати от набиращата скорост индустриализация. Развиващото се 
общество, не прави хората излишни, а само ги пренасочва към нови 
сфери. Индустриализацията е погълнала около 80% от активната 
заетост, но след роботизацията в нея  ще работят от 3 до 8% в 
качеството на обслужващ персонал. Това не значи, че другите са 
излишни, както си мислят зловещи персонажи като Сорос, Гейтс и 
много други представители на либералният капитализъм и НСР. 
Прибързаният отговор на технократите е, че тези хора стават 
излишни и по-някакъв начин човечеството  следва да се освободи от 
тях, редуцирайки населението на планетата до 1 милиард или дори до 
500 милиона. Причината за тези разсъждения са, че корпоративният 
елит разглеждат човека в чисто икономически аспект, като 
производител и потребител, а духовното му развитие се свежда само 
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до образованието му като  „конкурентен субект на трудовият пазар”. 
Това е разбираемо, защото в средновековието и феодализма човекът  
е разглеждан като вярващ субект загрижен за спасяване на душата си. 
Преход към нова формация би означавало промяна на старото 
разбиране. От позицията на Новата парадигма, индивидът е творец на 
познанието и звено от предаването му от поколение на поколение. 
Следователно той следва да се разглежда преди всичко като духовен 
фактор, в който икономическият компонент е само една част от 
дейността и развитието му. Според статистиците след епидемии се 
раждат повече деца, а след войни се раждат повече момчета. Това 
означава, че обществото има механизъм за саморегулация и намесата в 
него не е провяа на висока интелигентност. 

Без съмнение, новото общество открива огромни и почти 
безгранични възможности за духовно развитие и реализация, но 
повишава изискванията към бъдещите поколения. Очевидно е, че 
демографската структура се саморегулира, а идеите за изкуственото 
редуциране на „излишното население” е чисто безумие породила се в 
главите на хора дилетанти в сферата на обществените науки. 
Манталитета на технократите е един от проблемите на човечеството. 
Те пренасят системното си мислене от технологиите, които са 
инженерна област в сферата на обществото, за което имат само 
повърхностни познания. От тук следват идеите за следене, персонални 
база данни, ваксинации за решаване на демографският проблем и т.н.  

Изостаналост на „Третият свят” . Неравномерното развитие на 
различните региони на света се определя от геополитиката на 
експлоатация на по-слабо развитите страни посредством виртуалната 
колониална система наложена от финансизма (неолиберален 
неоколониализъм).   

Корупцията, геополитически хаос, упадък  на моралните  
ценности, некомпетентността на управляващия елит също са глобални 
проблеми, но те или не се осъзнават напълно от обществото или не се 
дискутират от лоялните медии.  

Причините за възникналите и нерешими от отделна нация 
глобални проблеми са от субективен характер. Те произтичат от 
няколко фактора:   

а) Грешки произтичащи от сложността на обществото и управлението 
му в дефицит от знание. Този проблем в момента се решава от 
репрезентативната демокрация, посредством участието на 
политически партии с различна философия и визия за това как следва 
да бъде устроено и управлявано конкретната общност.   

б) Грешки произтичащи от тясната специализация. Немския 
философ Лайбниц се смята за последния енциклопедист. Ръста на 
познанието след него налага тясна специализация. Тясната 
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специализация от своя страна затруднява виждането на цялостната 
картина на обществото. Учените и експертите  работят в границите на 
една подсистема от която правят необосновани обобщения за цялата 
система. Например икономистите схващат света като чисто 
икономически отношения; финансистите – като финансови пазари; 
генетиците предлагат пренаписване на генетичния код и създаване на 
хиляди нови видове, включително нов свръх разумен вид –  Хомо 
сапиентисимус; технократите ни уверяват в неизбежността на 
цивилизация от роботи. Подобно откъсване от системата и нейната 
еволюция и неправомерни обобщения са груба грешка със сериозни 
последици от създаването на модерна митология. Днес най-значимите 
„файлове” на човешкото познание се намират в няколко милиона 
глави. Познанието включва както проверено в практика знание, така и 
спектър от вярвания, стари и модерни митове. Приемането, 
преработката и предаването на познанието при тази ситуация на 
всички нива от глобално до битово е твърде неефективен процес. 
Възможно е обаче да се изгради система, която да оптимизира този 
процес, така че никой да не работи извън сферата на своята 
компетентност. Тази възможност ще обсъдим по-късно.  

в) Грешки произтичащи от илюзорното мислене на управляващия елит. 
Става въпрос за все още непреодолени социални нагласи и митове, 
исторически наложили се вярвания, които не са адекватни за 
постигнатото ниво на развитие, но все още битуват в социалната 
практика. Примери за подобни грешки са доминиращия днес 
икономически детерминизъм, необходимостта от непрекъснат 
икономически ръст, различни идеологии, геополитическите 
бълнувания за шахматни дъски, сфери на влияние, полюси на света, 
превъоръжаване и други подобни.   

г) При йерархическите общества винаги е имало група от 
привилегирован елит, който всячески се е стремял да запази 
съществуващото статукво посредством пропаганда на своята идеология, 
която често преминава в преднамерена демагогия и манипулация на 
общественото мнение. Примери за това са широкото пропагандиране 
на Новия световен ред, PR агенциите, които съзнателно заблуждават 
избирателите, лобизъм като форма на узаконена корупция и всички 
други форми на корупция и търгуване с влияние.  

д) Демокрацията е колективен механизъм за вземане на решения. 
Тя е по-мощна и сложна в сравнение с автокрацията, но недостатъчна 
за решаване на проблемите на твърде комплексното общество. 
Възможностите на демокрацията са ограничени от самата същност на 
този механизъм, за вземане на решения, чрез избиране един от два 
или няколко варианта, за да решат самия проблем. По-подробно, тази 
характеристика на процеса на вземане на решения ще бъде разгледана 
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по-долу.  
Всички изброени по-горе причини са различни аспекти на една 

фундаментална причина – икономическия детерминизъм, върху който се 
изграждат както капитализма, така и трите социално-инженерни 
проекти определяли историята на 20-ти век. Корена на злото обаче е в 
последния все още не отхвърлен финансизъм и произтичащата от 
него геополитика на противопоставяне и стремеж за доминиране. Ако 
обществото се развиваше като една самоорганизираща се система то 
повечето от проблемите не биха възникнали. Намесата на субективния 
фактор в сфери, които не са му подвластни поражда глобални проблеми.  

Глобалните проблеми породени от некомпетентността, 
алчността, егоизма и  демагогията на финансово-корпоративния елит, 
е ярко доказателство за неспособността му да управлява обществото. 
Разбира се, тези проблеми не може да бъдат решени от хората и 
системата които са ги породили. Като реакция на глобалните 
проблеми, обективният фактор отговаря с генерирането  на 
екзистенциални проблеми, които изправят света пред дилемата – 
цивилизационна промяна или самоунищожение. Тези екзистенциални 
проблеми ще разгледаме по-късно.  

Наличието на толкова много и разнообразни по своето естество 
проблеми на модерното общество свидетелства за това, че в случая се 
касае за сериозен дисбаланс на самата система. Очевидно е, че 
проблемите са твърде комплексни и не могат да се разрешават отделно 
един от друг. Нужен е системен подход за балансиране на системата, 
която да ги разреши по естествен път. Да се предложи Нова парадигма 
за социалното развитие означава да се намери решение на глобалните 
проблеми генерирани от доминиращата днес парадигма на 
икономически детерминизъм и произтичащата от нея геополитика. 
Това е и голямото предизвикателство пред човечеството днес.  
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Глава шеста 
 

Геополитиката между идеологията и социалната 
философия  

 

 Проблемна ситуация 
 

Обществото е твърде комплексна и постоянно развиваща се 
система от социални взаимодействия между отделните индивиди и 
множество от различни човешки общности. По тази причина то се 
изучава от редица частнонаучни дисциплини, фокусирани върху 
определени конкретни сфери на обществото и индивида и носещи 
обобщаващото име – обществени и хуманитарни науки. От тях 
социалната философия, политологията и социологията са най-тясно 
свързани с геополитиката.  

Понятието „геополитика” обикновено се определя като дейност, 
отразяваща влиянието на географията, икономиката, природните 
ресурси, демографията и други фактори върху политиката, и по-
специално върху външната политика на държавите, или като „наука за 
контрол и управление на пространството”. С други думи, 
геополитиката изучава зависимостта на външната политика на 
отделните държави и международните отношения като цяло, в 
зависимост от политическите и икономическите системи, както и в 
зависимост от военностратегическата ориентация на страните. 
Следователно, геополитиката се фокусира върху ролята и контрола на 
моретата и океаните, особеностите на териториите и влиянието им 
при формирането на политиката.  По този начин понятието 
„геополитика” се явява като разширена идея на понятието 
„международни отношения”. Това разширяване на понятието не 
разкрива тяхната специфика. Все пак „геополитика” и „международни 
отношения” не са синоними. Да кажем така – международните 
отношения са видимата част от айсберга, представен от избирани за 
определен мандат политици, които разрешават текущи противоречия, 
а подводната част представлява задкулисието на властовия елит 
(финансов, корпоративен и военен), което се определя от контрола 
върху ресурсите. Те определят стратегията в развитието на света в 
противоборство с други полюсни елити.     
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Тези определения пропускат и един съществен компонент – 
битката за бъдещето на човечеството, която е особено значима и 
ожесточена след разпада на световните империи в края на Първата 
световна война и се изразява в противоборство на идеологии, целящи 
световно господство – комунизъм, националсоциализъм и 
финансизъм. Геополитиката е игра на големите. Тази игра поражда 
полюсните модели и регионалните съюзи, в които по-малките 
държави играят малка или незначителна роля. Геополитиката е 
ориентирана към бъдещето и се основава на определена идеология. 
Геополитическите концепции се разработват от представители на 
академичната общност и като правило са апологетични. Обществото 
разгледано на световен уровен в крайна сметка следва определена 
идеология. Международните отношения отразяват  практическата 
дейност по управлението на държавите без оглед на тяхната 
икономика и военен потенциал. Политическите решения в този 
случай  са по-скоро прагматични отколкото идеологизирани. В 
момента в геополитиката се забелязва преход от идеология към 
системен подход, но този момент е все още неосъзнат от политиците, 
 държавниците и политическите анализатори.   

Идеологиите са спекулативни концепции за същността на 
обществото. Те представляват система от възгледи и идеи относно – 
икономиката, културата и формата за управление, характерни за 
определена социална група, класа или политическа партия – леви, 
десни, консерватори, либерали, неолиберали, либертисти, ислямисти, 
военни, икономисти, технократи, футуристи, финансисти и т.н. 
Характерното за идеологиите е, че част от тези идеи са проверени 
истини, а друга част са чиста илюзия. Проблема не е в смесицата от 
истини и заблуждения, а в това, че никой не може да разграничи по 
логичен път, илюзиите от истините в една идеология. Това става в 
социалната практика срещу определена цена. Политиците изграждат 
своя мироглед съзнателно или несъзнателно повлияни от определени 
философски идеи. Също така характерно за идеологиите е, че те се 
стремят към световно господство и защитават интересите на 
определена група от обществото.   

Идеологиите тласкат социално-инженерните модели за 
организация на обществото към саморазрушение, защото отстраняват 
отрицателните обратни връзки и подсилват положителните връзки 
саморегулиращи системата с цел ускоряване на развитието й. В 
краткосрочен план това действително води до ускоряване на 
развитието, но в дългосрочен план води до недоверие към системата, 
хаос и неизбежен крах. Субективния фактор може да отклони или 
забави, но не може да отстрани напълно действието на обективния 
фактор. Идеологиите на комунизма и фашизма минаха в историята, 
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но човечеството заплати висока цена за отхвърлянето на техните 
илюзии. В условията на финансизма действието на обективния 
фактор се проявява посредством генериране на глобални проблеми, а 
цената на илюзиите се очертава да бъде по-висока от цената заплатена 
за комунизма и фашизма взети заедно.  

Социалната философия е наука, която обобщава познанието на 
социалните и хуманитарните  науки. Тя изследва, разкрива и обяснява 
най-общите принципи, връзки и взаимоотношения в обществото 
разглеждано като жива, разумна и еволюираща система. Социалната 
философия няма изградена единна теория. На сегашния етап от 
развитието си тя се представя от десетина философски школи: от 
класическия марксизъм и неомарксизъм познат като Исторически 
материализъм до по-нови теории за индустриалното и 
постиндустриалното общество, информационното общество, 
имперският глобализъм и др.   

Социалната философия е по-общо понятие от идеологията. Тя 
очертава границите на социалното познание предлагайки най-общата 
картина за света. В тези граници се развиват множество идеологии 
отчитащи културните и класови различия, целеполагането  и други 
фактори. От своя страна геополитиците се опитват да 
операционализират някои от тези концепции в конкретни политики. 
По тази причина по-влиятелните от тях формират и самите 
идеологии. Три от тези идеологии определиха съдбата на 
човечеството през 20-ти век. Например Ленин разви идеологията на 
болшевизма  върху философските и икономически идеи на К. Маркс. 
Тази школа от социалната философия е известна под името 
Исторически материализъм и има за цел да изгради един по-
справедлив от капитализма обществен строй. Националсоциализмът е 
расистка идеология, формулирана от Хитлер върху традициите на 
немската геополитическа школа, гравитираща около идеята за 
„жизненото пространство” и твърде погрешната интерпретацията на 
философията на Фридрих Ницше за свръх-човека (Ubermensch). 
Всъщност разликата между двете идеологии е, че комунизмът 
абсолютизира ролята на колектива, а нацизмът изопачава ролята на 
личността. Опитите тези идеологически модели за организация на 
обществото да се превърнат в световни модели, бяха определени от 
болшевиките като „Световна революция”,  а от нацистите – като „Нов 
ред”  или изграждане на „Хилядолетен райх”. Тези две политически 
идеологии внесоха драматични промени в обществото през първата 
половина на 20-ти век, но имаха кратък живот и преминаха в 
историята като провалили се социално-инженерни проекти. Най-
дълбоки промени в обществото през втората половина на 20-ти век 
оказа безименната революция, извършена от финансовия елит, която 
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промени капитализма, превръщайки го от промишлен във финансов. 
За разлика от предходните две политически идеологии, тази 
идеология е икономическа по природа и може да се определи като 
финансизъм.   

Съвременната Западна политика се изгражда върху основите на 
позитивизма, а Сорос и задкулисието представено от властовия елит 
(финансов, корпоративен и военен), паразитира върху философските 
идеи за Отвореното общество на Анри Бергсон и Карл Попър. 
Поради комплексността на своя предмет и обект на изследване 
социалната философия все още предлага едностранни виждания, 
акцентирайки на определени значими за конкретния етап на развитие  
като технологично развитие, ролята на информацията, изкуствения  
интелект и  т.н. Бъдещето на социалната философия е в еманципация 
от идеологическите наслоения и разглеждането на човечеството като 
жива и разумна система или метафорично казано – като „жив 
организъм”, плод на биологичната еволюция, развило обществено  
съзнание, култура,  икономика и форма за управление.     

         Геополитиката като идеология   

Днес стотици книги, хиляди статии и телевизионни предавания 
са посветени на геополитиката. Всички те имат смисъл, а някои от тях 
предлагат задълбочени анализи, обясняващи какво става в света. За 
разлика от геополитиката обаче, фокуса на социалната философия не 
са текущите събития като съдбата на САЩ, Русия, Европа, Китай, 
Индия, Средния Изток и т.н., а съдбата на човечеството като цяло. За 
съжаление геополитическите стратегии не предлагат ясна визия за 
бъдещото общество. Вместо това се предлагат и обсъждат 
спекулативни концепции като Нов световен ред, Световен халифат, 
полюсни модели, регионални съюзи, сблъсък на цивилизациите, края 
на историята и т.н., оставащи в рамките на икономическият 
детерминизъм или финансизма като идеология. Не се търсят и 
изследват законите на общественото развитие, върху които да се 
изгради научнообоснована концепция, която да определя и 
геополитиката.    

Днес геополитиката се доминира от концепции предложени от 
стратези като Зб. Бжежински (Zbigniew Brzezinski),  Джозеф Най 
(Joseph Nye), Джийн Шарп (Gene Sharp), Франсис Фукуяма (Francis 
Fukuyama), Стивън Ман (Steven Mann) и др. Една от най-популярните 
метафори в геополитиката е, че света е нещо като огромна шахматна 
дъска където различни политически играчи мерят сили в стремежа си 
да доминират и превърнат света по свой образ и подобие в 
еднополюсен модел. Те вярват, че борбата за надмощие между 
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нациите и държавите и доминирането на по-силния играч е фактор 
доказан от целокупната човешка история и следователно е неоспорим 
факт и безспорен закон за развитието на обществото. Най-известния 
представител на този силов подход е Зб. Бжежински, който написа 
книга озаглавена – „Голямата шахматна дъска: Американското 
превъзходство и неговите геостратегически императиви”.[1] Наистина, 
от гледна точка на геополитиката, метафората за „голямата шахматна 
дъска” звучи твърде логично и убедително. Обаче, от гледна точка на 
социалната философия, която разглежда човечеството като 
самоорганизираща се система или образно казано като „жив 
организъм”, подобна картинка изглежда крайно опростителна. 
Представете си организъм, в който два органа или системи са в борба 
за надмощие или един орган от организма, който се стреми силово да 
„приватизира” кръвоносната система и отклони 90% от кислорода 
към себе си, държейки всички други клетки, органи и системи в 
състояние на кислороден глад, просто за да може да контролира самия 
организъм. Това е нещото което прави днешния финансов елит 
посредством тихата си революция за превръщането на капитализма 
във финансизъм, а финансизма в – пропагандирания Нов световен 
ред, лицемерно представян като свят без войни, насилие и мизерия. С 
други думи, това което е логично в границите на една идеология може 
да е абсурдно от гледна точка на друга парадигма.  

Метафората за света като „шахматна дъска” отразява виждането, 
че той може да се управлява само от разума. Тази политическа идеология 
е също толкова едностранна и погрешна, колкото религиозните 
идеологии за всемогъществото на бога. От тази погрешна позиция се 
обосновава и възможността най-силния играч да изгради един Нов 
световен ред със световно правителство, съставено и ръководено 
естествено от днешния властови елит. Това е невъзможно и доказано 
от историята с краха на идеологиите на болшевизма и фашизма. 
Голямата грешка на геополитиците днес е вярата, че обществото може да 
се управлява само от субективния фактор или разума, без да се отчитат 
обективните закономерности налагани от социалната еволюция. От тук и 
метафората за „голямата шахматна дъска” и вездесъщото право на по-
силния, което според Зб. Бжежински е доказало валидността си от 
цялата човешка история. Това просто не е вярно. Древния Рим пада, 
макар че е многократно по-развит в цивилизационно отношение в 
сравнение с „варварите”. В по-ново време няколко световни империи 
премериха сили в Първата световна война. Не победи по-силната, а 
монархиите бяха изхвърлени от сцената на историята като неадекватна 
и ненужна вече форма за управление на обществото. Това е така 
защото обществото се развива по законите на „двойната спирала” 
съставена от субективни и обективни фактори. Да напомним, че разума 
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твори историята, а обективните закони периодично коригират този ход в посока 
на саморегулация на обществото като система. Метафората за „шахматната 
дъска” е валидна за периодите на развитие, чрез натрупване на 
промени, но в условията на преход от една система към друга, 
обективния фактор превръща „политическите играчи” от кукловоди в 
марионетки. Това е, което метафората за шахматната дъска не отчита.  
  „Меката власт” е концепция предложена от Джозеф Най - 
младши, професор от Харвардския университет, която е опит да се 
преодолее силовия подход предлаган от Зб. Бжежински. Тя е  описана 
в книгата „Призвана да управлява: Променящата се природа на 
Американската власт” и доразвита в „Меката власт: Средствата за успех 
в световната политика”. Според тази концепция вземането на 
политически решения следва да се основат на въздействия 
посредством коопериране и позитивен пример за подражание вместо 
използването на груба сила, заплахи или пари като средство за 
убеждение. „Една страна може да постигне желаните резултати в 
световната политика, когато другите страни оценяват нейните 
ценности, подражават на нейния пример, домогват се до нейното ниво 
на просперитет и прозрачност, желаят да я последват. Социални 
ценности като демокрация, човешки права, индивидуални 
възможности за реализация са много привлекателни и могат да се 
използват като средство за влияние. В този смисъл, също така е важно 
да се набележат цели за привличането на другите в световната 
политика, а не просто да бъдат принуждавани към промяна 
посредством заплахи с военна сила или икономически санкции. 
Меката власт е способността да накарате другите да поискат желаните 
от вас резултати посредством  кооптиране на хората вместо те да бъдат 
принуждавани.”[2] Според Дж. Най меката власт се постига 
посредством влиянието върху: културата, политическите ценности и 
външната политика на другите страни. Проблема с меката власт е, че 
тя също не отчита ролята на обективния фактор; не се основава на 
историческото развитие на обществото и не кореспондира със 
същността на финансизма.   

Джийн Шарп е повлиян от учението на Махатма Ганди за 
ненасилието и разработва концепция за прехода от диктатура към 
демокрация. Концепцията за Ненасилието се основава на разбирането 
на Шарп, че диктаторите никога не са толкова силни за колкото се 
представят, а хората никога не са толкова слаби колкото те си мислят, 
че са. От друга страна насилието провокира повече насилие, което 
предоставя на диктаторите предимство оправдавайки действията им. 
Шарп често се определя като баща на цветните и кадифени 
революции. Неговата стратегия за ненасилието е повлияла на 
съпротивителните движения в света, провокирала е около 30 
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революции и вдъхновила движението „Окупирай Уолстрйт” в САЩ. 
Основните трудове на Шарп са „От диктатура към демокрация” и 
„Политика на ненасилственото действие”. Той описва 198 методи за 
ненасилствени действия подредени в 6 групи и множество подгрупи.[3] 
Теорията за ненасилието се ограничава до прехода от диктатура към 
демокрация. Тя не се отнася до прехода от една формация към друга. 
По тази причина последиците от цветните революции и движението 
„Окупирай всичко”, остават спорни, защото проблемът на 
човечеството днес е преход не от диктатура към демокрация, а от един 
изкуствено създаден модел за организация на обществото към 
еволюционна политико-икономическа формация.     

Според Фр. Фукуяма либералната демокрация е края на 
идеологическата еволюция и универсализацията на Западната 
либерална демокрация е края на историята. Нещо като черешката на 
тортата.[4] Нищо не може да бъде по-далече от истината.  

Стивън Ман е дипломат. Неговата  теория за хаоса и 
самоорганизиращата се критичност придоби популярност след 
публикуването на статията „Chaos Theory and Strategic Thought”, която 
е преведена на български от сп.Геополитика.[5] Той е единствения 
геополитически стратег достигнал до идеята за системния подход и 
ролята на науката в управлението на обществото. Стивън Ман 
правилно посочва ограничеността на механистичната парадигма 
основаваща се на Нютоновата физика и механика като теоретична 
основа за разбиране динамиката и промените в обществото през 20-ти 
век като цяло и на стратегическото мислене в геополитиката в 
частност. В стремежа си да въведе фактора „динамичност” в 
системата, той достига до идеята за необходимостта от „теория на 
хаоса и самоорганизиращата се критичност”. От философска гледна 
точка, механистичната парадигма е въплъщение на формалната 
логика, която описва линейни причинно-следствени отношения. 
„Хаоса и динамиката” на обществото през последното столетие, би 
следвало да се изследва не посредством „новата наука за хаоса” както 
предлага Стивън Ман, а със законите на диалектиката и 
диалектическата логика, анализирани и описани от Хегел още в 
началото на 19-ти век.   

Англосаксонската философия на САЩ се доминира от 
позитивизма на Огюст Конт, а подценяването, до пълното отричане 
на диалектиката е едно от основните й различия по отношение на 
континенталната философия, следваща традициите на Кант и Хегел. 
Ако „хаоса” в обществото и социалните промени се разгледат не от 
позициите на частнонаучна теория – „науката за хаоса”, оставаща в 
рамките на неживата природа, а от гледна точка на диалектиката и със 
средствата на диалектическата логика, която е създадена за 
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анализиране на динамични и развиващи се процеси, то 
стратегическото мислене в геополитиката ще има съвършено други 
измерения и смея да твърдя, ще бъде по-близко до истината. 
Например, това което Ман определя като „хаос” в диалектиката се 
определя като „единство и борба на противоположностите”. Това 
което той определя като „самоорганизираща се критичност” в 
диалектиката се определя като „преход на количествени натрупвания в 
качествени промени”. Посочването на Първата световна   война като 
пример за „самоорганизираща се критичност” също е много 
показателен. Това е именно преход на количествените натрупвания в 
ново качество – отхвърляне на монархическия институт, поява на 
гражданско общество и налагането на републиката като доминираща 
форма за управление. Това не е просто терминологично различие, 
това е методологическо различие, водещо до принципно различни изводи 
и стратегическо мислене.  

За съжаление теорията на хаоса си остава на нивото на 
закономерностите на неживата природа. Тя не може да обясни появата 
на поразяващите със своята целесъобразност екосистеми, създадени от 
биологичната еволюция и е още по-безсилна в описанието на 
промените в обществото, които се определят от свои специфични 
закони на развитие. Теорията на хаоса е наивен опит да се опишат 
динамичните процеси и развитието на обществото, т.е. неговата 
диалектика със средствата на формалната логика. За да се разбере 
обществото, следва да се разкрият законите, които го управляват. 
Подхода, който следва да бъде използван за тази цел е да се изследва 
историческото развитие на обществото от появата на Homo sapiens 
като биологичен вид и развитието на езика, мисленето и съзнанието 
до наши дни.   

Идеологическия подход към обществото води Стивън Ман до 
твърде погрешни разбирания. Например, че „войната е необходима и 
неизбежна”, че „стабилността като цел е илюзорна, сама по себе си”. 
Това е същата грешка допускана от Зб. Бжежински в концепцията му 
за „шахматната дъска” като метафора на геополитиката.  Факт е, че 
войните съпътстват човечеството през историческото му развитие от 
10,000 години, но от това не следва, че това е валидно за днешното и 
бъдещото общество. След появата на оръжията за масово поразяване – 
ядрено, биологично и химично, войната става абсурдна. В условията 
когато надпреварата във въоръжаването достигна нивото на 
гарантирано самоунищожение, при евентуален световен сблъсък, 
номинален победител няма да има. Това означава, че не войната, а 
прехода е неизбежен, а самия преход поне теоретически може да се 
осъществи и по мирен начин. Стабилността е постижима. В 
природата стабилността се постига в екосистемите. В обществото тя 
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също е постижима. За целта човечеството следва да изучи как това се 
постига от природата и с какво социалната еволюция  се различава от 
биологичната еволюция. За да се намери такова решение, е 
необходимо да се разработи Нова парадигма, обясняваща текущите 
социални процеси и насочваща прехода от днешния финансизъм към 
еволюционен модел или от изкуствен модел за организация на 
обществото към нов етап на социалната еволюция. Към този аспект 
ще се върнем по-късно.  

Разбирането на Ман, че „светът е обречен да бъде хаотичен, 
защото многообразните политически играчи в една динамична 
система, в по-голяма степен следват различни цели и споделят 
различни „ценности”, също е погрешен. Динамиката в обществото се 
определя от появата и разрешаването на противоречия на различни 
нива от неговата организация. Човечеството има една обща цел и това е 
оцеляването му като вид. Ако Ман и други геополитици не го осъзнават, 
то това е последица от идеологическия подход и стратегическото 
мислене основано на теорията за хаоса, което го затваря в границите 
на приетата парадигма на финансизма за парите като лост за 
управление на обществото.  

Разбирането на Ман за „конфликтната енергия”, която е заложена 
в основата на човешките качества определяща „целите, усещанията и 
ценностите на индивидуалния играч – като цяло” отразява самата 
същност на теорията на хаоса. Следователно според автора 
стратегическото мислене следва да бъде насочено към 
„идеологическото препрограмиране на обществото” в интерес на 
националната сигурност на Америка. Това може да се получи 
посредством вкарването в нея на подходящия идеологически „вирус”. 
Основната роля в тази политика според автора се падат на 
Информационната агенция на САЩ, Националната фондация за 
демокрация, НПО-та и образователната система. Вероятно от тук 
произтичат опитите да се пренапишат националните истории, да се 
изхвърлят от учебните програми националните герой, да се подменят 
общочовешките морални ценности с евроатлантически ценности и 
такива налагани от международни конвенции като тази за защита на 
жените и децата от домашно насилие, самоопределянето на пола и 
други абсурди. Според Ман истинското бойно поле в сферата на 
националната сигурност, метафорично казано, е вирусно по самата си 
природа. Като на нивото на индивидуалния си избор сме подложени 
на атаките на откровено деструктивни напрежения и, в частност, на 
склонността към наркотиците. А какво друго е тази склонност, ако не 
деструктивно поведение на „вирус”, чието разпространение 
придобива епидемични мащаби.  

Очевидно Ман и привържениците на теорията за хаоса не 
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отчитат факта, че вируса е деструктивен по природа. Той само руши, но 
не създава нищо ново и  си отива заедно с разрушената система. За 
„препрограмиране на обществото” са необходими нови ценности. 
Можем да допуснем, че духовните революции „препрограмират 
обществото” чрез налагането на нов морал.  Християнството 
например подменя принципа „око за око, зъб за зъб” доминиращ 
обществените отношения в Римската империя с идеята за вяра, 
надежда и любов, а Възраждането доведе до разбирането за свобода, 
равенство и братство. Въпроса е какви нови ценности предлага 
теорията за хаоса за „препрограмиране на обществото”, след като 
идеологическия вирус унищожи старите ценности. Идеологическото 
препрограмиране на обществото посредством вирус, гарантирайки 
националната сигурност на САЩ е само илюзия и идеологическа 
апологетика на една отмираща система. Апологетиката е същността на 
всяка идеология, но лош съветник.  

Метафората за вируса отразява пълното неразбиране законите на 
общественото развитие и катастрофалните последствия за 
човечеството и САЩ в частност, до които ще доведе теорията на 
хаоса приета като геополитическа стратегия. Проблемът не е само в 
това, че борбата за индивида се води с пропаганда и манипулации на 
общественото мнение, които са морално недопустими. Същността е 
във факта, че идеологиите умряха през 20-ти век. Теорията на хаоса 
вероятно е последния опит за управление на обществото посредством 
спекулативна идеология не отчитаща законите на общественото 
развитие. Да напомним, че появата, възхода и последствията породени 
от другите две идеологии – идеята за „Световна революция” на 
болшевиките и опита на нацистите да се изгради „Хилядолетен 
нацистки райх”, свършиха катастрофално и донесоха на човечеството 
много жертви, страдания и унищожени ресурси. Без съмнение такава 
ще бъде съдбата и на последната идеология насочена към 
обезпечаване на националната сигурност на САЩ и изграждането на 
един илюзорен Нов световен ред.   

Ключовата теза в теорията на хаоса е идеята за 
„самоорганизираната критичност”. Пер Бек и Чао Тан дават следното 
определение на самоорганизираната критичност: „Големите 
интерактивни системи постоянно и организирано се докарват до 
критично състояние, при което дори и някое незначително събитие 
може да стартира верижна реакция, водеща до катастрофа.”[6] 

 Всъщност това твърдение е системологичното обяснение на закона 
от диалектиката за прехода от количество в качество, формулиран още 
в началото на 19-ти в. Изобщо теорията за хаоса е опит да се обяснят 
сложни процеси, събития и явления, които от позицията на Новата 
парадигма намират много по-просто обяснение.  
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Един общ поглед върху доминиращите днес геополитически 
концепции показва идеологическата безпътица в геополитиката, 
породена от липсата на визия за бъдещето на човечеството. В тези 
концепции се предлага всичко което  може да се намери в една 
идеология – силов подход, мека власт и ненасилие. Това естествено 
поражда хаос, който провокира появата и на теорията за управляемия 
хаос. Всички геополитически концепции са апологетични по природа, 
насочени към запазване на статуквото и евентуално увековечаване на 
финансизма, представян като неолиберализъм. Проблемът е, че 
човечеството е изправено пред цивилизационна промяна ориентирана  към 
оцеляването си като биологичен вид, а това изисква нова социална структура. 
Хаоса, който цари днес в геополитиката изразяващ се в цветни 
революции, мека власт, хибридна война, свирепа пропаганда с 
използването на фалшиви новини, икономически санкции, 
контролиран хаос, полюсни модели, регионални съюзи и т.н. е 
резултат от стратегическото мислене в геополитиката основаващо се 
на изживели времето си идеологии. Стивън Ман обаче е прав в 
прозрението си, че истинската революция се осъществява в научната 
сфера а нейното влияние може да промени както характера на 
съвременната война, така и еталоните за стратегическо мислене. Това 
обаче изисква разработването на Нова парадигма основаваща се на 
историческото развитие на обществото разбирано като „жив 
организъм” и използването на диалектиката като методология и 
диалектическата логика като инструмент за анализ.  

Несъстоятелността на метафората за „голямата шахматна дъска”, 
теориите за меката власт, ненасилието, краят на историята, 
контролирания хаос и другите геополитически концепции основани 
на идеологията на финансизма, се определя от няколко фактора:   

Първо, тези които ги споделят не разбират разликата между 
човешка история и социална еволюция. Както беше вече посочено, първата 
се твори от човешкия разум, а втората – от обективните закони за 
развитие на обществото. Днес в условията на глобализацията и 
диференциацията на обществото, които го превръщат в един „жив 
организъм”, подобни идеологии са безнадеждно остарели, 
непродуктивни и дори опасни. Човечеството е в процес на 
преустройство от йерархическа в хоризонтална или мрежова структура 
наподобяваща интегритета на жив организъм и опита от 10,000 
годишна история на йерархическа организация в случая вече не е 
релевантен. Всички концепции изхождат от разбирането, че 
човешкият разум едностранно може да управлява света без да познава 
законите на социалната еволюция. Това е същата грешка, която са 
допускали хората от по-ранните епохи, които са вярвали, че всичко е в 
ръцете на бога. Една Нова парадигма следва да разграничава 
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възможностите на разума от прерогативите на обективният фактор.  
Второ, поуките от историята се определят не от наблюдаваните 

исторически събития, които могат и се интерпретират различно в 
зависимост от наличната информация и идеологическа ориентация, 
следователно – субективно, а чрез разкриване на общите закономерностите и 
конкретните закони на историческото развитие, които определят събитията. 
За тази цел е необходимо да се познават не само историческите факти, 
но и законите на социалната еволюция. Уроците на историята се 
определят не от външната прилика на  две исторически събития, която 
в повечето случаи е подвеждаща, а от разкриване характера на 
движещите сили, които ги пораждат и направляват.  

Трето, променящия се свят изисква промяна в мисленето. 
Формалната логика създадена за описване на статични процеси и 
доминираща мисленето в продължение на 10,000 години е  
неприложима при анализа  на динамични процеси, така както 
аритметичните действия са недостатъчни за изчисляването на 
орбитите на планетите от слънчевата система. В тези случаи на 
експоненциалното развитие на познанието и произтичащите от това 
кардинални социални промени е необходима диалектическата логика, 
която отчита тези промени. Затова хората, които се опитват да обяснят 
обществото или да го ръководят, предварително следва да изучат 
законите на развитието (диалектиката) и по-специално 
диалектическата логика. Диалектическата логика е твърде комплексен 
инструмент за изследване и описване на динамични процеси; 
процеси, които не могат да се изследват и опишат със законите на 
формалната логика. Търсенето на сфери на влияние, полюси, 
политически и икономически санкции и други подобни залитания, 
плод на икономическия детерминизъм и формалнологическия анализ 
са просто геополитически абсурди. В живия организъм не може една 
система да доминира и подчинява останалите, защото те работят в 
синхрон. При нарушение на този синхрон говорим за заболяване на 
организма. В този смисъл комунизма, фашизма и финансизма може да 
се разглеждат като социални болести. С първите две „имунната 
система” (обективния фактор) на обществото се справи, остана само 
финансизма, който определя геополитиката днес и може да се 
разглежда като  вид злокачествен рак, пуснал своите метастази във 
всички сфери на живота. Следователно, войните, унищожаването на 
природни и човешки ресурси, средствата за масово поразяване са 
престъпление срещу човечеството и трябва да бъдат 
криминализирани и решително отхвърлени. Те могат да изчезнат от 
лицето на планетата само след краха на финансизма като модел за 
организация и управление на обществото.  

Четвърто, геополитиците увлечени от планетарния шах си 
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въобразяват, че поредната партия шах е между полюсните елити и, че 
всеки от тях има шанс да победи. Истината обаче е, че това е сблъсък 
между субективния и обективния фактор на развитие. В периоди на 
еволюционни преходи, полюсните елити са по-скоро фигурки от 
самия шах, които невидимата ръка на обективния фактор „размества” 
за да регулира системата. Очевидно самите елити не осъзнават това. 
Изхода от подобни партии шах е предопределен, защото при всички 
такива сблъсъци от миналото обективния фактор винаги е печелил. 
Например, в една от предишните „шахматни партии”, Франц Йосиф I 
(1830-1916) си въобразяваше, че играе планетарен шах с другите 
европейски монархии. Истината и тогава беше, че монархиите бяха 
инструмент в „ръцете” на действителния играч – обективния фактор. 
Цената на тази шахматна партия беше Първата световна война с 
милиони жертви, разпада на четири империи и дузина монархии. 
Аналогична „партия шах” беше и Втората световна война, при която 
всеки от играчите представени от социално-инженерните модели си 
въобразяваше, че ще спечели. В действителност обективния фактор 
унищожи първо единия от тях, а по-късно и другия играч.   

Политическите идеологиите са модерни религии. Политиците 
приемат някои принципи като основополагащи без никакви 
доказателства за тяхната истинност и изграждат анархически, леви, 
десни, либерални, консервативни, либертарни и т.н. идеологии. 
Трагичната история на 20-ти в показа, колко висока може да бъде 
цената за проверката идеологиите на комунизма и нацизма. Първата 
половина на 21-ви век определя мащабите на хаоса и глобалните 
проблеми, породени от идеологията на финансизма.   

Геополитиците днес ни напомнят за астрономите преди 
Коперник, приемащи Земята като център на Вселената и спорещи по 
въпроса, защо някой звезди се движат по очевидно погрешен път. Те 
се опитвали да обяснят движението на небесните тела посредством 
механичен набор от „цикли” и „епицикли”. Било е необходимо само 
да се смени гледната точка, за да се намери едно просто решение на 
всички проблеми произтичащи от изначално погрешната 
презумпция. Необходим е анализ основан на нова гледна точка за 
развитието на обществото. Това е гледната точка относно движещата 
сила на обществото. Днес доминира мнението, че това е икономиката 
и в частност парите. Истината обаче е, че икономиката е само частен 
случай отнасящ се главно до капитализма. Действителната движеща 
сила е генерирането и предаването от поколение на поколение познание, по 
простата причина, че човечеството се е развививало и преди появата 
на икономиката като структурен елемент в обществото. Когато в 
обозримо бъдеще геополитиците погледнат на света като на жива и 
разумна система или метафорично казано като на жив организъм, те 
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вероятно ще осъзнаят колко абсурдни са днешните им разбирания за 
света като шахматна дъска; едно, дву- и  многополюсни модели и 
други подобни „цикли” и „епицикли” от човешката вселена.  

Геополитиката като идеология днес е съпоставима с предходните 
две форми на обществено съзнание: политеизма от времето на 
Христос и монотеизма от времето на Възраждането. От една страна 
като форма на обществено съзнание геополитиката е безнадеждно 
остаряла идеология, а от друга – по-голямата част от хората днес все 
още вярват в нея. Съществената разлика между тях е в това, че 
остарялото мислене на жреците от ония времена не биха могли да 
навредят особено на човечеството поради относително примитивните 
оръжия, които са били на разположение на тогавашния елит. Днес 
ситуацията е друга, жреците оставащи в плен на примитивните си 
разбирания за света могат да провокират събития с непредвидими 
последствия, за които бъдещите историци, ако изобщо има такива, 
вероятно ще спорят чия е вината – на военните, на финансовия елит 
или на корифеите на геополитиката. Тази разлята, за да не кажем 
липса на отговорност за евентуални събития с непредвидим край е 
един от най-сериозните проблеми на нашето време.   

Претендентите за алтернативни полюси на света Русия и Китай 
формират собствени геополитически школи, но не предлагат визия за 
бъдещето на света извън многополюсната концепция и регионалните 
съюзи. Вероятно след провала на Световната революция и разпада на 
СССР, Русия е в състояние на посттравматична депресия, Китай е 
разпънат в амбивалентната система на държавата. От друга страна 
социалните им философи не могат да се освободят напълно от 
влиянието на Историческия материализъм. Проблемът с тази школа е, 
че тя е изградена върху доминирането на една подсистема – 
икономиката, приета за база. Културата се разглежда като надстройка 
над базата, а формата за управление се игнорира напълно, защото се 
предполага, че установената диктатура на пролетариата и 
еднопартийната система не подлежат на дискусия. Това ги поставя в 
по-неизгодна позиция, защото не приемайки еднополюсния модел и 
пропагандирания от него Нов световен ред, те все още не предлагат 
алтернативен модел за реорганизация на обществото. Русия очевидно 
се отклонява от стриктно либерален курс на Запада. Руската 
Федерация развива независим политически модел, различаващ се от 
наложилия се на Запад ултралиберален капитализъм. Тя смята, че 
държавата може и следва да се ангажира с регулирането на 
икономиката, както и да контролира стратегическите отрасли. В това 
отношение Москва може да разчита на гигантските природни 
богатства, които и гарантират съществени приходи. Очевидно е, че 
Русия и Китай имат нужда от  разработването на цивилизационен модел, 
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който да превъзхожда идеологическите модели и да го 
противопоставят като алтернатива на Новият световен ред.  

Изобщо в резултат от геополитическите стратегии на 
цивилизованият Запад за последните 50 години са извършени над 170 
преврата, интервенции, бомбардировки и политически убийства в над 
180 суверенни държави и погубени между 17 и 20 млн души. Запада 
бомбардира Белград, разлюля Близкия изток, рекетира и трови 
Европа с „руска заплаха“, за да я омаломощи, превземе и подчини. 
Това е същият Запад, който за последните 18 години организира и 
финансира серия държавни преврати, наречени „Цветни революции”: 
Сърбия през 2000; Грузия - 2003; Украйна – 2004 и 2005 ; Киргизстан 
2005; опит за революция в Беларус - 2006 и Армения - 2008; Молдова - 
2009; Киргизстан -2010;  провокации в Русия 2011-2013 и Украйна 
през 2013 и 2014; също провокации в Молдова през 2015- 2016 и 
Армения - 2015. Тези акции се разработват от университети като: 
Харвардския проект от 1985 (Harvard Project on the Soviet Social 
System), и Хюстънски проект 1991 и се реализират под егидата на 
Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID), Freedom 
House, Института за глобални перспективи на Колумбийския 
университет, Института на Маккейн и дузина други неправителствени 
организации.  

В момента обществото се намира в условията на „контролиран 
хаос”, който според някои стратези е необходим за управлението му. 
За да оцелее, човечеството има нужда не от нова идеология, а от 
научнообоснована визия относно своето бъдеще. Наистина, написано е много 
за посткапиталистическото общество, но то е от позициите на 
икономическия детерминизъм и остава в границите на 
съществуващата парадигма. Новата парадигма следва да обяснява 
механизма на обществото – принципи, развитие и функциониране. 
Може да прозвучи парадоксално, дори абсурдно, но разработването на 
такава парадигма не е работа за политици, военни, икономисти, 
финансисти и други представители на властта или отделни социални 
групи, защото те разглеждат проблемите на обществото само от 
определен ъгъл и винаги от позиции на личните си интереси. С други 
думи, те мислят с твърде обтекаеми идеологически понятия и 
категории. Подобна визия може да бъде разработена само от 
социалните науки. От особено значение са науките, интегриращи 
познанието в социалната сфера като философия на историята, 
социална философия, теория на системите и други сравнително нови 
области на социалните и хуманитарни науки. Идеологиите са стари 
колкото света, социалните науки са плод на последните десетилетия. 
По тази причина тяхната роля и възможности все още не се отчитат 
от геополитиците в задоволителна степен.  
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Опита от 20-ти век показва, че създаването на идеологии чрез 
интерпретации на философски учения от политици и финансисти е 
не само погрешно, но и много опасно. С отмирането  на социално-
инженерните модели, отмират и самите идеологии. През 21-ви век 
обществото се нуждае не от идеология, а от научна теория за 
структурата, функциите и развитието си, с оглед оцеляване на 
човешкия род като биологичен вид и социално образувание.  

Геополитиката и края на идеологиите  

Геополитиката е изградена на идеологически основи и е 
изправена пред преход от идеология към научнообоснована визия за 
бъдещото общество. Това е преход от борба за влияние и надмощие в 
международната политика към политика за оцеляване на човечеството. Това е 
цивилизационен преход. Той може да бъде неосъзнат и болезнен, 
налаган от обективни закономерности или осъзнат, целенасочен и 
ефективен. Научнообоснованата визията за бъдещото общество 
представлява Нова парадигма за развитието и оцеляването му и може 
да бъде предложена единствено от социалната философия. Този 
раздел от философията обобщава постиженията на обществените и 
хуманитарни науки и предлага най-общата представа за света. В тази 
картинка, геополитиката е само един частен компонент. Той 
анализира събитията от близкото минало, настоящия хаос в 
геополитиката и алтернативите за развитието на обществото в 
обозримо бъдеще от гледна точка на социалната философия, с цел да 
се откроят различията в тяхната интерпретация като идеология и 
научна теория. Изобщо геополитиката е битка за настоящето и 
бъдещето на човечеството. Това е сблъсък на различни, често взаимно 
изключващи се идеологии.   

Двадесети век може да се определи като век на надежди, илюзии и 
разочарования. Той беше изпълнен с драматични събития в опит да се 
разрешат световни противоречия. Руската революция, Двете световни 
войни, Студената война и разпада на Съветската империя са само 
видимата част на събитията. Това което стои зад тях са появата и краха 
на няколко идеологии. Тези идеологии лежат в основата на три опита 
да се предложат и реализират различни модели за реорганизация на 
обществото. Първата идеология е опита да се изгради комунистическо 
общество в Русия, чрез национализация на средствата за 
производство, което с времето да прерасне в „Световна революция” и 
премахне капитализма в световен мащаб. Втората идеология беше 
опита на националсоциалистите в Германия да построят Нов ред 
представян като „Хилядолетен райх”, базиран на идеята за 
национално и расово превъзходство. Тези две идеологии бяха 
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реализирани от политически партии, взели властта – в Русия чрез 
кървава революция, а в Германия след легитимни избори. И двата 
опита се оказаха неуспешни и заплатени с висока цена от 
човечеството. Третата идеология беше реализирана от финансовия 
елит и е опит да се създаде система за управление на обществото 
посредством контрола и манипулацията на финансовата система. За 
тази цел златния стандарт беше премахнат, а долара определен като 
международна валута. Доколкото финансовата система е нещо като 
„кръвоносна система” не само за икономиката, но и за обществото 
като цяло, тази тиха невидима и пълзяща революция се оказа много 
по-успешна от другите две. Тя промени света до неузнаваемост в 
границите на няколко десетилетия. Тази идеология като теория и 
практика може да се определи като финансизъм в съзвучие с другите 
две идеологии. Това е идеологията, която е все още актуална и е в 
основата на геополитиката днес. И в този случай крайната цел е 
увековечаване на системата чрез изграждането на Нов световен ред.  

Общото и при трите изкуствени системи – комунизъм (по-точно 
болшевизъм), националсоциализъм (или фашизъм) и финансизъм е, 
че те са създадени от човешкия разум и могат да се определят като 
идеологически системи или социално-инженерни модели за организация  на 
обществото. По тази причина те се отличават принципно от 
политико-икономическите формации създадени от обективния 
фактор или социалната еволюция: Античен свят (в основата си 
робовладелчески), феодализъм и капитализъм. Има множество 
различия между социално-инженерните системи за организация на 
обществото и политико-икономическите формации създадени от 
социалната еволюция. Тук за краткост ще посочим само принципната 
разлика. Идеологическите модели за организация на обществото са 
създадени и се управляват от субективния фактор (политически партии 
или финансов елит), а еволюционните формации са възникнали в 
резултат от обективни закони и се развиват като самоорганизиращи се 
системи. Тази особеност определя връзката между политическата 
система и икономическия ръст. Тя се изразява в това, че социално-
инженерните модели ускоряват развитието на обществото, но го тласкат в 
погрешна посока, което е резултат от непознаването на обществените 
закони и невъзможността на субективния фактор да обхване и 
управлява нарастващата комплексност на системата. Тази 
закономерност има силата на закон за изкуствено създадените от 
човека системи, защото определя тяхната поява, функциониране, 
развитие и крах. По тази причина полуфеодалната Русия направи 
невероятен скок в развитието си от дървеното рало до овладяването на 
Космоса, а разкъсваната от хиперинфлация Германия след Първата 
световна война, само за две десетилетия се превърна в световна сила с 
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амбицията да покори и преобрази света. От своя страна финансизма 
оформи еднополюсния модел представляван от САЩ и остава център 
в технологичния бум днес. Това ускорено развитие на обществото се 
дължи на възможността на субективния фактор да концентрира 
ресурсите в определена от приетата идеология посока. Очевидно е, че 
целите на управляващите елити определят приоритетите в развитието 
на технологиите: при СССР – демонстриране на възможностите и 
политическото превъзходство на комунизма, при нацистите – 
военната индустрия, а при финансизма технологиите  са ориентиране 
към максимизиране  на печалбата чрез инвестиции в масовото 
производство – от модерната домакинска техника през 20-те години, 
през автомобили, радио, телевизори в средата на века до днешните 
мобилни и цифрови устройства, променили света в границите на едно 
поколение. От друга страна узурпирането на властта и премахването 
на отрицателните обратни връзки, които регулират системата води до 
диспропорции в развитието на подсистемите  в обществото 
(икономика, култура и форма за управление). Последния фактор е 
предпоставка за упадък в морала и неизбежен крах на самата система. 
За комунизма и фашизма това вече е исторически факт, а за 
финансизма, предстои да се случи.   

Определящата причина и симптом за възхода и падението на 
социално-инженерните проекти е противоречието между развитието на 
науката и технологиите и упадъка на морала. Морала е „имунната система 
на обществото” , която осигурява неговият интегритет. Илюзия е, че 
върховенството на закона може да го осигури. Законите могат да 
регулират обществените отношения, но не гарантират интегритета на 
обществото, понеже те се пишат от управляващите елити и в основата 
си защитават техните  интереси. Симптомите на това противоречие са 
ясно видими и при трите модела. Днес в условията на финансизма, 
експоненциалното развитие на науката и технологиите се съчетава с 
упадък в морала, изразяващ се в алчност, егоизъм, корупция и 
политическото лицемерие, представяно политически  коректно като 
„двоен стандарт”.   

Както беше посочено между финансизма и капитализма има 
принципна разлика. Промишления капитализъм описан от А. Смит и 
К. Маркс е рожба на няколко последователни индустриални 
революции, а финансизма е дело на субективния фактор и е от 
групата на социално-инженерните проекти. Като структура и функции 
той носи всички особености на комунизма и фашизма и неизбежно 
ще сподели тяхната съдба, защото поемайки управлението на 
обществото, субективния фактор не може да елиминира напълно 
ролята на обективния фактор. При промишления капитализъм 
системата се саморегулира посредством периодични производствени 
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кризи, а при финансизма – от финансови кризи или кризи в 
преразпределението в резултат от манипулацията на финансовите 
пазари. В този случай страничен ефект от налагането на финансизма 
са появата на глобални проблеми, които застрашават съществуването на 
човешкия род. Глобалните проблеми обикновено се представят 
политически коректно като продукт на „човешката природа”, но 
истината е, че те са продукт на системата. Тези проблеми са 
неразрешими без смяна на модела за организация и управление на 
обществото. Анализа на Маркс на промишления капитализъм не е 
приложим към финансизма, който е изграден върху манипулацията на 
фиктивните пари. Това, което Маркс не е предвидил е, че 
еволюционния път за отмирането на капитализма няма да стане 
посредством класовата борба, която действително съпътства не само 
капитализма, но и самото историческо развитие, а ще се изроди в три 
социално-инженерни проекти: комунизъм, фашизъм и финансизъм. 
Първите две го нараниха, финансизма го уби през втората половина 
на 20-ти век. Ирония на историята е, че капитализма беше убит не от 
работническата класа както е предполагал Маркс, а от банкерите.  

Смесването на финансизъм и капитализъм води до днешния хаос 
в разбирането на протичащите процеси. Например икономистите и 
политиците продължават да говорят за „лява” и „дясна” политика. 
Това са политики за разпределение на произведените блага. Те са 
приложими към промишления капитализъм, но са безсмислена при 
финансизма, защото независимо от водената политика при 
преразпределението на произведените блага чрез финансовите 
пазари, при всички случай лъвския пай отива при финансовия елит. 
Също така при условие, че обществото се управлява чрез манипулация 
на финансовата система, следва да се говори не за демокрация, а за 
плутокрация. В действителност всички видими белези на 
демокрацията като общи избори, мандатност и т.н., са запазени с 
манипулативна цел и необходимостта да се легитимира управлението. 
Системата днес е нещо като „демо-плутокрация”  или – демокрация по 
форма и плутокрация по съдържание, защото върховенството на 
парите елиминира всички демократични компоненти. По този начин, 
гласоподавателите избират правителствата, но не могат да променят 
системата, защото всички правителства обслужват финансовия елит. 
Страничен ефект от този механизъм са двойните стандарти или 
лицемерието на управляващите, присъщо за всички социално-
инженерни проекти в различна степен. Това неизбежно води до 
упадък в морала и срив в системата.  

Двадесети век ще остане в историята и с три големи илюзии. 
Първата илюзия се отнася до вярата на руските болшевики, че 
изграждат комунистическо общество, което ще прерасне в „Световна 
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революция” и ще унищожи капитализма. Втората илюзия се отнася  
до вярата на нацистите в някаква митична арийска раса и опита им да 
наложат по силов начин изграждането на един нов ред, представян 
като „Хилядолетен райх”. Третата илюзия е заблуждението, че 
финансизмът е форма на капитализъм. Докато първите две илюзии имаха 
национален и регионален характер, то трето заблуждение е от 
планетарен характер. Към момента то се споделя от политици, 
икономисти, финансисти, военни, журналисти както и от широката 
публика. В действителност тези три илюзии  са три аспекта на едно 
фундаментално заблуждение характеризиращо 20-ти век – илюзията, 
че човешкия разум може да определя структурата на обществото. Нека 
напомним, че човешкия разум може да прави история, но не може да променя 
хода на социалната еволюция, който се определя от обективните закони 
на общественото развитие. По тази причина всеки Рим неизбежно 
пада. 

Когато съветската номенклатура осъзна факта, че системата им 
няма нищо общо с комунизма такъв какъвто е описан от Маркс и 
Енгелс в Комунистическия манифест, а именно като рожба на 
еволюционното развитие на капитализма, а е идеологизиран модел за 
реорганизация на обществото, системата се срина. Когато критическа маса 
от геополитици,  политолози, икономисти,  военни специалисти, 
изобщо – интелектуалния елит осъзнае разликата между финансизъм 
и капитализъм, финансизма може да се срине подобно на съветската 
система, започвайки с „перестройка” на  финансовата система, която 
генерира глобалните проблеми и застрашава не само властовия елит, 
но и живота  на планетата. Теоретически за краха на финансизма са 
възможни и два силови сценария. Към този аспект ще се върнем по-
долу след като анализираме няколко противоречия в развитието на 
общество днес в началото на 21-ви век и предлаганите 
геополитически стратегии за разрешаването им.  

Двадесети век бележи и краха на идеологиите като закономерна 
необходимост. Обяснението за този краха е относително просто. 
Поемайки властта, социално-инженерните проекти (комунизъм, 
фашизъм и финансизъм) превръщат саморегулиращата се 
капиталистическа система в управлявана от субективния фактор – 
управляващите елити. Както посочихме по-горе закономерността при 
социално инженерните модели е, че ускореното развитие се съчетава с 
погрешна насоченост, която произтичаща от невъзможността за 
саморегулация, спекулативната идеология и непознаването на 
обективните закони и се изразява в упадък на морала. Морала 
осигурява интегритета на обществото и в частност на системата По 
тази причина изпращането на човек в Космоса, което е безспорен 
научен и технологичен успех за СССР, не беше в състояние да 
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предотврати краха на Съветската империя. Също така изумителните 
технологични постижения на учените и инженерите от Третия Райх 
като реактивни самолети, балистични ракети, дискообразни апарати, 
атомни технологии, климатични оръжия и други тайни оръжия, които 
безспорно са връх в технологическото развитие за своето време, не 
спасиха Германия от фаталния крах. Идеологията на Ст. Ман за 
„вируса” гарантиращ сигурността на САЩ посредством 
„препрограмирането” на обществото води до морален упадък и 
неизбежна катастрофа независимо от технологичния бум на Америка, 
а може би именно поради това. Историците определят трети век като 
„век на хаоса”. Това е времето на упадъка и края на Римската империя. 
От тогава до наши дни хаоса винаги е бил сигурен симптом за края на 
една система. Колкото и парадоксално да звучи, изкуствено 
предизвикан и „контролирания хаос” не гарантира националната 
сигурност на САЩ, а напротив само ускорява краха на финансизма.  

Технологичния бум в условията на социално-инженерните 
модели за организация на обществото подхранва  илюзията в 
управляващите елити и масовото съзнание, че системата работи добре. 
В действителност ускореното развитие и в трите случаи е симптом за 
наближаващата катастрофа последиците, от която се заплащат от 
човечеството като цяло и най-вече от страната носител на идеологията 
и нейния елит. Причината за това е, че интегритета на обществото се 
определя от морала, а не от науката и технологиите. Когато самата 
идеология в името на „сигурността” е насочена срещу моралните 
ценности, то краха е не само неизбежен, но и лесно предвидим. Ако 
проследим логиката на историческото развитие на социално-
инженерните модели ще констатираме, че колкото и парадоксално да 
изглежда, теорията на хаоса и идеята за препрограмиране на 
обществото не осигурява сигурността на САЩ, а тласкат страната към 
катастрофа. Тази катастрофа е съизмерима с разпада на Съветския 
съюз и краха на нацистка Германия.  

Без съмнение геополитиката като идеология ще отмре подобно 
на всички други остарели религиозни идеологии от миналото като 
политеизма и монотеизма и политически идеологии от по-ново време 
като комунизма и фашизма. Разбира се, висшето духовенство от 
времето на египетския фараон Ахенатен до днешните управляващи 
елити енергично са се противопоставяли на всякакви промени 
застрашаващи привилегированото им положение в обществото, но 
новите идеи винаги са побеждавали колкото и слаби да са изглеждали 
в началото. Без съмнение жреците на управляващите елити днес, ще 
направят всичко възможно за да запазят господството си, но 
вероятността новите поколения да се подчиняват на отмиращата 
идеология са все по-малки.  
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От тази гледна точка усилията на днешния властови елит за 
изграждане на Нов световен ред са повече от наивни. Те са плод на 
едномерното мислене на геополитическите стратези и пълното 
неразбиране на законите на общественото развитие. В този 
„геополитически шах” полюсните елити мерейки сили помежду си, 
фактически се включват в един планетарен шах с обществените 
закони и нямат никакъв шанс за победа. Всички елити от миналото са 
изчезнали заедно със системите, които са представяли: римски 
патриции, феодални аристократи, комунистическа номенклатура и 
нацистки гаулайтери. Днешния властови елит с нищо не е по-
различен от своите предшественици по функции и е обречен както и 
системата, която представят. Докато геополитиката се основава на 
стратегии като: шахматна дъска, контролиран хаос, мека власт, цветни 
революции, еднополюсен и многополюсни модели, хибридна война, 
икономически санкции и други подобни, тя остава само една 
идеология и като такава – отмираща както всички други идеологии. За 
да се превърне от идеология в научна теория, социологията и 
социалната философия следва да разкрият обективните закони в 
развитието на обществото и да изяснят каква част от това развитие се 
детерминира от обективния фактор и каква – от субективния фактор.   

Днес полюсните елити си въобразяват, че се борят помежду си, а 
те са само марионетки в невидимата ръка на обективния фактор. 
Сблъсъка между полюсите е само външното проявление на 
протичащата саморегулация на системата. При тая саморегулация 
управляващите елити са само незначителни фигурки, за да не кажем 
жертвени агънца, които както сочат случаите от предишни такива 
преходи, се изхвърлят от сцената на историята. Въпроса не е в 
предстоящата загуба на елитите, а в цената, която винаги е била много 
висока и се е измервала в човешки жертви и загуба на материални 
ресурси. Достойното оттегляне, без проливане на кръв и загуба на 
материални ресурси е печелившия ход за елита, но за сега няма 
признаци, че полюсните елитите ще го проумеят. Иронията на 
историята е в това, че в стремежа си да изградят един Нов световен 
ред, властовия елит усърдно копае гроба си както това направиха 
преди него елитите на другите два социално-инженерни проекти. 
Работническата класа не само, че не се яви гробокопач на 
капитализма, но остава само един ням наблюдател, както робите от 
Античния свят при падането на Римската империя и селяните при 
изчезването на феодалната аристокрация след края на Първата 
световна война. Това е така, защото както  империите, така и 
изкуствено създадени системи се сриват не от външни фактори, а в  
резултат от вътрешни противоречия и неразрешими проблеми.  
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       Геополитиката като борба за оцеляване на 
човечеството  

В биологичната еволюция всичко се свежда до два фактора – 
развитие и оцеляване на вида. В социалната еволюция тези фактори се 
запазват, макар че политиците предпочитат да говорят за 
икономически ръст, национална и световна сигурност. Без съмнение, 
в условията на протичащата глобализация и диференциация  на 
обществото, тези понятия са равнопоставени с оцеляването на вида 
Homo Sapiens.  

Историческото развитие на човечеството е безкраен низ от 
войни, водени за ресурси: роби, земя и природни богатства. Самите 
войни се осъществяват от субективния фактор, но произтичат от 
самата структура на обществото и могат да се разглеждат като продукт 
на обективни или еволюционни фактори за съответната епоха. Тази 
елементарна схема на развитие продължава до края на Първата 
световна война, която е и последната териториална война. Руската 
революция, Втората световна война и Студената война са идеологически 
сблъсъци. Това са различни концепции, създадени от субективния 
фактор и предлагащи завършени модели за преструктурирането на 
обществото. Така през 20-ти век географският фактор в 
геополитиката, отразяващ борбата за контрол на територии, морета и 
океани (колониалният период в развитието на човечеството до края на 
19-ти век), е допълнен с няколко идеологии, насочени към световно 
господство. Именно този фактор влезе в геополитиката като 
разширено тълкуване на понятието „международни отношения”.  По 
всичко личи, че през 21-ви век геополитиката ще се превърне в борба за 
оцеляването на човечеството. За съжаление, тази необходимост все още 
не се осъзнава напълно от финансовия и корпоративен елит, 
политиците и военните стратези, които остават в плен на 
идеологически и икономически митове и илюзии. По тази причина 
геополитиката провокира напрежение, хаос, локални войни и 
нарастващ риск от глобален сблъсък.  

Борбата за оцеляване на човешкия род напуска тесните граници 
на политиката, разбирана като международни отношения и правена от 
професионални дипломати, политици, банкери и висши военни, и се 
разпростира, обхващайки граждански образувания от масовото 
съзнание и части от интелектуалния елит. Например, еколозите 
предупреждават, че човечеството днес годишно употребява около 70% 
повече ресурси от тези, които природата може да възстанови за 
същото време. Това е резултат от хищническата експлоатация на 
ресурсите и разточителство в потреблението им, което е нов глобален 
проблем. Засега политическо решение няма, не просто поради 
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късогледството на управляващия елит, а защото подобно решение 
противоречи на самата същност на системата. Без съмнение, в 
определен момент един или няколко глобални проблема ще изправят 
света пред апокалиптична катастрофа и тогава геополитиката ще се 
преориентира от геополитика на идеологиите за световно господство към 
геополитика за оцеляването на човечеството.  

Неизбежността на тази промяна се определя от фундаменталното 
противоречие между развитието на науката и технологиите, упадъка на 
морала и порочния механизъм за управление на обществото. Днес науката и 
технологиите се развиват в геометрична прогресия. По-съществен е 
фактът, че всяко научно откритие и технологично постижение е 
приложимо както за благото на човечеството, така и като мощно 
оръжие за унищожаването му. За нещастие, във втория случай това се 
постига много по-лесно и евтино. Този факт прави човечеството 
твърде уязвимо, особено при днешните условия на упадък на морала. 
Моралът е имунната система на човечеството, определящ неговия 
интегритет и оцеляване. Появяващите се нови генетични и 
нанотехнологии, изкуствен интелект и роботизация предлагат 
възможности на малки групи или дори отделни индивиди да се 
възползват от тези достижения и да произвеждат оръжия за масово 
поразяване с опустошителен ефект за цели градове и държави. Не е 
нужно особено въображение, за да си представим международния 
тероризъм, еволюирал от правенето на самоделни бомби от тръби и 
гайки към тероризъм, разполагащ с арсенал от оръжия за масово 
поразяване, базирани на нанотехнологиите или на други научни 
постижения от обозримото бъдеще. В сравнение с тези оръжия 
днешната борба с тероризма би изглеждала като детска игра на апаши 
и стражари, а атомните бомби – нищо повече от невинен зрелищен 
фойерверк. В условията на финансизма демокрацията се изражда в 
плутокрация, олигархия и клептокрация, което тласка човечеството 
към самоунищожение.  

Противоречието между умопомрачителното развитие на науката 
и технологиите, съпътствано от застрашителния упадък на морала и 
формата за управление може да определим фигуративно като 
„апокалиптична бомба”, която е в състояние да унищожи не само 
човечеството, но и по-висшите форми на живот върху планетата. При 
това положение, ако разумът не е в състояние да контролира 
поведението, което е продукт на морала и функция на системата, ще се 
окаже че той е еволюционна грешка или негативна мутация. След 
историческо развитие на разума в продължение на 10-12,000 години, 
които са по-малко от една секунда по геологическия часовник, видът 
Homo Sapiens може да изчезне от лицето на земята, а биологичната 
еволюция да продължи от много по-ниско ниво на развитие.  



185 

Оцеляването на човечеството не е борба за еднополюсен или 
многополюсен модел на социална организация, каквото е 
преобладаващото разбиране днес. Оцеляването изисква смяна на 
съществуващата парадигма и кардинално преосмисляне на социалното 
битие от позициите на тази нова гледна точка. Без съмнение, смяната 
на днешната икономическа парадигма на финансизма и 
преосмислянето на социалното битие са огромно, но безалтернативно 
предизвикателство пред човечеството.   

В началото на 20-ти век, когато геополитиката се превръщаше от 
борба за територии и контрол на морета и океани в идеологическа 
битка за световно господство, управляващите елити на феодалната 
аристокрация, представена от крале и императори, не осъзна тази 
тенденция на развитие, провокираха Първата световна война и бяха 
пометени от нея. Днес ситуацията е аналогична – геополитиката е в 
преход от идеологическа битка за световно господство в борба за оцеляване на 
човечеството. Закономерно и обяснимо е управляващия елит да не 
осъзнава тази тенденция на развитие, подобно на феодалния елит 
преди сто години. Явно за управляващите елити от всички времена е 
по-лесно да изчезнат от историческата сцена, отколкото да променят 
начина си на мислене и да приемат една нова парадигма за света – но 
такава е диалектиката на историческото развитие и социалната 
еволюция.  

 
 Полюсни модели и регионални съюзи  
 
 Всяка идеология се стреми към световно господство и 

увековечаване на своята власт. По същество това означава стремеж към 
изграждане на еднополюсен модел за устройството на света. Примери 
за това са доминиращите идеологии от 20-ти век – комунизма, 
нацизма и  финансизма. Историята показа, че това е невъзможно с 
трагичния край на болшевишката „Световна революция” и нацисткия 
„Хилядолетен райх”, но независимо от това финансизмът се стреми да 
наложи своята идеология  определяна като „Нов световен ред”. Този 
обречен стремеж формира  полюсните модели днес. Геополитиката 
на полюсните модели е битката за бъдещето на човечеството. Тя 
започва  след разпада на световните империи в края на Първата 
световна война и се изразява в противоборство на идеологиите, 
целящи световно господство – комунизъм, националсоциализъм и 
финансизъм. Днес геополитическата битка остава все още чисто 
идеологическа.   

Идеологиите напомнят  модерни религии. Политиците приемат 
някои принципи като основополагащи без никакви доказателства за 
тяхната истинност и на тази основа изграждат различни  идеологии. 



 

186 

Трагичната история на 20-ти век показа, колко висока може да бъде 
цената за проверка истинността на идеологиите на комунизма и 
нацизма. Първата половина на 21-ви век определя мащабите на хаоса 
и глобалните проблеми, породени от идеологията на финансизма и 
стремежа да се изгради еднополюсен, двуполюсен или многополюсен 
модел за социална организация. Това наложи промяна в стратегията и 
опит за изграждане  на регионални съюзи. В основата на тази стратегия са 
заложени принципите от подмолната революция на създателите на 
Федералния резерв – поредица от малки промени водещи към  ясно 
формулирана от „либералния елит” цел, която обаче остава скрита за 
обществото. Например, Европейския съюз беше замислен като 
идеологически проект за обединение на държави чрез постепенно 
ограничаване до пълно отнемане на националния суверенитет и 
превръщането на Съюза  в една супердържава като  стъпка за 
изграждането на световно правителство. Процеса започна като 
икономическо обединение, посредством изграждането на общ пазар. 
Тази стратегия изглежда  логична и перспективна поради доказания 
успех при подмолната финансова революция подменила 
промишления капитализъм с днешния финансизъм. Досегашния опит 
показва, че случая е различен и стратегията в този случай не работи 
така добре.  

За да оцелее като биологичен вид човечеството има нужда не от 
идеологически, а от цивилизационен модел за организация на обществото. 
Цивилизационен модел за бъдещата организация на обществото може 
да се разработи само от социалната философия. На съвременния  етап 
от развитието на обществото и познанието за неговата същност, с 
идеи относно изграждането на такъв модел се занимават икономисти, 
финансисти, социолози и политици, което води до едностранност и 
идеологизация на предлаганите визии, наблюдаваният 
геополитически хаос и нарастващата опасност от конфликт с 
непредвидими последици.       

Европейският съюз – общ пазар или супердържава      

Европейският съюз започва като икономическа общност 
създадена с Римския договор от 1957 г., който прераства в Общ пазар 
и представлява митнически съюз между няколко държави с 
относително свободно движение на капитали и стоки. С подписването 
на договора от Маастрихт през 1992 г., Общия пазар се превръща в 
Европейския съюз, който е  политически проект. От този момент,  
възникват трудно решими или нерешими проблеми. Брекзит и 
Каталуния са само върха на айсберга. Това е разбираемо защото 
Общия пазар е обединение по отношение на един сектор; 
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политическото обединение предполага обединяване на десетки 
разнородни структури при непрекъснат ръст на държавите членки. 
Подобен съюз е твърде комплексен за осмисляне, реализация и 
управление. В такива случай мисленето следва познати стереотипи 
наследени от историята. Приема се, че този съюз ще представлява 
една наднационална държава с аналогична структура и механизъм за 
управление. Въпроса е дали това ще бъде федеративна или 
конфедеративна организация и форма за управление или ще 
еволюира от конфедерация до европейска свръхдържава. 
Възникващите проблеми в съюза до сега показват, че този път в 
търсене на решение води до задънена улица.  

Вероятно има нещо дълбоко погрешно заложено в самите основи 
на Европейския съюз, но  за  политиците все още не е ясно какво 
точно е това. Разбира се има множество анализи направени от 
различни  гледни точки. Говори се за институционална криза, страх от 
домино ефект след Брекзит, необходимост от реформиране, чуват се 
дори гласове за възможен разпад на Съюза ако остане в този си вид. 
Единно мнение за сега няма и едва ли ще бъде постигнато. Причината 
е, че всички анализи се правят от позицията на съществуващата 
парадигма за същността и развитието на обществото, а тя е 
идеологическа по природа, проявяваща се в различни форми на 
икономическо и политическо пристрастие – лява, дясна, центристка, 
либерална, консервативна, либертаристична и т.н., които са нещо като 
идеологически секти, обременени с различни политически митове и 
илюзии. От друга страна тясната специализация на политиците и 
анализаторите ги ограничава в разсъждения до определена гледна 
точка – икономика, международно право, сигурност, без да се предлага 
визия за Съюза не само като управлявана, но и като самоорганизираща 
се система. В сегашния си вид Европейският съюз е идеологическа 
конструкция управлявана от избирани  политици и назначавани 
чиновници насочвани от анонимно задкулисие.   

Основното противоречие при Европейския съюз се поражда от 
сблъсъка между субективния и обективния фактор в развитието на обществото. 
С други думи, субективния фактор в лицето на управляващите елити 
определят цели и задачи, които противоречат на естествения ход на 
социалната еволюция.   

От времето на Александър Велики до днес се наблюдават два 
типа обединения на нации: а) на политико-икономическа основа, 
обикновено по насилствен начин с цел експлоатация на човешки и 
природни ресурси, при което се ограничава или отнема суверенитета 
на една или група държави. По този начин са създавани империите от 
всички времена. Това са обединения извършвани от субективния фактор. 
Тези обединения са се разпадали бързо или са просъществували само 
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няколко столетия; б) обединения на духовна основа около определени 
морални принципи. Пример за това са световните религии 
формирани около морални ценности отнасящи се до отделния 
индивид, които са просъществували хилядолетия. В по-ново време 
Възраждането провокира появата на гражданското общество и 
обединява Европа около морални ценности отнасящи се до 
обществото като цяло. Това са идеите за свобода, равенство и 
братство, които все още не са реализирани, но сочат пътя за 
развитието. Този тип обединения са извършвани от обективния фактор, 
и от долу нагоре, защото процеса отразява естествения ход на 
социалната еволюция както и нивото на социалното развитие. Той е 
много по-бавен, защото се обуславя от развитието на общественото 
съзнание. В началото на 20-ти век развитието на гражданското 
общество беше „замразено” от зараждането на две тоталитарни 
идеологии – болшевизма и фашизма с последвалия култ към 
личността към вожда и фюрера. С налагането на финансизма като 
идеология, посочените морални ценности на гражданското общество 
бяха окончателно задушени и постепенно подменени с 
доминиращите днес: егоизъм, алчност, корупция, демагогия, цинизъм 
и прикрито лицемерие. Не е трудно да се забележи, че четирите свободи 
за движение на стоки, услуги, капитали и хора, не са морални 
ценности, а икономически принципи обслужващи финансовия и 
корпоративен елит. Както знаем, върху икономически принципи с 
ограничаване на суверенитета се изграждат империите. По тази 
причина с разширяването си ЕС, се превръща в империя 
наподобяваща все повече съветската империя. Това е силно 
централизирана и йерархическа структура; и както свидетелства 
историята, крайно неустойчива и преходна.   

Може би най-съществената разлика между двата типа обединения 
е, че интеграцията на икономическа основа, извършвани от 
субективния фактор се реализират от горе надолу, (top-down) а 
обединенията протичащи в резултат на обективния фактор се 
реализират от долу нагоре (bottom-up). Например християнството и 
Възраждането обединяват национални общности започващи с 
промяна на общественото съзнание, движейки се от долу нагоре, 
което протича много бавно, но просъществува хилядолетия. 
Обединението извършвано от субективния фактор чрез ограничаване 
или отнемане на суверенитета, започва от горе надолу. То се 
осъществява бързо, но е преходно.  

За съжаление целта на Европейският съюз не е формулирана 
еднозначно, ясно и експлицитно. Ако се съди по официалните 
документи основните цели на Европейския съюз са: „насърчаване на 
мира, ценностите на Съюза и благоденствието на неговите граждани; 
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осигуряване на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни 
граници; устойчиво развитие, основаващо се на балансиран 
икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна 
пазарна икономика с пълна заетост и социален напредък, и опазване 
на околната среда; борба срещу социалното изключване и 
дискриминацията; насърчаване на научно-техническия прогрес; 
засилване на икономическото, социалното и териториалното 
сближаване и солидарността между държавите членки; зачитане на 
неговото богато културно и езиково многообразие; установяване на 
икономически и паричен съюз, чиято парична единица е еврото.[7] В 
този си вид посочените „основни цели” са твърде пожелателни и не е 
ясно как са подбрани и по какъв начин могат да бъдат реализирани.  
Нека отбележим, че от методологическа гледна точка това са задачи за 
изпълнение, но не цели и би следвало да бъдат преформулирани като 
задачи за реализация. Разликата между „цел” и „задачи” е, че целта е 
една и идеална, а задачите са практическите действия по реализацията 
на поставената цел.  В конкретния случай целта на Европейския съюз 
може да бъде една от двете възможни – или създаване на една 
свръхнационална европейска държава или обединение около определени морални 
ценности. Тези две цели са твърде различни, защото предполагат 
различен подход и структура за организирането на общностите, заели 
се с тяхното реализиране. В единия случай се изгражда вертикална 
(йерархическа) структура от институции за управление, а във втория – 
хоризонтална или мрежова структура от самоуправляващи се 
общности.  

Ако изходим от посочените по-горе „основни цели” става ясно, 
че Европейския съюз е опит за изграждане на политико-икономическа 
общност или някаква форма на наднационална държава, федерация 
или конфедерация. Както показва историята обаче, обединения на 
политико-икономическа основа чрез ограничаване на суверенитета са 
нетрайни и преходни. Наистина в случая не става въпрос за 
насилствено обединяване на суверенни нации в някаква модерна 
империя, а в постепенно предаване на националния суверенитет в 
името на „една голяма идея”, „световен мир, ред и сигурност”, 
„просперитет”, „борба с тероризма и престъпността” и т.н., все в 
интерес на народното добруване. Това е движение в посока на Новия 
световен ред целящ изграждането на една световна държава, 
управлявана от същия финансов елит, в която Европейския съюз е 
само един пилотен експеримент как това може да бъде постигнато на 
практика. Изглежда, че начина за отдаването на суверенитета е без 
особено значение, защото зависи от етапа на историческото развитие. 
Става ясно обаче, че с ограничаването на суверенитета се зараждат 
вътрешни противоречия, които на определен етап водят до срив на 
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системата.   
Избраната цел обяснява и постепенното структуриране на 

Европейския съюз с изграждане на наднационални институции по 
подобие на националната държава – Европейски парламент, 
Президент, Европейски съд, обща валута, министър на външните 
работи, в перспектива избиране на финансов министър, европейски 
прокурор, изграждане на обща армия, и т.н. Неуспешния опит за 
създаване на Европейска конституция, показва трудностите при 
изграждането на подобна наднационална държава. След отхвърлянето 
на проекта за Европейска конституция от референдумите във Франция 
и Холандия, ръководството на съюза се опита да реши въпроса чрез 
сключване на Лисабонския договор от декември 2007, който 
задълбочи проблема с управлението на съюза. При тази ситуация 
Брекзит и Каталуния са симптоми на заболяване, което за сега остава 
без ясна за политиците диагноза.  

С подписването на Лисабонският договор, демокрацията е 
подменена с технокрация. Това е форма на управление, при която 
техническите експерти управляват и взимат важните решения за 
обществото, в случая армията от лобисти,  система при която „науката 
за производството заменя политиката” и „управлението на нещата” 
заменя „правителството на хората”. Технокрацията се определя като 
антипод на партийните политици, защото се предполага, че тя стои 
над техните критерии, предизвикателства и манталитет, които са 
фокусирани върху възможността за преизбирането им, вместо върху 
това да служат на обществото. След 30 години лобистко 
законодателство, Технокрацията се превръща в корпоратокрация 
подобна на тази управляваща САЩ. От тук  започват и проблемите. 
Брекзит е само първият видим симптом.  

Причината е, че на определен етап от развитието си някой страни 
осъзнават, че ограничения суверенитет, затруднява по-нататъшното 
им развитие и решават да напуснат съюза, с цел да си възвърнат 
загубения суверенитет. Такъв е случая с Великобритания, което не 
само изненада, но и шокира политиците в Европа. Общото при 
Брекзит и Каталуния е, че и в двата случая става  въпрос за суверенитет. 
Разликата е в това, че Великобритания решава да възстанови част от 
доброволно отдадения си суверенитет, а Каталуния – да разшири 
автономията си до независимост от Испания без да напуска 
Европейския съюз, с цел разширяване на своя суверенитет. По 
въпроса за причините довели до Брекзит и референдум за 
независимост в Каталуния политиците и анализаторите проявяват 
смущаващо мълчание, което може да е резултат само от неразбиране 
на протичащите процеси. Наистина някои предполагат, че става 
въпрос за по-богати общности, които искат да запазят богатството за 
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себе си. Вярно е, че става въпрос за по-богати страни и райони, но 
причината не е запазване на богатството, а че и в двата случаи се 
осъзнават затрудненията за по-нататъшното си развитие от 
ограниченият им суверенитет. Очевидно, суверенитета е ключов фактор 
за обществото, върху който политиците следва да се замислят по-
сериозно. Той е свързан не само с усещането за свобода, но има 
отношение и към интегритета и развитието на нацията. 
Ограничаването на суверенитета неизбежно води до засилване на 
националистическите движения, който само ще се разширяват. 
Причината на това явление се корени в неразбирането, че 
глобализационите и диферанционите процеси са неразделни. В 
случая диференциацията се изразява в стремеж на общностите към 
самоуправление и това се наблюдава ясно в Шотландия,  Белгия, 
Каталуния, Уелс, Гибралтар и много други области. Това обяснява 
защо изграждането на ЕС основано на ограничаването суверенитета 
на страните е погрешна стратегия. Диференциацията е естествен 
процес и следва да се разбира и отчита от политиците като обективен 
фактор.  

Референдума на Каталуния разкрива и друга страна от 
политическата действителност на ЕС – неговите двойни стандарти, 
ако се изразим с политически коректния правоговор, и избегнем 
наситеното с негативни конотации понятие „демагогия”. Нека 
напомним, че двойните стандарти в Европейския съюз са наследени 
от финансизма, който са съществена част от техния „генотип”. 
Европейският съюз например следва да обясни защо в едни случай 
референдумите за самоопределяне са демократичен акт, а в друг – 
референдума е опит за „организиране на бунт” и „престъпление, 
което се наказва със затвор до 30 г.” Защо „световната демократична 
общност”, който и да стои зад нея, приема самоопределението на 
Косово и без референдум, а отхвърля референдумите за 
самоопределение  на Крим и Каталуния. В ЕС се забелязва също 
налагането на едно подозрително единодушие характерно за 
конгресите на комунистическите партии от близкото минало, по 
някой въпроси свързани с така наречената „световната демократическа 
общност”, евроатлантически ценности и неолиберална ориентация. 

Днес,  25 години след договора от Маастрихт, съюзът се 
пропуква, а политиците не виждат решение на проблема. Засега и 
Брюксел, и Лондон го търсят във външен враг, но това е израз на 
объркване и слабост. В действителност Европейският съюз е жертва 
на архитектурна грешка, която е много трудно тя да бъде отстранена 
днес, когато грубият строеж изглежда почти завършен. Съзнателно 
или не, архитектите на съюза са решили да използват стратегията на 
„пълзящата революция”, при която промените се правят „стъпка по 
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стъпка и в името на народа”. Тази стратегия се оказа много успешна 
при трансформирането на промишления капитализъм във 
финансизъм, променил света до неузнаваемост, но също така 
генериращ и множество глобални проблеми, които системата не може 
да разреши. Без съмнение, тази стратегия също е лимитирана. Така се 
случва, когато субективният фактор не е в състояние да напусне 
тесните граници на парадигмалното си мислене, изправя се директно 
срещу обективния фактор и иска да промени естествения ход в 
развитието на обществото. В този момент управляващият елит е 
обречен. Социалната еволюция ще го помете подобно на другите 
елити, познати от историята, но при този сценарий цената, заплатена 
от човечеството, ще бъде много по-висока и с опустошителни 
последици за Европа.   

Към проблемите на ЕС и по-специално механизма за неговото 
управление, ще се върнем отново, след изясняването на наякои 
аспекти свързани с прехода от една формация в друга. 

* 

*           * 

От направения паралел между идеологическия и научния подход 
към обществото, може да се заключи, че геополитиката трябва да 
излезе от тесните граници на идеологията и се концентрира в 
решаването на глобалните проблеми, част от които могат да 
унищожат човечеството. Тези проблеми са продукт на системата и 
могат да бъдат решени само след радикалното й реформиране или по 
един от силовите сценарии. Геополитическите стратези трябва да 
осъзнаят, че пропагандирания Нов световен ред е също толкова 
абсурден колкото „Световната революция”, на болшевиките , 
„Хилядолетния райх” на нацистите или Световният халифат на 
ислямистите. Голямата цел днес е не доминирането на една нация или 
съюз над всички останали, а оцеляването на човешкия род. Геополитиците 
трябва да осъзнаят преди всички други представители на 
обществените науки, че бъдещето на цивилизацията не е в полярни 
модели или регионални съюзи, а в преход от социално-инженерния модел 
към самоорганизираща се еволюционна структура. Противопоставянето в 
международната политика като локални конфликти, хибридни и 
митнически войни, икономически санкции, само тласкат обществото 
към някои от силовите сценарии за прехода. Разума няма нужда да 
създава идеологии и модели за социална организация на обществото. 
Той трябва да следва моделите създадени от природата. Това може да 
се постигне чрез изграждането на глобална мрежа от различни културни 
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общности наподобяваща екосистемите създадени от биологичната 
еволюция. Тази мрежа ще бъде управлявана от колаборативната 
интелигентност на интелектуалния си елит, така както мозъка регулира 
органите и системите в тялото на човека и социализира индивида. 
Това е новия цивилизационен модел – свят без мизерия, оръжия и 
войни. При това ниво на развитие, изкуствения интелект ще се 
сблъска с евристичния потенциал и колаборативната  интелигентност 
на човечеството, което открива  нови перспективи.  

Всички опити за реорганизация на обществото се явяваха като 
алтернатива на капитализма. От тях само невидимата революция на 
банкерите беше по-успешна, защото успя да убие капитализма и го 
подмени с финансизъм в една страна, а по-късно да разшири своето 
влияние подобно на комунистическия блок и завоюването на Европа 
от нацистка Германия. Както е известно, нито комунизма успя да 
осъществи Световна революция, нито фашизма да изгради 
Хилядолетен райх. Опита на властовия елит и задкулисието да 
изградят Нов световен ред е обречен по същата причина, а тя е че 
извършените промени в първия случай са в прерогативите на 
субективния фактор. Промените в  структурата на обществото в 
глобален мащаб е в прерогативите на обективния фактор. По тази 
причина прилагайки тактиката на невидимата революция при 
изграждането на регионални съюзи с поетапно ограничаване до 
пълно отнемане на суверенитета на страните води до хаос в 
геополитиката и повишаване на нестабилността. Властовия елит и 
задкулисието е последната политическа секта, проповядваща масово 
самоубийство в името на своите идоли – пари и власт.  
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лицемерието, арогантността и хаоса 

 

Особености в управлението на обществото по време на 

преходи от една система към друга  

В световната история  има няколко периоди с изключително 
значение за разбиране закономерностите при функционирането на 
обективния фактор. Това са цивилизационните промени или 
преходите от една политико-икономическа формация към друга. 
Тогава се променят структурата, управлението, ценностната система и 
изобщо културата на обществото. Например, падането на Римската 
империя е преход от политеизъм към монотеизъм, който води и до 
преход от робовладелска формация към феодализъм. Прехода от 
феодализъм към капитализъм, е и преход от монотеизъм към 
гражданско общество. Днешния преход от финансизъм към 
еволюционна формация също е преход от гражданско общество към 
нов тип общество. Тези преходи се характеризират с определени 
закономерности, произтичащи от действието на обективни социални 
закони и манталитета на управляващите.  

Беше посочено, че икономиката, културата и управлението са 
трите основни подсистеми на обществото. Естествено е, че промените 
в всяка от тях неизменно води до промени в другите две. Тази 
особеност не винаги се отчита от управляващите елити. Това налага да 
се анализират по-задълбочено особеностите в управлението. Те се 
определят двустранно от обективния и субективния фактор. 
Особеностите пораждани от обективния фактор са характерни за 
всички времена и елити. Особеностите породени от решенията на 
управляващите елити имат специфичен характер определян от 
времето и конкретната система. По-важните особености в 
управлението на обществото са следните:  а) Разширяване социалната 



195 

базата с оглед поддържане на статуквото; б) Упадък на морала и 
необходимост от промяна на ценностната система; в) Нарастваща 
некомпетентност на управляващия елит, която на определено ниво от 
развитието си преминава в неадекватност; г) Поява на неразрешими от 
съществуващата социална структура проблеми; д) Нарастващ хаос в 
обществото предхождащ колапса на системата и прехода към нова 
система.   

Разширяване социалната базата с оглед поддържане на статуквото. С 
появата на управляващите елити, разума, който твори историята се 
проявява в две форми – социална или научно-техническа 
интелигентност и управляваща интелигентност. Социалната 
интелигентност генерира познанието, което през последните 
десетилетия нараства експоненциално, удвоявайки се на всеки 4-5 
години. Това познание води до промени в материалната и духовната 
сфера. Тази прослойка представлява около 10%  от населението. 
Управляващата интелигентност се специализира във вземане на 
решения. За столетия тези знания и опит са се предавали и 
легитимирали под формата на власт от баща на син. Тази форма на 
управление се определя като автокрация. През последните няколко 
столетия управлението се легитимира посредством избори. Това е 
представителната демокрация.    

Управляващия елит през всички времена е бил около или под 1%. 
По тази причина той е принуден да разшири своята база. При 
феодализма това е духовенството, а при капитализма тази роля се 
поема от средната класа, която в условията на истинска демокрация е е 
в състояние да контролира елита. При еднопартийните системи тази 
роля се изпълнява от партийното членство, което предлага 
значителни привилегии. При социализма в България за тази цел беше 
създаден статута на „активен борец срещу капитализма и фашизма” 
носещ значими привилегии за „активните борци” и техните деца. В 
условията на финансизма разширяването се постига основно 
посредством корупция. Корумпира се част от чиновническият апарат, 
създават се лобистки закони,  привлича се част от академичния елит: 
икономисти, юристи, журналисти, писатели, професори и 
представители на влиятелни и добре платени сфери като артисти, 
спортисти, военни, които помагат да се подържа статуквото. 
Представителите на много НПО, особено с неолиберална ориентация, 
също работят в това направление. По този начин около 10% от 
населението работи за статуквото. То играе ролята на 
привилегированото духовенство при феодализма. Останалите  80% са 
ангажирани в производството на стоки и услуги.  

Упадъкът на морала и необходимостта от нова ценностна система също 
е лесно проследим  при преходите от една система в друга. Например 
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упадъка на морала в Римската империя започва от времето на Тиберий 
и завършва с падането на Империята  и появата на християнството 
като носител на нова ценностна система. Упадъка на морала днес не е 
случаен. Той е очевиден, а необходимостта от нова ценностна 
ориентация – също. Да напомним, че с развитието на общественото 
съзнание, моралните ценности еволюират отразявайки степента на 
това развитие. Например Десетте божи заповеди от Стария завет се 
допълват от християнството с три нови – вяра, надежда и любов. Ако 
първите морални ценности са забранителни (не лъжи, не кради и т.н.), 
то християнските ценности вяра, надежда и любов са позитивни. В 
условията на гражданското общество християнските ценности 
еволюират до идеята за свобода, равенство и братство. По този начин 
новите ценности включват в себе си и доразвиват старите. Интересно 
е да се отбележи, че самите ценности прерастват от такива отнасящи 
до индивида от типа на Десетте божи заповеди, до ценности отнасящи 
се до отделни общности (християнството) за да достигнат до 
обществото като цяло – свобода, равенство и братство. Логично е да 
се допусне, че ценностите в едно бъдещо общество, ще се отнасят до 
оцеляването на човечеството.  Прави впечатление също така, че 
ценностите не са били реализирани напълно на съответните етапи от 
развитието. Това навежда на мисълта, че те по-скоро представляват 
жалони определящи посоката и трасиращи пътя на общественото 
развитие.   

Нарастваща некомпетентност на управляващия елит, която преминава в 
неадекватност.  Краха на системите се определя и от нарастваща 
некомпетентност на управляващия елит. На определен етап тя 
преминава в неадекватност, която ускорява краха на системата. Пример 
за това от близкото минало е „малката балканска война” провокирана 
от Франц Йосиф I, която бързо прераства в европейска и световна. В 
резултат на това неадекватно решение, изчезват от картата на света не 
само Хабсбургската династия на Франц Йосиф I, Австроунгарската 
империя,  но и още три други империи. Това поставя и края на 
монархията като доминираща форма за управление на обществото.   

Днес управляващия елит е достигнал до ниво в развитието си, 
което се характеризира с нарастваща некомпетентност и арогантност 
при вземането на решения и загриженост за запазване на придобитите 
привилегии. Тази ситуация генерира корупция, която се разпростира 
върху всички слоеве на обществото. Напоследък се формира нов тип 
управляващ елит, който възнамерява да изгради Нов световен ред. Той 
се определя като властови елит (Power Elite)  и включва лидерите на 
политически парти, корпорации и висши военни. Те имат една и 
съща цел, но различни интереси и манталитет. Тази нова форма на 
управление е непредсказуема като поведение. Решения, свързани с 
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съдбата на човечеството, се вземат от един или няколко души, за да 
защитят частни интереси, при което отговорността за последствията 
се свежда до нула. Днес некомпетентността на управляващия елит е 
очевидна. Тя се изразява в неспособността да решава глобалните 
проблеми, причинения хаос от противоречивите геополитически 
стратегии и вземаните политически решения  водещи до 
конфронтация и засилване на напрежението.   

Некомпетентността на управляващите елити на всички нива днес 
се определя от два фактора: идеологичен и кадрови. Всички политици и 
политически партии гравитират около определени идеологии: леви, 
десни, центристки, либерални, консервативни и т.н. Проблема при 
идеологиите е, че те отразяват едностранно реалните ситуации и 
поради това се вземат погрешни решения. В условията на 
икономическия детерминизъм, обикновено те се вземат по 
икономически съображения, като се подценяват или напълно 
игнорират процесите в другите две подсистеми. От друга страна 
политическите партии ценят лоялността по-високо от 
интелигентността. По тази причина в политиката се налага 
посредственост, която понякога приема застрашителни размери, 
особено когато политиката е превърната в бизнес. Днес ситуацията в 
България е точно такава.   

При финансизма неадекватността е характеристика предимно за 
задкулисието. Тя се изразява в стремеж към изграждане на илюзорен 
Нов световен ред, който противоречи на  законите на социалната 
еволюция. Този модел за реорганизация на обществото не може да се 
реализира по множество причини. По-важните от тях са: 1. Властовия 
елит не познава диалектиката в развитието на обществото, поради 
което концепциите и вземаните решения са методологически 
погрешни. 2. Структурата на Новия световен ред е йерархическа, а 
свръхсложните или комплексни системи, могат да съществуват само 
като мрежа. 3. Вярата, че парите може да управляват света е илюзия. Те 
са фактор при финансизма, но са преходни по природа и бъдещото 
общество ще ги изключи от механизма за вземане на решения, защото 
те водят до корупция, упадък в морала и тласкат обществото към 
самоунищожение. 4. Концепции основаващи се на силата като 
„голямата шахматна дъска” на Бжежински и много други са 
неприложими в преходни периоди. 5. Идеята и усилията да се 
разрушат моралните ценности, продукт на социалната еволюция и се 
подменят с принципи обслужващи корпорациите, задкулисието и 
властовия елит само ускоряват краха на системата. 6. Убедеността, че 
подхода приложен при  банкерската революция при установяването 
на финансизма, може да се приложи като стратегия със същия успех и 
при установяването  на Нов световен ред е илюзия, защото в първия 
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случай промените са от исторически характер, следователно 
постижими за субективния фактор, а във втория промените са от 
еволюционен характер и следователно прерогатив на обективния 
фактор. Самата илюзия се поражда от прекомерната власт и контрол 
върху ресурсите, които в преходните периоди са без значение. 
Еволюцията е сляпа сила, тя не разграничава историческите фактори 
създадени от разума. Еволюцията работи с мутации и „тества” 
интегритета на своята рожба – човешкия разум. На практика това е 
баланса между морал и обществено съзнание. Към този въпрос ще се 
върнем отново при изясняването на възможните сценарии за 
предстоящата цивилизационна промяна. Усилията за установяване на 
Нов световен ред  само ще доведе до колапс на системата и 
самоубийството на властовия елит  подобно на елитите от другите два 
социално-инженерни модели. За съжаление поради огромния военен 
потенциал, това самоубийство може да доведе до унищожаване на 
човечеството и по-висшите форми на живот върху планетата, според 
някой специалисти –  до нивото на влечугите.   

Има принципна разлика между решенията вземани от разума и 
действията на невидимата ръка на обективния фактор. При вземане на 
решения, политиците отчитат действието на множество 
идеологически, политически и социални фактори; техния 
непосредствен и дългосрочен ефект. Икономистите отчитат 
икономически фактори като състоянието на пазарите, инвестициите, 
БВП, инфлацията и т.н., а военните обикновено си броят ракетите, 
бойните глави, самолетите, танковете, базите. Нищо от това няма 
смисъл за обективния фактор. Обективният фактор е сляпа сила, 
която работи по принципа на мутациите, сравнявайки само два 
фактора – доколко видът и организмът в частност се адаптират към 
средата или с други думи до каква степен те отговарят на законите на 
биологичната еволюция. Ако се адаптират добре, те се развиват и 
оцеляват, ако не, просто загиват. Биологичната еволюция е 
„загрижена” за оцеляването на вида, жертвайки отделни индивиди. 
Това се постига с механизма от положителни и отрицателни мутации. 
При социалната еволюция този механизъм се запазва като всички 
фактори важни за разума се свеждат до два фактора – нивото в 
развитието на разума и морала, който осигурява интегритета на 
обществото.   

Отговор на този въпрос намираме във философията на Хегел и 
формулираното от него понятие диалектическо снемане. Снeмане, 
отнемане (нем. Aufhebung, анг. repeal, dialectically repeal, dialectically 
repealed) е фундаментално понятие във философията на Хегел и 
концепцията му за диалектиката. То обозначава момента в развитието, 
при който наличните форми или принципи се преобразуват, 
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премахват или отричат и в същото време се запазват, утвърждавайки 
своето значение като подчинени моменти в новата организация или 
система; момент, при който се съединяват както отрицанието, така и 
съхранението и утвърждаването т.е. едновременно унищожение на 
нещо и съхранение на част от него в новата форма. По такъв начин, 
диалектическото снемане характеризира възникването на ново 
единство представляващо по-висока степен в развитието. Запазването 
на най-доброто от „старото”, осигурява прогреса в развитието. 
Понятието илюстрира диалектическия принцип за отрицание на 
отрицанието: тезиса се снема от антитезиса, а антитезиса – от 
синтезиса.[1] В нашия случай снемането обяснява прехода от 
управлявано към самоуправляващо се зряло общество.  

Когато политиците, стратезите и военните говорят за национална 
и глобална сигурност те се аргументират с посочените фактори 
характерни за разума и неизбежно грешат. В действителност  те трябва 
да погледнат на обществото от позициите на обективния фактор и да 
преценят до каква степен развитието на съзнанието е съпоставимо с 
развитието на морала. Мутациите в социалната еволюция 
представляват съпоставяне на нивото в развитието на общественото 
съзнание със състоянието на ценностната система. Ако нивата на 
съзнанието и морала са съпоставими, то общественото съзнание 
преминава в по-висша форма. В нашият случай общественото 
самосъзнание  преодолява „социалният си пубертет” и преминава в 
състояние на  зряло общество, способно да се самоуправлява, отговаря 
за поведението си и по-нататъшното си развитие. В случай, че морала 
е ерозирал до днешната алчност, егоизъм и  демагогия, света е 
изправен пред екологическа или атомна катастрофа, след която 
биологичната еволюция най-вероятно ще продължи от нивото на 
влечугите.   

Прехода от некомпетентност към неадекватност в управляващите 
елити може да се определи като точка на бифуркация. Бифуркацията е 
механизъм водещ една комплексна система до хаос. Това е момента 
когато системата е изчерпила ресурсите си за управление и нейното 
съществуване е към своя край, а законите, които я управляват, 
престават да работят. Момента когато функционирането й е 
практически невъзможно се определя като точка на бифуркация. След 
този критичен момент в системата настъпват принципни промени, 
които променят самата й същност и по същество представляват 
качествена трансформация на системата. Бифуркацията е понятие 
заимствано от математическия анализ на динамичните системи, но се 
прилага и в много други области. Когато обществото се разглежда 
като самоорганизираща се система може да се говори за социална 
бифуркация, която описва критичните моменти при трансформацията 
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на системата. Решението Франц Йосиф I да започне „една малка 
балканска бойна” е пример за преход от некомпетентност към 
неадекватност, защото последиците от това решение водят до 
принципни промени в обществото и премахване на монархията като 
форма за управление.   

Самата неадекватност може да се проследи на различни нива – 
при геополитиката тя се проявява в приемането на концепцията за 
„шахматната дъска” като идеология за действие от позицията на 
силата в преходен период когато силата престава да бъде фактор. 
Същото може да се каже за теорията на управляемия хаос и 
„идеологическото препрограмиране на обществото”, посредством 
вкарването в нея на подходящия идеологически „вирус”. Този вирус е 
насочен към унищожаването  на морала, а това може да доведе 
единствено до колапс на системата. В този контекст „вирусното 
препрограмиране на обществото” предлагано от Ст. Ман само 
задълбочава упадъка защото не предлага нови ценности, а само 
разрушава християнските и гражданските ценности. Факта, че 
апологетите на финансизма прегърнаха тази идея, свидетелства за 
настъпилата вече неадекватност в управляващия елит. Пример от 
областта на икономиката е либералния свободен пазар предлаган от 
Милтън Фридман (Milton Friedman) и Чикагската школа, които 
подържат неокласическата ценова теория и либертарианството, за 
ниско облагане и регулации на частния сектор. Проблемът е в това, че 
при капитализма има два пазара – стоков и финансов. Свободния 
пазар саморегулира системата, а финасовия води до преразпределение 
на произведеното богатство в ръцете на финансовия и корпоративен 
елит. Един икономист би следвало да прави тази разлика. 
Предлаганата от Милтън Фридман „шокова терапия” означава 
освобождаване на контрола върху цените и валутата, оттегляне на 
държавните субсидии и незабавна либерализация на търговията в 
дадена страна, съпроводени с  широкообхватна приватизация на 
държавни активи. След шоковата терапия приложена в Чили през 1982 
г. икономиката се срива напълно – дългът нараства  експлозивно, 
отново се стига до хиперинфлация, а безработицата стига до 30%. 
Цената, която се плаща от някои слоеве на населението е, че до 1988 
г., когато икономиката се стабилизира и разраства, 45% от населението 
попада под прага на бедността. В същото време доходите на най-
богатите 10% от чилийците се увеличават с 83%. Дори през 2007 г. 
неравенството в чилийското общество остава сред най-драстичните в 
света.[2] (с. 113). Шоковата терапия беше приложена и в Източна 
Европа след колапса на СССР, което доведе до криминална 
приватизация и срив на икономиката. Последиците от приложението 
й в България е осезаемо за по-голямата част от населението. Могат да 
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се посочат и множество примери от текущата политика, произтичащи 
от неадекватността на геополитиката и икономиката, които не се 
нуждаят от коментар.  

Няма нищо терапевтично в шоковата терапия в икономическата 
теология на Милтън Фридман, е само верига от шокове. Тя направи за 
финансизма това, което банковата революция не успя да направи. Тя 
промени света от Латинска Америка, Близкия Изток, Русия и Източна 
Европа, причинявайки много страдания и жертви; организира бунтове 
и убийства на стадиони, в затвори и лагери, които напомнят на 
лагерите на комунизма и нацизма; донесе войни, тероризъм и 
несигурност. В края на тези реформи светът се разделя на плутокрация 
на Запад и клептокрация на Изток. Иронията на историята е, че в опит 
да се постигне саморегулация на икономиката чрез свободния пазар, 
шоковата терапия доведе до пълния контрол на икономиката от 
субективния фактор, представен от финансовия и корпоративния 
елит. Приемането на шокова терапия на М. Фридман като политика от 
управляващата класа е пример за нейната неадекватност, която само 
ускорява краха на финансизма.  

Поява на неразрешими от съществуващата социална структура проблеми. 
Те произтичат от сблъсъка на обективния и субективен фактор. 
Развилото се общество в резултат от натрупаното знание изисква 
промени, които противоречат на интересите на управляващия елит. 
Манталитета на управляващите продължава да налага собствените си 
интереси, което генерира самите проблеми. Тяхното решение изисква 
смяна на структурата на обществото, нови ценности и нов елит, но 
това управляващите елити не желаят и не могат да си позволят. По 
тази причина в зависимост от историческия етап на развитие, 
протичат разнообразни по форма, но закономерни и съпоставими по 
своята същност процеси. Появата на неразрешими проблеми е фактор 
валиден както за формациите породени от самата еволюция,  така и 
създадените от субективния фактор социално-инженерни модели. 
Глобалните проблеми породени през последните няколко десетилетия 
са продукт на финансизма. Те са неразрешими от системата, която ги е 
породила и елита, който я управлява. Това налага смяната й с нова 
система и нов елит.  

Нарастване на  хаоса в обществото. Хаоса като симптом на 
разпадаща се социална система може да се проследи при всички 
качествени преходи от една система към друга, независимо от 
различията на конкретните исторически събития. Например, трети век 
от новата ера, при залеза на Римската империя е наречен от 
историците „век на хаос”. Подобна е и ситуацията в навечерието на 
Първата световна война. Тази закономерност се отнася и до социално-
инженерните проекти. При комунизма хаоса започва със смъртта на 
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Сталин и завършва с Горбачов и разпада на Съветския съюз. При 
фашизма започва в момента когато Хитлер се самоназначава за 
главнокомандващ и продължава войната с политически решения за 
военни ситуации, които определено са извън компетентността на един 
ефрейтор от Първата световна война. Хаоса днес в условията на 
залязващия финансизъм е видим с просто око – липса на визия за 
бъдещето, налагане на статуквото, апологетични геополитически 
стратегии,  действие от позиция на силата, мека власт, ненасилие, 
хибридна война, лицемерие, свирепа пропаганда и манипулация на 
общественото съзнание с използването на фалшиви новини, поява на 
теория за хаоса и др.   

Не е трудно да се забележи, че посочените закономерности 
определящи прехода при еволюционните формации Античен свят, 
феодализъм и капитализъм, се отнасят  и към изкуствено създадените 
от субективния фактор социално-инженерни модели – комунизъм, 
фашизъм и финансизъм. Днес в условията на финансизма се 
наблюдават всички симптоми на залез на демокрацията и 
гражданското общество изразяващ се в поява на неразрешими 
глобални проблеми, хаос в обществото, упадък на морала и 
неадекватност на управляващия елит. Изобщо света се намира в 
състояние на  перманентна хибридна война, която често се определя 
като трета световна война, а бъдещето е неясно и несигурно. 
Причините за това са много и комплексни, но имат общ генезис – 
неразбиране законите, които определят развитието на обществото и 
по-специално диалектиката на субективния и обективния фактор. 
Само няколко примера. Разпада на Съветската империя в края на 
Студената война има две особености, които струва ми са недооценени 
от политици, икономисти и военни стратези.   

Първо, от гледна точка на геополитиката основана на 
икономическия детерминизъм и разбираща света като „голяма 
шахматна дъска” този крах изглежда като победа на Запада. От гледна 
точка на една Нова парадигма за света основаваща се на идеята, че 
двигател на обществото е познанието и разглеждаща обществото като 
информационна система или метафорично казано – „жив организъм”, 
това е освобождаване на Русия от илюзиите на комунизма. Тук няма 
победител и победен защото това е обективна необходимост. 
Неточната оценка на ситуацията доведе до изненадата от бързото 
съвземане на Русия и неочакваното й налагане като световен фактор. 
Това също е обективен процес. Страна достигнала до национална 
катастрофа, преживява шок, последван от катарзис, при които се 
освобождава от много илюзии неизбежно тръгва нагоре. Пример за 
подобен шок и катарзис е Германия след Първата световна война, 
която бързо възкръсва от руините. Историци, политици и 
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икономисти могат да посочат редица конкретни причини за това, но 
те са само външната проява на тази обективна необходимост. 
Съвземането на Русия след разрухата и преживения катарзис е 
обективна закономерност, която следва да има предвид ако се разбира 
диалектиката на общественото развитие.  

Второ, приложената шокова приватизация е политическо 
решение. Тя е лишена от икономически смисъл. На практика 
шоковата приватизация се превърна в криминална приватизация. 
Извършения преход не е от диктатура към демокрация, каквито бяха 
очакванията на народите от засегнатите страни. По-скоро 
демокрацията се изроди в  плутокрация.  Плутокрацията има две 
форми на проявление: олигархия и клептокрация. Утвърдилия се на 
Запад финансизъм  е олигархична форма за управление. Идеята за 
шокова приватизация имаше за цел да произведе именно олигарси, а 
не средна класа. Новопоявилия се елит в резултат от тази 
приватизация се формира като клептокрация. В резултат на това 
източноевропейския елит е пълна противоположност на западния 
елит. Клептокрацията е пародия на олигархията. Олигархията включва 
обиграни политически и финансови играчи, спечелили милиарди, но 

и направили нещо за света (Бил Гейтс, Стив Джобс, Джеф Безос, 
Марк Зъкърбърг и много други), а клептокрацията се формира от 
криминални елементи, посредствени и полуграмотни мутри, морални 
дегенерати, които не са създали нищо, но са разграбили, разпродали  
и опустошили страните си, заслепени от заграбеното богатство и 
неконтролираната власт. Олигарсите и банкерите, които 
трансформираха капитализма във финансизъм, определят политиката 
от позициите си на финансов и корпоративен елит. Олигархията е 
типична за развитите страни, клептокрацията – за слаборазвити 
страни и такива от Третия свят. Русия в момента е разпъната между 
олигархия по върховете и клептокрация в периферията. От друга 
страна клептокрацията е част от механизма за контрол на 
слаборазвитите страни чрез корумпиране на управляващия елит и 
държането му в зависимост посредством компромати. На Изток за да 
направят пари, посредствени и некомпетентни хора станаха политици. 
В стремежа си за забогатяване този елит бързо се корумпира. Тук 
клептократите определят олигарсите. Това обезсмисля ролята на 
политическите партии и демокрацията. По този начин като 
манталитет и ценности новоизлюпения елит на Изток е в пълна 
противоположност или отрицание на Западния елит.   

Системата днес е една и съща, а елитите и формите на 
управление са твърде различни – олигархия  на Запад и клептокрация на 
Изток. Ситуацията в България днес е илюстрация на тази разлика, 
която не се нуждае от коментар. Видяхме какво последва когато 
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полуграмотни комунисти вземат властта в края на Втората световна 
война. Какво ще последва когато криминални елементи взеха властта, 
предстои да видим, макар че  не е трудно да се предвиди. От разпадът 
на Съветската империя може да се направят два извода: 1. Колапсът на 
комунизма означава край на двуполюсният модел и начало на 
цивилизационна промяна, която ще ускори краха на финансизма, 
самоопределящ се като неолиберализъм. 2. Радикалната промяна може 
да се осъществи и по мирен начин.    

В условията на геополитическото противопоставяне днес 
възниква глобален хаос, където геополитическите стратези чертаят 
политики основаващи се не само на концепцията за „шахматната 
дъска”, меката власт и ненасилието, но и на иновативни методи. Това 
са идеите за война от четвърто поколение, хибридна война, 
провокиране на недоволство от легитимните правителства на 
„неприятелски” държави и устройване на бунтове,  кадифени и цветни 
революции, психологическа, информационна (дезинформационна) 
война, политическа пропаганда посредством средствата за масова 
информация и социалните мрежи. Този вариант се определя като 
„интелигентна власт” (smart power). Тя е насочена към промяна на 
мисленето на населението на съответната страна, предмет на промяна. 
Тези стратегии бяха приложени в много страни по света и особено в 
Източна Европа след края на Студената война, с различен успех. 
Използвайки меката власт и „меки заплахи” бяха организирани 
народните бунтове по време на така наречената „арабска пролет” в 
Северна Африка и Близкия Изток и сменени политическите режими в 
Полша, Унгария, България, Чехия и бившите съветски републики от 
Азия. В Украйна меката власт доведе до гражданска война с опасност 
от прерастване в световен конфликт.   

Тероризма също е арсенал от американската стратегия на „мека” 
политика, „непреките действия”  и хибридната война, плод на 
линейното мислене на геополитическите стратези. Общо след 1953 
година САЩ са организирали най-малко 80 успешни или неуспешни 
преврати в различни държави, опити за дестабилизиране на 
икономиките от Третия свят в полза на американските корпорации и 
изобщо външната политика на САЩ. Геополитиката на голямата 
шахматна дъска, меката политика, контролирания хаос, хибридната 
война води до едно перманентно състояние на социална несигурност. 
По този начин в условията на геополитиката днес, Студената война се 
превърна в Горещ мир. В този Горещ мир идеално се вписват 
наркотрафика, тероризма и екстремизма. Разбира се, Запада се 
дистанцира от тях, дори „води война” срещу тях, но въпроса кой и 
защо ги въоръжава остава открит.   

Според концепцията за „контролирания хаос” или теорията за 
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„контролираната нестабилност” за САЩ е изгодно да се създава хаос 
в различни краища на света. Тази теория препоръчва обединяването 
на всички политически сили, обявяващи се против съществуващото 
законно правителство, иницииране на смяната на властта чрез 
оспорване на резултатите от изборите, ерозиране увереността на 
ръководството на страната в собствените й възможности, ерозия на 
легитимността на съществуващия политически режим, инициирането 
на протестни настроения и организирането на прояви на гражданско 
неподчинение чрез провокиращи хаос бунтове. Всички тези прояви са 
маскирани като стихийни действия на народните маси и целящи да 
бъдат сменени неугодните на определени външни сили местни 
политически режими. Така се стига до идеята за хибридната война, 
която съчетава конвенционални методи с похвати от психологическа, 
кибер- и информационна война, както и с действия, противоречащи 
на международното право. С други думи, хибридна война е форма на 
агресия, която използва едновременно целия набор от средства, с 
които разполага агресора. При това натискът на агресора върху 
държавата жертва се осъществява при отсъствие на пряка 
конфронтация дори запазване на привидно „приятелски” отношения 
с нея, но не са изключени и по-директни действия.    

Концепцията за „контролирания хаос” или „контролираната 
нестабилност” се основава на  „ефекта на пеперудата”, според който 
малка промяна на определен компонент от нелинейна система може да 
доведе до големи разлики в по-късните състояния. Проблемът е, че 
детерминирания хаос в обществото не може да се контролира, защото 
на изхода той има много възможни решения и не може изначално да 
се предвиди кое от тях ще се реализира. Ако хаоса в обществото 
можеше да се „контролира” вероятно не би бил хаос. На определен 
етап от развитието си хаоса неизбежно излиза от контрол. Процесите 
описвани в теорията за хаоса са по-скоро математически уравнения, 
валидни за неживата природа. Отнесени към социалната сфера те 
стават непредсказуеми. Така например в резултат от „контролирания 
хаос”, Грузия загуби Осетия, а Украйна – Крим. Със сигурност 
геополитическите стратези не са планирали подобен развой на 
събитията.  

Кому е нужен Горещия мир? Отговора е еднозначен – на 
еднополюсния елит, на задкулисните „играчи на геополитически 
шах”, които бленуват за Нов световен ред. Като хора с бизнес 
манталитет, за тях всичко е въпрос на сделка. В случая сделката е 
„искате мир, ние ви го осигуряваме срещу дребни ограничения, 
всичките във ваш интерес”. С други думи: мир срещу суверенитет. 
Разбира се това е изнудване, но рекета е основно оръжие в мръсния 
бизнес.  Възниква въпроса – възможна ли е подобна сделка? 
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Възможно ли е с подобни методи и средства да се управлява 
обществото, да се застави то само да пожелае предлагания „свят без 
войни, насилие и мизерия” в замяна на отказ от своите свобода, права 
и суверенитет? Краткия отговор е „не”. Обоснования отговор изисква 
кратко разяснение, но поради особената му важност ще го 
дискутираме по-долу заедно с въпроса защо и как отмират империите. 
Днес  митническата  война  между водещите икономики налагана от 
Тръмп, санкциите срещу Русия,  атомните програми  на Иран и 
Северна Корея, проблемите на ЕС и НАТО са различни аспекти  от  
един  фундаментален геополитически проблем – оцеляването на 
човечеството като общество и биологичен вид.  

От краткия преглед на геополитиката по-горе става ясно, че 
управляващите елити на всички нива,  са достигнали нивото на 
некомпетентност за управление на модерното общество. Нещо 
повече, те са на границата на неадекватност, граничещи с достигането 
на прага за самоунищожение. Геополитика, основана на метафора 
като „голяма шахматна дъска”, контролиран хаос, цветни революции 
и други идеи, произтичащи от интерпретацията на фактори, свързани 
с историята, са без значение за преходните периоди, когато 
невидимата ръка на социалната еволюция определя посоката на 
протичащите процеси. Когато САЩ и Русия постоянно говорят за 
война и надпревара във въоръжаването, войната е неизбежна. 
Вероятността двете страни да намерят общ език е минимална, защото 
САЩ се движат в посока на илюзорния Нов световен ред, а Русия се 
възражда от тази идеология, след урока от провала на Световната 
революция, за която плати много висока цена. Това показва, че прагът 
на прехода от неадекватност към самоунищожение е много близък.  

Критерий за точност и погрешност на геополитическите 
решения е тяхното отношение към оцеляването на човечеството. Ако 
решенията водят до стагнация, задълбочаването на глобалните 
проблеми, борбата срещу последствията, а не срещу причините за 
проблемите, това е проява на некомпетентността на днешната 
политическа класа и самите решения са погрешни. Трябва да се 
отбележи, че повечето геополитически решения днес са погрешни. 
Доказателство за това твърдение е факта, че Атомния часовникът на 
Страшния съд показва две минути до полунощ.  

Сблъсък на цивилизациите или сблъсък на 
субективния и обективния фактор  

Човечеството днес е разделено на различни нива от развитието на 
общественото съзнание. През последните няколко века, така 
наречения Запад, премина през значителни качествени промени: 



207 

Ренесанс, Реформация и Просвещение, които са три етапи на 
Културната революция, подменила доминирането на религиозното 
съзнание като форма на обществено съзнание с доминиращата днес 
политическа форма на обществено съзнание определяно като 
„гражданско общество”. Близкия изток и други региони от света 
обаче, не са повлияни от тези културни революции и все още са 
доминирани от религиозното обществено съзнание.  

Понятията „култура” и „цивилизация” често се възприемат като 
синоними и много автори ги използват взаимозаменяемо. Разлика 
обаче има. Най-общо казано, културата отразява духовната специфика 
на определена общност, а цивилизацията характеризира степента в 
нейното развитие като характеристика на човечеството като цяло. 
Всеки цикъл от социалната еволюция започва с духовна (културна) 
революция и се материализира посредством промени в другите две 
подсистеми – икономика и управление. По този начин цивилизацията е 
материализирала се култура. Преминавайки през посочените три етапи 
от развитието си (Ренесанс, Реформация и Просвещение), Западната 
култура подмени доминирането на формата на обществено съзнание 
от религиозно в светско, което позволи изграждането на гражданско 
общество  с всичките му атрибути като демокрация, свобода на 
словото, разделение на властите, появата на индустриалните 
революции, промишления капитализъм и т.н. Следователно, 
културата е плод на разума, а цивилизацията е продукт на социалната 
еволюция.  

От тази гледна точка може да се каже, че днес има само една 
напълно развита и дори залязваща цивилизация – Западната 
цивилизация и множество култури, които са в процес на развитие, но 
все още не достигнали до нивото на цивилизация. Най-ярък пример е 
исляма, който за да се превърне в цивилизация би следвало да 
премине през своя „ренесанс, реформация и просвещение”.  Само 
тогава може да достигне до нивото за материализация на своята 
култура или да изгради работеща социална структура, която всъщност 
представлява и цивилизацията.   

Библията както и Корана са едни и същи навсякъде по света, но 
прочита им е различен. Християнството има три тълкувания на 
Библията – ортодоксално, католическо и протестантско, които през 
последните години се опитват да изгладят противоречията си по 
мирен начин без наличието и на следа от агресия. Това движение се 
нарича икуменизъм  и е насочено към сливането в едно на всички 
християнски църкви. Дали това е възможно, предстои да видим.  
Основният инструмент на икуменизма е диалога. Освен сунитски и 
шиитски, прочита на Корана е твърде различен в различни краища на 
света. Така например съществуват салафитски ислям, уахабитски 
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ислям, турски ислям, има още малоазийски и индонезийски ислям и 
доста други. Общото между тях е, че повечето мюсюлмани смятат, че 
демокрацията е просто комбинация от волята на мнозинството и 
шариата, която предписва неравенството между половете и 
дискриминацията на всички не мюсюлмани. Проблем на исляма е да 
преодолее тези различия и наследени от средновековието религиозни 
митове, което в момента се извършва посредством агресия, присъща 
на християнството от времето на Реформацията. Да отбележим, че 
един от най-масовите сблъсъци между католици и протестанти 
(хугеноти) е известната Вартоломеева нощ когато през нощта срещу 
24 август 1572 година се извършва масово клане, в резултат на което 
броя на убитите според различни оценки на историците варира между 
пет и тридесет хиляди души. Разбира се, този погром не решава 
различията в християнството. Развитието на исляма днес е някъде на 
това ниво. Тази не състояла се „реформация” е проблем на самия 
ислям. Дали някога ще  се състои също предстои да видим.  

Другата кардинална промяна необходима за превръщането на 
исляма от култура в цивилизация е отделянето на религията от 
държавата. Религия и политика са две твърде различни и дори 
изключващи се идеологии. Нека напомним, че Западната цивилизация 
постигна разцвета на науката и технологиите след отделянето на 
църквата от държавата. Това беше един продължителен  и болезнен 
процес, който наложи като фундаментални ценности: демокрацията, 
свободата на словото, равенство пред закона, етническа толерантност 
и други подобни. Без тези ценности не можем да говорим за 
цивилизация в модерния смисъл на тази дума. Светската държава 
предполага наличие на гражданско общество, което е сърцевината на 
демокрацията. Вместо отделяне на религията от държавата и 
политиката, фундаменталния ислям се стреми към завършена 
теокрация или до сливането на държавата и религията.   

Конфликта между исляма и Запада не е конфликт между 
мюсюлмани и християни, а между религия и светската организация на 
обществото, защото религията в Западната цивилизация е въпрос на 
личен избор. Религията в случая урежда отношенията само между Бога 
и Индивида и затова няма място в политическите дейности. Последната 
характеристика на цивилизацията, която липсва при исляма е 
изграждането на политико-икономическа система. Като такава се 
посочва ислямския халифат. Халифатът е феодална форма за 
управление основана на шариата; една носталгия по отминала слава. 
Тази форма на управление е прилагана в миналото в някои страни, но 
е неприложима в условията а модерния свят. По тази причина сблъсък 
на различни култури има, но „сблъсък на цивилизации” няма и не 
може да има. Това което се наблюдава в момента е търсене на 
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идентичност от мюсюлманския свят, която е особено драматична за 
хората пристигнали на Запад за да търсят по-добри условия на живот, 
ползвайки постиженията на Западната цивилизация, но не приемайки 
нейните ценности.   

Проблемите на мюсюлманския свят са резултат от индоктриниращо 
обучение в най-ранна възраст, където на всяко ново поколение се 
налагат фундаментални религиозни вярвания и обществени нагласи, 
които затварят мисленето в кутията на отживели времето си 
средновековни ценности и идеи. По този начин новото поколение е 
принуждавано да „мисли в кутията” изпълнена със средновековни 
догми, лишено е от възможността за социално творчество и принос в 
развитието на общността. Подобна индоктринация на подрастващите 
поколения се наблюдаваше и при идеологиите на комунизма и 
нацизма. Тази практика води до стагнация и неизбежен крах.   

Конфликта между исляма и Западната цивилизация не е 
социален, защото пристигащите емигранти от арабския свят имат 
всички права и свободи, с които се ползват западните граждани. 
Конфликта е култураленен – кризис на идентичността, който се 
задълбочава от процеса на глобализацията и решението му е в 
образованието. Пример за това е Тунис, който е най-близо то това 
което се определя като светска държава от мюсюлманския свят. Поне 
от 30 години там има гражданско общество при което жените имат 
всички права. От много години Тунис е приела френската система за 
образование и като цяло модерно мислене.   

Усилията на политиците за интеграция на мюсюлманите и други 
етноси и социални групи, приобщавайки ги към западните ценности и 
изграждането на мултикултурно общество поне за сега няма видими 
резултати. Истината е, че интеграцията е възможна само при желание 
и усилия от страна на тези общности, каквато в повечето случай не се 
наблюдава. Една от причините за това е упадъка на морала на Запада 
и неговата агресивност, алчност и арогантност налагани от 
финансизма, в които мюсюлманският свят не вижда нищо ценно за 
подражание. Самата идея за интеграция е свързана с разбирането за 
бъдещото устройство на света като една държава със световно 
правителство. Ако обаче постиндустриалното общество е 
структурирано като мрежа, то въпроса за отношението между 
културите и тяхното разнообразие придобива друго измерение и 
решение. Разнообразието на растителния и животински свят е най-
интересното проявление на биологичната еволюция. Тази особеност е 
заложена като принцип в изграждането на поразяващите със своята 
целесъобразност екосистеми. Възможно е и етническото и културно 
разнообразие да е ценно постижение на социалната еволюция. 
Мрежово организирани общности от различни етноси, 
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съжителствайки при стриктно определени правила и общоприети 
морални ценности ориентирани към оцеляването на човечеството е 
възможното решение на проблема за „сблъсъка на цивилизациите”, 
защото мултикултурно общество, което интегрира различни култури 
към собствените си ценности и общество с разнообразие в културните 
ценности, наподобяващо разнообразието в растителния и животински 
свят където никои никого не интегрира са две различни социални 
философии. Обществото с разнообразни културни ценности 
наподобява на екосистема, създадена от биологичната еволюция и 
структурирана като мрежа.  

Всички войни до Втората световна война са битки за 
преразпределение на земя и други ресурси. Дори кръстоносните 
походи са били такива. От Втората световна война конфликтите са 
идеологически. Това е сблъсък на различни религиозни и 
политически вярвания и концепции относно структурата и 
управлението на глобализиращия се свят. Вярващите в Световния 
халифат приемат обективния фактор като върховен фактор, като 
приемат, че шарията е Божието Слово. Всъщност шарията е създаден 
от хора със средновековен манталитет, което не е приложимо към 
манталитета на хората от 21-ви век.  

Сблъсъкът на светските и религиозните идеологии днес води до 
промени в националните политики. Така например, секуларизмът в 
Турция бе въведен от Мустафа Кемал Ататюрк в опит да се създаде 
модерна, демократична, светска държава. Днес ислямизацията на 
Турция и Близкия изток буди тревога. През последното десетилетие 
турският управляващ елит поддържа политика на пълзяща 
ислямизация чрез интензивно използване на ислямски символи и 
риторика, заимствани от Корана. От 2002 г. насам бяха премахнати 
забраната за забраждане на жените на обществени места, насърчавани 
са религиозни бракове, построени са 17,000 нови джамии. Най-
засегнат обаче е образователният сектор, който беше реформиран, 
включвайки значително повече ислямско съдържание, с цел да се 
създадат „благочестиви поколения”. Много държавни училища са 
превърнати в религиозни училища. През 2002 г. 65,000 студенти са 
учили в религиозни училища, а през 2015 г. броят на студентите е 
достигнал един милион. Реформите, предназначени да ислямизират 
образователната система на Турция, разрушиха светската държава. 
Като замисъл ислямизацията е опит да се превърне Турция в глобален 
фактор и лидер в мюсюлманския свят или поне да влияе на 
геополитиката в границите на бившата Османска империя. Това е 
илюзия. Стратегическата дълбочина на Ахмет Давутоглу обяснява тази 
нова външнополитическа стратегия. Идеите на Световния халифат 
през 21-ви век са много странни. Идеята на властовия елита за 
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установяване на Нов световен ред също е утопична, защото това е 
йерархична структура, несъвместима с комплексността на бъдещото 
общество. Ситуацията напомня времето от разпада на Римската 
империя. „Варварите” не са победили Рим, те са влезли в ролята на 
лешояди доразкъсали разлагащия се труп на умиращата цивилизация.  
„Варварите” не изграждат своя империя върху руините. Напротив, 
идеите за монотеизма зародили се дълбоко в Римската империя, се 
разпростират и постепенно отхвърлят политеизма. По този начин 
монотеизма на християнството поражда феодализма. Това е едно 
мъчително раждане на новата система продължило около четири века, 
в което „варварите” не играят никаква роля и не оставят никаква следа. 
Новите социални формации се пораждат от идеите, а не от грубата 
сила.  

Подобно на Запада, днес исляма е в дълбока криза, която се 
дължи на ръста на познанието. Вместо да следва еволюционния път 
към реформация и просвещение, той се връща към средновековни 
идеи. Джихадистите проповядващи Световен халифат изпадат в 
ролята на „варварите” от Античния свят, които след краха на 
Западната цивилизация ще осъзнаят пагубните си илюзии, защото в 
бъдещото общество религиозните идеологии няма да представляват 
особен интерес. Проблем на самия ислям е да спре хората, които 
превръщат част от мюсюлманите във варвари.   

За да обясним геополитическата смесица от противоречиви 
понятия относно организацията на бъдещото общество на границата 
от две столетия, Самюел Хънтингтън  (Samuel Huntington) предложи 
теория, основаваща се на културното многообразие. Той определя 
цивилизацията като най-висшия ранг на културната идентичност. 
Хънтингтън вярва, че в света след Студената война културните и 
религиозните идентичности ще бъдат основният източник на 
конфликти. Тази хипотеза се определя като сблъсъкът на 
цивилизациите.[3] Проблемът с тази теория и други алтернативни 
понятия като „Диалог между цивилизациите”, „Алианс на 
цивилизациите” и всички политически идеи след края на войната 
като: човешки права, мултикултурализъм, либерална демокрация, 
либертарианство, края на историята и т.н. е в това, че те не правят 
разликата между човешката история и социалната еволюция. Нека 
напомним, че историята се създава от субективен фактор или 
човешкия разум, а социалната еволюция е резултат от 
взаимодействието на „двойната спирала” между човешкия разум и 
обективния фактор или естествените закони т.е. сблъсъка между 
постигнатата комплексност на обществото и остарелия механизъм за 
вземане на решения. Тези понятия са спекулации в полето на 
съществуващата парадигма на икономическия детерминизъм и 



 

212 

геополитиката. Те не вземат под внимание обективните закони и 
вярват, че всеки проблем може да бъде решен от човешкия разум; 
описват видимите събития, които са само „пяната” от събитията на 
повърхността на обществото, причинена от ферментацията на 
невидими противоречия. Тези теории не могат да разрешат 
противоречията в обществото, защото самите противоречия остават 
слабо разбрани или не се разбират изобщо.  

Културата е проява на общественото съзнание и подсистема на 
обществото. Общественото съзнание се развива съвместно с другите 
две подсистеми – икономика и управление. Заедно те оформят модела 
на обществото, известен като цивилизация, който е и основна 
парадигма, обясняваща обществото на определено ниво от развитието 
на социалната еволюция. Преходът от един етап на общественото 
развитие към друг е преход от един модел на социална организация 
към нов, отразяващ натрупаните вече знания и постигнатата 
комплексност. Това означава промяна на всички компоненти на 
съществуващия модел – доминиращата форма на обществено 
съзнание, икономиката, механизма за вземане на решения, съответно 
очертаване на нова парадигма и иницииране на нова културна 
революция, която с времето се развива до нивото на цивилизация. 
Следователно, няма сблъсък на цивилизациите или край на историята, 
има сблъсък между субективния и обективния фактор или сблъсък между 
комплексността на обществото и съществуващата форма на механизма 
за вземане на решения.  

Взаимодействието между обективния и субективния фактор 
прониква във всички форми на социално развитие – социалното 
творчество и управлението. Социалното творчество създава малки 
промени в обществото, но конфликтът е ясно видим в етап на 
качествените промени, причинени от обективен фактор в прехода на 
обществото от един етап на социално развитие към следващ. Новият и 
по-висок етап на развитие е процес на саморегулиране на обществото. 
Днешният свят е в етап на такъв преход от доминиращата геополитика 
основана на финансизма към възникващото обществено  самосъзнание. 
Това е културна революция, която с развитието си ще подмени 
залязващата Западна цивилизация с ново по-зряло общество. Това 
общество ще разглежда човечеството като един „жив организъм” и ще 
се самоуправлява според обективните закони. Втората световна война 
и Студената война са два етапа на този процес. Днешния хаос 
определян като хибридна война е последният етап. Тъй като 
обективният фактор е сляпа сила без цел и целеполагане, сблъсъка е 
наистина драматичен. Има само две възможности като резултат от 
този сблъсък – преход към нов модел на социална организация, нов 
етап на общественото развитие и нова цивилизация или 
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унищожаването на човечеството и висшите форми на живот върху 
планетата. Такива сблъсъци между постигнатата комплексност на 
обществото и остарялата форма за управление може да се открият в 
навечерието на миналите преходи от един етап на социалното 
развитие към ново по-високо ниво. Както беше посочено на тези 
етапи некомпетентността на управляващите елити прераства в 
неадекватност към постигната комплексност, което създава 
неразрешими проблеми. Въпрос на време е те да бъдат заменени с нов 
механизъм нов елит.  

Ако все пак може да се очаква някакъв сблъсък в смисъла на С. 
Хънтингтън,  то той е между хората мечтаещи за установяването на 
Световен халифат и хората, които имат намерение да изградят Нов 
световен ред. Иронията на историята е в това, че стремежите и на 
двете идеологии са обречени, защото първата е безнадеждно остаряла, 
а втората е плод на илюзорно мислене; създадена изкуствено като 
споменатите по-горе  комунизъм и нацизъм. В края на деня, най-
вероятно двете идеологии ще се претопят от възникващото обществено 
самосъзнание в една нова култура, която ще се материализира в нова 
цивилизация.  

Новият световен ред – илюзии и реалност  

Днес се оформят два модела за бъдещата организация на 
обществото: Нов световен ред (НСР) и Многополюсен модел (МПМ). И 
двата модела са погрешни. Новият световен ред, е опит на 
финансовият капитализъм да изгради световна държава със световно 
правителство, който представлява йерархическа структура съставена от 
две касти: управляващи и управлявани или свръх-богати и стриктно 
контролирани с модерни технологии управлявани. Този модел на 
дигитализирана Римска империя, лицемерно се представя като „свят 
без войни и насилие” и „свят на вечен мир и просперитет”. НСР е 
основан на алчност, егоизъм, властолюбие и демагогия. 
Многополюсният модел също е невъзможен и дори опасен за 
човечеството. Причината е, че той предполага противопоставяне и 
надпревара във въоръжаването, което води до нарастване на 
напрежението с непредвидим изход. Печалният извод е, че и двата 
модела нямат бъдеще защото неизбежно водят до световна война. 
Резултатът е предвидим – край на финансовият капитализъм и 
неприемливо висока цена заплатена от човечеството.   

Проблема на човечеството днес не е в това една нация да 
благоденства за сметка на останалите, нито в това 1% от населението 
да формира елит, който да управлява чрез наложена финансова 
зависимост останалите 99%. Проблема на човечеството днес е 
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физическото му оцеляване като биологичен вид и социална организация. 
Пропагандирания Нов световен ред под формата на пълзяща 
глобализация може да изглежда логична перспектива, от позициите на 
икономическия детерминизъм, но от гледна точка на обществото 
разбирано като „жив организъм”, развиващ се в резултат от 
нарастващото  познание, подобна концепция е чиста идеология и 
следователно невъзможна за реализация. Причините за това са много, 
но ще посочим само няколко.  

1. Глобализацията се съпровожда с процес на диференциация. 
Диференциацията е продукт на нарастващото познание, което 
променя света посредством създаване на стотици подсистеми към 
основните три системи: култура, икономика и управление. Тези 
подсистеми са относително независими и със собствен механизъм за 
саморегулация. Това са възли от мрежата на бъдещата социална 
организация. Ако политолози и анализатори не ги забелязват това се 
дължи на  непознаване законите на общественото развитие и 
произтичащата от това идеологическата слепота. Нарастваща 
сложност се определя като комплексност на обществото. Комплексните 
системи могат да съществуват само като мрежа. Следователно 
бъдещото общество следва да се реорганизира от характерната за 
последните 10,000 години йерархична в хоризонтална или мрежова 
структура. Като йерархична организация, предлаганият Нов световен 
ред влиза в противоречие с тази обективна потребност и по тази 
причина не може да бъде реализиран.  

2. Концепцията за Новия световен ред до голяма степен се 
основава на феноменалния успех на банкерската  революция превърнала 
индустриалния капитализъм във финансизъм. Формалнологично може да се 
допусне, че стратегията за постепенното ограничаване до пълното 
отнемане суверенитета на държавите, един процес, които сега се 
наблюдава в развитието на Европейския съюз, неизменно ще доведе 
до установяването на Световно правителство и Нов световен ред. Това 
е илюзия, която се поражда от неразграничаването на „ историческо 
развитие” и „социална еволюция”. Историческото развитие е плод на 
субективния фактор представен от социалното творчество на 
колаборативната интелигентност и решенията на управляващите 
елити, а социалната еволюция е продукт на обективния фактор или 
социалните закони. В този смисъл, трансформирането на 
индустриалният капитализъм във финансизъм е прерогатив на 
субективният фактор и следователно възможно, а създаването на нова 
структура е прерогатив на обективният фактор и следователно е 
невъзможно да бъде реализирано от управляващият елит. В процеса 
на тези усилия неизбежно възникват националистични движение, 
центробежни тенденции от типа на Брекзит, които в крайна сметка ще 
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разрушат замисъла.  
3. Друга причина за увереността във възможността от 

изграждането на йерархически организиран  Нов световен ред 
управляван от Световно правителство произтича от надценяване ролята 
на парите като лост в управлението на обществото. В исторически план 
парите са фактор с преходен характер. Те имат изключителна роля 
при капитализма като посредник в размяната и финансизма като лост 
за управление на обществото, но са имали ограничено значение в 
Античният свят, който се крепи на робския труд и при феодализма, 
които се основава върху собствеността на земята. Определено може да 
се каже, че при бъдещата организация на обществото ролята на парите 
ще бъде ограничена до нивото на естественото им предназначение и 
функция. Когато човечеството е изправено пред възможност за 
самоунищожение, нито парите, нито икономиката имат някакво 
особено значение. Появата и утвърждаването на криптовалутите 
налага революционни промени във финансовата система в посока на 
децентрализация и доверие, което частично решава проблемите с 
алчността и безумието на банкерите.  

4. Друга илюзия на управляващите елити за възможността от 
изграждането на Нов световен ред  и световно правителство се 
подхранва от системите за сигурност. Надеждата, че тотален контрол 
посредством съвременните технологии, ще осигури сигурността на 
елита е твърде наивна. Една йерархически организирана структура, не 
може да се запази от каквато и да била външна, изкуствено изградена 
система за сигурност. Елита през всички времена и епохи винаги е бил 
около 1%. Римските патриции са били под един процент, феодалните 
аристократи са били под един процент. Индустриалните и научно-
техническите революции създадоха средна класа,  която промени това 
съотношение, но днешния финансов елит целенасочено я унищожава 
и днес елита отново клони към 1%. Нито частно платените римски 
легиони са запазили Римската империя, нито еничарския корпус е 
съхранил Османската империя. Нито инквизицията е запазила 
католицизма, напротив спомогнала е за неговият упадък. Особено 
зловещи са се оказаха системите за сигурност на политическите 
идеологии – при комунизма НКВД и КГБ и Гестапо при нацизма. Не 
по-назад остават системите за сигурност и в сателитните държави: ДС 
в България, Секуритате в Румъния, Щази в Германия. Архивите на 
Щази например заемат 110,000 метра стелажи с документи и съдържат 
1,4 милиона снимки, 31,000 аудио записи, както и около 3,000 
видеозаписи. Много от тези папки са за граждани на ГДР, които са 
били обект на наблюдение, а информацията е доставяна от колеги по 
работа, приятелски кръг, дори роднини. Подробности за другите 
служби от това време тепърва ще бъдат разсекретявани. Всичко това 
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обаче изглежда детска игра пред мащабите на днешните дигитални 
възможности за тотален контрол на информацията осъществяван от 
18 разузнавателни агенции само в САЩ и стотици други служби за 
сигурност на сателитни държави. Следенето  обхващаща всички 
държави, политически лидери и активисти и дори всеки индивид на 
планетата. В случая не са нужни доносници, всеки сам се вписва в 
системата посредством използване на съвременните средства за 
комуникация – компютри, айфони, дори смарт телевизори както и 
усъвършенстваните средства за следене и подслушване. Тази 
възможност за тотално наблюдение на всеки индивид, превръща 
обществото в нещо като описаното в дистопията на Оруел „1984” big 
brother society и създава илюзорни представи в управляващия елит, че 
системата е защитена надеждно. Това е илюзия, защото оцеляването 
на системата не зависи от силата на субективния фактор, а от 
вътрешните противоречия  на системата, в смисъл –  необходимостта 
системата да се саморегулира в съответствие с нивото на натрупано 
познание и променящо се под негово влияние обществено съзнание. 
Всички империи и други изкуствено създадени модели за 
организацията на обществото се сриват в резултат от вътрешни 
противоречия произтичащи от неадекватни решения на 
управляващите елити. Властовия елит няма друг враг освен остарялото 
си мислене.  

5. В литературата често се цитира едно изказване на David 
Rockefeller пред Бизнес Съвета на ООН, 23 септември 1994 г. Според 
Рокфелер „Настоящият прозорец на възможностите, през който може 
да се изгради истински мирен и взаимозависим световен ред, няма да 
бъде отворен твърде дълго. Ние сме на прага на глобална 
трансформация. Всичко, от което се нуждаем, е една правилна голяма 
криза и нациите ще приемат Новия световен ред.”[4] Факта, че 
Рокфелер определя кризата като фактор на прехода е обясним, но в 
случая той греши. Истина е, че всички големи промени са ставали в 
резултат на кризисни събития, но той явно не отчита диалектиката на 
кризисния процес. В историята могат да се проследят десетки добре 
документирани, изкуствено провокирани подобни събития. При 
анализа на кризисните събития прави впечатление, че тези от тях, при 
които жертвите са в границите на 2-3,000 души, действително 
променят общественото мнение в желаната от управляващия елит 
насока. Примери за подобни събития са финансовата криза довела до 
Голямата депресия в САЩ от 1929 г., атаката на Пърл Харбър, атаката 
на кулите близнаци в Нев Йорк 9/11 и др. Когато магнитида на 
кризисното събитие достигне до няколко милиона жертви както се 
случва например при войните, субективния фактор в лицето на 
управляващите елити губи контрола върху събитията, а невидимата 
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ръка на обективния фактор определя изхода на събитията според 
законите на социалната еволюция и не в унисон с желаният край. 
Примери за подобни събития са Руската революция, Първата и 
Втората световни войни. Ако епидемията COVID 19, която има всички 
характеристики на биологична война е провокирана изкуствено, за 
което има сериозни съмнения, то очакваният резултат, най-вероятно 
ще се размине с очакванията на тези, които са я замислили. От друга 
страна изкуствено провокираните кризи в краткосрочен план имат 
определен успех, но в дългосрочен план са губеща стратегия, защото 
понижават доверието в управляващата класа и катализират развитието 
на общественото самосъзнание, които неизбежно ускоряват сривът на 
системата.  

Всъщност невидимата и пълзяща революция на банкерите, с 
която те генно модифицираха капитализма, превръщайки го в гнила 
ябълка и определиха като „либерален капитализъм” е днешният 
финансизъм. Това е еднополюсният  модел, който определя 
геополитиката днес и бленува да се разпростре върху останалата част 
от света под формата на Нов световен ред. Най-вероятният подход е 
повтарянето на самоубийственото решение да се започне една малка 
война, каквито опити се правят непрекъснато. Когато поредния опит 
успее, процесите ще продължат по сценария на Първата световна 
война, която ще завърши с крах на очерталите се полюси, 
управляващите ги елити и идеологията пропагандираща Нов световен 
ред.  

Изобщо кризите на национално равнище се предизвикват от 
субективния фактор и са част от историята, но усилията тази 
идеология да наложи своя модел за реорганизация на цялото 
човечество от типа на Световна революция, Хилядолетен Райх или 
Нов световен ред, когато процесите вече засягат структурни промени в 
обществото като цяло, се намесва обективния фактор и изхода се 
решава от обективните закони.  Това е диалектиката, върху която 
управляващия елит следва да се замисли днес и поучи от съдбата на 
предходните елити. Механизмът за вземане на геополитически 
решения в края на 20-ти и началото на 21-ви век е безнадеждно 
остарял, неадекватен и опасен за оцеляването на човечеството. Ако се 
поучи от историческия опит властовия елит би могъл да слезе от 
сцената с минимални загуби за себе си и за света като цяло.   

Проблемът за цивилизационната промяна е системен и 
контролираната външна сила: военна мощ, полицейски институции за 
превенция и агенции за сигурност са без особено значение. 
Последните само засилват илюзорното мислене на елита, увеличават 
грешките от вземаните решения и на практика ускоряват упадъка. 
Примери за това са илюзорните нагласи както на комунистическата 
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номенклатура, така и на нацистките гаулайтери, които цинично 
твърдяха, че „победителите не ги съдят”, вземаха арогантни решения и 
ускориха своя крах. При преходите налагани от социалната еволюция, 
победители просто няма, защото субективния фактор  в лицето на 
управляващия елит при цялата му брутална сила е несравнимо по-слаб 
от системата, която се нуждае от саморегулиране. Съвременната 
ситуация е такава – за да оцелее като комплексна система, обществото 
следва или да се преструктурира от исторически наложената йерархическа 
структура в мрежова или да загине. Няма никакво значение какво мисли 
или може елита. Иронията на историята по отношение на изкуствено 
създадените  социално-инженерни проекти днес е в това, че 
модифицирайки капитализма и стремежа си да го превърне в един 
утопичен Нов световен ред, финансизма разяжда като раково 
образувание обективно възникналата капиталистическа формация и 
ускорява отмирането й, респективно – собствения си крах.  

Последиците от срива на империите също е различен. При 
системите създадени от социалната еволюция, упадъка провокира 
появата на нова културна революция. При тези създадени от 
субективния фактор остава само прах. Например с упадъка на 
Римската империя възниква християнството, което е началото на 
духовна (културна) революция. Това е една философия възникваща в 
условията на хаос, невероятна бруталност и упадък на моралните 
ценности в залеза на Античният свят; философия проповядваща 
любов, вяра, надежда, смирение и разбирателство се явява алтернатива 
на умиращата империя. С други думи, на грубата и безперспективна 
действителност се противопоставя една нова ценностна система, която 
изглежда много наивна, дори абсурдна за суровата действителност по 
това време, но постепенно нараства до критична маса за да се 
превърне в обединяващ фактор и официална религия за Римската 
империя, а в последствие и в световна религия. Тази религия променя 
отношенията в обществото, включително икономическите и афектира 
формите за управление. След последвалите културни революции – 
Възраждане, Реформация и Просвещение, християнството се 
материализира в това което днес определяме като Западна 
цивилизация.   

Западната цивилизация днес се намира в тази точка от развитието 
си когато нарасналото познание изисква нова форма. Външно това се 
проявява във възникването на глобални проблеми, който са нерешими 
от нито една нация, нито дори и от обществото като цяло в рамките 
на доминиращата днес парадигма на икономическия детерминизъм и 
геополитика; упадък на моралните ценности, затваряне на 
управляващия елит в тесните рамки на своето илюзорно мислене, 
робуване на неизживени социални митове (шахматни дъски, полюси, 
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ракетни чадъри, атомни заплахи, оръжие за масово поразяване и други 
безумия на днешната геополитика). Икономическите санкции 
налагани на държави неприемащи геополитиката на САЩ напомнят 
на мерене на мускули в тийнейджърска възраст, когато мускулите са 
все още по-силен аргумент от разума. Доколкото „социалния 
пубертет” е в процеса на видимото и осезаемо развитие, то може да се 
очаква, че характерното за тази възраст поведение на полюсните 
елити напомнящо квартални хулигани и характеризиращо се с 
физическо насилие, заплахи, натиск, шантаж скоро ще приключи и 
арогантната геополитика ще отстъпи място на разума. Упадъка на една 
цивилизация обаче провокира появата на нови идеи и решения или 
появата на нова културна революция. Културната революция 
провокирана от упадъка на Западната цивилизация е зародилото се 
вече обществено самосъзнание.    

До сега успеха на финансизма е безспорен. Той успя да установи 
една виртуална колониална система, практически контролираща 
световното производство като го преразпределя в ръцете на 
финансовия елит. Това се наблюдава и при другите две изкуствени 
модела за реорганизация на обществото, които също така бележеха 
забележителен успех в началото от своето съществуване. Комунизма 
превърна Русия от полуфеодална страна в развита индустриална и 
световна сила с безспорни постижения в овладяването на атомната 
енергия и Космоса, а след войната се разрасна като империя. За 
краткото си съществуване нацизма също бележи завиден възход в 
много области. Той има безспорни постижения в областта на науката, 
и технологиите, особено тези с военно приложение като ракетна 
техника, овладяване на атома, постижения в медицината, строителство 
на инфраструктура, мощни предприятия и цели индустрии. След 1939 
година успя да завладее обширни територии и постави под контрол 
огромни материални ресурси. Нацистката машина работи 
поразително добре до 1943 година когато нещата тръгват назад по 
напълно понятни причини.   

Началния успех при изкуствено създадените модели се дължи на 
два фактора: а) в началото милиони хора са завладени от новите идеи 
и самоотвержено работят за реализацията им; б) новосъздадения 
модел все още не работи като система. Когато грешките причинени от 
управляващия елит се натрупат и новосформиращата се система има 
нужда от саморегулиране настъпва неочакван обрат. Когато системата 
е изградена от субективния фактор на базата на някаква идеология и 
обществото се развие до нивото на система, в момента когато 
саморегулиращите механизми изискват промени противоречащи на идеологията, 
настъпва колапса. В този сблъсък на човешката логика с обективните 
потребности на социалното развитие, хода на протичащите процеси 
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 се променя драматично. Затова досегашния успех на финансизма не е 
предпоставка за оптимизъм относно бъдещето му оцеляване. По скоро 
обратното е вярно – следва да се очаква, че с развитието на модела той 
неминуемо ще достигне до потребност от самоорганизация и упадъка 
е неизбежен. Перманентните кризи, рецесии и  депресии, глобалните 
проблеми, противопоставянето на полюсите, са симптом за това. 
Единствения въпрос е цената, която обществото трябва да заплати за 
безумието на своя управленчески елит.   

Без съмнение комунизма и нацизма промениха световната 
история, предимно деструктивно. Финансизма нанася също такива 
промени. Рецесията от 1929 г. струва на американския народ 5 
милиарда долара. Сега, век по-късно, загубите могат да се измерват в 
стотици милиарди дори трилиони долари ако се има предвид ръстта 
на корупцията, защото кризите се разпространяват в целия свят. Само 
неолиберално ориентирани икономисти могат да вярват, че такава 
тенденция на злокачествен растеж на фиктивен капитал е правилна 
политика, и че ще продължава вечно. Това е просто пожелателно 
мислене. Политическата система, в която икономиката се основава на 
алчност и егоизъм, политиката – на цинизъм и  демагогия а културата – на 
манипулация на общественото мнение е предопределена да умре.   

Всъщност финансизма подобно на другите два отхвърлени вече 
от социалната еволюция проекти е злокачествен рак, чийто метастази 
проникват и разрушават икономиката, общественото съзнание и 
моралните ценности. Той превръща саморегулиращите механизми на 
капитализма – свободния пазар в управляван от корпорациите 
механизъм за реализиране на свръх печалба, а демокрацията – от 
механизъм за колективно вземане на решения в контролирано от шепа 
хора политическо шоу. В този смисъл финансизма е злокачествено 
социално заболяване, което доведе капитализма до състоянието на клиническа 
смърт. Крахът на финансизма е неизбежен поради същите причини, 
които пометоха комунизма и фашизма – унищожаването на демокрацията. 
Въпросът е – дали финансизма ще се спомине мирно и тихо, чрез 
колапс подобно на комунизма или ще бъде съборен, от кървав 
катаклизъм подобно на фашизма? Това предстои да видим.  

Разгледаните социално-инженерни проекти, в това число и 
пропагандирания Нов световен ред, са невъзможни за реализиране по 
три  причини:   

а) Те не са плод на нарастващото познание, което определя 
промените, а спекулативна идеология породена от абсолютизацията на 
определени идеи приемани за верни и основополагащи без никакви 
доказателства за това, че те са истини.   

б) Според принципа за разделението на функциите между 
обективния и субективния фактор, формата или структурата на 
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обществото се определя от обективния, а съдържанието от се 
определя от субективния фактор. В посочените случай, субективния фактор 
прави опит да определи изначално формата на обществото което е прерогатив 
на обективния фактор и следователно е невъзможно.   

в) Естествения ход на социалната еволюция започва с появата на 
културна революция, която в процеса на развитието си формира 
релевантни социални структури и се материализира в цивилизация. 
При посочените проекти вакуума от липсата на културна революция 
се запълва от поразяваща по своята мощ идеологическа пропаганда, 
която на настоящия етап прераства в психологическа война. Опита за 
установяването на комунизма и фашизма показва, че идеологията не може 
нито да формира култура, нито да се материализира в цивилизация.   

Колапса на нацизма и комунизма е колапс на два изкуствено 
създадени модели базирани на две презумпции – расово и национално 
превъзходство и контрол върху средствата за производство, които се 
оказаха дълбоко погрешни. Финансизма се базира на идеята за 
управление, чрез контрол върху парите от страна на финансовия елит. 
Това е една идеологическа секта, обожаваща патите, която има 
амбицията да ги превърне в световна религия. Без съмнение, 
лихварството може да постави в зависимост определен индивид, група 
от хора за кратко време дори цяла държава. Да се очаква обаче, че то 
може да бъде структуроформиращ и определящ принцип за 
реорганизация на света като цяло и в дългосрочен план е също 
толкова наивно колкото и идеите и структуроформиращите фактори, 
върху които се градяха комунизма и нацизма. Подобно на тези два 
модела, които вече бяха отхвърлени от социалната еволюция, 
финансизма, който бленува да доведе до изграждането на Нов 
световен ред е дълбоко погрешна презумпция, защото субективния 
фактор не може да замени обективно действащите механизми за 
саморегулация и той неизбежно ще сподели съдбата на комунизма и 
нацизма.   

Проблемът на създаваните от субективния фактор (човешкия 
разум) модели на социална организация, не е във вземането на властта, 
а в невъзможността подобен модел да функционира по правилата на 
човешката логика. Властта беше завзета и от трите идеологии, 
комунистическата – чрез революция, фашизма – с легитимно 
спечелени избори. В резултат от тихата, подмолна и пълзяща 
революция на банкерите, финансовия елит трансформира 
промишления капитализъм  във финансизъм, властта практически се 
контролира посредством финансови механизми. Първоначалните 
успехи и при трите модела също са безспорен факт. Независимо от 
това те се провалят в момента когато тяхната саморегулация е 
неизбежна, но невъзможна за осъществяване защото противоречи на 
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основополагащите принципи на идеологията. Историята свидетелства 
категорично за това, че промяна на структурата на обществото от 
субективния фактор не е възможна. Руската Световна революция и 
нацисткия Нов ред се провалиха поради непознаване и незачитане на 
обективните закони на социалното развитие. Пропагандирания днес 
от политическия и финансовия елит Нов световен ред е невъзможен и 
предстои да  се провали по същите причини.  

Новия световен ред се отнася към глобализацията, така както 
финансизма – към капитализма. Финансизма „генно модифицира” 
капитализма, като подмени саморегулиращите механизми с решения 
на субективния фактор в лицето на властовия елит. Новия световен 
ред е опит естествения процес на глобализация и диференциация да 
се модифицира по същия начин и да завърши с установяването на 
йерархически структурирана постиндустриална организация на света. 
Макар че финансизма успя да промени капитализма, вероятността 
този успех да се повтори е нищожна. Причината е много проста. Този 
ход противоречи на втория закон за общественото развитие: 
Комплексността на обществото определя неговата структура. Във Вселената, 
живата природа и обществото няма комплексна система, която да е 
организирана йерархично. Всички такива системи са организирани 
като мрежа. Всъщност глобализацията и диференциацията на 
обществото е точно такъв обективен процес, при който 
усложняващата се структура постепенно и се реорганизира като мрежа 
или метафорично казано като „жив организъм”. Разбира се този жив 
организъм има свой „главен мозък”, но това е орган осъществяващ 
синергизма между органите и системите, в съответствие с обективните 
закони на развитието и потребностите на самия организъм в борбата 
му за оцеляване. Идеята за Новия световен ред е също толкова 
абсурдна, колкото и метафората за шахматната дъска на Бжежински. 
Да, сблъсък между нации характеризират цялата история на 
човечеството, но при постигнатата комплексност на обществото, 
йерархична организация вече е невъзможна защото, в условията на 
прехода към мрежова структура, обективните обществени законите са 
други и никакви системи за сигурност не могат да спасят остарялата 
вече система.   

Илюзии, митове и заблуждения на обществото и 
управляващият елит  

През всички епохи от историческото си развитие, човечеството е 
живяло с определени илюзии, митове и заблуждения. Причината за 
това е сложността на обществото, поради което представите  за него се 
оформят като идеологии, а те отразяват нивото в развитие на 
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познанието. В миналото тези идеологии са имали религиозен характер 
в смисъл, че обществото се управлява от много богове или един 
всемогъщ Бог. Днес в условията на доминирането на политическата 
форма на обществено съзнание идеологиите са политико-
икономически. Тези идеологии наподобяват религиозните секти 
спорещи за същността на бога и кой го слави правилно. Разликата е, 
че при гражданското общество фундаменталните понятия и категории 
са от политически, икономически и културен характер, което определя 
изходните принципи на съответната идеология. Проблемът е, че те се 
приемат без никакви доказателства за тяхната истинност: 
монархически, демократични, анархистки, либерални, консервативни, 
егалитарни, леви, десни и т.н.     

Ако погледнем на обществото не от идеологически, а от научни 
позиции трябва да го разглеждаме като жива и самоорганизираща се 
система или метафорично казано – като жив организъм. От тази гледна 
точка се очертават множество заблуждения от идеологически характер, 
които следва да се осмислят и теоретично преодолеят, подобно на 
религиозните идеологии от миналото за да се разбере какво 
представлява обществото как то работи и се развива. Може да се 
посочат десетки подобни илюзии, митове и заблуждения, но тук ще 
посочим само няколко, които са от фундаментално значение за 
разбирането на обществото. Тяхното осмисляне и преодоляване 
очертават границите на една Нова парадигма за  разбиране на 
обществото като структура и функции.   

Икономиката като двигател на развитието. Това разбиране за 
обществото се появява в зората на капитализма и обикновено се 
свързва с марксизма и Историческия материализъм. Факт е, че 
икономиката е доминираща подсистема при капитализма, но 
обществото се е развивало и през период когато икономика не е 
съществувала изобщо. Това е периода от примерно 70,000 години, 
определян като предистория на човечеството когато се е формирал 
езика, мисленето и съзнанието. За икономика може да се говори след 
Аграрната революция от преди 10,000 години когато се появяват 
излишъци и условия за размяна на стоки. По тази причина за 
истински двигател на социалното развитие следва да се определи 
генерирането, съхраняването и предаването на познанието от поколение на 
поколение. В този смисъл икономиката е частен случай в развитието на 
обществото. Да напомним, че капитализма се появява като следствие 
от няколко индустриални революции, които са резултат от бум в 
развитието на познанието.    

Финансизма като либерален капитализъм. Днес икономическия модел 
се определя като „либерален капитализъм”. В действителност 
системата следва да се дефинира като финансизъм, който се появи на 
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историческата сцена след премахването на златният стандарт на 
парите и замяната им с декретни или (fiat currency). Това са пари без 
собствена стойност, цената на които се определя от правителството. 
Маркс е анализирал спекулативния капитал (fictitious capital) в третия 
том на Капиталът. Той разграничава „реален капитал” като 
инвестиция в средства за производство и труд и „фиктивен капитал”, 
пазарната цена на който варира според очакваната възвращаемост на 
тези активи в бъдеще. Това е търговия с акции и ценни книжа с цел 
печалба от флуктоациите в тяхната цена. Фиктивният капитал е част 
от механизма в капиталистическата икономика и не представлява 
проблем за икономиката при положение, че тя се регулира от 
реалните пари. Подчертал е факта, че фиктивният капитал води до 
периодични кризи, но не е допускал, че един ден банкерите ще 
подменят изцяло реалния капитал с фиктивен.    

Тази подмяна превръща капитализма от саморегулираща се 
система в такава управлявана от субективният фактор, защото парите се 
превръщат от икономически фактор в лост за управление или по-
точно манипулиране на финансовата система, икономиката и 
обществото. Това обезсмисля политическите понятия като „ляво” и 
„дясно”, защото независимо от провежданата политика, лъвския дял 
от генерираното богатство във всички случай попада в ръцете на 
банкерите. По тази причина политико-икономическия модел наложен 
от банкерите следва да се определи като финансизъм, който се 
различава принципно от промишленият капитализма като обективно 
възникнала икономическа формация. Ирония на историята е, че 
капитализма беше убит не от пролетариата както е предполагал Маркс, 
а от банкерите.    

Като управлявана от субективният фактор система, финансизмът 
е съпоставим и много по-близък до другите два модела за управление 
на обществото от субективния фактор – комунизма и нацизма, 
отколкото със саморегулиращия се капитализъм. Разликата е, че в 
първите два случая моделите са идеологически и лоста за управление е 
пропагандата, а при финансизма лоста за управление е манипулацията 
на икономиката и обществото посредством финансовата система. 
Понятието „либерален капитализъм” е евфемизъм, подобно на 
понятието „комунизъм”, с което болшевизма се самоопредели влезе в 
историята.    

Промишления капитализъм е плод на социалната еволюция в 
резултат от няколко последователни индустриални революции. Той е 
самоорганизираща се система посредством малки кризи в 
свръхпроизводството и регулиращите функции на свободния пазар. 
Финансизмът е модел за реорганизация на обществото създаден от 
субективния фактор представен от международния финансов елит. Този 
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модел е съпоставим и съизмерим с другите два подобни социално-
инженерни модели за реорганизация на обществото: комунизма и 
нацизма. Разликата е, че в тези случай промените са инициирани от 
политически партии, а при финансизма – от банкерите.  Това е 
постигнато посредством тихата, пълзяща и безименна революция 
започваща с отнемането на златния стандарт и подмяна на реалните 
пари с фиктивни пари, наречени декретни или фиатни  и 
превръщането на американския долар във световна валута. По този 
начин саморегулацията при капитализма се подменя с манипулация на 
финансовата система, икономиката и обществото като цяло. В резултат на 
това възникват мощни корпорации, които не подлежат на държавен 
контрол и са в състояние да контролират демократично избираните 
правителства. Така възникват посочените два центъра за управление, 
което в дългосрочен план обезсмисля ролята на политическите 
партии, разделението на властите и самата демокрация. Смесването на 
капитализма както и да се нарича той с финансизма, води до 
замъгляване на основни категории като свободен пазар, лява и дясна 
политика, демокрация и т.н. За сто години манипулации на 
финансовата система, икономиката и обществото,  произведеното 
богатство е концентрирано в 0.1% от населението, а  2.5 млд. души са 
принудени да живеят с $2 на ден.  

В действителност финансизма извърши едно друго не по-малко 
важно разделение – диференциация на интелектуалният елит. 
Принципите за производство, разпределение и преразпределения на 
капитализма формират средна класа, която е около 70% и може да 
контролира управляващия елит посредством ефективно действащ 
механизъм на репрезентативната демокрация. Маргинализирайки 
средната класа и разделяйки обществото на свръх-богати и бедни, се 
промени стратификацията на всички нива. Днес се оформят три 
касти: олигарси, интелектуален елит и финансово зависими 
производители на материални блага.   

Премахването на саморегулацията на обществото не означава 
премахване действието на обективният фактор. Сменя се само 
механизма. В случая в ролята на регулатор се явява интелектуалният 
елит, който поема функциите на средна класа, но механизма за 
контрол е много по-различен. Без да навлизаме в подробности 
относно историята, механизма и диалектиката на тази тенденция, ще 
се спрем само на интелектуалният елит. Под интелектуален елит грубо 
казано се разбират хората с висше образование. Не защото 
образоването е критерии за интелигентност, а защото тази група 
формално има достъп до социално значими позиции в обществото 
като генериране и предаване на ново знание и управление на 
обществото. Според статистиката този процент варира в широки 



 

226 

граници за отделните страни с тенденция да се увеличава. Този слой е 
разделен на две приблизително равни части. Първата част са в 
основата на очертаващата се революция във фундаменталните науки и 
са носители на утвърждаващото се общественото самосъзнание. 
Втората част включва хората, които обслужват корпоративния, 
финансов и военен елит и работят за запазване на статуквото. Тази 
прослойка разширява социалната база на свръхбогатите 0.1% и влиза в 
ролята на привилегированото духовенство от времето преди 
Френската революция. Първата част генерира и предава знанието и 
може да се определи като конструктивна. Запазвайки статуквото 
втората част руши морала и може да се определи като деструктивна. 
Сблъсъка между двете части на интелектуалният елит определя 
възможността за оцеляване на човечеството. Към този аспект ще се 
върнем отново.   

Парите като средство за управление на обществото. Това е едно от най-
широко разпространените заблуждения, споделяно от финансисти, 
политици и анализатори. То е следствие от приемането на 
икономиката като движеща сила в общественото развитие. Ако става 
въпрос за реалните пари със златно покритие това е вярно, но в 
условията на финансизма, който е изграден върху фиктивните пари 
това е заблуждение. Парите могат да манипулират финансовата 
система, икономиката и самото общество, но не могат да го 
управляват. Между „манипулация” и „управление” има съществена 
разлика, която често се размива и е трудно доказуема, но заслужава 
особено внимание. По дефиниция управлението е извършване и 
упражняване на ръководни дейности в определена организирана 
система. Обикновено то е свързано с текущи проблеми и се базира на 
определена нормативна база. Манипулацията е вид социално влияние, 
което цели промяна на възприятието или поведението на определена 
общност чрез тайни действия. Такива методи често са 
експлоататорски, насилнически, нечестни и измамни. 
Манипулирането се отнася както до отделен индивид така и до 
общественото мнение и масовото съзнание. Манипулирането на 
финансовата система защитава определени групови интереси – тези 
на самите манипулатори. С други думи, управлението работи за 
обществото като цяло, а манипулацията – за субективния фактор 
представен от финансовия елит. Това различие води до 
противопоставяне, полюсни модели, надпревара във въоръжаването, а 
в дългосрочен план – до опасност от самоунищожение на 
човечеството. В една крайна форма манипулацията  се превръща в 
зомбиране. Най-често манипулирането е насочено към бъдеща цел и 
представлява компромис или нарушение на морала. Когато 
управляващите елити защитават класовите си интереси или 
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политическите си пристрастия, те често прибягват до манипулацията 
под формата на пропаганда и демагогия. Това обяснява защо 
пропагандата и демагогията са съществена част от управлението на 
социално-инженерните проекти, определяни като комунизъм и 
нацизъм. За разлика от тях, финансизма внася качествен компонент в 
манипулацията като въвежда обективен фактор за манипулация – 
парите без златно покритие наречени декретни или фиатни пари. 
Манипулирайки финансовата система основана на тези пари се 
манипулира обществото като цяло, а с определянето на долара като 
световна валута се открива възможност за манипулиране на цялото 
човечество. За сто години манипулация на обществото посредством 
фиктивните пари произведеното богатството е концентрирано в 
ръцете на малък брой олигарси, а света е изправен пред екологична 
или атомна катастрофа. Фиктивните пари не управляват, а манипулират 
финансовата система, икономиката и обществото. Разликата е, че при 
управлението се отчитат обективните фактори, а при манипулациите 
се защитават групови интереси.  

Човешкия разум може да управлява комплексна система. До Ренесанса и 
появата на гражданското общество хората са вярвали, че съдбата им се 
определя от много богове (политеизъм) или един всемогъщ бог 
(монотеизъм). Ролята на разума в това отношение е нищожно малка 
или никаква. В условията на гражданското общество тази вяра се 
измества в другата крайност – човешкия разум може да управлява една 
комплексна система каквато е обществото без да познава или се 
съобразява с обективните закони на социалната еволюция. Примери 
за това са трите идеологически модели за социална организация 
определили съдбата на човечеството през 20-ти  век – комунизъм, 
нацизъм и финансизъм, който се самоопределя като либерален 
капитализъм. Днес става ясно, че обществото се развива в резултат от 
два относително независими фактори – обективните закони на социалната 
еволюция и човешкия разум, който е плод на тази еволюция. Това дава 
основание да се разграничат две тясно преплетени, но относително 
обособени линии на развитие – Курс на историята и Спирала на социална 
еволюция. Курса на историята се определя от субективния фактор или 
човешкия разум, а Спиралата на социалната еволюция се определя от 
обективните закони на развитието. От гледна точка на познанието 
като двигател в общественото развитие, историята отразява 
количествения ръст на познанието, а Спиралата на социалната 
еволюция представлява  качествените преходи в развитието от една 
епоха към друга. По този начин обществото може да се представи като 
самоорганизираща се система или метафорично казано като жив 
организъм.    

Глобализацията като път към Нов световен ред. Днес упорито се 
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налага мнението, че глобализацията неизбежно ще доведе до един 
Нов световен ред със световно правителство. Това звучи логично, но е 
прибързан извод. Проблема е в това, че процеса на глобализация се 
съпровожда с процес на диференциация, който не се отчита в анализа. 
Глобализацията отразява количествения растеж на обществото, а 
диференциацията – качествените промени в резултат от ръста на 
познанието. Това са двете страни на една монета и за абсолютно 
неразделими в онтологичен план. Този ръст поражда поредица от 
подсистеми към основните три системи на обществото: култура, 
икономика и управление. Разгледани в единство глобализацията и 
диференциацията формират едно цяло наподобяващо екосистема 
включваща хиляди общности и милиарди индивиди. Това е 
самоуправляваща се мрежова структура, която е диаметрално 
противоположна на пропагандирания, йерархически организирания 
модел на Новия световен ред, управляван от днешният финансов и 
корпоративен елит. Глобализацията в смисъл на интеграция на 
обществото е обективен процес и следва да се разграничава от 
глобализма, който е идеология.   

Революцията на банкерите и Новият световен ред. Това е друго широко 
разпространено заблуждение на властовия елит. Невидимата, пълзяща 
и безименна революция, с която банкерите трансформираха 
капитализма от самоорганизираща се система в управляван от тях 
модел имаше невероятен успех. Това поражда илюзията, че подобна 
тактика може да наложи финансизма като глобален модел представян 
като Нов световен ред управляван от същия този елит. Проблемът  е в 
това, че банкерската революция е част от историята където 
субективният фактор е решаващ защото се касае до промени, които са 
в прерогативите на човешкият разум. Когато обаче става въпрос за 
качествени промени, които се определят от обективните закони, 
човешкият фактор е безсилен. По тази причина тактиката на промени 
налагани от последователни стъпки, имаха огромен успех при 
трансформацията на капитализма във финансизъм, но тя е 
неприложима при установяване на глобална система. Това вече е 
доказано от историята с краха на другите два подобни идеологически 
модели – болшевишката „Световна революция” и нацисткия 
„Хилядолетен Райх”.   

Студената война като победа на Запада. Това е едно от последните 
заблуждения налагано от неразбиране или с пропагандна цел. 
Болшевизма, който се самоопредели и влезе в историята като 
комунизъм беше изкуствено създаден от субективният фактор 
социално-инженерен модел не отчитащ или погрешно  
интерпретиращ обективните закони, който приемаше, че разума може 
да управлява такава комплексна система като обществото от партиен 
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елит наречен номенклатура. Този разпад на системата е обективен процес, 
неизбежен и би се осъществил със или без участието на Запада. Точно 
по същата причина краха на финансизма е неизбежен със или без 
участието на Русия. В резултат от Студената война комунизма се срина 
по-бързо от финансизма, защото той е идеологически проект, а 
финансизма е проект изграден върху по-ефективен финансов 
механизъм за манипулация на обществото. Доколкото това е също 
изкуствено създаден социално-инженерен модел, то няма съмнение, че 
крахът му също е неизбежен и е въпрос на време.   

Разпада на Съветската империя има един подценяван или не 
достатъчно разбиран аспект. Когато един народ падне до самото дъно, 
той изпада в прострация, преживява катарзис, в резултат на което се 
освобождава от всички илюзии и се открива път за ускорено развитие. 
Този феномен се наблюдава ясно при Германия след Първата 
световна война. Краха е тотален, а хиперинфлацията невероятно 
висока. Независимо от това, само за две десетилетия Германия се 
превръща в световна сила с претенции за световно господство. След 
края на Втората световна война напълно разрушената Германия е 
отново най-бързо развиващата се страна. Неочакваният подем в 
развитието на Русия през последните десетилетия въпреки разрухата е 
резултат на този обективен фактор, а субективният фактор има 
второстепенно значение. Днес Русия превъзхожда САЩ не толкова по 
степен на въоръжение, въпрос по който може да се спори, защото 
войната е ехо от миналото. Превъзходството на Русия е в това, че тя се 
е освободила от идеята за Световната революция, платила е висока цена за тази 
илюзия, докато САЩ все още залагат на илюзорния Нов световен ред и 
са изправени пред предстоящия крах на финансизма и цената, която 
следва да се заплати.   

Днес Русия има два основни проблеми – борбата с 
представителите на либералният капитализъм, които, контролират 
финансовата система и икономиката и предлагане на визия за 
развитието на света след краха на финансизма. Първият проблем е 
политически и по принцип разрешим. Той е свързан преодоляване на 
неолиберализма, който е основният катализатор на корупцията, 
обхванала всички сфери на обществото. Вторият проблем е по-
сложен, защото изисква разработването на визия, която да върне 
самочувствието на Русия като световна сила и мотивира руският народ 
за реализирането на тази визия. Независимо, че идеологическите 
визии за Световна революция и Хилядолетен Райх бяха погрешни, не 
може да се отрече тяхната мотивираща функция за постиженията на 
СССР и Нацистка Германия в началният период на тяхното развитие. 
Не е трудно да се разбере, че без собствена визия за бъдещето на 
човечеството като алтернатива на пропагандирания Новия световен 
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ред Русия не би могла да се превърне в световен фактор след 
преживяния крах. Тук не става въпрос за нова идеология, а за 
разработването на научно обоснована визия. Тя следва да се фокусира върху 
оцеляването на човечеството и прехода от финансизма към бъдещото 
общество, организирано в един вид екосистема.  Това е работа не за 
политици, а прерогатив на социалната философия. За сега 
социалните философи в Русия остават в границите на полярните 
модели за света и не предлагат нищо оригинално. За това има много 
причини, но те са извън фокуса на този анализ.   

Демокрация и върховенството на закона. Демокрацията се основава 
върху принципа за разделението на властите и система за избиране на 
управляващия елит. Тя имаше кратък живот, защото и трите 
социално-инженерни проекти наложени през 20-ти век, които 
превърнаха промишления капитализъм от саморегулираща се система 
в такава управлявана от партиен или финансов елит – комунизъм, 
нацизъм и финансизъм, игнорираха този принцип. Наистина 
изборната система е запазена, защото това е единствения начин да се 
легитимира самото управление, но и трите модела намериха начин до 
властта да достигат само кандидати безрезервно  приемащи модела – 
партийни лидери или финансово зависими кандидати. Общите 
избори са много скъпо шоу, в което може да се включат само 
свръхбогати или спонсорирани кандидати. Естествено е, че при това 
положение овластените политици работят не за своите избиратели, а 
за спонсорите си. При всички случаи това са групови интереси, а не 
интересите на общността. По тази причина изборите само легитимират 
властта, но не могат да влияят на вземаните решения. На практика първите 
два механизми за вземане на решения може да се определят като 
„демо-партокрация”, а във вторият случаи като – „демо-плутокрация” 
или „демокрация” по форма и плутокрация  по съдържание. Разбира 
се изход има, нищо не е вечно, но това е друга тема.    

Върховенството на закона, свободата на печата, човешките права, 
евро-атлантически ценности и др. са част от любимите мантри на 
управляващите. За какво върховенството на закона може да се говори 
при условие, че повечето от законите са лобистки и защитават правата 
на финансовия и корпоративен елит? Ако се говори за „върховенство” 
то това следва да бъде върховенството на морала, защото гражданското 
общество се основава на морални ценности като: свобода, равенство и 
братство. Ако тези ценности са закрепени в правната система то 
наистина би могло да се говори за върховенство на закона. За 
съжаление това не е така, защото финансизма подмени моралните 
ценности на обществото с повсеместните днес: алчност, егоизъм и  
демагогия. Това което управляващите не отчитат или не разбират е, че 
пропагандата не остава без последици. В краткосрочен план тя може 
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да е печелив ход, но в дългосрочен план тя е губеща стратегия, защото 
негативите от нея се натрупват и неизбежно водят до крах на самата 
система. За комунизма и нацизма това е вече факт, за финансизма 
предстои да се случи.   

Йерархична и мрежова организация на обществото. Налаганата идея 
днес е, че глобализацията неизбежно и по един „еволюционен път” 
ще доведе до изграждането на един йерархично организиран Нов 
световен ред със световно правителство, естествено оглавяван от 
днешният финансов и корпоративен елит. Такава организация е 
теоретически неосъществима. Причината е много проста за 
разбиране. Глобализацията е съпроводена от процес на 
диференциация. Диференциацията представлява нарастване на броя 
на подсистемите в обществото в резултат от ръста на познанието. 
Това превръща обществото в комплексна система. Това е свръхсложна 
система с огромен брой тясно свързани, но относително обособени 
подсистеми. Такава комплексна система може да съществува само 
организирана като мрежа. Всички изкуствено създадени комплексни 
системи като управлението на въздушният и железопътен трафик, 
интернет и др., изначално са организирани като мрежа. Екосистемите 
в природата са организирани в самоорганизиращо се цяло. Човешкият 
мозък е най-сложната или комплексна система създадена от природата 
и също е организирана в мрежова структура. Йерархията в обществото 
е присъща на по-просто устроените общества. С усложняване на 
обществото, йерархията постепенно се ограничава и тази тенденция 
може да се проследи в историята от времето на древният Рим до наши 
дни. Надеждата, че йерархичната структура е приложима към 
бъдещото общество е проява на некомпетентност по отношение на 
общественото развитие.    

Изграждането на Европейският съюз като стъпка към Нов световен ред и 
световно правителство. За разлика от кървавите ексцесии за налагане 
моделите за реорганизация на обществото приложени от комунизма и 
нацизма, банкерската революция която подмени капитализма с 
финансизъм беше осъществена посредством една дългосрочна 
стратегия за постепенни промени от отмяната на реалните пари 
посредством премахването на златният стандарт и налагането на 
фиктивните пари като световна практика и американския долар като 
международна валута. Тази тиха, пълзяща и безименна революция 
продължи около половин век и имаше умопомрачителен успех. Днес 
тази доказана стратегия се използва за налагането на Новия световен 
ред. Пример за това може да послужи  създаването на Европейският 
съюз като пилотен експеримент за изграждане на единно регионално 
правителство. Съюза започна като митническо споразумение, което в 
последствие прерасне в политически проект за изграждане на 
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регионален съюз, който да се превърне във федерация или 
конфедерация от европейски щати структуриран като национална 
държава с парламент, президент и министър председател. Първият 
проблем при реализацията на тази дългосрочна стратегия беше 
приемането на обща Европейска конституция. След като проекта 
беше отхвърлен на референдумите  във Франция и Холандия, 
заложените принципи бяха подписани под формата на договор в 
Лисабон от декември 2007 г. в нарушение на всички демократични 
принципи. Впрочем този договор също беше отхвърлен на 
референдум в Ирландия. Процеса продължи чрез приемането на 
обща валута, финансова система, ръководни органи, министри 
изграждащи структурата на една конфедерация с поетапно ограничаване 
суверенитета на страните членки. След провала на референдума за 
Европейска конституция, Брекзит беше вторият симптом за 
неефективността на тази стратегия. Днес ЕС е изправен пред 
трудности с ръст на националистични движение, опасност от разпад и 
необходимост от радикални реформи, които бюрократите от Брюксел 
не могат да осъществят без смяна на модела. Очевидно е, че стратезите 
на този проект не разбират причината за провала на използваната и 
доказалата своята ефективност стратегия. От позициите на Новата 
парадигма причината е много проста за разбиране. В първият случай 
смяната на златният стандарт е в прерогативите на субективният 
фактор и затова банкерската революция се оказа много успешна. 
Промяната на структурата на обществото обаче е прерогатив на 
обективния фактор и използваната стратегия е неприложима. 
Историята доказа това с краха на другите два проекта за структурни 
промени в световен мащаб – болшевишката Световна революция и 
нацисткия Хилядолетен райх. Независимо от този исторически опит 
стратезите все още не разбират, че такива промени не са в 
прерогативите на субективния фактор. Те противоречат на здравия 
разум и историческия опит и следователно са невъзможни за 
реализация. Изобщо от позициите на Новата парадигма ЕС и 
полюсните модели са огромна тема, но остава извън фокуса на 
настоящия анализ. Тук е достатъчно да отбележим, че като пилотен 
експеримент за установяване на Нов европейски ред с европейско 
правителство и постепенно ограничаване суверенитета на страните 
членки, ЕС е обречен. Той има смисъл да се реорганизира като съюз 
на суверенни нации, както е предлагал Де Гол в зората на създаването 
му. Това е идеята за „Европа от Атлантика до Урал”, която той 
лансиран в речта си от края на 1959 г като  алтернатива на 
„англосаксонския” НАТО. Това предполага включването на всички 
европейски страни, включително и „вечната Русия” в съюз основаващ 
се на сътрудничество по отношение на културния обмен, научно-
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техническото сътрудничество, общи външни мита и изграждане на 
обща политика по сигурността. В този случай не се посяга на суверенитета 
на отделните държави и правото им да решават проблемите си 
посредством националното си законодателство с отчитането на 
националните и културни особености, да определят своя бюджет и 
защита на границите. В този случай ЕС би се превърнал в пилотен 
експеримент как се изгражда и формира мрежовото общество.  

Унищожението на морала като средство за манипулиране на общественото 
съзнание. През последните десетилетия манипулацията на масовото 
съзнание прие една патологична форма – целенасочен опит 
преднамерено да се разрушават моралните ценности на обществото 
формирани за хилядолетия и подмяната им с някакви 
евроатлантически ценности на индивидуални свободи и толерантност. 
С тази задача се е заел Дж. Сорос и се осъществява посредством 
финансирането на неолиберално ориентирани НПО. Презумпцията е, 
че деморализираното съзнание се манипулира по-лесно, което е 
вярно, но представлява само едната страна на процеса. Другата страна 
е, че целенасоченото унищожаване на морала в масовото съзнание, 
провокира ответна реакция в конструктивната част от интелектуалният 
елит, който е по-малоброен в сравнение с носителите на масовото 
съзнание, но функционално по-значим. От друга страна моралът 
осигурява интегритета на обществото, разрушаването му неизбежно 
води до сриване на системата, което явно не се осъзнава от 
деструктивната част на елита и в частност от соросоидите. Причината 
за това неразбиране е, че като идеолог на тази политика Сорос е 
дилетант във философията и обществените науки. До какво може да 
доведе дилетантската интерпретация на философски идеи можем да 
съдим по интерпретацията на философията на Фр. Ницше  от страна 
на Хитлер. Финансовите и философските спекулации са две твърде 
различни неща. Ако хората като Сорос не го разбират, то причината 
за това са многото пари, които изкривяват мисленето на 
притежателите им. Парите и политическата власт не правят хората по-
интелигентни, но създават такава илюзия. Това е цената заплащана за 
неправомерното богатство и политическо влияние. Извинение? – 
Извинение няма. Човек не бива да се занимава с неща, които не 
разбира.   

Нов световен ред или Смяна на парадигмата. Опита за изграждане на 
Нов световен ред с правителство контролирано от днешният властови 
елит е изначално обречен на провал защото противоречи на 
социалните закони. Този нов ред представлява йерархическа структура 
каквато е невъзможно да се изгради в условията на нарастващата 
комплексност в резултат от диференциацията и нетократизацията на 
обществото. Както беше посочено, всички комплексни системи са 
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организирани в мрежа. По тази причина единственият изход е смяна 
на парадигмата и преориентиране на усилията на човечеството към 
изграждането на мрежово организирано или колаборативно 
общество.  

Човечеството на кръстопът – самоунищожение или 

смяна на парадигмата   

Безпрецедентното развитие на науката и технологиите през 
последните десетилетия и съпътстващите ги научни и технологични 
революции, дава основание да определим днешното общество като 
информационно. От политико-икономическа гледна точка системата се 
самоопределя като неолиберална. Това са две различни и в известен 
смисъл противоположни характеристики. Информационното 
общество представлява тенденция към хармонизиране, а 
неолиберализма – към увеличаване на хаоса в обществото. Това 
противоречие се определя от факта, че информацията отразява 
въздействието на обективния фактор в социалната еволюция, а 
неолиберализма (или финансизма) е функция на субективния фактор 
и по-специално на управляващия и финансов елит, което отразява 
историческото развитие на обществото.   

В световната история тази ситуацията не е прецедент, по-скоро 
закономерност и симптом. Противоречие между духовната сфера и 
доминиращата форма на обществено съзнание се наблюдава при 
всички преходи от една формация към друга. Например през 
Възраждането се зараждат точните науки, които съжителстват с криза 
в доминиращата тогава форма на обществено съзнание – религията. 
Резултата от този сблъсък е появата на гражданското общество и 
налагането на политиката като доминираща форма на обществено 
съзнание. Сблъсъка на тези две тенденции определя неизбежността от 
прехода на обществото към нова структурна организация или нова 
политико-икономическа формация както и появата и налагането на 
общественото самосъзнание като доминираща форма определяща 
развитието на новосформиращата се структура. Това е преход от 
финансизъм като социално-инженерен модел за организация на 
обществото към еволюционна или самоорганизираща се формация.  

Днес се наблюдават две противоречиви и взаимно изключващи 
се тенденции – усилия от финансовия и корпоративен елит за 
установяване на Световно правителство или Нов световен ред и 
интегриране на нациите в „един жив организъм” представян от 
протичащия естествен процес на глобализация и диференциация на 
обществото. Това са две принципно различни структури. Новия 
световен ред е плод на икономическия детерминизъм, идея на 
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субективния фактор представен от властовия елит. Вярата, че някой 
разполага с интелектуалния капацитет да управлява тази система е 
твърде наивно. Новият световен ред е стриктно йерархическа 
организация на обществото и следователно невъзможен за реализация 
в условията на експоненциално нарастващото познание и 
произтичащата от това нарастваща комплексност.   

Втората тенденция предполага обществото да бъде 
реорганизирано в хоризонтално разположени и относително 
независими самоуправляващи се общности. Тази структура 
наподобява организацията на човешкото тяло и в частност – мозъка. 
Всеки жив организъм е  съставен от клетки, органи и системи, 
работещи в синергизъм и осигуряващи целостта, функционирането и 
оцеляването на организма. Организираното в мрежова структура 
общество е плод на обективните закони на социалната еволюция; от 
експоненциалния ръст на познанието и произтичащата от това 
комплексност на обществото. Това е и насоката за търсене на решения 
за бъдещото структуриране на обществото.   

Принципната разлика между двете системи на организация се 
заключава и в това, че Новият световен ред е опит на субективния 
фактор да наложи структура на обществото, което е прерогатив на 
обективния фактор. По същество този опит е една идеология. От гледна 
точка на социалната еволюция предлагания Нов световен ред е 
невъзможен защото той противоречи на нейния обективен ход, най-
малкото по четири причини:   

а) Новият световен ред противоречи на първия принцип за 
развитието на обществото – цикъла на развитието започва с културна 
революция, която се материализира в цивилизация. В случая Новия 
световен ред не предполага никаква промяна в общественото съзнание 
ако не се смята упадъка на морала през последните десетилетия.   

б) Съгласно втория принцип за разпределение на функциите 
между обективния и субективния фактор: обективния  фактор 
определя структурата или формата, а субективния фактор определя 
съдържанието. В случая субективния фактор предлага промяна в 
структурата.   

в) Новият световен ред е йерархия определяна от контрола върху 
парите. Сложността на бъдещото общество изисква хоризонтална 
организация, характерна за всички свръхсложни системи и налага 
преход от доминиращата днес йерархия към мрежова структура. 
Новият световен ред е идеология, съпоставима с другите две 
идеологии от 20-ти век – комунизма и фашизма, които също са опити 
за създаване на социална структура. Като създадени от субективния 
фактор те вече са отхвърлени от историята. Въпроса е, кога, как и с 
какви жертви ще бъде отхвърлен днешния финансизъм и предлагания 
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Нов световен ред?   
г) Новият световен ред е завършек на финансизма. Той запазва 

структуроформиращия фактор – декретните пари, докато бъдещото 
общество предполага преход към нов структуроформиращ фактор – 
колаборативната интелигентност и социално творчество представено 
от науката, технологиите и социалното управление.  

Възниква въпроса как „невидимата ръка” на социалната 
еволюция осъществява самите преходи от една формация към друга. 
Разумът на субективния фактор работи с исторически и политически 
фактори като: идеологии, класова борба, икономически растеж, пари, 
БВП, военна сила, национална сигурност, суверенитет и много други, 
които  са от първостепенно значение за историческото развитие, но 
нямат смисъл за социалната еволюция. Тази мощна, но сляпа сила 
работи само с мутации и време. Факторите на историческото развитие 
са преходни и предпоставка за погрешни решения, ако те не се вземат 
под внимание от страна на управляващите елити по време на 
преходните периоди. Например, класовата борба се приема от 
Историческия Материализъм като основен двигател на историческия 
процес, което е вярно, но диктатурата на пролетариата изигра лоша 
шега на комунистическата идеология. Такава шега могат да изиграят и 
парите на финансовия елит. Ако капитализмът беше убит от 
банкерите, а не от работническата класа, то логично е да се допусне, 
че финансизма ще бъде убит от Властовия елит, а не от външна сила в 
лицето на управляваните. Различията в оценката на протичащите 
процеси се определят от различията в подхода – идеологически за 
управляващия елит и системен за теоретическия анализ.   

От гледна точка на системния подход, когато една система 
извършва едновременно действия, които са несъвместими и с нейната 
цел, субект и обект на управление, може да се каже, че тя е изчерпала 
ресурсите си за управление. Такава система е пред разпад, и тя 
приближава критичен момент, който по-горе беше определен като 
точка на бифуркация. След тази момент протичащите процеси стават 
необратими и катастрофата е практически неизбежна, а вероятността 
за оцеляване е пренебрежимо малка. Отнесено към обществото и по-
специално към взаимоотношението между човешкия разум  и 
обективния фактор, възниква въпроса как невидимата ръка на 
социалната еволюция определя до каква степен разума не влиза в 
противоречие с обективните закони на развитието. Отговор на този 
въпрос както беше посочено, намираме във философията на Хегел и 
формулираното от него понятие диалектическо снемане.   

Социалната еволюция работи само с крайния продукт на 
историческото развитие – постигнатото ниво на обществено съзнание. На 
практика това се проявява като противоречие между постигнатото 
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ниво на познанието, което се генерира от интелектуалният елит и 
морала на управляващата класа.  Всички фактори  продукт на разума, 
които са от значение за историческото развитие се снемат 
диалектически в едно цяло, което отразява ръста на общественото 
съзнание. Общественото съзнание е твърде комплексен феномен, 
проявяващ се в конкретни форми като: религия, философия, изкуство, 
морал, политика, право, и наука. То пронизва всички сфери на 
реалността: история, философия, изкуство, природа и общество. В 
еволюционен план факторите на историческото развитие: митология, 
религия, култура, икономика, БВП, пари, политическа власт, закони, 
военна сила, ресурси, научни и технологични постижения се снемат 
диалектически в общественото съзнание до два разпознаваеми 
фактори – Разум и Морал. Разумът е плод на еволюцията и твори 
историята посредством генериране на познание, а Моралът осигурява 
интегритета на обществото. Моралът също еволюира от Десетте божи 
заповеди заложени в Стария завет, през християнските вяра, надежда и 
любов до идеала за свобода, равенство и братство на гражданското 
общество. Функцията на моралните ценности проповядвани от всички 
световни религии и гражданското общество е да определят посоката в 
развитието на обществото. Прехода от една епоха в друга е проверка 
доколко разума съответства  на законите на социалната еволюция.  

Всъщност социалната еволюция е еволюция на общественото 
съзнание. Както беше посочено, от тази гледна точка могат да се 
разграничат две линии  в неговото развитие. Разума или социалното 
творчество генерира знания и развива обществото; морала гарантира неговата 
цялост. Това напомня на положителните и отрицателните мутации, 
известни от биологичната еволюция. Човешкия разум развива Хомо 
сапиенс като вид, а морала осигурява неговото оцеляване. В 
продължение на 70,000 години предистория и 10,000 г. история за 
развитие на човека като биологичен вид и социална организация, 
разумът създава всичко – от копието до космическия кораб и 
изкуствения интелект. Това е първата линия, която се определя от 
субективния фактор и се осъществява чрез решаване на противоречия. 
Втората линия на социалната еволюция периодично провокира 
качествени промени в това развитие като  „тества” до каква степен 
човешкият разум е в съответствие с обективните закони на социалната 
еволюция. Това се постига чрез промените на моралните ценности, 
които еволюират от Десетте божи заповеди, през християнската вяра, 
надежда и любов до свобода, равенство и братство. Не е трудно да се 
забележи, че моралът се развива от ценностите, отнасящи се до 
индивида (Стария завет) през ценности, отнасящи се до общностите 
(християнството), до такива отнасящи се до обществото като цяло 
(светското общество). Тази еволюционна линия протича успоредно с 
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известните три етапа на духовно развитие – политеизъм, монотеизъм 
и светско общество и трите етапа в материалното развитие – Античен 
свят, феодализъм и капитализъм. Теоретично може да се допусне, че 
следващото ниво на морални ценности ще се отнася до оцеляването 
на обществото като цяло и би могло да се формулират като доверие, 
уважение и почтеност (trust, respect, integrity).   

За съжаление, в началото на 20-ти век с възникването на 
социално-инженерни модели за организацията на обществото – 
комунизъм и фашизъм, моралът започва да упада и по време на 
финансизма този упадък е видим с просто око. Моралните ценности 
на гражданското общество – свобода, равенство братство бяха заменени с 
алчност, егоизъм и  демагогия. Тези и редица други негативни 
характеристики на управляващите елити, като властолюбие, егоизъм,  
лицемерие и нарцисизъм, могат да бъдат определени с обобщаващия 
термин „арогантност”. Арогантността е деформацията, с която властта 
предопределя манталитета на управляващите елити и цената, която 
политиците плащат за привилегията да управляват. Това е фактор, 
който се противопоставя на човешкия разум. По този начин 
социалната интелигентност представена от обществото и морала като 
характеристика на управляващите елити, през 20-ти век се сблъскват 
поради липса на саморегулиращи обратни връзки. Всъщност във 
всички изкуствено създадени модели за реорганизация на обществото 
се вижда сблъсък между социалната интелигентност на обществото и 
упадъка в морала на управляващите елити. Както беше посочено по-
горе изкуствените модели на социалната организация, комунизмът, 
фашизмът и финансизмът ускоряват развитието на обществото, но го 
тласкат в погрешна посока. Именно тази погрешна посока води до 
упадък на морала на управляващите елити. По този начин научните и 
технологични постижения на комунизма и нацизма вървят заедно с 
печално известните трудови и концентрационни лагери. От своя 
страна финансизма днес генерира глобални проблеми и води до 
хибридна война, хаос, тероризъм и реална заплаха за 
самоунищожение. Тази особеност на социално-инженерните проекти 
е една от най-важните разлики в сравнение с формациите създадена от 
социалната еволюция .   

Изглежда, че научните и технологични постижения водят до 
илюзията в управляващите елити, които приемат, че този прогрес е 
продукт на собствените им решения и в резултат на това стават още 
по-арогантни. Днес ясно се вижда сблъсъкът между социалната 
интелигентност, която генерира знание в безпрецедентно количество, 
променящо света до неузнаваемост, и упадъка на морала в 
управляващите елити. Моралният упадък започва от управляващия 
елит и се разпростира върху масовото съзнание. Той е сравним с 
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метастазите на злокачествен рак, който разяжда тялото до пълното му 
унищожение, когато тялото умира заедно с рака. Днес се наблюдават и 
целенасочени усилия за унищожаване моралните ценности на 
обществото с цел по-лесното манипулиране на общественото мнение. 
Пример за подобна политика е вирусното препрограмиране на 
обществото пропагандирано от теорията за управляемия хаос. 
Подобна политика е доказателство за неадекватността на 
управляващите елити и отразява момента когато според римската 
сентенция „боговете са взели разума на тези, които искат да погубят”. 
Целенасоченото унищожаване на моралните ценности с наивната 
презумпция обществото да стане по-лесно манипулирано е 
престъпление срещу човечеството, защото унищожава самата тъкан на 
обществото, която осигурява неговата цялост и оцеляване. 
Парадоксално е, че опитът на управляващия елит да унищожи морала, 
заменяйки го с евроатлантически ценности защитаващи интересите на 
властовия елит, води до ускоряване на разпадането на управляваната 
система и отмирането на самия елит. Следователно, посредством 
диалектическото снемане на постиженията на разума и нивото на 
морала, социалната еволюция има възможност да „тества” до каква 
степен човешкият разум е в съответствие с обективните закони на 
социалната еволюция. Ако разума не влиза в противоречие с тези 
закони, той „мутира” във по-висша форма; ако влиза в противоречие 
със законите на социалната еволюция то неговия носител следва да се 
самоунищожи както хиляди други биологични видове, непригодни за 
по-нататъшна еволюция.  

Днес модерното общество е много по-близо до своето 
самоунищожение от когато и да било в миналото. Според Часовника 
на Страшния съд,  който представя вероятността от глобална 
катастрофа, създадена от човека, през 2017 г. краят на света е само 2 
минути до „полунощ” или до самоунищожението на човечеството.[5] 
Глобалните проблеми и Часовника на Страшния съд са доказателство 
за това: а) колко разрушителен за обществото е финансизма; б) колко 
безпомощен е субективният фактор да управлява такава сложна 
система като модерното общество и в) колко близо до своя край е 
човечеството. Поради тази причина, в началото на 21-ви век, в 
развитието си човечеството достига до един кръстопът, който може да 
се определи като – Цивилизациона промяна или Самоунищожение.   

Ако в този сблъсък победи човешкият разум, социалното 
съзнание ще прерасне в социално самосъзнание, което ще стане надеждна 
основа на бъдещото общество. Това би било начало на духовна 
революция. Най-обща представа за социално самосъзнание ни дава 
сравнението с възникването на самосъзнанието при индивидуалното 
развитие на човека. За индивида това е преходът от пубертета към 



 

240 

зряла възраст. Въпросът е дали човешкият разум ще може да направи 
този преход на социално ниво, да оцелее и, да продължи своето 
развитие или ще загине?   

Ако обществото достигне нивото на своята зрялост, налагайки 
общественото самосъзнание като доминираща форма, която да подмени 
доминиращата днес политическа форма и го превърне в основен 
фактор на развитието, то цивилизационната промяна ще създаде 
съвсем друг тип общество. Разбира се, промените ще засегнат и трите 
основни подсистеми на обществото. Разбира се, част от тези промени 
ще бъдат причинени от обективния фактор, други – от субективния 
фактор. Сегашното управление ще прерасне в самоуправление, което 
означава промяна в механизъм за вземане на решения от 
институционализиран елит в такъв, който е базирани на 
колаборативната интелигентност. Този механизъм ще се основава на 
морални ценности и може да бъде постигнат чрез създаване на 
социална мрежа за колаборация, наподобяващи виртуален мозък и 
глобален разум. По този начин ще се осъществи преход от 
демокрация към колабокрация. Следователно, това общество може да 
бъде определено като „колаборативно”. В резултат на всички промени 
могат да се очакват значителни демографски промени, свързани с 
повишената роля на интелигентността и ограничената роля на парите. 
С други думи, управлявания от субективния фактор финансизъм ще се 
подмени от самоорганизираща се система, където човешкият разум и 
обективните закони ще функционират според естествените си 
прерогативи.   

Проблемът на съвременното общество са механизмите за вземане 
на решения, представени от управляващите елити, регионалните и 
военни съюзи, което води до политическа поляризация. По-точно 
поляризацията в обществото произтича от остарялата идеология и 
морален упадък на този елит и необходимостта от промени налагани 
обективните закони на социалната еволюция. Ако този манталитет 
победи, обществото ще се самоунищожи. В такъв случай са възможни 
два сценария, които съответстват на посочените по-горе две линии на 
развитие. Тези сценариите са лесно предвидими, защото не са 
прецедент.     

Първият сценарий е представен от действието на обективните 
закони или тази загадъчна и сляпа сила, наречена социална еволюция. 
Според този сценарии противоположните полюси, които днес 
доминират в геополитиката, ще изострят и задълбочат добре 
известните вече глобални проблеми и някои от тях ще предизвика 
екологична катастрофа, която ще унищожи човечеството. В случая 
това означава, че в своята еволюция човешкият разум е създал своето 
отрицание в лицето на световния управляващ елит, чийто морал се 
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изразява в алчност, егоизъм, лицемерие, арогантност, демагогия, 
нарцисизъм и др., е по-мощен еволюционен фактор в сравнение с 
човешкия разум. Следователно, човешкият разум е несъвместим със 
законите на еволюцията и Homo Sapiens трябва да изчезне като 
хиляди други биологични видове в процеса на биологичната 
еволюция.   

Вторият сценарий е свързан със субективния фактор и по-точно с 
решенията на управляващия елит. Ако той реши да използва сила при 
реализацията на бленувания Нов световен ред, за която говори Джеймс 
Уорбърг. Пред Сенатската комисия по външни отношения на САЩ 
на 17 февруари 1950 той казва: „Ние ще имаме Световно 
правителство, независимо дали това ви харесва или не. Единствения 
въпрос е дали Световното правителство ще бъде постигнато със сила 
или съгласие”.[6] В този случай са възможни две опции – за да 
демонстрира военната си мощ управляващият елит може да инициира 
„малка локална война”, която ще се разрасне бързо като 
континентална и глобална. Това е сценарий, известен от Първата 
световна война. Разликата е, че в случая използването на ядрено или 
бактериологично оръжие е неизбежно, а то може да унищожи света. 
Алтернативно, управляващият елит може да реши да започне 
„светкавична война” със същите мотиви, известни от Втората световна 
война. Независимо от избраната опция , резултатът остава същият – 
Часовникът на Страшния съд ще удари полунощ. Шест месеца по-
късно, когато управляващия елит изпълзи от ядрените си скривалища, 
ще бъде учуден да осъзнае, че светът е превърнат в радиоактивна 
пепел. Наслаждавайки се на своята пирова победа над Човешкия 
разум, Арогантността на властовия елит ще умре бавно и мъчително. 
Този момент ще бъде краят на историята и последният човек.   

* 

*            * 

През 20-ти век субективният фактор експериментира с три 
модела за преструктуриране на обществото. Те се основават на 
погрешната презумпция за решаващата роля на средствата за 
производство (комунизъм), националното превъзходство 
(националсоциализма) и манипулирането на книжните пари като 
механизъм за управление на обществото (финансизъм). И трите 
проекта целят да изградят нов свят, основан на тези идеологии. 
Комунизмът и нацизмът преминаха в историята; финансизмът е в края 
на съществуването си. Той постигна значителен успех в 
установяването на световна империя, ръководена от финансовия елит, 
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но скоро ще се срине поради същата причина – неспособността да се 
саморегулира. Заменяйки саморегулиращите се механизми на 
икономиката с решенията на финансовия и корпоративния елит прави 
финансизма „по-гъвкав”, но цената на тази гъвкавост е много висока. 
Постоянните икономически кризи и нерешими глобални проблеми са 
директни последици от тази „гъвкавост” и симптом за упадъка на 
Западната цивилизация. Съвременната геополитика е пример за 
илюзорното мислене на управляващия и финансовия елит и пълната 
им неспособност да управляват модерното общество.  

Днес възникват два въпроса – „Защо социалните теории не 
работят в реалния живот?” и „Какво превърна капитализма от 
конструктивна в разрушителна сила?” Отговорите са ясни. Теориите 
на комунизма, нацизма и финансизма не работят в реалния живот, 
защото се основават на погрешни идеологии, вместо на обективните 
закони за организация, саморегулиране и развитие на обществото. 
Идеологията е форма на пожелателно мислене, което вижда света от 
един определен ъгъл. Това би могло да бъдат богове, икономика, 
оцеляването на най-силните, финансови механизми, голяма шахматна 
дъска, изкуствената интелигентност, хибридна интелигентност, 
прагматизъм в политиката, анархизъм, либерализъм, либертарианство, 
цветни революции, мека сила, контролиран хаос и т.н. Обща 
характеристика на всички социални теории и концепции е 
абсолютизирането на субективния фактор и пълното игнориране 
ролята на обективния фактор.   

Обществото има два фактора за развитие, които работят като 
„двойна спирала” – Курс на историята и Спирала на социалната еволюция. 
Курсът на историята се създава от човешкия разум, а спиралата на 
социалната еволюция се определя от обективните закони. Като 
продължение на биологичната еволюция, социалната еволюция 
работи за съхранение на вида, а историческото развитие работи в 
интерес на управляващите елити. За да съхрани вида, социалната 
еволюция периодично подменя остарелите и неефективни вече 
управляващите елити с нови такива. Така патрициите се подменят с 
„родените да управляват” феодални аристократи, а те с избирани 
политици или смяна на монархия с демокрация. Това е естествения 
ход социалната еволюция за период от около 10,000 години до 
появата на социално-инженерните проекти за реорганизация на 
обществото когато субективният фактор решават да увековечат своята 
власт посредством идеологии за Световна революция, Хилядолетен 
райх и Нов световен ред. Това противоречи на принципите на 
социалната еволюция, която отхвърли идеологиите на комунизма и 
фашизма, а упорито налагания Нов световен ред води до хаос и 
нарастваща опасност от ядрен конфликт с непредвидим изход. 
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Въпроса не е ще бъде ли отхвърлен от обективните закони, а на каква 
цена ще стане това.  

Днес политическата форма за вземане на решения определяна 
като репрезентативна демокрация и ориентирана към защитата на 
национални и групови интереси е изчерпила възможностите си и 
човечеството се нуждае от нова адекватна форма за вземане на 
решения и управление на общностите. Това е форма на управление 
защитаваща оцеляването на човечеството. Теоретически такъв 
механизъм е възможен. Това е преход от демокрация към 
колабокрация, който ще разгледаме по-долу.  

Хората не се учат от историята и социалните теории не работят в 
реалния живот, защото анализът на социалните процеси, историци, 
политици и академичната общност обикновено вземат предвид само 
субективния компонент, напълно пренебрегвайки обективния фактор. 
Пример за апологетично и пожелателно мислене е концепцията, 
приемаща обществото като голяма шахматна дъска където политиците 
и държавите се борят за господство. Те са загрижени за политическата 
власт, икономическия интерес, национални императиви, военни 
възможности и абсолютно игнорират обективните закони на 
социалната еволюция. Всъщност такъв субективен подход е 
характерен за всички съвременни геополитически теории. Този 
манталитет  напомня стила на мислене от типа  „един всемогъщ Бог”. 
Боговете или идеологиите са различни, но резултатът е същият. Тези 
светски концепции и теории от „първо поколение” работят за малки 
групи от привилегировани хора, наречени управляващ елит вместо за 
обществото като цяло.  

Едно изключение от това правило е Историческият Материализъм, 
който анализира обществото от диалектическа гледна точка. 
Независимо от това, руските болшевики създадоха изцяло социално-
инженерна система, която се срина след 70 години съществуване. Тук 
възниква един много важен въпрос – защо тази система, която вярва, 
че се изгражда върху научната основа на диалектическата философия 
в крайна сметка се провали?  Очевидно диалектическото разбиране на 
Историята не е достатъчно за създаването на теория за бъдещото 
общество. Нещо липсва. Ще се върнем към този въпрос, когато 
обсъдим методологическите проблеми при анализа на бъдещото 
развитие на социалните процеси, което е от първостепенно значение 
за създаването на една Нова парадигма.  
       По отношение на втория въпрос „Какво превърна капитализма от 
конструктивна в разрушителна сила”, отговорът е също недвусмислен. 
Замяната на естествено родения и саморегулиращ се капитализъм, 
базиран на производство на стоки и реални пари в контролирана от 
финансовия и корпоративния елит система, основана на фиктивни 



 

244 

пари и преразпределение на генерираното богатство в ръцете на 
елита, известен като финансизъм, генерира неразрешими глобални 
проблеми, заплашващи да унищожат не само човечеството, но и 
живота на нашата планета.  
         Обществото е самоорганизираща се система. За 10,000 години 
оптимизация тя достига до идеята за свободния пазар в икономиката и 
демокрация в управлението, което прави икономиката и капитализма 
ефективна и конструктивна система. Към края на 19-ти век 
икономическия детерминизъм изчерпва възможностите си, а 
познанието за обществото достига равнище, при което субективният 
фактор решава да промени света. Тази възможност е провъзгласена от 
Маркс в единадесетия тезис за Фойербах:  „Философите само по 
различни начини са обяснявали света, а задачата е той да бъде изменен.”[7] 

Така в началото на 20-ти век. Се появиха три  идеологии, които 
подмениха доминирането на икономическия детерминизъм с 
доминирането на субективния фактор или формата за управление.  
Комунизма, фашизма и финансизма са проявления на тази промяна.  
По този начин те превърнаха капитализма от конструктивна, породена 
от социална еволюция и много ефективна система, обслужваща 
обществото като цяло в разрушителна сила, която подкопава 
моралните ценности и унищожава самата тъкан на обществото. Сега 
финансизма работи за така наречения Властови елит, при което 
негативите остават за сметка на обществото. Всъщност, елитите на 
всички времена отхвърлят отрицателните обратни връзки в полза на 
техния интерес и правят социалната система неспособна да се 
саморегулира. Въпреки това, като субективен фактор, елитите никога 
не са могли да променят хода на социалната еволюция и не могат да го 
направят сега.  

Упадъка на Западната цивилизация обаче провокира появата на 
нова културна революция – появата на социално самосъзнание, чието 
развитие може да доведе до фундаментални промени в обществото. 
Очевидно е, че сблъсъкът от субективните и обективните фактори ще 
породи  драматични промени в обществото. Тези противоречия, 
проблеми и неизбежни промени очертават формата и функциите на 
бъдещото общество. Колаборативното общество е продължение на 
гражданското общество Това е преход от йерархическа към мрежова 
структура; от демокрация към колабокрация и представлява мрежова 
структура от самоуправляващи се общности. Самоуправлението се 
базира на морални ценности като доверие, уважение и почтеност, 
които са доразвитие на моралните ценности на гражданското 
общество – свобода, равенство, братство. Те ще определят посоката в 
бъдещото развитие на обществото и ще гарантират оцеляването на 
човешкия род. Тези проблеми ще разгледаме по-долу.  
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Част Трета 
 

Човечеството на кръстопът –  
Цивилизационна промяна или 

самоунищожение 

Човечеството преминава през три епохи на развитие: политеизъм, монотеизъм и 

светско общество. От философска и гносеологична гледна точка, това са три 

парадигми обясняващи света като цяло. Според първата парадигма съдбата на 

човека се определя от много богове, според втората – от един всемогъщ бог. Според 

третата парадигма движещата сила на обществото е икономиката. Това 

развитие на обществото налага четири извода: 1. Смяната на парадигмата 

означава промяна в разбирането за движещата сила на развитието: много 

богове, един бог, икономика. 2. Ясно се очертават два фактора определящи 

развитието – обективни закони и човешкия разум. 3. Преходът от 

една парадигма към друга се определя от ръста на познанието. 4. Ръста на 

познанието  променя на структурата на обществото – Античен свят, 

феодализъм, капитализъм.  

Новата парадигма се основава на разбирането, че обществото е жива и разумна 

система. То има две паралелни линии за развитие – Спирала на социалната 

еволюция и Курс на човешката история. Първата се определя от обективният, а 

втората от субективният фактор. Обществото има три основни подсистеми: 

култура, икономика и управление. Движещата сила е ръстта на познанието 

което е компонент от културата, а икономиката и управлението са производни 

от ръста на познанието. С други думи разумът определя курса на историята, а 

обективният фактор –  социалната еволюция. Тези линии представляват една 

двойна спирала, чиято диалектика определя процеса на социалното развитие 

като цяло. В онтологичен план тези две линии са неразделими, но в гносеологичен, 
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следва ясно да се разграничат. Курса на историята е видимата или 

съдържателната част от айсберга, а социалната еволюция е невидимата част 

определяща структурата на обществото. 

Днес доминира мнението, че икономиката и в частност парите движат света. 

Истината е, че това се отнася само до курса на историята. Другата част е 

обективният факто, който определя спиралата на социалната еволюция. 

Предстоящия преход е еволюционен по своята природа, т.е. той представлява 

смяна на парадигмата, респективно – структурата на обществото. Това е 

преход от йерархическа към мрежова структура. Измененията в структурата 

на обществото може да се определят като цивилизационна промяна. Смяната на 

парадигмите винаги са били много болезнени, а предстоящата смяна е съпроводена 

с огромен риск, защото е свързана с оцеляването на човека като биологичен вид. 

Пред такава опасност както икономиката, така и парите губят своя смисъл. 

Мирният преход към нова форма за социална организация и нов тип общество 

може да се осъществи от появата и утвърждаването на социалното 

самосъзнание. Това ново общество се основава върху колаборацията между 

общностите и може да определим като колаборативно. 
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Глава осма 

Проблеми на прехода към нова социална 

организация 

Политиката днес е доминиращата форма на общественото 
съзнание. Тя политизира останалите форми като: философия, 
религия, наука, изкуство, право и морал, управлявайки обществото 
посредством закони писани в интерес на един привилегирован 
корпоративен, финансов и военен елит. Само преди няколко столетия 
доминираща форма на общественото съзнание е била религията, 
която е контролирала всички останали форми, включително и 
политиката. От тук следва извода, че доминирането на една форма на 
обществено съзнание над останалите форми е закономерно, но преходно явление и, 
че посткапиталистическата организация на обществото ще бъде доминирана от 
друга форма. Най-вероятно това ще бъде науката, основана на 
универсални морални ценности. По тази причина политическата 
форма на управление представена от множество боричкащи се за 
власт партии става излишна. Политическите партии нямат бъдеще, те 
са изживели времето си защото се основават на идеологии и поради 
изчерпването на възможностите си. Ситуацията е съпоставима с 
монархическата форма за управление на обществото, която се оказа 
напълно неадекватна в навечерието на Първата световна война и беше 
пометена от историческата сцена в резултат от тази война, 
провокирана от самият монархически елит.  

Защо и как се сриват и отмират империите, политико-
икономическите формации  и техните елити    

Един от най-важните и спорни проблеми е как ще се осъществи 
прехода от днешния финансизъм, официално представян като 
либерален капитализъм или неолиберализъм към постиндустриалната 
организация на обществото. Това налага да погледнем назад в 
историята и проучим въпроса защо и как се сриват и отмират 
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империите, политико-икономическите формации, и техните елити. 
Теорията за класите и класовата борба е опит да се обясни динамиката 
и развитието на обществото от позициите на Историческият 
материализъм и икономическия детерминизъм. Без съмнение, при 
класовите общества, класовата борба е доминиращо противоречие. 
Има обаче два аспекта, които не са осъзнати напълно: а) през цялото 
време от съществуването на капитализма класовата борба е насочена 
към икономически искания за по-справедливо преразпределение на 
произведеното богатство; б) смяната на системата  се извършва само 
когато обогатеното съдържание на обществото представено от 
общественото съзнание и икономическите отношения не могат да се 
развиват повече в рамките на съществуващата структура и налагат 
смяната й с нова по-адекватна към новите реалности.   

Факт е, че класовата борба, пронизва цялата история на 
човечеството. Формалнологично може да се очаква, че тази борба 
неминуемо ще доведе до унищожаването на потискащата класа от 
борещата се за своята свобода, потисната класа. Нищо подобно обаче 
не се наблюдава в историята. Нито робите са съборили Римската 
империя, нито селските бунтове са унищожили феодалната 
аристокрация и монархиите, нито работниците се превърнаха в 
гробокопач на капитализма. Това което се наблюдава е, че с 
развитието на конкретната формация – Античен свят, феодализъм и 
капитализъм се променя характера на самата борба в зависимост от 
зрелостта на формацията. На по-ранните етапи от развитието й, 
исканията са чисто икономически, борба за по-справедливо 
разпределение на произведените блага. В редките случай на успех на 
въстанието или гражданската война, вземането на властта не води до 
промяна на системата. Такъв е случая от българската история с 
въстанието на Ивайло. Той сваля царя и царува в периода 1277–1279, 
но не провъзгласява република, за която вероятно няма идея. Подобен 
е и случая с гражданската война в Англия (1642–1651) от времето на 
Кромуел, която завършва с убийството на Чарлз I (1649). От 1653 до 
1658 година Кромуел е лорд-протектор на Англия, Шотландия и 
Ирландия, а след смъртта му престолонаследника Чарлз II се завръща 
на престола. Едва след Френската революция монархията е отхвърлена 
окончателно и е провъзгласена републиката. Това показва, че 
класовата борба е външно проявление на вътрешната зрялост на 
формацията, и че последиците от класовата борба се определят не от 
външните сили, а от вътрешната слабост на самата формация; от 
нарасналото противоречие между остарялата форма на обществото и 
новото съдържание на общественото съзнание. В конкретния случай 
то е променено от рационализма на френското Просвещение. 
Следователно, класовата борба е проява на субективния фактор, който не 
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може да смени системата, защото това е прерогатив на обективния фактор.  
Аналогичен пример от времето на античния свят е падането на 

Римската империя. Това  е може би една от най-дискутираните теми от 
историята на човечеството. Предложени за обсъждане са около 200 
причини за този край, всяка от които има известно логическо 
основание. Общото при тях е, че те се отнасят до наблюдаваните 
исторически събития и конкретни факти т.е. отнасят се до 
наблюдаваните явления предизвикани от субективния фактор. От 
философска и системна гледна точка причината е само една – 
несъответствието между остарялата форма на организация и новото 
съдържание на обществото.  

Римската империя е върха на Античната цивилизация, изградена 
върху политеизма. С нарастване на познанието хората започват да 
разбират, че бурите в океана не са резултат от гнева на Нептун, изхода 
на войните не се определя от волята на Марс, Гърците вече са 
открили, че по Олимп не се разхождат богове. Вероятно има нещо 
друго, някаква първопричина за всички явления в света и в този 
момент се появяват десетина религиозни секти проповядваща 
съществуването само на един бог. Една от тях е християнството, което 
в последствие се превръща в световна религия. Следователно, лицето 
на Античния свят – Римската империя запада и отмира защото е 
„морално остаряла”.  Казано с термини заимствани от 
информационните технологии – „операционната система” на 
Античния свят – политеизма не е адекватна за решаването на въпроси 
поставяни от нарасналия обем на познанието. Новите „приложни 
програми” изискват нова по-мощна „операционната система”. С други 
думи,  натрупаното познание през Античния период е достигнало 
ниво, което изисква друга форма на обществено съзнание. 
Политеизма следва да бъде заменен от монотеизъм. Така се поражда 
обективната потребност от една нова „операционната система”. Това е 
появата на християнството като монотеистична религия; началото на 
една нова култура или началото на една Културна революция. 
Развитието на християнството променя обществените отношения и 
налага прехода от икономическа формация базирана на робския труд 
към такава базирана върху владението на земята. Възниква 
феодализма. Всички останали причини са само външно проявление в 
конкретния исторически момент събития, които не би имало начин да 
се случат по-рано или по-късно. Това е причината и за прехода от 
религията като доминираща форма на обществено съзнание към 
политиката като такава форма, респективно за прехода от феодализъм 
към капитализъм. Такъв е обективния ход на социалната еволюция – 
културна революция, която с развитието си променя старите и създава 
нови структурни компоненти (институции, организации, апарати, 
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роли) и постепенно се материализира в цивилизация; отмиране на 
цивилизацията и появата на нова културна революция. По този начин 
социалната еволюция налага качествени промени в хода на историята 
в зависимост от степента на натрупаното познание. Това показва, че 
класовата борба на всички етапи от развитието на обществото е само 
външна проява на протичащите процеси в резултат от ръстта на 
познанието.  

Класовата борба е проява на субективния фактор, а епохалните 
промени са дело на обективния фактор. По този начин класовата 
борба прави история, а на определен етап от развитието на обществото, 
социалната еволюция провокира нов цикъл на развитие, заменяйки една 
политико-икономическа формация с друга, по-сложна и 
съответстваща на новите реалности. Причината за това е, че 
икономическия детерминизъм приема, че в основата на общественото 
развитие е икономиката. Затова и теорията за класовата борба не 
отчита фактора „знание” чието количествено натрупване провокира 
обективния фактор да промени качествено структурата на обществото. 
Познанието е много по-широко понятие, което включва в себе си 
както постиженията в областта на икономиката така и тези от областта 
на другите две подсистеми: културата и формата за управление.  

Причините за сриването на създадените от субективния фактор 
системи – комунизма и нацизма са малко по-различни. Масовото 
съзнание, което не отчита специфичната роля и функции на 
субективния и обективния фактор вероятно предполага, че събитията 
станали през 20-ти век са изцяло дело на човешкия разум. В 
действителност субективния фактор е отговорен само за социално-
инженерните проекти – появата на комунизма, фашизма и 
финансизма. Сриването на комунизма и печалния край на фашизма са 
резултат от действието на обективния фактор (саморегулирането на 
системата), който разрушава изкуствено натрапената социална 
структура на обществото и „коригира” грешките допуснати от 
субективния фактор. Времето от Втората световна война до наши дни 
е период, през който се сриват последователно изкуствено 
създадените модели за социална организация. В края на войната се 
срина нацизма, след Студената война – комунизма. Предстоящия 
колапс на финансизма също е предопределен от обективния фактор и 
следователно води до неизбежен крах на този изкуствен модел и 
произтичащата от него геополитика.   

Доколкото социално-инженерните проекти се основават на 
някаква презумпция, развита до идеология, а не върху култура, краха 
настъпва в момент когато натрупаните грешки от страна на 
субективния фактор налагат саморегулация на системата, но тя е 
невъзможна за реализация, защото отрицателните обратни връзки са 



251 

под субективен контрол или дори прекъснати, понеже влизат в 
противоречие с идеологията и интересите на управляващия елит. Това 
е един наистина драматичен сблъсък между обективния и субективния 
фактор. От една страна субективния фактор, представен от 
идеологията на социално-инженерния елит е абсолютно убеден в 
правотата на избрания път за развитието на обществото и налага 
структурни промени в съответствие със своята идеология, а от друга  
обективния фактор (законите на социалната еволюция) изключват 
подобно развитие. В резултат се проявяват нерешими от 
управляващия елит проблеми, които неизбежно водят до срив на 
изкуствено създадената конструкция. От гледна точка на теорията за 
динамичните системи, това е точката на бифуркация, след която 
протичащите процеси стават необратими и разрушаването на 
системата неизбежно.   

Точката на  бифуркация е фундаментално понятие в теорията за 
самоорганизиращите се системи. Това е критичния момент когато 
системата преминава от едно състояние в друго. В обществото този 
момент се характеризира със задълбочаване на противоречията, 
нарастване на социалното напрежение и хаос, които водят до 
качествени промени в системата – разрушаване на старата система и 
формиране на нова система. Например, появата на глобалните 
проблеми през последните десетилетия са резултат от налагането на 
финансизма като световна система и могат да бъдат разрешени само в 
резултат от структурни промени в обществото след колапса на самия 
финансизъм. В противен случай, един от проблемите (климатични 
промени, надпревара във въоръжаването) неизбежно ще достигне 
своята точка на бифуркация и човечеството ще се самоунищожи, 
защото то е причина за появата на въпросния глобален проблем. Фона 
на това развитие е нарастващия хаос, който ще определи и самата 
точка на бифуркация. Това е илюстрация на механизма, чрез който 
невидимата ръка на обективния фактор налага своите императиви на 
субективния фактор. За съжаление цената, която човечеството следва 
да заплати за такава корекция е твърде висока.    

За нацизма точката на бифуркация беше достигната някъде в 
началото на 1943 г. когато един ефрейтор от Първата световна война 
налага своите политически решения на военни специалисти. За 
Съветския съюз, това се случи през десетилетието, което доведе 
Горбачов на власт. Той искрено вярваше, че перестройката е 
възможна, но това се оказа илюзия. Причината за този неуспех е в 
принципната невъзможност субективния фактор да подмени 
саморегулацията на системата с управление посредством свои 
решения.   

Голяма грешка на геополитиците и политическите анализатори е 
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разбирането, че колапса на комунизма е победа на Запада в резултат от 
Студената война и икономическото обезсилване на Съветския съюз; 
„предателството на Горбачов” и др. Подобна интерпретация поражда 
илюзорни представи за превъзходство или поне за адекватната 
политика от страна на Запада; за преъзходството на империята на 
дявола над империята на злото. Истината е, че по-рано или по-късно 
комунизма щеше да се срине със или без намесата на Запада, така 
както е сигурно, че ако Хитлер беше спечелил войната, то нацисткия 
Райх можеше да просъществува само няколко десетилетия и да се 
срине по същите причини.   

Това противоречие в интерпретацията на сриването на 
комунизма, произтича от различията в гледните точки. От позициите 
на съществуващата парадигма за икономическия детерминизъм и 
свързаната с него геополитика, която не отчита ролята на обективния 
фактор, но абсолютизира ролята на субективния фактор в развитието 
на обществото е логично и може да се говори за „победа” както и да 
се търсят причините за това. От гледната точка на Новата парадигма за 
обществото като информационна система, или метафорично казано – 
като жив организъм става въпрос за етап от саморегулацията на 
системата и няма никакво значение, кой полюс е загубил, защото през 
следващите години в резултат от завършване на процеса на 
саморегулация, другия полюс също ще изчезне. Следователно, 
проблемът  не е геополитически, а системен, чието разрешаване се проявява 
под формата на различни събития в зависимост от конкретните 
социални и исторически условия. Обикновено тези събития 
историците определят като причини за промените. В действителност 
те са само външно, видимо проявление на обективно протичащите 
процеси на саморегулация. Ако е истина, че „единствената поука от 
историята е, че тя не ни учи на нищо” то причината за това е, че 
политиците са вторачени във външната прилика на събитията, които 
могат да се интерпретират многопосочно, а мъдростта на историята е 
кодирана в закономерностите и процесите, провокирали конкретните 
исторически явления. Това обаче е непостижимо за формалната 
логика, защото тя не може да изследва процеси на развитие. За тази 
цел както беше посочено има разработена диалектическа логика, която 
странно защо на Запад силно се подценява, а някои автори дори я 
отричат. Ако се изразим с езика на информационните технологии, за 
да се достигне до разбирателство в геополитиката е необходимо част 
от управляващият елит да надстрой „операционната си система” от 
формална до диалектическа логика. 

Като изкуствено създаден и частично наложен модел, 
финансизма неизбежно ще сподели същата съдба, поради същите 
причини – невъзможност за саморегулация. Глобалните проблеми, 
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пред които се изправя света днес са последица от действията на 
управляващият елит и геополитиката разбирана от властовия елит като 
шахматна игра. В отговор обективния фактор генрира екзистенциални 
проблеми, застрашаващи оцеляването на човешкият род и провокира 
появата на обществено самосъзнание, чиято диалектика ще изясним 
по-долу. Забележително е, че и в трите модели за реорганизация на 
обществото, субективния фактор представян от техните социално-
инженерни елити, независимо от външните различия разсъждава по 
един и същ начин и допуска една и съща грешка. За да ускори 
налагането на идеологията си, те отстраняват или поставят под 
контрол обратните връзки, които саморегулират системата 
(демокрация, свободен пазар, свободна преса, независим съд, и др.) 
надявайки се, че по този начин ускоряват развитието си и разширяват 
своята власт. Когато постигнат „пълен успех” в това отношение,  
системата се срива. Иронията на историята е в това, че убивайки 
демокрацията, която регулира системата, управленческите елити на 
социално-инженерните проекти се самоубиват. Това мислене може да 
се илюстрира с един пример използван от Кант в „Критика на чистия 
разум” като илюстрация в особеностите на мисленето, който е 
приложим в този случай: „Свободния полет на гълъба, който пори 
въздуха и усеща неговото съпротивление, би могъл да си въобрази, че 
движението му би било по-свободно и по-бързо в безвъздушно 
пространство.”[1] Истината обаче е, че без въздуха той изобщо не би 
могъл да лети. Ето тази по-сложна инвенция е недостижима за 
социално-инженерните елити. Затова, за да ускорят „своя полет” те 
ограничават или дори премахват отрицателните обратни връзки 
саморегулиращи системата в резултат на което и загиват.  

Причината за отмирането или сриването на империите е една – 
ограничаваната възможност за саморегулиране на системата от страна на 
управляващия елит в резултат, от което системата отхвърля самия елит 
и преминава в друга качествено различна система. Различията  се 
отнасят до това, че при естествените системи отмирането и прехода се 
дължат на „морална остарялост” и нужда от обновяване, а при 
изкуствените системи се определя от факта, че  по идеологически 
съображения управляващия елит потиска отрицателните обратни връзки, 
затова и говорим за „отмиране” на икономическите формации и 
„сриване” на империите. В този смисъл Античният свят, феодализма 
и капитализма отмрат, а финансизма ще се срине подобно на нацизма 
и комунизма в обозримо бъдеще. През това време общественото 
самосъзнание ще извърши част от очакваните промени до пълния 
преход към посткапиталистическа организация на обществото и 
появата на нова еволюционна формация.  

В исторически план, всички управляващи елити се 
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самоунищожават поради своя остарял начин на мислене, вземайки 
погрешни решения, които смятат за правилни; или както е 
дефинирано в една римска сентенция „Quos Deus vult perdere, prius 
dementat” – тези, които боговете искат да унищожат първо им вземат 
разума. Например, отказвайки да плащат данъци, за да се овладее 
фискалната криза през 1788 г., френската аристокрация провокира 
избухването на Френската революция. Очевидно е, че те не са 
очаквали нещо подобно да се случи, да не кажем, че много от тях, 
включително кралското семейство, ще бъдат гилотинирани в резултат 
на това решение и последвалите неконтролируеми събития. Ирония 
на историята е, че Френската революция започва с атаката на 
Бастилията и възгласи „да живее краля” и завършва с гилотинирането 
му, както и гилотинирането на 80% от аристокрацията. През 1825 г., 
руския цар Николай I разбива Декабристите и Русия практически се 
превръща в абсолютна монархия. Един век по-късно, Николай II 
заедно със семейството му са разстреляни през юни 1918 година, а 
руското дворянство пометено. Разликата между  Френската и Руската 
революция е в това, че Френската революция се извършва под 
влияние идеите на Просвещението, което достигна до идеята за 
„свобода, равенство, братство” и принципа за разделение на властите. 
Това е Културна революция внесла дълбоки промени в общественото 
съзнание и икономическите отношения. Тази революция смени само 
формата на управление и утвърди капитализма като икономическа 
формация. Един век по-късно, руската революция се ръководеше не 
само от егалитарни идеи, но и конкретен механизъм за реализирането 
им. Тя не беше предшествана от културна революция водеща до промяна 
в общественото съзнание, а от идеология за егалитарно общество. Тя 
смени не само формата на управление, но и самата икономическа 
система. Този модел се оказа неадекватен към ситуацията в Русия 
защото зародилия се капитализъм имаше потенциал за развитие и 
предлаганата социална структура се оказа деструктивна при липсата на 
необходимото съдържание обогатявано посредством предхождаща 
културна революция.  

След убийството на австрийския ерцхерцог Франц Фердинанд, 
европейските монархии, инициираха Първата световна война, и в 
едно десетилетие, повечето от тях изчезнаха от картата на Европа. 
Когато партийното ръководство на нацистка Германия започна 
Втората световна война, то не е било в състояние да предвиди ужасния 
край за управляващия елит защото искрено са вярвали, че 
„победителите не ги съдят”. Съветската номенклатура физически 
оцеля при колапса, тъй като някои от тях са били изкушени да станат 
олигарси. В действителност, падането на комунизма беше преход от 
комунизъм към финансизъм, което също е една изкуствена социална 
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система. По този начин, те са отложили собственото си унищожаване 
до колапса на самия финансизъм.  

Особености и диалектика на субективния фактор  

Проблемите, пред които е изправено човечеството днес налага 
необходимостта да се изследват по-задълбочено особеностите на 
субективния фактор или ролята на разума в развитието на обществото. 
До сега беше отбелязан само факта, че разума твори историята и, че се 
проявява във две форми: социално творчество и решения на управляващия 
елит.  

Социалното творчество е механизмът, чрез който разума генерира 
новото познание. То е продукт на целокупната интелигентност на 
обществото и се реализира посредством безброй малки и дори 
незабележими промени във всички области на живота: 
усъвършенстване оръдията на труда, промени в икономическите и 
правни отношения, осмисляне на моралните ценности, развитието на 
религиозните, политическите и естетическите възгледи, създаване на 
фолклор и други форми на изкуство. Всичко това се осъществява от 
стотици хиляди индивиди и само върховите постижения в определена 
област се свързват с името на автора. С развитието на обществото 
социалното творчество взема по конкретна форма според сферите на 
проявление: научно, художествено, техническо и т.н. творчество.   

Управляващия елит е другата форма в проявлението на разума или 
субективния фактор. Управлението на обществото е 
институционализирана форма за вземане на решения отнасящи се до 
общности и нации организирани като племена или държави, а в по-
ново време като регионални съюзи включващи множество държави. 
Решенията на управляващите елити имат директно въздействие върху 
историята; свързани са с възходи и падения, подобряват 
благосъстоянието или увеличават мизерията на управляваните.  

Връзката между тези две форми от проявлението на разума все 
още остава твърде неопределена и мъглява. При съвременното 
развитие на обществото, изясняването й е ключов момент за 
решаването както на възникналите глобални проблеми, така и на 
дилемата за оцеляването на модерното общество, защото всички те в 
края на краищата са плод на същия този разум. Един бърз поглед 
върху поведението и развитието на управленческите елити през 
различни епохи от историята на човечеството ни разкриват няколко 
специфични техни особености: а) стремеж за запазване на властта и 
произтичащи от нея привилегии; б) ясно изразена историческа 
тенденция към нарастваща некомпетентност на управляващия елит; в) 
корупция на управляващите елити; г) поява и специфика на социално-
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инженерните елити от 20-ти век; д) упадък на морала през периоди на 
преходи; е) дълбоки промени в психиката на управляващия елит в 
резултат от упражняването на властта; ж) сблъсък между остарялата 
психична нагласа на елита и посоката на социалната еволюция;  

а) Стремеж за запазване на властта и привилегиите произтичащи от нея. 
Този стремеж пронизва цялата история и е факт, които не се нуждае 
от особена аргументация. Все пак нека отбележим, че защитата на 
привилегиите от феодалната аристокрация, провокира Френската 
революция и много от привилегированата класа заплатиха с главите, 
имотите и титлите си. В най-новата история и трите социално-
инженерни проекти планираха да увековечат властта си посредством 
установяване на световно господство на собствената си идеология. 
Запазването на привилегиите на комунистическата номенклатура 
доведе до застои и ускори краха на системата. Финансизма изцяло се 
базира върху печалбата, увеличаването на собственото и 
контролираното богатство. Той се обявява в защита на човешките 
права, свободата на словото, демокрацията и т.н., но моментално 
забравя за тях, ако те са насочени срещу власт-имащите и техните 
привилегии.   

б) Нарастваща некомпетентност на управляващия елит. 
Некомпетентността на управляващите елити има ясно изразена 
тенденция към нарастване с укрепването на властовите позиции. Това 
се дължи на повишената самоувереност в правотата на провежданата 
политика, злоупотребата с властта, чувството  за безнаказаност, 
увеличаването броя на лобистки закони, които се пишат единствено с 
цел да се разширят привилегиите. Тази некомпетентност води до 
погрешни решения или до такива разширяващи и утвърждаващи 
привилегиите, а съответно генерират и нерешими проблеми. В края 
на деня разрешаването на тези проблеми води до упадъка и краха на 
системата. Това е видно при краха на комунизма. Появата на 
нерешимите глобални проблеми през последните години  е резултат 
от нарастващата некомпетентност на Властовия елит, които 
неизбежно ще доведат до краха на финансизма като система.   

в) Корупция на управляващите елити. По данни на Световният 
Икономически форум Давос,  корупцията възлиза на 3.6 трилиона 
долара годишно.[2] Според Tax Justice Network нечестни бизнесмени 
съвместно с корумпирани чиновници са присвоили 30 трилиона 
долара през последните 15 години. Това са 40% от световния брутен 
вътрешен продукт. Между 2000 и 2011 г., 1.2 трилиона долара от 
Европейския съюз са скрити в офшорни банки, 4 трилиона долара 
изчезват от Китай и 1 трилион от Русия.[3]      

Корупцията и злоупотребата с власт не са нови явления за ЕС. 
Последните оценки за корупцията в ЕС се движат от 179 до 950 



257 

милиарда евро годишно. Това включва косвените ефекти от 
корупцията, като загуба на данъчни приходи и намалени 
чуждестранни инвестиции. Според авторите на доклада тази сума 
може да сложи край на световния глад, който възлиза  на 229 милиарда 
евро; предоставяне на основно образование на всички деца в 46 
страни с нисък и среден доход – 22 млрд. евро, помощ за премахване 
на маларията – 4 млрд. евро; осигуряване на вода и канализация – 129 
милиарда евро; разширяване на здравеопазването в страните с нисък и 
среден доход – 115 млрд. евро; осигуряване на достъп на всеки до 
електричество до 2030 г. – 45 милиарда евро. След всички тези 
разходи биха останали още около 360 милиарда евро.[4] Корупцията е 
последица от превръщането на парите в лост за управление на 
обществото. Тя може да бъде премахната само след разделянето на 
парите и властта.    

Некомпетентността и корупцията на управляващия елит е 
съизмерима с генерирания национален дълг. Колкото по-
некомпетентно и корумпирано е едно правителство, толкова по-голям 
е дълга по отношение на вътрешния брутен продукт. Няма нищо по-
просто за правителствата да  управляват със заети пари, които би 
следвало да се изработят от следващите поколения. Тази особеност 
дава възможност отделните правителства да се сравнят по степен на 
некомпетентност и корупция, както в границите на една нация така и в 
международен план, защото национален дълг може да се приеме като 
критерии за корупция и некомпетентност. Начина, по който дълга е 
генериран позволява също така да се определят лошите и заробващи 
политики.  

г) Поява и специфика на социално-инженерните елити от 20-ти век. 
Изкуствено създадените модели за социална организация в началото 
на миналия век, формираха собствени управляващи елити. В 
сравнение с наследствената феодална аристокрация, новите елити са 
резултат от самоподбор. Това са идеологически ориентирани в 
отделни случай заслепени до фанатизъм индивиди. При комунизма 
поколението на правоверните партийци беше подменено от отявлени 
млади кариеристи и потомствена върхушка от бюрократи, които 
съставяха ядрото на партийния елит – номенклатурата. Поради ранния 
крах на фашизма нацистките гаулайтери не претърпяха особено 
развитие.  Властовия елит има по-сложна структура, защото се 
изгражда върху самосъздали се индивиди и израснали до 
корпоративната, военна и политическа върхушка. Принципа на 
подбора е по-строг и поне на първо време изключва посредственост. 
Това обаче не може да се каже за потомствената генерация на този 
елит.   

д) Упадък на морала през периоди на преходи. Това е типичен симптом 
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за наближаващия край на управляващия елит. Такъв упадък се 
наблюдава към края на Римската империя, залеза на феодалната 
аристокрация, партийните елити и днешните властови, полюсни и 
управляващи елити.   

е) Психология и психопатология на властта. При оценката на 
властовия елит има един малко подценяван или недостатъчно проучен 
психологически (или може би психопатологичен) аспект, за това как 
властта променя човешката психика. Този аспект е отразен широко в 
художествената литература. Най-добрата илюстрация на този 
феномен в българската литература е „Приказка за стълбата” на Христо 
Смирненски. В реалния живот психологическия портрет на 
действащия политик има съвсем конкретни проявления. Става въпрос 
за това, че прекомерната власт, придобивана от някои политици, води 
до развиване на синдром на високомерието или арогантността (Hubris 
Syndrome). Това е особен вид разстройство на личността, което засяга 
не само политиците, но също така военните командири и 
ръководители на големи компании. Лорд Дейвид Оуен, който е 
психиатър по професия и многогодишен политик, министър на 
външните работи на Великобритания 1977-1979, а сега член на 
камарата на лордовете, описва редица модели на поведение, които са 
доказателство за съществуването на това специфично заболяване при 
упражняване на властта наречено „хюбрис синдром” (или синдром на 
високомерието и арогантността). Като експерт съчетаващ медицински 
и познания и политически  опит той има уникален поглед върху това 
как политическата власт влияе на човешкото поведение и как се 
формират симптомите на това разстройство.  Дейвид Оуен описва 
това психическо състояние с научна прецизност: използване на 
властта за собствена прослава; патологично фокусиране върху 
собствената си личност;  свръх амбициозност; нарцистичен склонност 
да видят света като арена, в която те могат да упражняват власата; 
обсебеност от стремеж да заемат централно място; предразположение 
да предприемат действия, които да ги представят в добра светлина; 
непропорционална загриженост за имиджа си; идентифициране с 
държавата; месианско чувство за действията си; убеждението, че е 
отговорен единствено и само пред Бога или историята; склонност да 
говори за себе си в трето лице, или с помощта на кралското „ние”; 
загуба на връзката с реалността; прекомерна самоувереност и доверие 
в собствената си преценка и презрение към съветите или критиката на 
другите; преувеличено самочувствие граничещо с чувство за 
всемогъщество; невнимание към детайлите, водещо до 
некомпетентност в изпълнението; непоклатима вяра, че в случай на 
съд те ще бъдат реабилитирани; безпокойство, безразсъдство и 
импулсивност, което често е свързано с прогресивна изолация; 
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склонност да приеме „по-широка визия” за да оправдае 
некомпетентност при изпълнение на политиката, която може да се 
нарече арогантна некомпетентност; и пристрастеност към властта. 
Това е мястото, където нещата не вървят добре, точно защото твърде 
многото самочувствие е довело лидерът да пренебрегне практическата 
същност на политиката.  

Дейвид Оуен се концентрира върху кариерата на Маргарет Тачър, 
Тони Блеър и Джордж Буш които са развили хюбрис синдром докато 
са били на власт. Лорд Оуен е изучавал този проблем в продължение 
на много години и е убеден, без сянка на съмнение, че Маргарет Тачър 
и Уинстън Чърчил са имали това заболяване, докато са били на власт. 
Той също е убеден, че Тони Блеър, Джордж Буш и Дик Чейни са 
засегнати от това психично отклонение поне малко след 9/11, а 
вероятно и много преди това време. Примери  илюстриращи 
психическото състояние на Джордж Буш и симптомите на хюбрис 
синдром са легендарни и достъпни онлайн.[5] В книгата си „В болест и 
на власт: Заболявания в ръководители на правителства през 
последните 100 години”, лорд Оуен описва тази болест и терапията – 
както физическа, така и психическа. Той описва и доказва как този 
синдром влияе върху процеса на управление и вземане на решения, 
което неизменно води до актове на безумство, безразсъдство, или 
глупост. Такива лидери страдат от загуба на капацитет и стават 
прекалено самоуверени и отнасящи се с презрение към всеки съвет, 
който е в противоречие с това, което те вярват, или дори на всички по 
принцип.[6]   

Хюбрис синдром засяга предимно избирните политици. 
Политиците, които развиват този синдром правят много грешки и 
често са притискани от собствената си партия да се оттеглят. Такива са 
случите с Маргарет Тачър и Тони Блеър. Всички политици се стремят 
да постигнат някаква форма на абсолютна власт. Тези които я 
постигат се превръщат в диктатори. Диктатори, които са постигнали 
абсолютна власт, като Сталин и Хитлер, развиват ясно социопатично 
поведение. Членовете на властовия елита като привилегия по 
рождение (например камарата на лордовете във Великобритания) 
също са склонни да вземат решения, които са тежко засегнати от 
хюбрис синдром или други симптоми, свързани с психичното здраве. 
Прекомерната власт, която придобива финансовия елит в резултат от 
концентрацията на огромен капитал в ръцете на малка група олигарси, 
е също предпоставка за социопатични промени в психиката.  

Има няколко изследвания, посветени на психическото състояние 
на Адолф Хитлер, неговото поведение, убеждения, вкусове, страхове и 
натрапчиви характеристики, които граничат с шизофрения и 
обясняват как психопатологията на Хитлер променя немската и 
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световната история.[7] Психологическия профил на Сталин е сходен. 
Все пак, не всички политици развиват хюбрис синдром или други 
патологии, но е интересно да се отбележи, че когато се проявят, тези 
психични отклонения са правопропорционални на постигната власт.   

Политическите психолози изтъкват ролята на така наречената 
„мрачната триада” – нарцисизъм, макиавелизъм и социопатия, които често 
се наблюдават в политиците.[8] Нарцисизъма се определя като 
прекомерна самовлюбеност, макиавелизмът представлява склонност 
към манипулативни действия, а социопатията се изразява в липса на 
съпричастност към съдбата и преживяванията на другите. Съществува 
мнение, че всички войни се започват от социопати. Това са хора, за 
които човешкия живот е без особено значение. За примери се 
посочват индивиди като: Александър Македонски, Чингис Хан, 
Наполеон, Хитлер и др. Това разбира се, е опростяване на теорията за 
войните. В определени случай социопатията е решаващ фактор, но в 
много други случаи, обективния фактор създава условия, които просто 
дават шанс на социопатите да се проявят и реализират като такива. 
Войните са социален феномен, психопатията и социопатията са 
дефекти в личностното развитие, които може да се проявят, но и да 
останат латентни при липса на условия.  

От своя страна социалните психолози подчертават, че при 
вземането на решения  следва да се има предвид и ефектът на Дейвид 
Дънинг и Джъстин Крюгер (Dunning-Kruger). Той отразява 
когнитивна особеност, според която неквалифицираните са склонни 
да надценяват собствените си интелектуални способностие, а 
висококвалифицираните – да ги подценяват. Тази склонност се 
приписва на метакогнитивната неспособност на неквалифицирания да 
разпознава грешките си. С други думи погрешната оценка на 
некомпетентните произтича от грешка относно самия себе си, докато 
погрешната оценка на високо компетентните произтича от грешка 
относно другите. В резултат на този еффект неквалифицирани 
индивиди страдат от илюзорно превъзходство. Изобщо, душевното 
състояние на властовия елит, който упражнява контрол и разполага с 
изключителна власт е от особено значение. Въпросът, повдигнат още 
от Плутон „Как да се избира държавник” остава все още без отговор.   

Днешния властови елит разглежда света само от един ъгъл – 
печалбата. Когато Пол Уорбърг е разработвал концепцията за 
Федералния резерв по модела на европейските централни банки, той 
не се е интересувал от социалните аспекти на подобна реформа. 
Икономическата криза от 1929 г., и началото на 30-те години, известна 
като Голямата депресията в САЩ е пряка последици от намесата на 
субективния фактор във финансовия сектор и икономиката. По-точно 
тя е провокирана преднамерено за да се създадат условия за 



261 

освобождаване на долара от златното покритие. Тази цел разбира се е 
постигната с цената на много страдание и жертви от страна на 
обикновените американци. Такова поведение е проява на социопатия. 
Така едностранно са виждали света редица религиозни и политически 
лидери от близкото минало макар и от друга камбанария, резултатите, 
от което са печално известни. Властовия елит днес съчетава 
потресаващата некомпетентност на комунистическата номенклатура с 
арогантността и чувството за безнаказаност на нацистките гаулайтери. 
Разликата е само в това, че елитите при партокрациите са завоювала 
позициите си с безпрекословна лоялност вместо с интелектуални 
качества, а властовия елит е завоювал позициите си посредством 
натрупан капитал и контрол върху всички сфери на обществото. Това 
е валидно за първото поколение. При следващите поколения и в двата 
случая посредствеността се разпростира като грипно заболяване. 
Проблемът обаче се определя от това, че правенето на пари и 
управлението на обществото са твърде различни дейности и е малко 
вероятно хората от едната област да притежават качествата 
необходими за другата.   

Управляващият корпоративно-финансов елит има пирамидална 
структура изградена от плутократи, олигархи и клептократи. Върха на 
пирамидата се представлява от „групата на трилионерите”, 
потомствени банкери и индустриалци контролиращи отделни 
индустриални сектори. Те представляват сърцевината на задкулисието 
и използват парите като средство за управление. Олигарсите са 
милиардери спечелили парите си от спекулации на борсата или бума 
на модерните технологии, а клептократие са милиардери от Русия и 
Източна Европа, забогатели от криминалната приватизация след 
разпада на СССР. Това са хора с обща цел, но с твърде различен 
манталитет. Психопатологията също е различна. Плутократите страдат 
от месианство, което е съчетание от ортодоксална религия и 
политически екстремизъм. Те страдат от насаждана с векове илюзия, 
че са предопределени от бога да управляват света и те вярват, че имат 
потенциала да го направят. Това е едно много опасно, граничещо с 
шизофрения разстройство. Олигарсите обикновено инвестират в 
технологиите, но някой от тях като Дж. Сорос и Б. Гейтс, се 
ориентират към реорганизация на обществото според лаическите си 
представи за него. Те страдат от мегаломания, която също е форма на 
психоза. Клептократите се израждат в социопати. Всъщност повечето 
от тях са психопати по рождение, на които настъпилите промени са 
им позволили да се проявят и като социопати. Те не създават нищо 
значимо за обществото и харчат милионите си за да задоволяват егото 
си в покупка на самолети, яхти, устройване на оргии и т.н. Вероятно 
има и изключения, но за сега не мога да посоча такъв пример.  
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Досегашните спорадични изследвания в тази област очертават 
значението и необходимостта от разработването на нов 
интердисциплинарен клон на приложната наука – „политическа 
психопатология”. Тя ще се развива на границата между политическата 
психология и социалната психология и ще изследва как властта 
променя човешката психика както и психопатологията в областта на 
политиката; ще разработи тестове за диагностициране на тези 
отклонения, методи за лечение ако това е възможно както и начини за 
превенцията на обществото.  

ж) Сблъсък между остарялата психична нагласа на елита и посоката на 
социалната еволюция. Днес има само една бомба със закъснител, 
заплашваща да унищожи човечеството. Това е остарялото, лицемерно, 
егоцентрично и крайно илюзорно, за  да не кажем патологично 
мислене на властовия (военен, политически и корпоративен) елит. 
Това е група от хора, много добри в това да ограбват общество и 
твърде посредствени в разбирането на морала, социалните ценности и 
обществото като цяло.  

Едно от най-драматичните предизвикателства за съвременното 
общество е сблъсъкът между остарялото мислене на властовия елит и 
изискванията на социалната еволюция. Тази особеност на властовия 
елит се проявява в две форми: 1. Ограничаване на анализа на 
политическите събития само от позицията на формалната логика; и 2. 
Склонност към пожелателно мислене.  

1.  Анализиране на събитията само от позицията на  формалната логика. 
В продължение на хиляди години, практически до последното 
столетие, управляващите са вземали решения основани единствено на 
формалната логика. Това е било възможно защото историческия 
процес е протичал много бавно и фактора „развитие” е бил 
пренебрежим. През последните десетилетия когато генерираното 
познание се удвоява на всеки 4-5 години, самия процес на развитие на 
обществото възниква като фактор в анализа и следва да се взема в 
предвид. Това значи, че политиците и анализаторите трябва да 
отчитат фактори като нарасналата комплексност на обществото и 
усложняващите се взаимовръзки между подсистемите както и процеса 
на техните противоречия, развитие и преходи от едно състояние в 
друго.    

Дискутираните по-горе модели за организацията на обществото 
създадени от субективния фактор – комунизъм, фашизъм и 
финансизъм са пример за това как на базата на една напълно логична 
презумпция може да се изгради дълбоко погрешен модел. Комунизмът 
приема, че национализацията на средствата за производство ще доведе 
до изграждане на егалитарно общество. Нацизмът се основава на 
идеята за доминирането на една държава, а финансизмът – на това, че 
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обществото може да се управлява посредством контрол върху парите, 
които са нещо като кръвоносната система на икономиката и 
обществото като цяло. Всички предполагат, че ключов момент е 
вземането или контрола върху властта, която е достатъчно условие да 
се промени всичко останало в обществото. Историята показа 
убедително, че тези идеи и решения са дълбоко погрешни.   

Днешната геополитика е друг пример илюстриращ 
ограничеността на формалната логика при анализа на социални 
явления. Метафората за света като шахматна дъска на която мерят 
сили големите играчи, идеите за полюсни модели, мека власт, цветни 
революции, контролиран хаос, превъоръжаване, икономически 
санкции и други до болка познати разсъждения на геополитици и 
анализатори изглеждат напълно логични и те действително са такива в 
границите на формалната логика. Наистина, в продължение на 10,000 
години света е бил такъв, но днес вече не е. Ако погледнем на света 
като информационна система или метафорично казано като на жив 
организъм, става ясно, че подобно противопоставяне е абсурдно, за да 
не кажем глупаво. Експоненциалния ръст на познанието ускорява 
социалното развитие и налага необходимостта от промени в 
стереотипите на мислене и преодоляване на социалните митове 
(геополитиката е един от тях). Точно това изглежда непостижимо за 
властовия елит днес което  налага търсенето и намирането на друга по-
адекватна форма за управление на обществото.   

2. Склонност към пожелателно мислене. Управляващите елити в 
миналото, и властовия елит днес са малко по-различни, но все още 
имат сходни характеристики. Те вярват в това, което им се иска да 
бъде; те са арогантни, лицемерни, самодоволни, егоистични и силно 
параноични. Например, Джеймс Уорбърг (син на Пол Уорбърг, един 
от архитектите на финансизма) на 17 февруари 1950 г., заявява пред 
Конгреса на САЩ: „Ние ще имаме Световно правителство, 
независимо дали това ни харесва или не. Единствения въпрос е дали 
Световното правителство ще бъде постигнато с насилие или по 
взаимно съгласие”.[9] Някои лидери от близкото минало са считани за 
гении по време на тяхното управление, но историческата оценка е, че 
те са мегаломани и социопати. Каква ще бъде преценката на историята 
за днешния финансов елит, предстои да видим.   

Управляващите елити са продукт на йерархическата структура на 
обществото. Макар че развитието му налага промени в структурата, 
появяващите се елите неизбежно и упорито изграждат йерархии и 
привилегировани групи като социална база на самия елит. В България 
това беше смисъла за учредяването на статута „активни борци против 
капитализма и фашизма” с множество привилегии за тях и децата им, 
както и значителни привилегии за партийните членове. Ръководната 
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роля на партията беше заложена в чл.1 от Конституцията на НРБ, 1971 
г., („Ръководната сила в обществото и държавата е Българската 
комунистическа партия”), с които практически се премахва 
разделението на властите и цялата власт се концентрира в ръцете на 
партийната върхушка и местните барони.  

Не бива да се забравя, че обективния фактор няма разум и цел, 
това е една сляпа сила регулираща обществото според спецификата и 
сложността на самата система. Той  „използва” социалното творчество 
за да развива обществото, а управляващите елити да променят 
системите независимо от техните интереси, желания и цели. В този 
смисъл обективния и субективния фактор са една „двойна спирала”, 
определяща както хода на историята така и социалната еволюция. 
Мъдростта на управляващите се свежда до това да се съобразяват с 
изискванията на обективния фактор, а не със собствените си интереси 
и привилегии.   

Управляващия елит е съществен елемент на субективния фактор, 
чиито решения практически определят хода на историята. Затова е 
необходимо да се анализира задълбочено. В исторически план може 
да се открие, че с развитието на системата която представляват, 
управляващите елити губят компетентността си, допускат фатални 
грешки и спомагат за сриването или отмирането на самата система. 
Колкото и парадоксално да изглежда на пръв поглед, управляващите 
елити заслепени от властта повличат системата към гроба, което си е 
форма за самоубийство. Не е трудно да се проследи, че всички 
управляващи елити са изчезнали заедно със системите, които са 
представяли. Анализирайки как остарелите управляващи елити са 
били заменени от нов елит може да се посочат, две характеристики, 
очертаващи илюзорното мислене на елитите и цената, платена както 
от обикновените хора, както и от самите елити.  

Елитите постигнали абсолютна власт като френските и руските 
монархии са унищожени физически. Френското кралско семейство 
беше гилотинирано, а семейството на руския цар – разстреляно. В 
края на Втората световна война, Хитлер и Ева Браун се самоубиват, а 
неговите най-близки сътрудници са осъдени на смърт от 
международен съд. Либералните монархии, които предизвикаха 
Първата световна война, са били изтрити от картата, но аристократите 
физически оцеляват. Предавайки политическата си власт, британската 
монархия оцелява и остава като институция. Затова може да се приеме, 
че съдбата на управляващия елит е в пряка зависимост от постигната 
власт и злоупотребата с нея.  

Цената, платена от обикновените хора за илюзорното мислене на 
елита има тенденция да се увеличава: комунизма донесе огромно 
страдание и взе най-малко 20 милиона живота само в Съветския съюз. 
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Втората световна война, провокирана от фашизма, причинени три 
пъти повече страдания в целия свят, а жертвите са повече от 60 
милиона. Днешния финансизъм и властовия елит вече причиняват 
страдание на почти три милиарда души, като ги принуждават  да 
живеят с по-малко от два долара на ден, а всички останали в условията 
на перманентна криза, несигурност и изкуствено налагани 
ограничения.  

Отмирането на управляващите елити днес е съпоставимо с 
прехода от пубертет към зрялост при индивидуалното развитие. Това 
е периода когато зрелия вече индивид отхвърля родителския контрол 
и започва да взима самостоятелни решения. Проблема на елита е, че 
сегашния етап от развитието си обществото няма потребност от 
менторство. То е достатъчно зряло за да може да се самоуправлява. 
Днешния социално-инженерен елит се опитва да продължи контрола 
си върху обществото с подобни средства – контрола на материалните 
ресурси, меки заплахи и други подобни от арсенала на геополитиката, 
но това са безнадеждни и обречени опити защото противоречат на 
законите на развитието и водят до излишни драми.  

С прехода от йерархическа към мрежова структура може да се 
очаква отмирането на управляващите елити защото тогава 
конструктивното социално творчество ще поеме техните функции и 
обществото ще се превърне в самоуправляващо се. Тогава субективния 
фактор от двукомпонентен (социално творчество и управляващ елит) 
ще прерасне в единен колаборативен фактор базиран на 
общественото самосъзнание.   

Социалната еволюция се определя от генерираното и проверено 
в практиката знание. Позитивните идеи са градивни, а негативните – 
деструктивни. Деструкцията е цената, която обществото плаща за 
проверката на погрешни идеи. Когато става въпрос за проверка на 
много комплексни идеи като тези, на които се основават 
идеологическите системи, тази цена е изключително висока. Това е 
цената заплатена с последиците от Първата и Втората световни войни. 
Подобна може да бъде и цената за проверка на идеята заложена в 
основите на финансизма за парите като основен лост за управление на 
икономиката и обществото като цяло.  

Социално-инженерните, изкуствените или идеологически 
проекти имат едно огромно предимство и един принципен 
недостатък. Предимството е, че в краткосрочен план новоизлюпения 
елит прави каквото иска. То просто реорганизира обществото според 
собствената си идеология и промените са впечатляващи. Недостатъка 
е, че избраната посока за развитие е принципно погрешна защото 
противоречи на принципите на социалната еволюция и в 
дългосрочен план гарантира неизбежен крах. И трите социално-
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инженерни проекта от 20-ти век, бележат забележими успехи в 
началото на развитието си, но независимо от това накрая се сриват.   

От позициите на Новата парадигма, механизмът на този процес е 
твърде елементарен. „Невидимата ръка” на обективния фактор или 
боговете по терминологията на древните от позната сентенция, първо 
„вземат разума” на тези които иска да унищожи. Последвалите успехи 
в началото от развитието на модела формират твърде илюзорни 
представи за правилността на избраната политика и вземаните 
решения. Те обаче са принципно погрешни, защото игнорират 
обективните закономерности. Това води и до неизбежния крах. По 
тази парична нацизма и комунизма вече са в историята. Социален 
опит заплатен с невероятно висока цена. Краха на финансизма 
предстои и въпроса е не кога това ще се случи, а на каква цена.   

Анализирайки особеностите и диалектика на субективния фактор 
трябва да разгледаме и въпроса за неравенството. Тук е необходимо 
едно уточнение.  Неравенството има две измерения – материално и 
духовно. Първото се измерва в пари, второто в знания. Очевидно е, че и 
двете са разпределени неравномерно между членовете на една 
общност или обществото като цяло. Неравенството може да се 
разбере правилно единствено като се проучи неговото развитие в 
исторически план и то като ко-еволюция на парите, знанието, властта 
и елита. Макар че парите са използвани от дълбока древност, то 
тяхната роля по това време се е ограничавала до чисто 
икономическите функции. Реалната власт  исторически се е 
определяла от структуроформиращият фактор, върху който се е 
изграждала самата формация, а той се променя при смяната на 
формацията. Античния свят се е крепял върху физическия (робски) 
труд, феодализма се изгражда върху собствеността върху земята, а 
капитализма – върху собствеността върху средствата за производство. 
Контрола върху определящия фактор на развитие определя реалната 
власт. През по-ранните етапи на социалното развитие парите и 
знанията са били съсредоточени в една класа. Тя е представлявала 
управляващия елит. С нарастване на познанието, през феодализма 
парите и знанието се разделят. Появяват се хора и средища, които се 
занимават изключително със знанието. Обикновено това са манастири 
и монаси. Възникват също така и университети, които се 
специализират в предаването на знанието от поколение на поколение. 
Други хора контролират властта и парите.  

С появата на капитализма и нарастването на познанието се налага 
необходимостта от образователна система обхващаща цялата 
общност. Появата на образователната система като структура в 
обществото е илюстрация на качествените промени, които се налагат 
от обективния фактор в социалната еволюция. При тези условия се 
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формират две групи от хора специализиращи се в познанието и 
такива контролиращи материалните ресурси. Най-добрите от първата 
група стават учени, а най-добрите от другата група стават 
предприемачи или спекуланти. Така в условията на капитализма с 
развитието на  науката и технологиите от една страна и 
индустриализацията от друга, окончателно се завършва обособяването 
на материалното и духовното неравенство както и появата на два елита 
– интелектуален и финансов. Логично е да се предположи, че 
управлението на обществото като интелектуална дейност би следвало 
да бъде прерогатив на интелектуалния елит. Това на практика обаче не 
е така. Финансовия елит успя да изработи и внедри механизъм за 
управление, превръщайки го в бизнес. Разликата между знанието и 
парите като фактор в развитието на обществото е, че хората заети 
директно с генерирането и предаването на знанието участват активно 
в социално-творческия процес и непрекъснато дават нещо на 
обществото. Хората контролиращи парите са насочили усилията си 
към това да отнемат и присвоят по-голямата част от произведения 
продукт, за да могат да контролират обществото като цяло.  

Днес се наблюдава едно драматично противоречие – парите и 
богатството са концентрирани в 1% от населението, а знанието и 
интелигентността, които генерират богатството в света е в останалите 
99%. От тях носителите на върховите постижения във всички области 
на познанието вероятно са също около 1%. Така се очертават два 
елита: 1% свръхбогати, които искат да управляват света, но не могат, 
защото в стремежа си да изградят един илюзорен Нов световен ред, го 
тласкат към самоунищожение и 1% интелектуален елит, който може да 
спаси човечеството, но няма легитимната възможност да го управлява. 
В съпоставимостта на двата елита като количество и качество има 
нещо „мистериозно”. Вероятно това е прагът на насищане, който води 
до точката на бифуркация. За финансовият елит това е моментът на 
пълна парадигмална некомпетентност в разбирането си за 
обществото, основавано на имперски манаталитет характерен за 19-ти 
век, а за интелектуалният елит, това е моменттът когато 
самосъзнанието достига критическата си маса и обективният фактор в 
лицето на социалните закони, налага самите промени. Разбира се, 
финансовият и корпоративният елит вярва, че парите може да 
управляват знанието и интелигентността, но това е илюзия, защото те 
следват свой обективни закони за развитие. Експоненциалното 
развитие на науката и технологиите са доказателство за това.  

Между парите използвани като лост за манипулация на 
икономиката и обществото от една страна и интелигентността като 
естествен и исторически утвърден механизъм за управление от друга 
страна има едно противоречие, което трябва да се осъзнае и разреши. 
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Става въпрос за това, че парите може да се натрупват, поради което 
през последните десетилетия се появиха свръхбогати индивиди, които 
вярват, че могат и следва да управляват обществото. Днес всички 
решения на управляващите елити и задкулисието са погрешни защото 
се основават на една изжиявла времето си парадигма. Това определя и 
тяхната некомпетентност и неадекватност. Тези решения само 
ускоряват краха на системата и самият елит, но такава е съдбата на 
елитите от всички епохи.  

За разлика от парите знанието не може да се „приватизира” и 
натрупва. Това прави невъзможно появата на свръхинтелигентни 
индивиди, които да балансират невежеството на свръхбогатите в 
сферата на социалните и хуманитарни науки. Нещо повече; върховите 
постижения на познанието са „разпръснати” в множество не свързани 
помежду си експерти. От друга страна решаването на глобалните 
проблеми както и оцеляването на човешкият род действително 
изискват свръхинтелигентност. Това е огромно предизвикателство и 
потенциална евристична възможност за създаване на механизъм за 
решаване на глобални проблеми и реорганизация на обществото в 
съответствие с изискванията на социалните закони. Този механизъм 
ще разгледаме по-долу при описанието на самия механизъм.  

Самото управление предполага ориентиране на геоплоитиката от 
противопоставяне към коопериране и колаборация и преход от йерархическа към 
мрежова структура. Проблемът е как интелектуалният елит да поеме 
управлението без ексцесии и загуба на ресурси, а предизвикателството 
е как да се селектират онази част от интелектуалният елит, която 
притежава капацитета да управлява мрежовото общество на всички 
нива: общностии, клъстъри от общности и мрежата като цяло. 
Естествено колаборативната интелигентност би могла да контролира 
парите и ресурсите, но това предполага структурни промени в 
обществото. Дилемата е промяна на тази структура или сблъсък с 
потенциално апокалиптичен крах. Когато цената е оцеляване на 
човечеството, парите губят смисъла си. Оцеляването зависи от 
интелигентността на обществото, а не от контрола върху 
генерираното богатство. Следователно, обществото няма нужда от 
свръхбогати; то се нуждае от свръхинтелигентност. Въпрос, който ще 
разгледаме по-късно.    

Парите променят функцията си на разменно средство в условията 
на репрезентативната демокрация и с появата на финансизма като 
система за управление на обществото посредством финансови 
механизми; когато финансовия елит превръща управлението в бизнес 
посредством лобизъм и други корупционни практики. По този начин 
парите се използват като ефективен лост в манипулирането на 
обществото.  Може да се очаква, че с прехода към нова социална 
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организация ролята на парите ще се промени. Днес в условията на 
доминиращия икономически детерминизъм те са силно надценени. 
При смяната на тази парадигма и приемането на знанието като 
движеща сила на общественото развитие, ролята на знанието ще бъде 
решаващо и неизбежно ще измести парите като доминираща ценност 
на обществото. В действителност ролята на парите отново ще се 
ограничат до естествените им функции на посредник в обмяната на 
стоки.  

От тази гледна точка проблема с равенството  придобива друго 
измерение. Неравенството ще се запази, но то ще се отнася до 
неравномерното разпределението на знанието между хората, което ще 
зависи от нивото на образованието, интелекта, приноса към 
обществото и моралните ценности. От гледна точка на интелекта 
обществото може да се раздели на: битов интелект, 
средностатистическа интелигентност и интелектуален елит. Това 
деление би било подвеждащо без да се отчита начина за използването 
на интелекта. Затова по-целесъобразно е интелектуалното деление да 
се разглежда в единство с моралните ценности. За съжаление за сега 
няма еднозначно формулирани понятия за да се определят трите нива 
в развитието на интелекта в съчетание с моралните ценности. 
Описателната характеристика на групите е приблизително следната: 
битова интелигентност с елементарни морални ценности. В тази група 
вероятно има няколко прослойки, най-ниските от които са 
криминални елементи и лумпени, следвани от пъстра прослойка от 
недостатъчно образовани и формирани морални ценности. Втората 
група включва хора със среден интелект и ясна идея за ценностната 
ориентация. Тук има две подгрупи: среден интелект и ценности 
ориентирани към запазването на обществото (конструктивни 
ценности) и среден интелект с деструктивни ценности. Висшата 
степен в развитието на интелекта и конструктивните морални 
ценности може да се определи като „духовен елит”. Това са хората, 
които развиват обществото: хора на науката и изкуството, хората 
вземащи участие в социалното творчество на всички нива и области. 
Този елит следва да се разграничава от хора с високо развит интелект 
и деструктивни морални ценности от типа на алчност, егоизъм и  
демагогия, върху които се гради финансизма. Тук спадат хората от 
обслужващата върхушка съставляваща пропагандно-манипулативния 
апарат, който наподобява привилегированото духовенство във 
Франция преди революцията: платени журналисти и манипулатори от 
всякакъв ранг, политически анализатори, професори, някои 
неправителствени организации, фондации и мозъчни тръстове 
обслужващи властовия елит и финансизма.  

Това деление определя и структурата на носителите на общественото 
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съзнание. Групата включваща битовия интелект може да се определи 
като масово съзнание, групата със средно статистически интелект 
представлява диференцирано съзнание, а групата на духовния елит – 
креативно съзнание. Тези нива на диференцираност се откриват при 
всички форми на обществено съзнание и отразяват неговата 
комплексност, динамика и противоречивост. Например, масовото 
съзнание за сега не може да разграничи „финансизъм” от 
„капитализъм”. То е обект за въздействие от пропагандната и 
манипулативна машина на властта. Силата му е в това, че то съставлява 
по-голямата част от електората, а слабостта, че социалното творчество 
се генерира от духовния елит и не зависи от масовото съзнание.  

В обозримо бъдеще духовното неравенство ще измести ролята на 
доминиращото днес материално неравенство. Не е трудно да се 
забележи, че днес в условията на експоненциално развитие на 
познанието, образователното ниво се повишава, нараства и 
интелигентността, а това ограничава възможностите за пропаганда и 
манипулация на общественото мнение. Парите и знанието днес не 
текат в една посока. Хората, които са натрупали голямо богатство не 
блестят с особени познания или интелект, както и много от хората със 
завидна ерудиция и интелект са живели в мизерия. Все пак за 
обществото са по-важни хората, които му дават нещо, отколкото тези, 
които само вземат от него. Тези промени наред с много други са 
неизбежни и като културални по своя характер ще бъдат реализирани 
от субективния фактор – зараждащото се обществено самосъзнание. С 
реализирането им ще бъде осъществен прехода от днешното 
технологично и обсебено от парите общество към утрешната 
цивилизация основаваща се общочовешки ценности.  

 
За ролята на личността и задкулисието в историята 

Въпросът за лидерството е част от по-големия философски 
въпрос за ролята на личността в историята или за отношението между 
индивидуалното и обществено съзнание. Личността е носител на 
индивидуалното съзнание и е част от спецификата на субективния 
фактор в общественото развитие. От тази гледна точка се очертават 
две нейни функции: генериране на идеи и внедряване на тези идеи в 
практиката. Това определя наличието на два типа индивиди доколкото 
тези дейности изискват различни качества. Първите могат да се 
определят като „мислители”, малка чат от които поради изключителни 
постижения в определена област са признавани за титани, визионери 
и гении; вторите движат обществото, малка част, от които се превръщат 
в лидери. Това са хора на действието. Типичните сфери за тяхното 
проявление са: войната, политиката и бизнеса които са арена на 
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ожесточена борба, съревнование и конкуренция. Тук може да се 
открият цяла галерия от пълководци, политически лидери и СЕО-та.    

Хората с постижения в Платоновия „свят на идеите” и Хегеловата 
„феноменология на духа” са по-различни. Тези от тях, които 
инициират културни революции като Буда, Христос и Мохамед са 
приемани по-скоро като духовни учители отколкото като лидери; 
„пионери” отколкото „водачи”. Това различие става по-забележимо с 
примери от по-късните културни революции. Възраждането е преход 
от доминиране на религиозното съзнание с доминиране на 
политическата форма на съзнание. То се инициира от хора на 
изкуството, главно скулптури, художници и архитекти, които искат да 
възродят изкуството и културата на древна Гърция. Възраждане значи 
„прераждане”, опит да се преоткрият ценностите на Античния свят. 
Това е едно префокусиране на общественото съзнание от небесното 
към земното.  Заради върховите си постижения тези хора се определят 
като титани и гении. И това може да се разглежда като вид лидерство 
при по-широко дефиниране на това понятие, но лидерство преди 
всичко значи да се ръководят и управляват масите. Италианското 
Възраждане е провокирало появата на Реформацията и инквизицията 
и е продължено от френското Просвещение. То се осъществява от 
дузина философи, които трансформираха интуитивната ориентация 
на гениите от Възраждането към рационализъм. Те лансираха идеите 
и ценностната ориентация на гражданското общество; обосноваха 
принципа за разделение на властите и формулираха девиза на 
френската революция „свобода, равенство, братство”. Тези философи 
не са лидери, но откриха път за изява на лидери като Робеспиер и 
Марат, хора на действието.   

Индивиди с изключителни постижения в науката като: Галилей, 
Нютон, Дарвин, Айнщайн се определят като гении. Изобщо има два 
типа личности с върхови постижения: хора, които генерират 
критично важни идеи за обществото и хора, които реализират тези 
идеи. Нека кажем така –  Христос е генерирал идеята за монотеизма в 
западната култура, а апостолите са лидерите, които са я наложили на 
света. При първите доминира визията, инвенцията, въображението и 
интелекта, а при вторите – силата на характера: воля, мотивация, 
кураж, амбиция, себеотрицанив и т.н. Задача на психологията на труда 
е да проучи точно какви са определящите качества необходими за 
лидерите в различните сфери на проявление; да определи и валидира 
тестове за диагностика и методи за тяхното развитие, но 
психологическите аспекти на лидерството са извън фокуса на нашия 
анализ.  

По-интересен е въпросът за това как се променят, възприемат и 
оценяват постиженията на хората през вековете и какви могат да бъдат 
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те в обозримо бъдеще. На по-ранните етапи, в прединдустриалното 
общество генерирането и проверката на новите идеи се е извършвало 
твърде бавно и ролята на отделната личност е била по-забележима. 
След Възраждането се заражда науката като специализиран механизъм 
за генериране на знание, а след Индустриалната революция науката и 
технологиите се оформят като цяла индустрия продуцираща знание с 
безпрецедентна скорост и количество. Това променя ролята на 
субекта. От друга страна самите проблеми са много по-сложни и 
изискват колаборация между много индивиди. Може да се каже, че 
времето на гениите е отминало. Вероятно Айнщайн е последния 
признат гении. Човека, който изобрети първия мобилен телефон, сега 
е известен на тесен кръг специалисти, защото последвалото цунами от 
изобретения в тази област засенчва важността на това събитие, а то е 
съпоставимо по значение с изобретяване на печатарската преса от 
Гутенберг. Същото може да се каже за свързването на няколко 
компютри в мрежа и изграждането на Интернет. В този процес се 
включват хиляди новатори, чийто имена остават неизвестни. Човека 
който е казал „Идеите движат света” е голям ум, защото интуитивно е 
формулирал първия закон на общественото развитие, но са нужни 
стотици други, които да обяснят механизма на този процес и докажат 
истинността на твърдението. Изобщо колаборативния компонент в 
социалното творчество нараства до такива размери, че приноса на 
отделната личност остава без особено значение. По тази причина 
претенциите за авторски права и „интелектуална собственост” се 
изпразват от съдържание. В света на идеите просто няма собственост. 
Закона за интелектуалната собственост е изкуствена конструкция 
наследена от времето на капитализма. С времето, особено в условията 
на постиндустриалното общество ролята на отделната личност се 
ограничава и вероятно в по-далечно бъдеще ще отпадне изобщо.   

Същото се отнася и до лидерството. В зората на своето създаване 
като държава Америка е имала плеяда от велики лидери и президенти 
като: Джордж Вашингтон, Джон Адамс, Джон Джей, Александър 
Хамилтън, Джеймс Мадисън, Томас Джеферсън, Ейбрахам Линкълн, 
Андрю Джаксън, Бенджамин Франклин, Юлисис Грант, някои от тях с 
право са наречени „бащи на нацията”. В по-ново време обаче, 
президентите са повече от посредствени администратори. Една от 
причините е, че индивидуалното съзнание няма капацитета да обхване 
цялата комплексност на модерното общество и колаборацията между 
много експерти (think tanks) става решаваща, а това ограничава ролята 
на отделната личност. Другата причина е, че бащите на нацията са 
служили на своя народ, а президентите-администратори обслужват 
властовия елит към който се ласкаят, че принадлежат. Изобщо лидери 
има в йерархически организирано общество с ясно изразено 
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противопоставяне. При постиндустриалното общество организирано 
като мрежа, няма място за елити, гении и лидери. Без да подценяваме 
ролята на лидерите днес, ролята им вече е частично ограничена от 
колаборативния характер на вземаните решения и тяхната реализация.  

През двадесети век с появата на идеологическите социално-
инженерни проекти и съпътстващите ги нови елити се появиха две 
привидно противоположни явления свързани с ролята на личността в 
историята наречени „вождизъм” и „задкулисие”.   

Вождизмът е форма за управление приета от двата идеологически 
модела за социална организация: комунизма и нацизма. Техните 
лидери бяха издигнати в култ и обявени от масовото съзнание за 
гении, бащи на нациите, боготворени, а някои от комунистическите 
лидери дори бяха балсамирани. Мненията им бяха неоспорими, а 
решенията им – закон. След краха на системите, които ръководеха те 
бяха развенчани и определени като зли гении и злодеи, заради 
патологичното властолюбие и причинените нещастия на милиони 
хора по света.   

Задкулисието е част от механизма за вземане на решения от страна 
на финансизма. Корените му се простират до тайната среща на 
финансистите на Jekyll Island и могат да се открият при всички 
съществени промени, с които финансизма изобрети книжните пари и 
модифицира капитализма, до сегашните ежегодни срещи на 
Билдербергския клуб. Задкулисието вероятно се е наложило като 
политика по две причини. а) Самият му генезис започва с действията 
на финансовия елит за основаването на Федералния Резерв и 
преднамерено предизвиканата депресия от 1929 година с оглед 
премахването на златния стандарт. б) Тези лидери предпочитат да 
останат анонимни и дърпат конците на глобалната политика 
посредством легитимно избирани политически лидери. Причината за 
това не е проява на скромност, а нежелание да се поеме отговорност за 
евентуални последици от управленческите политики, защото те 
работят за себе си, а не за обществото. По този начин обаче се 
формира една прикрита наследствена „монархия” от финансова 
аристокрация определяща насоката в развитието на света от 
позициите на едно твърде ограничено разбиране за обществото. В 
този смисъл може да се каже, че задкулисието не управлява света, а само 
определя посоката на развитие. Проблема е в това, че го тласка в погрешна 
посока, с риск за самоунищожение. Причината е, че в защита на 
собствените си интереси, налага йерархическа структура, която влиза в 
противоречие с нарастващата комплексност на обществото. 
Задкулисието има две основни характеристики.   

Първо, по природа то е елитарно. На всички нива и форми от 
Билдерберг, през Римският клуб до Давос, участието е само по покана. 
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Римският клуб е ограничен до сто човека. Твърде съмнително е, че 
точно тези хора ще предложат адекватни решения на глобалните 
проблеми. От друга страна, ако се погледне назад в историята, всички 
кардинални промени в обществото са се зараждали и осъществявали 
от долу нагоре. Христос е син на дърводелец и е инициирал 
движението си всред обикновените хора. Мохамед е неграмотен 
търговец. Възраждането също е провокирано от хора на изкуството и 
архитекти, не от аристокрацията. Дори Реформацията започва от 
обикновен монах. Елитарния подход от горе надолу е обречен и 
причината за това е, че елита е загрижен за собствените си интереси и 
мисли в границата на съществуващата парадигма.  

Второ, като цяло задкулисието се изправя срещу законите на 
социалната еволюция. Всеки нов цикъл или спирала от социалната 
еволюция започва с духовна революция (християнство, Възраждане), 
променя икономиката и завършва с подмяна на съществуващия елит и 
формиране на нов механизъм за вземане на решения. По-тази 
причина финансовия елит като част от субективния фактор може да 
твори история, но няма и теоретическа вероятност да промени спиралата на 
социалната еволюция.  

Вождизма и задкулисието са диаметрално противоположни по 
форма, но почти идентични по същност и съдържание, защото водят 
до механизъм за управление от един човек или малка клика, които се 
вживяват в ролята на Зевс и други олимпийски богове. Разликата е в 
това, че вождовете са вярвали, че правят нещо велико за човечеството, 
докато задкулисието не страда от подобни илюзии. То знае, че работи 
за себе си и няма как да го заяви открито. Като крайности обаче, те са 
еднакво уродливи и злокачествени форми за управление на 
обществото. Съсредоточаването на огромна и неконтролируема власт 
в ръцете на една личност или малка група от хора крие огромен риск 
за системата и обществото, особено днес в условията на полюсните 
модели и умопомрачителната разрушителна мощ на съвременните 
оръжия. Такива форми на управление напомнят моделите от времето 
на Римските императори и средновековните монархии и са абсолютно 
неадекватни за реалностите на 21-ви век.   

Вождизма и задкулисието оказват специфично въздействие върху 
кадровата политика на системите. Наличието на един вожд влияе 
върху поведението на низовите ръководители, които копират 
поведението на вожда и се държат като локални „вождове”. За да 
запазят позициите си те обикновено се обграждат с посредствени 
сътрудници и ласкатели. По този начин в управлението проникват 
апаратчици и кариеристи, лоялни към идеологията и преди всичко 
към вожда, но неспособни да управляват институциите, които 
оглавяват.   
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При задкулисието също се наблюдава подобно явление, макар и с 
различен акцент. Красноречив пример е кариерата на президента 
Хари Соломон Труман (Harry S. Truman, 1884 – 1972). Той служи на 
същите кръгове, които бяха обслужвани от президентите Хувър и 
Рузвелт. Като президент името на Труман се свързва с решението да се 
пуснат атомни бомби над Хирошима и Нагазаки на 6 и 9 август 1945 
година, където загиват стотици хиляди невинни граждани, в момент 
когато войната практически е завършена и подобна акция е 
безсмислена от военна гледна точка. Използването на атомно оръжие 
срещу мирни граждани е едно от най-големите престъпления срещу 
човечеството и вероятно една от най-черните дати в американската 
история. В политически аспект подобен акт също е безсмислен, 
защото това само амбицира Русия да произведе атомна бомба три 
години по-късно. С това започва надпреварата във въоръжаването и 
Студената война. Зад тези действия стоят хората, които го издигнаха и 
поставиха на президентския пост. С решенията си Хари Соломон 
Труман поема тяхната историческа отговорност за една не особено 
далновидна политика.   

Политическата коректност определя Хари Соломон Труман като 
„успешен” президент. Понятието „политическа коректност” вероятно 
има известен смисъл от гледна точка на политическата пропаганда, но 
е абсолютно неприемливо в исторически и изследователски план 
където нещата следва да се назовават с истинските им имена. По тази 
причина отговорността пред историята и човечеството не може да 
бъде избегната и един ден историците ще преразгледат биографията 
на Труман и ще трябва да обяснят как един бивш фермер и фалирал 
галантериен търговец,  непостигнал нищо до навършване на 50 
години, ставайки активен член на демократическата партия и масонска 
ложа, прави забележителна кариера от сенатор до президент на САЩ. 
Какви интриги се разиграват на партийния конгрес на демократите 
през 1944, който отхвърля кандидатурата на популярния тогава 
вицепрезидент Хенри Уолас (Henry Wallace) и налага тази на 
неизвестния на широката публика Хари Соломон Труман. Дали тук 
става въпрос за внезапно пробудили се способности на стари години 
или кариерата му е резултат от простодушие и послушание, качества 
които го изстрелват до самия връх на властта.   

Въпрос на време е когато името на Хари Соломон Труман да се 
нареди в списъка на злодеите донесли излишни страдания на 
човечеството, но дали това ще оневини ролята на хората стоящи зад 
него? Историята отхвърли вождизма като явление, оценявайки ролята 
на комунистическите и нацистки лидери според тяхната реална роля в 
историческия процес. Без съмнение историята един ден ще оцени 
безпристрастно и ролята на задкулисието, лицата, които стоят зад него 
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и тези, които го представят пред обществото. За съжаление това става 
едва след краха на системата, когато масовото съзнание е в състояние 
да осмисли събитията от близкото минало, да разбере деструктивните 
им последици за обществото, а политическата коректност престава да 
е фактор.   

Финансизма като идеология и практика е рожба на задкулисието 
породило Голямата депресия и  демагогията на фасадната демокрация. 
Остатъци от вождизъм днес има само в Северна Корея, но 
задкулисието е повсеместно. Напълно разбираемо и закономерно 
вождизма мина в историята заедно със системите, които го породиха, а 
задкулисието продължава да трови атмосферата на геополитиката и 
неминуемо ще отмре с краха на финансизма. Докъде доведе вождизма 
е ясно за масовото съзнание, докъде води задкулисието, предстои да 
видим.  

Еднополюсния модел за устройството на света вероятно е и 
последната идеологическа илюзия, защото съвременното обществото 
не може да бъде структурирано нито като еднополюсен, нито като 
двуполюсен или многополюсен модел. Съвременното общество е 
достигнало висока степен на комплексност, при която съществуващата 
йерархическа структура неизбежно ще се реорганизира в 
хоризонтална или мрежова структура. Това е и най-голямото 
предизвикателство пред човечеството за последните 10,000 години, от 
което зависи и оцеляването му. Смисъла на тази промяна е 
създаването на колаборативен механизъм за вземане на решения в интерес на 
обществото като цяло, а не в интерес на определена група, изживяваща 
се като елит.  

Фактори на управлението – власт, интереси, проблеми, 
пари, лидерство, морал и интелигентност   

Управлението е една от трите основни подсистеми на 
обществото. През различните исторически епохи една от тях има 
доминираща роля за развитието. Доминацията на подсистемите 
еволюира от културата (религията, през ранните епохи) през 
икономиката при капитализма до управлението, което през 
последните десетилетия с утвърждаването на финансизма като 
световна система има тенденция да измести икономиката като 
доминираща подсистема и се наложи като определящ фактор в 
глобализиращият се свят. Управлението се определя от 
взаимодействието на множество фактори. Тук ще разгледаме накратко 
само няколко от тях: власт, интереси, проблеми, пари, лидерство, 
морал и интелигентност.   



277 

Властта е легитимното право да се вземат решения отнасящи се 
до определена общност. В продължение на хиляди години властта се е 
предавала по наследство и намира израз в разнообразни форми на 
автокрация. През капитализма и в условията на демокрацията властта е 
изборна и се делегира на определен субект за определено време 
посредством общи избори. С развитието на обществото демокрацията 
се изражда в: партокрация, технокрация, олигархия, плутокрация  и 
други колективни форми за управление, често определяни като 
фасадна демокрация. Очевидно е, че бъдещото общество се нуждае от 
принципно нова форма за управление като функция и легитимиране.  

Интересите са основен фактор при вземането на решения. 
Исторически те еволюират от лични, през групови и национални до 
общочовешки интереси. По този начин те очертават четири етапа в 
развитието на обществото. Личните интереси са характерни за по-
просто организираните робовладелчески и феодални общества. 
Защитата на тези интереси намира израз в безкрайни войни за 
господство над територии и общности. Груповите интереси са 
характерни за капитализма и се проявяват като корпоративни, 
финансови, партийни и национални. Те се защитават посредством 
идеологически битки, локални войни, финансови механизми и др. В 
началото на 21-ви век с развитието на технологиите и оръжията за 
масово поразяване, света е в преход от групови и национални към 
защитата на общочовешките интереси. Това са познатите от самата 
еволюция – оцеляване и устойчиво развитие на човешкият род. Този преход 
все още не е осъществен, дори не е осъзнат напълно от 
управляващите елити, но е без алтернатива, защото нито парите, нито 
икономиката или каквито и да са други интереси имат смисъл пред 
отстоящият само на две минути апокалипсис.  

Ако разгледаме обществото като система то е близко до ума, че тя 
поражда два типа проблеми: а) произтичащи от нейната структура и б) 
в  резултат от нейната функция. Първите могат да се определят като 
системни, а вторите като функционални. Тези проблеми са принципно 
различни, защото системните проблеми се пораждат и разрешават от 
обективните закони. Те са нещо като „божа работа”, при която 
субективният фактор не би могъл да промени нищо. Проблемите 
свързани с функционирането на системата са предмет за управление и 
изцяло прерогатив на субективният фактор. Също така трябва да се 
има предвид, че системните проблеми са свързани със структурата на 
обществото и изискват качествени промени, а функционалните се 
отнасят до количествени промени и отразяват ръста на познанието. 
Тази особеност определя и различието между история и социална 
еволюция. До края на 20-ти и началото на 21-ви век Управляващата 
класа не е разграничавала двата типа проблеми и системните 
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проблеми са решавани от социалната еволюция осъществявайки 
преходи от политеизъм към монотеизъм и гражданско общество или 
от политико-икономически аспект преход от една формация в друга. 
Днес управляващият елит все още не разграничава двата типа 
проблеми, поради което се опитва да реши системни проблеми с 
функционален подход, което е невъзможно по принцип.  

С подмяната на  златният стандарт  и превръщането на долара в 
световна валута, фиансизмът превърна парите в лост за манипулация 
на икономиката и управление на света като цяло. Парите са 
изобретение  на субективният фактор и следователно са преходни по 
своя характер. Те могат да обслужват историческото развитие защото 
то също е дело на този фактор, но не се отчитат от сляпата сила на 
обективният фактор. Пример за това е „Програмата на ООН за 
устойчивото развитие до  2030 г.”[10] Тъй като управляващите не 
разграничават системните от функционалните проблеми те правят 
опит да ги решат посредством набелязването на 17 цели за 
реализацията, на които  се  предвиждат значителни парични средства. 
Не е трудно да се предвиди, че след изтичане на срока и усвояването 
на ресурсите по-нататъшното развитие в никакъв случай няма да бъде 
по-устойчиво, защото устойчивостта на системата е функция на самата 
система и може да се постигне само със структурни промени. Подобна 
е ситуацията с търговията с въглеродните емисии с цел регулиране на 
замърсяването на атмосферата въведена с Протокола от Киото от 1997 
г., както и опитите да се решат всички други глобални и 
екзистенциални проблеми. Вероятно в обозримо бъдеще някой от 
придворните анализатори ще осъзнае факта, че не всички проблеми 
може да се решават с целеви програми и пари и ще помогне на 
управляващият елит да разграничат системните проблеми от тези 
свързани с развитието на обществото, да осъзнаят преходният 
характер на парите както и факта, че с тях не може да се решават 
системни проблеми.   

Лидерството е съчетание от уникални личностни характеристики 
и специфични ситуации възникнали в процеса на историческото 
развитие. Някои автори определят лидерството като изкуството да се 
мотивират хората да действат за постигането на обща цел или 
капацитетът да се  превърне визията в реалност. Политическите 
лидери умеят да обсебят и използват властта, да разработят и 
предложат визия за развитието на процесите. Лидерите се 
характеризират със целенасоченост, силна воля, имат харизма, 
интелигентност и др. качества и умения, които качествено ги 
разграничават от водените. Политическите лидери се появяват в 
критични исторически моменти когато протичащите процеси 
изискват появата на подобни личностни или се открива възможност за 
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тяхната изява. Такива са ситуациите от типа на Френската и Руската 
революции. Те пораждат лидери като Робеспиер и Марат или Ленин, 
Троцки и Сталин – хора с визия и воля да я реализират. Промените 
протичащи по силата на обективните закони не произвеждат лидери. 
Например през Първата световна война, при която социалната 
еволюция премахва монархическият институт, лидери не се появяват. 
Втората световна война, която е сблъсък на две идеологии целящи 
световно господство: Световна революция и Хилядолетен Райх т.е. 
дело изцяло на субективният фактор, не само произвежда лидери като 
Сталин и Хитлер, но ги превръща и в диктатори. Рузвелт и Чърчил, 
които нямат подобни визии, остават лидери, но не се превръщат в 
диктатори. След войната като лидери се очертават Шарл де Гол и 
канцлера на ФРГ, Конрад Аденауер. Изобщо лидерството се проявява 
на национално равнище когато е нужна визия за развитието и появата  
на личност, която да предложи такава визия и да я реализира.   

Моралът е една от формите на общественото съзнание. Той 
осигурява интегритета на обществото и намира израз в ценности 
определящи нивото и посоката в развитието на общностите. Морала 
еволюира от ценности отнасящи се до индивида, посочени в Старият 
Завет като Десет божи заповеди, към които  християнството прибавя 
вяра, надежда и любов отнасящи се до отделна общност, а 
гражданското общество достига до идеята за свобода, равенство и 
братство, които се отнасят до обществото като цяло. Тези ценности 
може да се определят като универсални, защото определят интегритета и 
посоката в развитието му. Налагането на финансизма като световна 
система подмени тези вековно установени ценности с егоизъм, 
алчност и  демагогия. Естествено е да се очаква, че това води до 
несигурност и геополитическият хаос, който наблюдаваме днес.  
  Интелигентността е другият фундаментален фактор определящ 
качеството на решенията и ефективността на управленческият 
механизъм. При по-просто организираните общества, властта се 
предава по наследство и интелигентността на управляващия е 
предопределена и въпрос на шанс за управляваната общност. В 
условията на гражданското общество управляващите са избирани и 
може да се предположи, че по-интелигентните имат по-голям шанс да 
бъдат избрани. За съжаление това е по-скоро изключение. По-
интелигентните членове на общността предпочитат да се реализират в 
други области, а идеологически ориентираните политически партии 
ценят по-високо лоялността и послушанието. В по-ново време 
управлението се превръща в бизнес и към него се ориентират 
безскрупулни, аморални и дори криминални елементи, което определя 
един видимо негативен подбор на управленческите кадри. Към 
въпроса за морала и интелигентността ще се върнем отново, защото 



 

280 

те са ключови за формирането на механизма за управление на 
бъдещото общество.  

Видно е, че всички изброени фактори влияещи върху 
управленческият процес имат субективен характер. Нито един от тях 
не отчита ролята на обективните закони. По тази причина 
управляващите елити от всички времена достигат до нивото на своята 
парадигмална некомпетентност, която произтича от факта, че 
управляващите вземат решения в защита на своите групови интереси 
без да отчитат диалектиката на протичащите процеси. За периодите 
на количествен ръст това не е от голямо значение, но за преходните 
периоди това може да бъде фатално. Без съмнение обаче, затварянето 
в кръга на субективните фактори и не отчитането на обективният ход 
в развитието води неизбежно до упадък на цивилизацията.  

Предстоящият преход от финансизъм или либерален 
капитализъм към посткапиталистическа формация е дело на 
социалната еволюция и появата на лидери не би могло да се очаква. 
От друга страна за лидерство на глобално равнище е немислимо да се 
говори, защото никой не разполага с интелектуалният капацитет да 
осмисли протичащите процеси в една комплексна система като 
съвременното общество, нито волята и възможността да реализира 
някаква собствена визия. Днес в условията на геополитиката 
ръководителите се определят по-често като „политически играчи”, 
отколкото като лидери. Някаква форма на глобално лидерство се явява 
задулисието, но неговата визия противоречи на социалната еволюция 
и е обречена на провал. Без съмнение, механизмът за управлението на 
бъдещото общество ще бъде съвършено различен, защото трябва да 
отговори на интересите на човечеството за оцеляване и устойчиво 
развитие,  разпределението на властта и колаборативната 
интелигентност на обществото като цяло.  

Възход и залез на Западната цивилизация  

Корените на капитализма, съответно на Западната цивилизация се 
простират до появата на Възраждането като Културна революция. 
Това е революция, която пренасочва фокуса на общественото 
съзнание от ирационалното към земното и рационалното. В резултат 
на тази промяна политическото съзнание се развива бързо, провокира 
появата на Просвещението и става доминираща форма, измествайки 
доминиращото до този момент религиозно съзнание. Просвещението 
е втория етап от културната революция окончателно утвърдило 
рационализма и политическото съзнание. Тези промени разкриват 
огромно поле за изява на социалното творчество. В границите на 
няколко десетилетия то променя икономическите, правните и 
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естетическите отношения; променя феодалните отношения в 
капиталистически; поражда гражданското общество, формира нови 
морални ценности синтезирани в девиза на Френската революция 
„свобода, равенство, братство”; приема идеята за разделението на 
властите; заражда се общественото самосъзнание, което бележи 
началото на прехода от „ранното детство” към периода на „социалния 
пубертет”. Цялото по-нататъшно развитие на капитализма е 
съпоставим с тийнейджърските години познати от индивидуалното 
развитие: психична недоразвитост, съчетана с надценяване на 
възможностите си, смесица от арогантност,  желание за изява и 
неподправена глупост. Това също така са и годините когато се появява 
науката като специализиран механизъм за генериране на знание. 
Развиват се занаятите, средствата на труда, възникват индустрии и 
няколко последователни индустриални революции. Църквата се 
отделя от държавата.   

На този фон от развитието на обществото възниква 
противоречие между исторически наложилата се и все още 
управляваща монархическа система и укрепващите капиталистически 
отношения, които изискват нова форма. Този конфликт за първи път 
намира израз във Френската революция, която отхвърля монархията и 
провъзгласява републиката като форма за управление. Окончателното 
му разрешаване става по-късно когато феодалната аристокрация  
провокира Първата световна война в резултат, на която четири 
световни монархии изчезнаха от картата на света. Възникналата 
демокрация в резултат от появата на гражданското общество и 
разделението на властите се разпростира в по-развитите в 
икономическо отношение страни.   

Тук прави впечатление, че не феодалното селячество, което 
съгласно теорията за класовата борба е класовия враг на феодализма, 
не унищожи монархическия институт. Самия управляващ елит в 
лицето на феодалната аристокрация провокира кървава ексцесия, при 
която беше пометена. Възниква въпроса защо се случва това и какъв е 
механизмът на тази драматична промяна? Отговора както и самия 
механизъм се намират в диалектиката на обективния и субективния 
фактор. Конструктивното социалното творчество изгражда един 
съвършено нов свят, който влиза в противоречие с тесните граници на 
установения ред. Необходима е промяна на остарялата структура на 
обществото с нова такава, релевантна на обогатеното от социалното 
творчество съдържание. Спектъра на социалните помени не засяга  
единствено манталитета на управляващия елит, в случая феодалната 
аристокрация. Тя си остава в плен на идеята за неоспоримостта на 
дадената от бога власт формулирана като „един бог, един крал, една 
държава”. Решенията вземани от управляващия елит през тези 
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периоди на качествени промени са белязани от фатални грешки 
произтичащи от неразбирането на новата действителност. Образно 
казано феодалната аристокрация се спомина от една прогресираща 
сенилна деменция. Древните римляни са отразили тази особеност в 
сентенцията за боговете, които първо вземат разума на жертвата си. В 
резултат от неадекватното поведение и нарастващата некомпетентност 
за управление на новото обществото, управляващия елит е обречен. В 
зависимост от конкретните условия и политическа ситуация, едни 
крале са физически унищожени, а други губят титлите и имотите си. 
Едно изключение е британската аристокрация, която ужасена от 
ексцесиите на Френската революция и при наличието на документ 
като Магна Карта, който от столетия е ограничавал властта на краля и 
е попречила на британската монархия да се превърне в абсолютна 
дори и в зенита от развитието си като световна империя и позволи да 
оцелее. Предавайки политическата власт в ръцете на избирани 
политици, кралската фамилия се запази като символ, а аристокрацията 
дори запази част от политическата власт в лицето на Камарата на 
лордовете. Републиката утвърждава гражданските права, разделението 
на властите и разпростира репрезентативната демокрация практически 
в целия свят.  

Обективния фактор е сляпа сила, който няма разум и цел. Той 
действа посредством „социални мутации”. След трагическия край на 
Първата световна война и в търсене на нови пътища за развитие на 
обществото се появиха множество идеи за реорганизацията му. Три 
идеи се развиха до цялостни модели и бяха частично внедрени в 
социалната практика. Така възникнаха три изкуствено създадени 
идеологически системи: комунизъм, националсоциализъм и финансизъм. 
Естествено те формираха и три нови управляващи елити: 
комунистическа номенклатура, нацистка партокрация и финансов 
елит, който с развитието на породилия го финансизъм се превърна 
във властови елит (Power elite) включващ корпоративната, военна и 
политическа върхушка. Взаимодействието между тези системи 
определи историята на 20-ти век както и динамиката на днешната 
геополитика. Най-арогантната от тези системи – националсоциализма, 
инициира Втората световна война. Другите две системи се обединиха 
срещу общия враг и го унищожиха. Съюзниците бързо се изправиха 
един срещу друг, очертавайки два взаимно изключващи се полюси. 
Започна така наречената Студена война. Студената война приключи с 
краха на втория социално-инженерен проект. По-точно 
комунистическата номенклатура реши да се преустрои, но на практика 
част от нея предпочетоха да станат олигарси, приватизирайки 
огромното национално богатство, сътворено за десетилетия от 
милиони граждани. Това не е победа на „добрата” над „лошата” 
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империя както ни уверяват някои политически анализатори и 
пропагандният апарат, а мимикрия на един управляващ елит осъзнал 
невъзможността от по-нататъшно развитие върху приетите 
идеологически принципи. Комунизма рухна, но полюсите останаха.  

След  две изтощителни световни войни и една студена война се 
откри хоризонта на днешната геополитика. Днес капитализма като 
икономическа система и Западната цивилизация са във видим упадък. 
Това е следствие на продължилите един век експерименти с 
изкуствено създадени идеологически системи, все още живия 
финансизъм и свързаната с него геополитика на полюсно 
противопоставяне, дрънкане на оръжие, „шахматна политика”, меката 
власт, контролирания хаос, хибридната война, икономически санкции 
и други безумия на геополитиката.   

Властовия елит днес е в състояние на нарцистична еуфория, 
предизвикана  от една страна от бума в научното и технологическото 
развитие, протичащите процеси, които той погрешно приема за 
собствени успехи, а от друга от перспективата за реализацията на 
бленувания Нов световен ред. Този елит притежава всички симптоми 
познати от манталитета на римските патриции от времето на 
Калигула, Клавдий и Нерон и феодалната аристокрация в навечерието 
на Първата световна война: арогантност, виокомерие, 
некомпетентност, корупция и морален упадък. Крайния резултат от 
това поведение са появата на глобалните проблеми, нерешими без 
структурни промени и отстраняването на елита, който ги предизвика.   

И в този случай класовия враг на капитализма – работническата 
класа остава безучастен към суисидалния порив на властовия елит, 
полярните елити и управляващите елити на малки сателитни държави. 
Точно така както Спартак и феодалното селячество не взеха участие в 
унищожаването на Римската империя и самоубийството на 
феодалната аристокрация. Това може да изглежда парадоксално, дори 
глупаво от позициите на Историческия материализъм и 
икономическия детерминизъм, но е неизбежен извод от диалектиката 
на протичащите процеси, разбирани като процес на самоорганизация 
на обществото. Ролята на елита за упадъка и краха на представяната от 
него система е лесно проследима през цялата история на 
човечеството, но трудно обяснима от позициите на съществуващите 
парадигми, които са акцентирали върху други движещи сили. Тази 
роля обаче може да се обясни задоволително от позициите на Новата 
парадигма за обществото разбирано като информационна система или „жив 
организъм”.  

В описаните промени може да се разкрие действието на 
обективния фактор представен от посочените по-горе обществени 
закони. Цикълът на социалната еволюция започва с културна 
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революция и появата на нов структуроформиращ фактор; ръста на  
познанието, променя съдържанието на обществото, разбирано като 
култура, икономика и управление и се материализира в цивилизация. 
Тези процеси са резултат от диалектиката на обективните и 
субективни фактори. В края на деня цивилизацията изчерпва 
възможностите си, залязва и отмира, но с упадъка си провокира 
появата на нова културна революция и нов цикъл от социалната 
еволюция.  

Описаните явления, промени и тенденции в развитието на 
капитализма и Западната цивилизация, която е материализацията на 
културната революция, центрирана върху рационализма, икономиката 
и материализма ни дават основание да очертаем границите на една 
Нова парадигма основана на развитието на самото познание. Това е 
разбирането на обществото като информационна система генерираща, 
обработваща и предаваща от поколение на поколение знание. От тази гледна 
точка могат да се определят основните закономерности и закони в 
развитието на обществото, факторите, които го определят и 
конкретната им роля в историята и социалната еволюция. Накрая, 
следвайки логиката на общественото развитие като история и 
еволюция ни се открива възможност да предвидим някои предстоящи 
промени като утвърждаването на обществено самосъзнание като 
определящ фактор в развитието, прехода от йерархическа към 
мрежова структура и създаване на нов механизъм за решаване на 
проблеми съответстващ на постигнатото ниво на развитие.  

Западната цивилизация започна гордо и внушително с титаните 
на Възраждането, рационализма на Просвещението; издигна лозунга 
за свобода, равенство и братство; изгради гражданско общество, чрез 
разделянето на властите; създаде науката и технологиите и навлезе в 
Космоса. Същата тази цивилизация инициира две световни войни, 
изобрети атомната бомба и средствата за масово унищожение; 
подмени саморегулиращите механизми на обществото заложени от 
социалната еволюция с такива контролирани от управляващия елит, 
превърна демокрацията във фасадна; създаде икономически и 
геополитически динозаври, заплашващи да унищожат планетата и сега 
умира в моралната си деградация от преяждане с власт, унищожени 
ресурси, арогантност, алчност, егоизъм, лицемерие и  демагогия. 
Очевидно е, че това което изгражда едната форма за проявление на 
субективния фактор – социалното творчество, се разрушава от другата му 
форма – морала на управляващите и властови елити. Защо? Причината е 
много проста, но трудна за приемане и от масовото съзнание защото 
противоречи на официално приета и дълбоко вкоренена социална 
митология. В такива случаи единствено времето налага тези истини на 
общественото съзнание след разрушаването на самата система и 
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съответните митове.   
Промишления капитализъм донесе на човечеството три елемента, 

с които преобрази обществото както нищо друго от момента на 
появяването му: индустриализация, свободен пазар и демокрация. Свободния 
пазар и демокрацията представляват механизми за саморегулация на 
системата, които осигуряваха нейната ефективност. Финансизма 
подмени тези обективно действащи механизми със субективни 
решения от страна на социалните инженери и запълни създадения 
вакуум с безпрецедентна пропаганда, корупция, лобизъм, 
политкоректност, създавайки прослойка от добре платени 
журналисти, политици, научни работници, фондации, 
неправителствени организации, обслужващи системата и напомнящи 
на привилегировано духовенство от времето преди Фреската 
революция. Част от това „привилегировано духовенство” разбират 
добре протичащите социални процеси, но предпочита да подържа 
по-високият си жизнен стандарт, чрез заеманите доходни позиции. 
Така се създава една шизофренна раздвоеност между мислене и 
действия.   

Банкерите и книжния долар убиха промишления капитализма 
през Голямата депресия. Тогава богатствата на Америка бяха изкупени 
от малцина и създадени гигантски национални и интернационални 
корпорации контролиращи цели индустрии. От друга страна реалните 
пари, върху които се градеше промишления капитализъм, анализиран 
от Адам Смит,  Давид Рикардо и Карл Маркс, минават в историята. 
Развитието от тук нататък ще се определя от илюзорните или 
фиктивни пари. Разликата е принципна и определя принципното 
различие между промишлен капитализъм и финансов капитализъм. 
Новосъздадената финансова система заменя саморегулиращата 
„невидима ръка” на свободния пазар с невидимия борд на финансовия и 
корпоративен елит, които вземат най-важните решения. Промишления 
капитализмът се основава на икономиката, или за да бъдем по-точни – 
на производството и разпределението на стоки. Финансизма се 
основава на финансови механизми водещи до преразпределение на 
създаваното богатството, чрез финансови спекулации и създаване на 
дълг.   

По този начин естественото саморегулиране на системата чрез 
пари и кредит, които поддържат движението на стоките в движение, 
беше заменено с „гъвкавост и адаптация”, с която особено се гордеят 
ортодоксалните икономисти. Това са решения, вземани от властовия 
елит за управление на икономиката. „Гъвкавостта и адаптацията” е меч 
с две остриета. От една страна, човешкия разум може да доведе до 
драматични промени в обществото, от друга страна, понеже 
решенията се вземат не в полза на обществото като цяло, а в интерес 
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на елита, то „адаптациите” нанасяни от корпоративния елит със 
сигурност придвижва обществото в грешна посока и в дългосрочен 
план причинява повече вреда, отколкото полза на човечеството. Тези 
интелектуални упражнения днес се наричат геополитика. В 
продължение на петдесет години „гъвкавост и адаптация” 
страничните ефекти са огромни – увеличаване на пропастта между 
богатите и бедните, възникнали глобални проблеми, финансови 
кризи, социална нестабилност, локални войни, тероризъм, хаос и 
морален упадък. Поради нарастващите странични ефекти, днес 
финансизма е достигнал границите на гъвкавостта и способността си да се 
адаптира. Обществото е уравнение с хиляди неизвестни. Арогантно е 
да се вярва, че такава сложна система може да бъде управлявана от 
индивидуална или колективна интелигентност, въпреки че някои от 
тях, поради привилегированите си позиции, се заблуждават, че имат 
капацитета да направят това. Предстоящият колапс на финансизма е 
неизбежен, а цената за тези „адаптации и гъвкавост” е огромна и все 
още неясна.  

Залеза на Античния свят и падането на Римската империя е много 
точна илюстрация за упадъка на Западната цивилизация и 
предстоящия крах на Империята на книжния долар. Рим е развил 
познание и технологии, с които е изпреварил с векове другите народи, 
определяни като „варвари”. Например  Римската империя е познавала 
цимента и е строила мостове и акведукти, които биха били 
предизвикателство дори за днешната техника. Цимента е преоткрит от 
Запада едва през 19-ти век. Рим е имал канализация за питейна и 
отпадни води, каквито са построени във Великобритания едва през 
Викторианско време, повече от 2,000 години по-късно. Античния свят 
и Рим падат в резултат от упадъка на морала, независимо от военните 
и технологични постижения, а може би именно поради 
противоречието между постигнатото развитие и упадъка на морала. 
Без съмнение, съществува определена връзка и зависимост между 
развитието на тези две страни на обществото: материална и духовна. 
Тази зависимост изисква наличие на определен баланс между тях. При 
нарушение на този баланс, системата се разпада. Сриването на старата 
система провокира появата на нова структура с нови морални 
ценности.  Такава е диалектиката в развитието на обществото.  

От тази гледна точка следва да отбележим, че нито един от 
социално-инженерните проекти не дойде с определени и ясно 
формулирани морални ценности. Наистина комунизма, имаше за идея 
да изгради егалитарно общество, но се провали в самото начало на 
изграждането на такова общество. Нацистите възнамеряваха да 
изградят общество на ксенофобски принципи и се сринаха много 
преди да изградят своя Хилядолетен Райх. Финансизма се появи с 



287 

един краен индивидуализъм, утвърждаващ по-скоро ценности 
противоречащи на културното развитие на обществото до този 
момент: алчност, егоизъм и  демагогия. Западната цивилизация 
постигна невероятни успехи в науката и технологиите, но упадъка в 
морала го тласка към пропастта и никакъв прогрес не може да спаси 
империята на книжния долар изградена върху основата на такива 
псевдоценности. Извода, които се налага от историческите събития 
свързани с упадъка и загиването на империите е, че развитието на 
познанието, без формирането на морални ценности е предпоставка за краха 
както на империите, така и на цивилизациите.  

Как по-конкретно стои този въпрос с финансизма и 
произтичащата от него геополитика? Какъв е шанса тази политика да 
доведе до налагането на Нов световен ред управляван от финансовия и 
корпоративен елит? По-горе посочихме, че този шанс е нулев. Сега 
ще обясним защо. Днес света е разделен от една гротексна по 
размерите си пропаст. От едната страна се намират около 1% 
свръхбогати индивиди, които практически контролират по-голямата 
част от богатството на планетата, създадено от останалите  99%. Една 
малка част от тази група, според някои автори около 50 семейства в 
САЩ са хората, които определят себе си като „елит”, само защото са 
„върха на пирамидата” и имат потенциална възможност да изградят и 
управляват Новия световен ред. От гледна точка на акумулираното и 
контролираното богатство, тази група действително може да се 
определи като „елит”, защото са връх на финансовата пирамида. От 
политическа гледна точка обаче, те не са нищо повече от една 
кохорта, която застава срещу социалната еволюция. Тази група е 
напълно съпоставима с всички други елити познати от историята: от 
римските патриции до самопровъзгласилите се за елит партокрации 
на комунизма и фашизма. Тяхната сила е несравнима в сравнение с 
тази на управляваните, но е смехотворна в сравнение със сляпата сила 
на социалната еволюция. Днешният финансов елит формира едно 
задкулисие, от където иска да управлява света без да поема никаква 
отговорност за решенията си и евентуалните последствия при 
погрешни решения. Пример на този етап са грешните решения на 
банкерите, които се покриват от данъкоплатците, „за да не стане по-
лошо”.  По-горе посочихме пример със Сорос, който като спекулант и 
член на Билдербергския клуб няма как да се бори за откритост и 
прозрачност в обществото. Затова геополитическите усиля на този 
спорен елит са насочени в погрешна посока и предстои да бъдат 
отхвърлени от социалната еволюция както всички други елити от 
миналото намиращи се в периоди на преход.  

Еднополюсния елит си въобразява, че се бори с масата на 
управляваните, с които следва да сключи изгодна сделка за да им 
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надене хомота и контролира ефективно. Това е една голяма илюзия, 
която се определя от прословута класова борба, един от 
непреодолените митовете на икономическия детерминизъм. Класовата 
борба действително съпътства класовото общество през цялата му 
многовековна история, но като проява на субективния фактор тя има 
отношение само за периода на количествения растеж на обществото. 
Качествените преходи се определят от обективния фактор. Това, че 
крайния резултат от качествените промени съвпадат с желанията на 
потиснатите класи, може да обърка историците, но не бива да 
подвежда философите.  Класовата борба е боричкане между „имащи” 
и „нямащи” (the haves and have-nots). Тя прави историята. Епохалните 
промени се правят от социалната еволюция или от обективния фактор. 
Обективният фактор е като дремещ вулкан с вездесъща поразяваща 
сила. Той набира сили посредством социалните промени породени от 
натрупващото се познание, оставайки незабележим за продължителни 
периоди от време, намирайки израз в социалното творчество, 
решенията на управляващите елити, класовата борба и много други 
процеси, маскирани като проява на свободната воля. В определен 
момент вулкана избухва и пренасочва хода на историята в посока 
съответстваща на нивото на постигнатото познание. Така започва нов 
цикъл на социалната еволюция. По този начин се извършва прехода 
от Античния свят към феодализъм и от феодализъм към капитализъм. 
Класовата борба и волята на управляващите елити са външната проява 
на тези преходи и без особено значение за изхода им, който се 
определя от ръста на познанието, а не от волята на субективния 
фактор. Ако този процес се опише с прословутата голяма шахматна 
дъска, то следва да се има предвид, че насрещния играч не са 
управляваните, нито дори елитите от другите полюси; действителния 
играч е обективния фактор, чието превъзходство и императиви са 
несравними по-мощ с тези на властовия елит.   

Днешната геополитическа действителност представлява един 
надигащ се вулкан. Всичките признаци са налице: земетресения под 
формата на икономически кризи, задушаваща мизерия в Третият свят, 
вълна от икономически емигранти заливащ Европа,  горещ мир, 
неразрешими глобални проблеми. Ако интелектуалната енергия на 
придворните професори оставащи в плен на икономическия 
детерминизъм и геополитически стратези на цветни революции, 
контролиран хаос, хибридни войни и горещ мир бяха канализирали и 
фокусирали усилията си в изучаването на обективните закони определящи 
социалното развитие и взаимодействието им с  възможностите и особеностите 
на субективния фактор, то света би бил много по-различен и по-добро 
място за живеене. Защо обаче се получава така? Отговора е в 
ограничеността на разума и особеностите в мисленето на 
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властимащите, които в патологичния стремеж към абсолютна власт се 
опитват да влязат в ролята на бог.   

Древните са забелязали тази особеност и със забележителна 
мъдрост са  го отразили в сентенцията: Quod licet Jovi, non licet bovi – 
Това, което е позволено за Юпитер, не е позволено на вола. С тази 
сентенция се изразява принципната разлика между обективния и 
субективният фактор, както и императивното превъзходство на 
обективния фактор. Какво се получава когато вола се вживява в ролята 
на Зевс или Юпитер? – Просто боговете му вземат разума. Вземането 
на разума всъщност е затварянето на жертвата в рамките на отживяла 
времето си парадигма (in the box thinking) и невъзможност да се 
адаптира към новите условия. Това което се наблюдава днес е 
безумието на полюсните елити, намиращо израз в: шахматни игри, 
мека власт, икономически санкции, хибридни войни, горещ мир, 
тероризъм, екстремизъм и други прояви на контролируем и 
неконтролируем хаос. С всичките си действия полюсния и бизнес 
елити демонстрират една умопомрачителна некомпетентност по 
отношение на обществото, което възнамерява да управлява в 
условията на един илюзорен Нов световен ред. Тази некомпетентност 
е съпоставима само с наивната и простовата некомпетентност на 
хората бленуващи да установят Световен халифат през 21-ви век. 
Пример и доказателство за поразителната некомпетентност на 
самопровъзгласилия се социално-инженерен властови елит са: 
перманентната световна икономическа криза, геополитическата 
нестабилност и нерешимите глобални проблеми.  

Финансизма постигна много повече от другите два социално-
инженерни проекти. Той преформатира света като премахна  
колониалната система и я подмени с много по-ефективна финансова 
система за експлоатация. Книжния долар завладя света по начин който 
остана непостигнат нито от Световната революция на комунизма, 
нито от Хилядолетния райх на нацизма. Тези успехи водят до 
илюзорното усещане във финансовия елит, че Новия световен ред 
вече е видим на хоризонта. Това усещане и определя безумието на 
елитите днес и води до нарцистичната еуфория от предвкусваната 
победа на този Нов ред. Финансовият елит днес е съпоставим с 
феодалната аристокрация в навечерието на Първата световна война 
която се изживяваше като фактор в момент когато монархиите са 
изживели времето си и вече са част от историята. При двуполюсния 
модел и противопоставяне конфликта е неизбежен. При тази 
ситуация, военните си броят ракетите, геополитиците са се  вторачили 
в поредния ход на планетарния шах, икономистите изчисляват 
ресурсите, технократите броят технологичните предимства и 
недостатъци, пропагандната машина лее потоци от манипулации, 
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полуистини и откровени лъжи и компромати  за другия полюс. 
Колкото и парадоксално да изглежда на пръв поглед, нищо от 
изброените фактори няма значение за изхода при евентуален 
конфликт, защото крайния резултат се определя не от субективния фактор, а 
от обективните процеси и закономерности на общественото развитие.   

Невидимата революция на банкерите, които превърнаха парите в 
лост за управление на обществото завърши с феноменален успех. 
Това поражда илюзията, че същата тактика може да се приложи при 
изграждането на един Нов световен ред. Това е проява на невежество 
което поражда арогантност, защото е безумие някои да се поставя в 
ролята на Юпитер и влиза в ролята на бог. Проблемът е в това, че 
промяната на финансовата система е част от историята, следователно 
по принцип е възможна за манипулация, но преходна по природа. 
Промяната на структурата на обществото е прерогатив на обективния 
фактор и следователно е непостижима от субективния фактор в 
лицето на властовия елит. Всички усилия в тази насока са обречени и 
неизбежно водят до самоунищожение на човешкия род. Въпроса е, ще 
може ли развиващото се самосъзнание на 99% от обществото  да се 
противопостави на арогантността на останалия 1% от него?   

Нашата планета е прашинка в Космоса, а разума има история от 
около 10,000 години, които са секунда от космическия часовник. Без 
съмнение разумен живот е възниквал и развивал на хиляди планети 
подобна на нашата. Най-вероятно по-голямата част от тези случаи 
разума се е самоунищожил. Този феномен е добре познат от 
биологическата еволюция. Растенията произвеждат стотици семена, а 
от хиляди яйца или лаври само единици оцеляват. Добре би било 
човечеството да осъзнае този феномен на сляпата и безсърдечна 
еволюция за да избегне подобна съдба.  

Развитието на технологиите например следва да се разглежда в 
тяхната диалектическа противоречивост. От една страна те променят 
света до неузнаваемост, а от друга тези промени налагат структурни 
промени в обществото. Проблемът е системен и настъпващите 
промени не са от геополитически характер, а от системно естество. За 
социалната еволюция е абсолютно без значение, кой полюс ще се 
срине пръв и кой – скоро след това. Възможно е полюсите да се 
самоунищожат подобно на монархическата форма за управление след 
Първата световна война. Изхода от сблъсъка на полюсните модели се 
определя от корекцията на посоката в развитието, налагана от 
невидимата ръка на обективния фактор. Да погледнем в историята. В 
технологично, икономическо, културно, военно и всяко друго 
отношение Рим е с векове пред „варварите”, независимо от това 
империята пада. Защо? Защото пътят за по-нататъшно развитие на 
Рим е изчерпан. Наистина има известна разлика между краха на 
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обективно създадена формация и идеологически проект, но по 
принцип механизмът е същия. Прогреса в много области в Древния 
Рим се съпровожда с упадък в морала. Днешния научен и 
технологичен прогрес също е съпроводен с морален упадък. Разликата 
само е, че  в първия случай той се определя от закономерностите в 
развитието на Античния свят, а във втория упадъка е заложен 
изначално в системата, която се изгражда върху алчност, егоизъм, и  
демагогия. Рим, който в технологично отношение е изпреварил 
„варварите” със столетия се срива, точно защото е имал въпиеща 
нужда от структурни промени. Подобен е и проблема на модерния 
свят.  

При евентуален конфликт между полюсите, изхода е пределно 
ясен. Понеже успехите на финансизма бяха многократно по-големи от 
тези на комунизма и нацизма взети заедно, то и последиците ще бъдат 
многократно по-страшни и несравними по мащаби с тези от Голямата 
депресия, Първата и  Втората световни войни взети заедно. След 
подобна умопомрачителна и в буквалния смисъл на думата 
апокалиптична катастрофа, останалите живи, ако има такива, 
неизбежно ще се запитат: как света е просъществувал цял век в 
условията на подобно безумие. Разбира се полюсните елити ще бъдат 
отнесени от вихъра на събитията, но това едва ли би било особена 
утеха. На този етап човечеството вече ще бъде пренасочено в 
правилната посока на своето развитие. Въпроса който остава открит е 
– защо е трябвало да се плати толкова висока цена, когато всичко е 
ясно? Отговора е еднозначен: защото „боговете вече са взели разума” 
на елитите, но те нямат критично отношение към това и продължават 
да се изживяват като Зевс или Юпитер.  

       Идеи и проекти за организация на постиндустриалното 
общество   

Човек не може да вижда в бъдещето, но е надарен с безгранична 
любознателност, което го изкушава постоянно да се вглежда напред 
във времето и дори да го описва като цялостна картина. Споменатите 
по-горе утопии са пример за това. Социалното творчество е особено 
активно в периоди на кризи и след войни. Неслучайно през периода 
преди и след Първата световна война бяха създадени и частично 
внедрени идеологиите на комунизма, нацизма и финансизма, които 
определиха историята на 20-ти век, наред с много други идеи, които 
обогатяват колорита на политическите събития, но не са повлияли в 
такава степен на социалното развитие.  
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След Втората световна война бяха предложени широк спектър от 
нови идеи и доразвити стари такива за това как вероятно би 
изглеждало обществото в обозримото бъдеще. Може да се посочат 
около 20 такива проекта някои, от които частично припокриващи се. 
Те могат да се класифицират в две основни групи: идеологически и 
еволюционни. Първите представляват социално-инженерни проекти 
защото са опити на субективния фактор да разработи и приложи в 
социалната практика организационен модел почиващ на определен 
принцип. В зависимост от сферата, от която  е заимстван принципа в 
този случай се очертават две подгрупи – икономически (Бинарна 
икономика, Икономика на участието (ParЕcon); Планетарно общество, 
Общество без пари, Отворено общество, Нов световен ред; (тук не 
включваме широкия спектър от политически идеи като анархия, 
либертарианство, множество леви, десни и центристки идеи, които са 
далеч от създаването на конкретен социален модел и по-скоро могат 
да се разглеждат като политически секти към някоя от изброените 
проекти;  и  технократични (Изкуствен интелект, Хибриден интелект, 
Четвъртата индустриална революция, Нетокрация, Киберокрация). 
Еволюционните проекти се изграждат върху опит да се изучат 
природните закони и социалната еволюция и на тази основа да се 
очертаят границите на една  бъдеща  цивилизация. По тази причина 
те могат да се определят още като цивилизационни (Трансхуманизъм, 
Личностно развитие, Ноокрация, Социокрация).   

От посочените проекти по-съществен интерес представляват 
предлаганите реформи в управлението и икономиката защото те са 
свързани непосредствено с доминиращия днес икономически 
детерминизъм. Ще се спрем накратко само на тези групи, защото 
Новата парадигма се опитва да преодолее точно този детерминизъм. 
От друга страна на този фон по-ясно ще се откроят и предстоящите 
промени.  

Предложения за това как да се направи капиталистическата 
икономиката по-ефективна и по-справедлива, а управлението по-
демократично, са правени още през миналото столетие. Някои идеи са 
приложими и днес, но липсва политическа воля за реализирането им. 
Други вероятно ще бъдат използвани в бъдеще поради абсолютната 
необходимост от промени в обществото.   

А) Промени в модела за управление   

Представителната демокрация и нейните алтернативи. Упадъка на 
представителната демокрация  през втората половина на 20-ти век е 
видима с просто око. Без съмнение това е последица от революцията 
на банкерите, която превърна саморегулиращия се промишлен 
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капитализъм в контролиран от финансовия и корпоративен елит 
финансизъм. Със смяна на системата, се промени и механизмът за 
вземане на управленчески решения както и на културата като цяло и 
морала в частност. Днес властта има два центъра представени от 
наследствен финансов и често корумпиран политически елит. 
Демокрацията често се определя от някои анализатори като – 
неефективна, самозаблуждаваща се, тромава, налагаща посредственост 
във властта и водеща до авторитаризъм. Посредствеността е 
невъзможност да се вижда извън границите на съществуващата 
парадигма. На върха на своята слава Маргарет Тачър провъзгласи, че 
либералния капитализъм е без алтернатива. С това си разбиране тя 
бележи върха на своята политическа посредственост. Алтернатива 
винаги има. През последните 2,300 години, от времето на Платон, 
най-светлите умове на човечеството са дискутирали механизма за 
вземане на решения за управление на обществото. По определение 
демокрацията е количествен метод за вземане на колективни решения 
посредством гласуване. Възможните алтернативи са опити 
демокрацията да се обогати или допълни с качествен компонент. За 
тази цел през различните епохи са предлагани идеи за алтернативи 
като: епистокрация, меритокрация и технокрация.  

Епистокрацията е политическа философия, според която властта 
не може да бъде разпределена по равно между хората. Тя следва да 
бъде упражнявана само от „знаещите” и то в зависимост от степента 
на притежаваната компетентност. С други думи, за епистокрацията 
качеството на вземаните решения е по-важна за обществото от 
суверенитета базиран на общоприети закони приети с общо 
гласуване, върху която философия се гради демокрацията. В една по-
крайна форма еписторацията като качествен механизъм е антипод на 
демокрацията.   

Корените на епистокрацията могат да се проследят до 
древногръцката философия. Платон описва пет форми за управление 
на държавата: аристокрация, тимокрация, олигархия, демокрация и 
тирания. Под „аристокрация” като форма за управление,  Платон 
разбира нещо, което днес определяме като епистокрация или 
меритокрация. Държавата се управлява от „философ”, които се 
характеризира с любов към знанието, съчетана с висока 
интелигентност и склонен към скромен живот. Всички следващи 
форми постепенно деградират, израждайки се до тирания. Например 
олигархията деградира до демокрация, при която свободата е върховна 
ценност, но свободата също е и робство. Хората са свободни да 
живеят както намерят за добре, което граничи с анархия. Поведението 
на хората се мотивира от „желания” или „инстинкти” да оцелеят или 
забогатеят, а духовното начало е сведено до минимум. Вероятно 
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Платон е първия критик на демокрацията. За всички последвали 
критици, демокрацията е управление от невежи политици,  дори 
корумпирани бюрократи и шарлатани, което както смята Платон 
деградира демокрацията до тирания. С „Република” Платон  поставя 
въпроса как да се избират управляващите, които остава открит до 
наши дни.[11]   

В средата на 19-ти век Английския философ Джон Стюард Мил 
(John Stuart Mill, 1806 –1873) предлага системата за гласуване да се 
реформира така, че да дава различен брой гласове на различните 
категории гласоподаватели в зависимост от приноса им към 
обществото. Например професионалисти и други високообразовани 
лица да получават по шест или повече гласа всеки; фермерите и 
търговците ще получат три или четири; квалифицираните работници 
ще получат две; неквалифицираните работници ще получат само един 
глас. По този начин в парламента ще бъдат представени възможно 
най-различни гледни точки, тъй като отделните страти количествено 
варират в широки граници. Правителство, съставено изключително от 
икономисти или юристи каквато е практиката днес за Мил е 
неприемливо.  Той също смята, че некомпетентността на масите може 
да бъде преодоляна, ако им бъде дадена възможност да участват в 
политиката, особено на местно ниво.[12]   

Опит за усъвершенстване на избирателната система е 
преференциалната система позната като  The Single Transferable Vote – 
STV. Това е система за гласуване целяща пропорционално 
представителство в избирателните райони и използвана във  
Великобритания, Шотландия Северна Ирландия, Република 
Ирландия, Малта, и Австралия, които използват тази система за някои 
или всички свои избори. При тази система, вместо един човек, в по-
големите области избират малък екип от представители, които 
отразяват многообразието от мнения в изборният район. Кандидатите 
са представени в списък, с възможност за преференциална оценка от 1 
до 5. Партиите обикновено имат повече от един кандидат във всяка 
област. Оценката на кандидата се определя според набраният бал.[13]  

Днес има много критици на представителната демокрация, които 
също така предлагат идеи вариращи от реформиране и 
усъвършенстване до търсене на радикални алтернативни решения. 
Това засилва интереса към епистокрацията. В книгата си „Срещу 
демокрацията” Джейсън Бренон очертавайки добре известните 
ограничения и негативи на представителната демокрация и предлага 
тя да се замени с форма на управление от интелектуален елит съставен 
от епистократи и технократи. В този случай властта се разпределя в 
зависимост от знанията и компетентността. Той отхвърля 
универсалното избирателно право, просто защото според него хората 
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са твърде глупави или некомпетентни,  за да го използват добре. От 
друга страна много политически проблеми са твърде комплексни за да 
бъдат осмислени от по-голямата част от избирателите.  Гласуващите 
са склонни към опростенчески решения, които им изглеждат 
правилни. Например за правилно решение по въпроса за миграцията, 
човек следва да отчете как тя афектира престъпността,  заплащането 
на труда, здравеопазването, икономическия растеж, данъците, 
социалното осигуряване и т.н., което надхвърля възможностите на 
средностатистическия избирател.  По-лошото е, че гласуващите не 
оценяват факта на собствената си некомпетентност, в резултат на 
което гласуването води до системни грешки. От друга страна хората 
имат различно отношение към властта, което рефлектира върху 
избора. Някои избиратели не се интересуват от политика и често не 
гласуват, други се интересуват само доколкото могат да вземат страната 
на победителя и съвсем малко са тези, които гласуват отговорно. Ако 
хората са некомпетентни в използването на политическата власт и 
гласуването само легитимира правото на управляващите да вземат 
решения то демокрацията просто следва да бъде отхвърлена.[14]   

Проблема с епистокрацията не е само в това, че днес подобна 
система би изглеждала крайно недемократична. Практически е трудно 
да се установят критерии за разликите между групите гласоподаватели. 
Спорен въпрос също би бил, кой ще определя тези критерии. От 
друга страна ако летвата е вдигната много високо с цел да се отсее най-
доброто, не би могло да се решат проблеми изискващи просто да се 
избегне най-лошото, защото няма хора, които да знаят отговорите на 
всички потенциални проблеми или да са в състояние да ги намерят. 
Факта, че подобна система не е приложена говори, че тя не може да 
бъде реализирана в социалната практика, защото неизбежно ще се 
изроди в авторитаризъм.  

Меритокрацията  е политическа философия, според която 
икономиката и политическата власт трябва да се възлага на индивиди в 
зависимост от техния талант, образование, способности, усилия и 
лични постижения . Предполага се, че с ограничаване определянето 
на социалния статус от рождението на индивида и с въвеждането на 
всеобщо образование меритокрацията е във възход. Индустриалната 
революция изобилства с примери на хора с върхови постижения 
резултат от техния талант и усърдие. В сферата на политиката и 
управлението обаче нещата не са така еднопосочни. Членовете на 
политическите партии и други социални групи са подвластни повече 
на психологията на групата където лоялността към груповите норми се 
цени по-високо от интелигентността. Не случайно Майкъл Янг 
(Michael Young), социолога, който въведе в литературата термина 
„меритокрация” я представя като дистопия.[15] Днес когато политиката 
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е под контрола на парите и бизнеса, непотизъм (шуробаджанащина), 
корупция и посредственост доминират в управляващия елит. 
Политиката в образованието през последните десетилетия 
целенасочено ограничава възможностите за децата от по-нисшите 
класи.  

Технокрацията е политическа философия, според която 
управлението на обществото и индустрията трябва да бъде поверено 
на технически експерти: инженери, менажери, учени. Решенията 
следва  да се вземат на базата на техните познания и опит в определена 
област, вместо на политическата им принадлежност. Това са хора, 
които знаят как работят системите. Идеята за технокрацията възниква 
и се развива с развитието на икономиката и технологиите. Решенията 
при технокрацията се базират на информация и научна методология, а 
не на преобладаващи политически мнения. С други думи, социалните 
проблеми следва да се решават с научни методи, вместо на базата на 
икономиката и печалбата. Предполага се, че по този начин ще се 
формира общество, което не е нито демократично, нито 
бюрократично, защото властта се прехвърля от избираеми 
представители към технократи.   

В  съвременната литература относно технокрацията се очертават 
противоречиви, дори взаимно изключващи се оценки. Например 
геополитика Параг Ханна (Parag Khanna) смята, че идеалната форма 
на управление през 21-ви век е „директната технокрация”,  
доминирана от експерти, които се консултират с хората. Така 
демокрацията се съчетава с данните от  протичащите процеси  в 
икономиката и обществото. По този начин страни като Швейцария и 
Сингапур са достигнали висок жизнен стандарт.[16] Според Птрик 
Уоод (Patrick M. Wood) напротив, технокрацията е троянския кон на 
глобализма и Новия световен ред. Тя е рожба на Голямата депресия от 
30-те години в САЩ и предлага икономиката и държавата да се 
управляват от инженери и менажери вместо от избрани политици.[17] 
През 1973 г. технокрацията е приета от Трилатералната комисия за 
основа на така нареченият „Нов международен икономически ред”. Не 
случайно през последвалите десетилетия идеите на технокрацията са 
заложени във всички глобални програми и международни 
инициативи.[18]   

Разбираемо е, че тази философия също влиза в противоречие с 
идеята за демокрация, която набляга на представителството на широк 
кръг от интереси на гласоподавателите определяни чрез периодични 
общи избори. Това обаче не налага обезателно елиминиране на 
избираемите представители. Днес технократични компоненти се 
вграждат в политически ориентирания механизъм за вземане на 
управленчески решения в ситуация на кризи с назначаването на 
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експертни правителства с ограничени пълномощия, защото според 
политиците нямало кой да поеме отговорността. Извън политически и 
икономически кризи управляващия елит назначава професионалисти 
и експерти да разрешават конкретни комплексни проблеми, които са 
извън компетентността на политиците. Може да се предположи, че в 
един завършен и твърде хипотетичен вид подобна система ще работи 
предимно в интерес на технократите и днешният корпоративен елит, 
вместо в интерес на обществото като цяло, каквато е презумпцията 
при демокрацията. Технокрацията също би могла в известен смисъл да 
дехуманизира обществото в случай, че решенията се вземат на базата 
на статистически данни, вместо реалните потребности на общността. 
Разбира се обществото силно зависи от мнението на експертите. Без 
тях е невъзможно да се планират дейностите в различните сфери: 
инфраструктура, архитектура, финанси, енергетика, образование, 
здравеопазване и т.н.   

Много автори смятат, че суперсилите днес се управляват от 
технократи, вместо от демократи. Европейският съюз е пример за 
това. Подписването на Лисабонският договор не е демократичен акт, а 
технократично решение на управляващите в Брюксел. Технократите 
напомнят за банкерите от зората на капитализма. Те виждат света само 
от един доминиращ в момента аспект от развитието на обществото и 
изграждат идеология за свят основан изцяло на модерни технологии. 
Подобна идеология е предпоставка за създаване на нов социално-
инженерен проект, подобен и дори по-ужасен и разрушителен от 
финансизма. Идеите за цивилизация съставена от роботи покорила 
човечеството, редуциране на населението до 1 млд., разработката на 
вируси и ваксини като път за постигането на тази цел, контрол на 
разума (mind control), чипиране и други фантасмагории, са само част 
от безумието пораждано от технократичният подход към 
управлението.  

Разликата между епистоктацията, меритоктацията и 
технокрацията е, че при епистокрацията механизма за вземане на 
решения е съставен от знаещи хора, меритокрацията акцентира върху 
способностите (има съществена разлика между образование и 
способности), а технокрацията е управление от хора инженери и 
икономисти разбиращи от това как работят механичните и 
икономическите  системи. Обществото обаче е не просто 
макроикономическа система и сбор от висши технологии. То е и 
култура развиваща се до степен на цивилизация. Могат ли 
икономистите, властовият елит и технократите да се ориентират в 
духовната сфера и еволюцията на общественото съзнание, остава 
спорен въпрос.   

Днес има обширна литература посветена на формите за 
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управление с интересни предложения за усъвършенстване на 
действащия и дори предлагане на алтернативни механизми. Основния 
проблем е, че никоя от тях не се основава на определена теория за 
същността и развитието на обществото. Демокрацията е количествен 
механизъм за вземане на управленски решения. Опита този механизъм 
да се оптимизира посредством включването на качествени 
компоненти – знание, способности, интелигентност и експертиза от 
типа на епистокрацията, меритокрацията и технокрацията се оказаха 
неефективни. Голямата грешка при тези идеи е, че те търсят 
решението в границите на съществуващата система, а решението 
изисква структурни промени, защото всяка политико-икономическа 
система има своя собствена система за управление на обществото. 
Демокрацията е плод на промишления капитализъм основан на 
конкуренцията, която функционира като саморегулиращ механизъм в 
системата. Това се постига от средната класа, която може да 
легитимира и контролира избираното правителство. С прехода от 
промишлен капитализъм към финансизъм демокрацията ерозира и 
подкопава самата система. Очевидно банкерите не са си давали сметка 
за това, че със смяната на системата, подкопават основите и на 
собственото си съществуване. Демокрацията не може да бъде 
реформирана, тя може само да бъде заменена само с по-адекватна 
система посредством структурни промени в обществото, налагани от 
обективния фактор.   

Ясно е, че опитите за усъвършенстване на демокрацията е по-
скоро илюзия отколкото надежда. Причината е в механичния подход при 
съчетаването на количествения и качествен механизъм за вземане на решения. 
Възниква въпроса има ли механизъм за вземане на управленчески 
решения отчитащи предимствата на демокрацията, знанието, 
способностите и експертизата и изключвайки техните недостатъци. 
Теоретически такъв механизъм  е възможен ако той се основава на 
диалектиката между количество и качество. Диалектиката между 
количество и качество в обществото се определя от морала на 
вземащите решения, който не се отчита от нито един от посочените 
модели. С други думи този механизъм следва да се основава най-малко 
на два морални принципи – решенията да се вземат в интерес на 
общностите, а не в интерес на привилегировани групи и второ – 
решенията трябва да са насочени към оцеляване на човечеството като 
цяло. Как на практика може да се организира и функционира подобен 
механизъм е уравнение с няколко неизвестни, решението, на което ще 
разгледаме по-долу.   
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Б) Промени в икономиката  

Бинарната икономика (Binary economy) е икономически модел 
предложен с „Капиталистически манифест” на Л. Кесло публикуван 
през 1958 г. и е опит капитализма да се усъвършенства и направи по-
справедлив и жизнен. Този модел разглежда  производството, като 
резултат от два фактора – труд и капитал. Според него  има само два 
начина за осигуряване на прехраната – труда или собствеността върху 
капитала. Обикновено се приема, че хората притежават своя собствен 
труд по рождение, но не непременно другия производствен фактор - 
капитала. Капиталът е притежание само на хората, чийто предци са 
успели да го натрупат. По тази причина капиталистическата система 
разпределя произведения продукт в полза именно на тези хора, които 
по принцип не участват в производството и нямат свой принос в него. 
На практика произведения продукт се изземва от тези които реално го 
създават.[19]    

Централната  идея на бинарната икономика е, установяването на 
справедливост в съществуващата капиталистическа система чрез 
балансирането на труда и капитала. Според тази теория, доколкото в 
модерната икономика парите се създават от правителството 
посредством банковата система, то държавата би могла да предостави 
безлихвени кредити на всички членове на обществото, които в 
последствие да бъдат инвестирани в производството. Ако всеки 
работник инвестира капитала си в предприятието, в което работи то в 
него се появява заинтересованост от ръста на производителността на 
труда. По този начин се повишава ефективността на производството, 
справедливостта при разпределението както и използването на 
трудовите ресурси.  

В по-ново време бинарната икономика беше доразвита от Р. 
Ашфорд и Р. Шекспир.[20] Те смятат, че този модел изключва 
инфлацията и е особено полезен в борбата с бедността в развиващите 
се страни. Според авторите, бинарната икономика е израз на нова 
универсална парадигма или ново разбиране на действителността, 
която създава нова икономика, нова политика, нова справедливост и 
нов морал. Това е теория на икономиката, която подкрепя както 
частната собственост и свободен пазар, но също така предлага и 
значителни реформи в банковата система, особено въвеждането на 
безлихвен заем, за насърчаване на разпространението на фирмите, 
които са собственост на работниците. Бинарната икономика се 
основава на убеждението, че обществото има абсолютното 
задължение да гарантира, че всички хората имат добро здравеопазване, 
жилищно настаняване, образование и независим доход, както и 
отговорността за защитата на околната среда.   
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Икономиката на участието (ParЕcon – Participatory economy) е 
предложена от  Майкъл Албърт (Michale Albert) икономист, и Робин 
Ханъл (Robin Hahnel), политически философ. Това е икономическа 
теория, която отчита негативите произтичащи от модерния финансов 
капитализъм водещи до катастрофални за обществото последици. 
Този модел предвижда децентрализиране на икономическото 
планиране и обща собственост върху средствата за производство като 
алтернатива на съвременния капитализъм и централизираното 
планиране. Той се основава на няколко принципи, насочени към 
преодоляването на тези особености чрез: участие в планирането,  
начина за определяне на възнаграждението, прилагане на  управленски 
методи за вземане на решения чрез създаването на съвети съставени от 
работници и потребители. По този начин ПарЕкон цели да включи в 
икономиката социални ценности, които да формират алтернативни 
глобални цели: справедливост, солидарност, ефективност, 
самоуправление и технологичен баланс.  

ПарЕкон изисква работниците и потребителите да участват 
активно в икономическия механизъм за вземане на решения при 
управлението на производството и всички други икономически 
дейности. Участието се осъществява посредством изграждане на 
съветите от работници и потребители. Те са движещата сила за 
вземане на решения и се създават на много нива, от малки 
предприятия, заводи и цели индустрии както и по общности – 
квартали, градове, области, нации и дори по-големи структури като 
региони, икономически съюзи съставени от много държави.  

Средствата за производство са собственост на работниците; 
следователно ПарЕкон би могъл да се разглежда като форма на 
социализъм. Всички хора притежават еднакво количество материални 
ресурси, така че собствеността не би оказала влияние върху 
разпределението на дохода, богатството или властта. По този начин, 
злините от натрупването на богатството чрез печалбите ще изчезнат. 
Накратко, работното място, потребителски съвети и 
децентрализацията при вземането на решения, които се прилагат 
пропорционално към участващите в производствения процес и 
разпределението е балансирано в съответствие с реалния принос в 
този процес. Като част от ПарЕкон Р. Ханъл предлага също така и  
пакет от решения отнасящи се до промяна на климата и финансовите 
кризи. На този етап, ПарЕкон е разработена само като икономическа 
теория алтернативна на капиталистическата и централното планиране, 
но според авторите, тя трябва да бъде придружена от еднакво важни 
алтернативни визии в областта на политиката, културата и други 
обществени взаимоотношения.  

На критиките, че ПарЕкон е утопичен модел на икономика 
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Ханъл отговаря, че е „утопично да се очаква повече от дадена система, 
отколкото тя може да предложи.  Утопично е да се очаква равенство и 
справедливост  или дори рационалност от капитализма като система. 
Очакването на социалната солидарност от пазарите или 
самоуправлението от централното планиране е еднакво утопично. Да 
се твърди, че конкуренцията може да доведе до съпричастност, или че 
авторитаризмът може да насърчи инициативата или че задържането на 
повечето хора от вземането на решения може да използва пълния 
човешки потенциал: това са утопични фантазии без съмнение. Но да 
разпознаваме човешкия потенциал и да се стремим да въплътим 
тяхното развитие в набор от икономически институции и да очакваме 
тези институции да насърчават желаните резултати е само разумно 
теоретизиране. Това, което е утопично, не е засаждане на нови семена, 
а очакване на цветя от умиращи плевели.”[21]      

Планетарното общество (Earth community) е термин, заимстван от 
едноименната харта. Хартата  посочва четири принципи върху които 
трябва да се основава обществото: 1) респект и грижа за живота на 
общността; 2) технологична цялост; 3) социална и икономическата 
справедливост; и 4) демокрация, ненасилие и мир. В няколко книги Д. 
Кортен прави опит да развие тези принципи като ги приложи в самия 
живот. Той смята, че семействата и общностите са в основата на 
обществото. Затова обществото е длъжно да осигури адекватно 
здравеопазване и образование за всичките си членове безплатно. Той 
се основава на доказателства заимствани от еволюционната теория, 
психологията на развитието и религиозни учения, за да докаже, че 
единно общество акцентиращо върху  живота, равенството и 
демократичното устойчиво е възможно. Това е Планетарното 
общество. Основна грижа на обществото е да поддържа природната 
среда здрава. Всички народи следва да си сътрудничат за общото 
благо. Той специално подчертава няколко въпроса: живота на 
локалните общности; пробуждането на културното и духовно 
съзнание; формирането и свързването на общностите и 
необходимостта те да се сближат на една  мажоритарна политическа 
основа. Той твърди, че в момента понятието „нова икономика” се 
използва за обозначаването на две рязко контрастиращи се възгледи за 
бъдещето на човечеството – една илюзорна високо-технологична 
фантазия за икономиката и една друга – базираната на реалния живот 
икономика. В първия случай става въпрос за плутокрация – където 
икономическия растеж се определя и консумира от малка група на 
свръх богатите членове на обществото. Това е вариация на 
саморазрушаващата се Wall Street икономика. Вторият случай се 
отнася до ориентираните към реалността граждански организации, 
които разбират необходимостта от истинската трансформация в една 
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много различна по вид нова икономика, основана на ценностите и 
разбирането да бъде в съзвучие с природата и живите същества. 
Разбираемо е, че високотехнологичната илюзорна икономика създава 
фантомно богатство, което мистериозно се появява или изчезва. Това 
са пари, създадена със счетоводните записи или инфлацията на 
активите, изкуствени балони, несвързана със създаването на реалното 
богатство. За разлика от фантомното богатство, реалното богатство 
има истинска стойност, която е само разменна стойност. Мярката за 
реалната стойност на богатството е живота, а не парите. Днес 
създадената от безмилостна конкуренция, насилие и злоупотребата с 
ресурсите на околната среда империя умира, посредством сриването 
на околната среда и обществото. Този срив налага необходимостта 
предстоящата промяна да се управлява. Революцията в комуникациите, 
която осигурява средството на хората да функционират като 
колективна интелигентност и създава възможност за изграждането на 
Планетарното общество.[22]   

Свободното от пари общество (money free society) е тема, широко 
обсъждана от различни реформаторски движения, но Т. Греко 
(Thomas H. Greco) го описва като икономическа система. Изследвайки 
еволюцията на парите през последните три века, той намира,  че 
функциите на парите са се променили из основи до степен, че те са 
превърнати в политически инструмент, които се използва за 
централизиране на властта, концентрирания на богатството, и 
подкопаването на демокрацията. Нещо повече, императива за 
икономическия растеж, присъщ на световната парична система, е 
основният двигател на глобалното затопляне, изчезването на стотици 
биологични видове, обезлесяване, недостиг на питейна вода и други 
екологични кризи. Според Т. Греко „проблема пари” произтича от 
предоставянето  на централните банки законова възможност да 
отпечатва необезпечени със злато или други активи пари; 
монополизацията на кредита от банковия картел; липсата на 
оперативна мярка на стойността и разчетна единица, която е 
независима от политическата валута. Всъщност това е концентрацията 
на власт от финансовия елит чрез монополизирането на парите, 
постигнато посредством договор с правителство, което е придало на 
парите моноплана сила до степен, че днес може да се каже, че 
правителствата са само младши партньори в този съюз. Съгласно 
действащия режим, банковия картел създава парите като дълг и 
начислява лихва върху него – като в същото време правителствата 
могат  да изразходват толкова, колкото те искат, без да се налага да се 
съобразяват с приходите от данъците. Законните за платежното 
средство и банковите регулации предоставят на банковия картел 
изключителното право да емитира пари като дълг, които сме 
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принудени да използваме като законно платежно средство. 
Договореността между политическата власт и финансова власт е 
основната причина за големите кризи в момента, които  преживява 
човечеството.  

Т. Греко също така анализира предстоящия етап в еволюцията на 
парите, който може да ни освободи като индивиди и общности от 
сегашната хватка на централизираните и политизирани пари. За да се 
реализира една нова парична парадигма, парите такива каквито ние ги 
знаем трябва да бъдат „деполитизирани”. Това може да бъде 
постигнато само чрез отделяне на парите и държавата. Тази финансова 
система е приложима на местно, регионално, национално и глобални 
ниво. Той също описва стратегии за нейното прилагане от местни 
организации, фирми и правителства за да се постигне успех. Днес 
света навлиза в ерата на информацията, но с парична система 
проектирана за индустриалната епоха. След компютърната революция 
и появата на Интернет, не е възможно да има чисто информационно-
базирана система за размяна. Сложността при следенето на всяка 
търговска операция в световен мащаб може да се постигне само с 
помощта на парична система, в която всеки търговски субект следи за  
предлаганите от него пари и използва банките, за разплащане с други 
субекти. Бъдещето на транзакциите е в уеб-базирана платформа за 
търговия.  

Въпреки, че банковата система работи, тя е изключително 
неефективна и трудоемка. Тя има нужда от начисляване на лихва за да 
се самофинансира. Новата парична система, изградена изключително 
върху основата на информацията, може да записва всяка транзакция, 
така ефикасно, че разходите са пренебрежимо малки. Всичкото, което 
ще се изисква от потребителите е малка такса за обслужване и 
поддържане функционирането на системата. Доколкото сега голяма 
част от това, което се прави ръчно от банките е извършвано от 
компютри, парите днес все още работят по същия начин, както винаги 
е правено. Те влизат в обръщение като дълг от трета страна, която е 
извън търговската верига. Дори там, където има иновации в 
платежните системи, като при PayPal, те все още позволяват само 
прехвърлянето на същите създадени чрез дълг пари от старите банки. 
Греко предполага, че по-добре би било, ако всички съществуващи 
форми на „електронни” пари, станат истински алтернативни системи 
за плащане. Те ще могат да предлагат безлихвени кредитни линии за 
някои или всички притежатели на сметки. Докато това се случи може 
да се създаде неполитическа платформа за търговия. За да бъде 
успешна тя изисква четири основни компонента: наличие на пазар, 
социална мрежа, платежни средства, мярка на стойността или 
ценообразуваща единица.[23]    
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Отвореното общество е концепция предложена от политическия 
философ К. Попър (Karl Popper). Според Попър за разлика от 
„затворените общества”, в които господства една идеология, 
отвореното общество се опитва да установи закони и институции, 
които позволяват на хора с различни възгледи да живеят заедно в мир 
и разбирателство. Отвореното общество е противоположност на 
авторитарните общества от по-ново време. При него правителството 
следва да бъде толерантно и отговорно, а институциите да работят 
прозрачно.[24] Не е трудно да се види, че нищо подобно не се 
наблюдава в условията на днешната геополитика на национално и 
интернационално равнище. Нито правителствата са отговорни, нито 
институциите – прозрачни. По-скоро се наблюдава един „обърнат 
тоталитаризъм” (inverted totalitarianism) по определението на Шелдон 
Волин (Sheldon Wolin) където либералната демокрация се превръща в 
тоталитаризъм подобен на комунизма и нацизма. Това е система, при 
която корпорациите корумпират и разрушават демокрацията, а 
икономиката контролира политиката. Единствената разлика между 
двата модела на тоталитаризъм е, че при първия случай това е резултат 
от контрола върху населението посредством властта, а във втория 
контрола на данъкоплатците се осъществява посредством властта на 
парите. Тази разлика обаче едва ли има някакво значение за жертвите 
на системата.[25]     

Невъзможността тези идеи да се приложат за сега в социалната 
практика се определя от факта, че днес в условията на финансизма, 
парите контролират политиката. Илюстрация за това е фондацията на 
Дж. Сорос „Отворено общество”, която е програма превърнала 
философията на Попър в платформа за доразвитие на финансизма до 
един завършен олигархичен капитализъм, установяването на световно 
правителство и прословутия Нов световен ред. Паратизирането върху 
определени философски идеи не е прецедент. Например, Хитлер 
искрено е вярвал, че нацистката идеология се гради върху 
философията на Фр. Ницше. Доколко Дж. Сорос вярва в „отвореното 
общество” или го използва с манипулативна цел е трудно да се каже. 
Въпроса е кой е истинския Сорос: председателя на фондация бореща 
се за пълна прозрачност или члена на Билдербергския клуб, работещ 
при пълна секретност? Едно обаче е ясно, вероятността финансист да 
навлезе в дебрите на политическата философия и философията на 
историята са точно толкова голяма колкото вероятността политически 
философ да спечели милиарди от спекулации на борсата. Разликата е 
в това, че философите са достатъчно интелигентни за да не направят 
такава грешка.   

Човешкия мозък е устроен така, че работи добре само в една 
област, в останалите е посредствен. Не можем да си представим, че 
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Паганини, ще бъде добър лютиер, а Страдивариус ще пише музика 
или ще стане виртуоз. Факта, че един успешен спекулант се изживява  
като геополитик е смехотворен. Това само илюстрира как властта и 
парите изопачават мисленето и самооценката на тези, които 
контролират парите и властта. Усилията на Сорос и хората около него 
са насочени към разрушаването на културата и морала в обществото, с 
цел да се улесни манипулирането на масовото съзнание. 
Формалнологично това е вярно, но от диалектическа гледна точка не 
се отчитат „страничните ефекти” от тази политика. Те се изразяват в 
това, че манипулирането на масовото съзнание, стимулира развитието 
на общественото самосъзнание в по-образованата и интелигентна 
прослойка. Да напомним за протестите срещу Истанбулската 
конвенция, налагания джендеризъм и оспорваната стратегия за защита 
на детето през последните години. Подобна политика също така 
разкрива лицемерието на застъпниците на подобна политика. От 
друга страна  упадъка на морала ускорява краха на системата, защото 
интегритета на обществото се крепи на морала, който се появява с 
началото на културната революция, еволюира от долу нагоре и не 
може да се подмени с налагани от горе надолу принципи обслужващи 
корпоративни интереси. Само дилетанти в обществознаието като 
Сорос и гравитиращите около него соросоиди могат да вярват, че 
упадъка на морала е еднопосочна улица водеща към илюзорния Нов 
световен ред. На пръв поглед може да изглежда парадоксално, че в 
стремежа си да изгради Новият световен ред, управляващия елит 
работи усърдно за своето самоунищожение, но погледнато 
исторически, неадекватното мислене на елитите от всички времена, е 
закономерно явление. Това е така защото през преходните периоди 
формалната логика не работи и е част от механизма за сриването на 
всички социални системи поради липса на саморегулация. Печалния 
случай с Франц Йосиф I (1848 –1916) е само един пример от близката 
история потвърждаващ тази закономерност. Всъщност упадъка на 
една политическа система и краха на управляващия елит настъпва 
когато тя изчерпва креативните си възможности, а морала е в пълен 
упадък. Към този аспект ще се върнем по-късно.  

През много редките периоди на преход от една политико-
икономическа система към друга, определяща роля има обективния 
фактор. Тогава протичат културни или цивилизационни промени, 
при които обогатеното съдържание на обществото, породено от 
нарасналото познание променя формата на своето съществуване. 
Проблема на управляващите елити от всички времена е, че 
използвайки властта и контролирайки ресурсите на обществото се 
стремят да запазят системата, а хода на социалната еволюция налага 
промени в друга посока. В тази ситуация повечето, ако не всички 
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решения на елитите са погрешни. Управляващите не разбират, че 
глобализацията е диалектически процес на интеграция и 
диференциация. Интеграцията е процес, които превръща обществото 
в едно цяло напомнящо екосистема създавана от биологичната 
еволюция, а диференциацията осигурява развитието на общностите 
вътре в макросистемата в зависимост от нейните обективни закони. 
По същество това е мрежова организация на обществото, защото 
постигнатата комплексност може да съществува само като мрежа. 
Идеята за мултикултурализма налагана като стратегия всички култури 
да се обединят около „западните ценности” с цел да се изгради един 
йерархически организиран Нов световен ред, се оказа погрешна за да 
не кажем абсурдна именно защото противоречи на обективния ход на 
развитието. През тези периоди на цивилизационни промени 
субективния фактор представен от управляващия елит трябва да следва 
хода на социалната еволюционния. Във тези случай формалната 
логика е безпомощна. Решенията следва да се вземат посредством 
диалектическото мислене, което отчита ролята на обективния фактор.   

Преднамереното унищожаване на морала налагано от 
соросоидите е само един частен случай на погрешна стратегия  водещ 
до упадъка и краха на Западната цивилизация. Това е престъпление 
срещу човечеството, защото морала осигурява интегритета на 
обществото. Разрушавайки морала, обществото се тласка към 
самоунищожение. Един ден историците вероятно ще оценят тези 
действия като духовен холокост, който вероятно е по-страшен от 
физическия, защото е унищожил духа на милиони. Днес от 
дистанцията на времето можем също да констатираме, че развитието 
на обществото през 20-ти век не следваше логиката на икономическия 
детерминизъм. Очакванията, че експроприацията на средствата за 
производство ще доведе до егалитарно или поне до по-справедливо 
общество не се реализираха. От друга страна при анализа на 
фиктивния капитал, Маркс не е допускал, че на  негова основа ще се 
предложи и частично осъществи цялостен модел за социална  
организация. В действителност обаче на базата на икономическия 
детерминизъм бяха частично реализирани два социално-инженерни 
проекти – комунизъм и финансизъм. Първия минна в историята, 
втория генерира глобални проблеми, които могат да бъдат решени 
само посредством преструктуриране на обществото по начин 
принципно различен от този предлаган от властовия елит и 
отстраняването от власт на самия елит. Новият световен ред е опит 
доминиращия днес финансизъм самоопределящ се като 
неолиберализъм да се превърне в световна система. След краха на 
болшевишката Световна революция и нацисткия Хилядолетен райх, 
може да се приеме за доказано , че е невъзможно подобна идеология 
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да се наложи в социалната практика, макар че властовия елит все още 
храни илюзии в това отношение.   

Посочените по-горе идеи за решаване на обществените 
проблеми и преход към пост-индустриално общество не са взаимно 
изключващи се. Някои от тях се предлагат като средство за 
усъвършенстване на капитализма, други като алтернатива както на 
капитализма така и на централно планираната икономика. Основния 
проблем при тези концепции, е че те остават в рамките на 
икономическия детерминизъм, не разглеждат връзката с другите 
подсистеми и зависимостта на икономиката от властта на парите. Това 
обяснява защо тези идеи не са приложени до сега и най-вероятно няма 
да бъдат използвани в границите на днешния финансизъм.  

Ограничените възможности на формалната логика при анализа 
на сложни проблеми особено такива намиращи се в процес на 
развитие беше изтъквана по-горе по няколко различни повода. 
Изброените обяснителни модели за бъдещото общество са пример за 
това колко подвеждаща може да бъде логиката при изграждането им. 
Много автори хиперболизират ролята на един фактор. Например 
икономистите се ограничават с промени в икономиката, а 
футуролозите описват общество основаващо се изключително на 
роботи и изкуствения интелект. Те допускат възможността 
изкуствения интелект да покори и контролира човечеството, като в 
определен момент дори може да го унищожи, а еволюцията да 
продължи като „машинна” или хибридна цивилизация. Този подход е 
индуктивен и повтаря методологичните грешки на социално-
инженерните проекти да изградят модел посредством развитие на една 
идея, изначално приета за вярна до завършен социален модел. 
Всичките концепции правят един непремерен скок от частнонаучен 
анализ към философски обобщения.    

Опита от 20-ти век също така ни показва, че човешкия разум не 
може да създава структурни модели на обществото. Тези структурни 
промени са прерогатив на обективния фактор и се реализират в 
резултат от натрупващото се познание. През последните десетилетия 
знанието нараства експоненциално и нищо не е в състояние да спре 
или ограничи този ръст. Следователно, промените в обществото 
предизвикани от този ръст също не могат да бъдат ограничени.  

Днес има обширна литература посветена на 
посткапиталистическото общество. Мненията са противоречиви, едни 
автори смятат, че посткапиталистическото общество надгражда 
днешния капитализъм, а други вещаят края на капитализма и 
предвиждат съвършено различна организация и управление на 
бъдещото общество. Например Питер Дракър икономист и социолог, 
описва трансформирането на капитализма от 90-те години в 
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посткапиталистическа организация, която ще приключи около 2020 г. 
Според автора САЩ са навлезли в ерата на посткапиталистическото 
общество, при което капиталът принадлежи не на отделни лица, а на 
финансови организации. В този случай ролята на капитала, земята и 
работната сила се подменят от знанието. Класовото деление вече не е 
капиталисти и пролетариат, а експерти и обслужващ персонал. При 
този анализ акцента пада върху ролята на най-развитите страни, 
отколкото на развиващите страни от Третия свят. Тази 
трансформация е от капиталистическо общество към общество 
базирано на знанието, което ще афектира икономиката, бизнеса, 
образованието, културата и политиката.[26]   

Според журналиста Пол Мейсън икономическите кризи, 
инфлацията, нарастващата безработица в резултат от автоматизацията, 
глобалните проблеми, налагат сериозно преосмисляне системата днес 
и бъдещото общество. То ще се характеризира с автоматизация на 
производството и споделяне на информацията. Посткапитализмът на 
Пол Мейсън е оптимистичен. Той смята, че след толкова кризи през 
последните десетилетия днешния капитализъм ще мутира в нещо 
съвсем ново. Тази мутация се основава на информационните 
технологии, които са двигателя на капитализма днес. Те имат 
потенциала да промени радикално пазарната икономика, частната 
собственост и трудът базиран на заплащане. Всичко това променя 
начина на живот, симптоми, които се наблюдават дори днес в 
условията на корпоративния капитализъм. Това би било социално по-
справедливо общество с устойчива икономика. Днешните проблеми и 
несигурност помага на човечеството да осъзнае по-пълно социалните 
процеси и за първи път да предвиди и оформи бъдещето.[27]    

В литературата относно пост-капиталистическото общество се 
срещат не само противоречиви, но и взаимоизключващи се мнения. 
Например Пол Мейсън твърди, че централизираното планиране, дори 
и с напредналата технология на днешния ден, е недостижимо. Както 
беше посочено по-горе икономистите Майкъл Алберт и Робин Ханъл 
твърдят, че централното планиране е ключът към създаването на 
икономика на участието. За да се организира справедливо 
посткапиталистическо общество, политическата и културната 
трансформация трябва да се осъществява заедно с икономическата 
трансформация.   

Интересна концепция относно краят на капитализма предлага 
немският социолог Волфганг Стрийкм. Той напомня, че между края на 
робството и началото на феодализма са изминали четиристотин 
години. Тази историческа особеност навежда на мисълта, че 
подмяната на определена социална организация не пристига 
непосредствено с края на последната. Точно в този период могат да се 
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появят най-непредсказуемите събития. Според Стрийкм краят на 
капитализма ще протича бавно с изчерпването на днешния социален 
ред подменяйки го с непредвидими промени. Това затихване ще бъде 
причинено от „преяждането”, с което капитализмът се саморазрушава. 
Механизма е сравнително елементарен. Капитализмът има една 
основна характеристика – натрупването на капитал. Това прилича на 
шофиране. Ако то не е контролирано по някакъв начин, то е 
самоунищожително.  Този контрол се осъществява от  политическата 
опозиция.  В стремежа си за максимализиране на печалбата 
капитализмът унищожава тази опозиция – тоест условията за 
съществуването си. Това е опит за системен подход и функционален 
анализ на икономиката, като основен компонент на обществото. 
Промишления капитализъм описан от Адам Смит работи на 
принципа на непрекъснат растеж на производителността и 
просперитета посредством конкурентно максимизиране на печалбата в 
стремежа към натрупване на частен капитал. Този процес води 
неизменно до неограничена пазарна експанзия. Разширяването на 
пазара обаче има своите социални граници. Това са основните три 
ресурса, към които законите на търсенето и предлагането могат да се 
прилагат само частично – труд, природа и пари. Ако тези ресурси са 
напълно комерсиализирани, те неизбежно ще бъдат унищожени или 
ще станат неизползваеми.  Досега политическата опозиция е успяла да 
попречи труда, природата и парите да бъдат напълно 
комерсиализирани. Например в миналото работниците са били 
защитени от своеволията на капиталистите посредством класова борба 
и обединения в професионални съюзи, което осигурява сравнително 
високо ниво на преразпределение на благосъстоянието. Работниците 
днес изглежда са в подкрепа на консуматорството и против 
колективните действия. Синдикатите бавно умират въпреки 
поразителната несправедливост в преразпределението в полза на 
свръхбогатите. Това неизбежно води до саморазрушаване на 
капитализма.[28]    

Няма да се спираме по-подробно на технократичните и 
хуманитарните концепции на социалната организация за социална 
организация, понеже те са описани подробно и широко дискутирани в 
литературата.  Ще отбележим само че тези концепции са: а) 
формалнологически конструкции, често лични мнения, които не 
отчитат ролята на историческото развитие, социалната еволюция и 
ролята на обективния фактор за развитието на обществото; б) остават 
в границите на доминиращата днес парадигма на икономическия 
детерминизъм; в) различията в концепциите се определят от тясната 
специализация на авторите; г) нито една концепция не предлага 
решение на глобалните проблеми; д) практически нито една 
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концепция не се развива до нивото на нова парадигма за развитието на 
обществото като цяло, обясняваща протичащите процеси днес на 
системно и под-системно равнище: култура, икономика, форма за 
управление, както и да се определят движещите сили и основните 
закономерности на социалното развитие.  
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Глава девета 
 

Преходът към мрежова структура като 
алтернатива на пропагандираният Нов световен 

ред 
 

Екзистенциални проблеми на обществото и 
възможни решения 

Днес човечеството е изправено пред два типа проблеми – 
глобални и екзистенциални. Глобалните проблеми са породени от 
субективният фактор като резултат от управлението на световните 
финансово-корпоративни и национални политически елити. 
Екзистенциалните проблеми са резултат от действието на обективните 
закони на социалната еволюция. Глобалните проблеми, бяха споменати 
по-горе. Тук ще разгледаме екзистенциалните проблеми, чрез които 
обективният фактор отговаря на системата, наречена финансизъм или 
„либерален капитализъм“ и некомпетентността на управляващите тази 
система. Това са проблемите, от които зависи оцеляването на човешката 
раса: 1. Манталитетът на управляващата класа; 2. Опасност от 
екологична катастрофа; 3. Упадък на морала, който осигурява 
интегритета на обществото и може да доведе до неговото 
самоунищожение; 4. Експоненциалният растеж на знанията и 
технологиите, водещ до ситуация, известна като „сингулярност“ 
(singularity).    

1. Манталитетът на управляващата класа е проблем, който не се 
осъзнава от самият елит и е силно подценен фактор от политическите 
анализатори. Това е явление, типично за всички времена и епохи от 
древните и феодални империи до днешната политическа класа. 
Манталитетът се развива от ефективен в началото на управлението, 
през некомпетентен с утвърждаването на властта до неадекватен в края 
на системата. С укрепването на властта разложението на 
управляващата класа се проявява в нарастваща некомпетентност, което 
води до нарастване на вътрешните противоречия и неадекватни 
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решения и нарастване на хаоса, които причиняват разпадането на 
империите. Причините са много, но по-важните от тях са: 
ослепителния ефект на политическата власт, промените в 
самочувствието, нарастващата арогантност, мегаломания, усещането за 
величие и нарастващата некомпетентност в резултат на промените, 
причинени от развитието на обществото в резултат от ръстта на 
познанието, които погршно се оценяват като постижения на 
системата.   

Днес управляващият елит мисли в границите на икономическия 
детерминизъм, което е обяснимо  и оправдано за времето на 
индустриалния капитализъм, но за информационната ера този подход 
е остарял и неефективен. Работейки за себе си елитите от всички 
времена достигат до точка на бифуркация, след която започват да 
работят против себе си без да осъзнават това. По тази причина системата 
им се срива и те изчезват  от историческата сцена. Такава е съдбата на 
римските патриции, феодалните аристократи, нацисткият елит и 
комунистическата номенклатура. Без съмнение такава ще бъде и 
съдбата на днешният финансов и корпоративен елит, защото това е 
закон на социалната еволюция. Възникващите глобални проблеми, 
несигурността и хаосът в обществото са показател за 
некомпетентността на глобалния управляващ елит. Опитът за 
изграждане на Нов световен ред, разбиран като една държава, едно 
правителство, една финансова система, обща религия, редуциране на 
населението и др., е друг показател за неадекватност, защото този 
стремеж противоречи на обективните закони на социалната 
еволюция. Всички древни империи, достигнали до нивото на световно 
господство: Вавилон, Асирия, Персия, Гърция, Египет и Рим, 
феодални монархии, нацизъм и комунизъм, неизбежно са се 
разпадали. От друга страна, природата разчита на биоразнообразието 
и формирането на екологични системи, което предполага, че трябва 
да се търсят решения в културното многообразие и хоризонталната 
структура, а не в исторически утвърденият, но вече безнадеждно 
остарял, неефективен и потенциално опасен пирамидален световен 
ред.    

Днешният управляващ елит е много разнороден. Да напомним, че 
той се състои се от плутократи и олигарси на Запад и клептократи на 
Изток. Плутократите представляват слоя на свръх-богатите натрупали 
богатството си в резултат от финансови манипулации след появата на 
финансизма и образуват ядрото на задкулисието. Това са хора, които 
са манипулирали финансовата система и икономиката и грабели 
обществото чрез силата на парите повече от един век. Богатството на 
плутократите се наследява. Моралът на този слой се свежда до 
алчност, егоизъм и  демагогия. Олигарсите са продукт на финансовите 
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пазари и технологичната революция. Това са първата генерация от 
самостоятелно изградили се  хора, някои от които са допринесли за 
развитието на обществото и промените, наложени от 
дигитализацията. Не всички милиардери са олигарси. Такива са само 
онази част от тях, които използват парите си за промени в обществото 
в интерес на групови интереси. Клептократите са резултат от 
криминалната приватизация в Източна Европа след разпадането на 
СССР, която приватизира националното богатство, паразитира върху 
националните икономики и дърпа конците на националната 
политика. Клептокрацията е жалка пародия на олигархията и 
плутокрацията. Моралният стандарт е сведен до минимум. Голяма част 
от разграбеното богатство е получено чрез престъпност, включително 
убийства. То се изразходва непродуктивно и разточително за 
осигуряване на парвенюшки лукс. Въпрос на цинизъм е, че 
клептокрацията е защитена от „върховенството на закона”, но това е 
обяснимо, защото по-голямата част от законите са лобистки. Общо 
милиардерите в света са около 2,000 души, структурирани 
пирамидално според притежаваното и контролирано богатство. Тези 
финансови и корпоративни елити имат една обща цел – да запазят 
статуквото, но са с много различен манталитет. Това определя и 
техните взаимоотношения. Те се основават на силата на оръжията, 
властта, парите и упадъка на морала, което неизбежно води до 
нарастване на недоволството и доверието във властта и институциите, 
демонстрации, хаос и несигурност с непредвидими последици за 
оцеляването на човечеството.   

Това, което елитите от всички времена не могат да разберат е, че 
те са застрашени не от управляваните, а от законите на социалната 
еволюция. Тя изисква адаптация към променените условия, но елитите 
в стремежа си да увековечат своята власт, не се променят. В най-
добрият случай правят усилия да променят средата към своите 
потребности. В повечето случаи това противоречи на хода на 
еволюцията. Такива са случаите със Световната революция, 
Хилядолетният Райх и Новият световен ред. Съдбата на тези опити 
определя и екзистенциалният характер на манталитета на 
управляващият елит за човечеството. Манталитетът на управляващата 
класа днес е реална заплаха за човечеството поради твърде 
ограниченият от патите интелектуален кръгозор и месианските 
илюзии на на свръхбогатите.  

2. Опасността от екологична катастрофа. Околната среда е глобална 
екологична система, формирана от биологична еволюция в 
продължение на 2.5 млд години. Човешкото присъствие с появата на 
разума и съзнанието в рамките на 10,000 години и особено хищната 
експлоатация на природните ресурси през последните няколко века, 



 

314 

нарушава равновесието в природата и е предпоставка за екологична 
катастрофа. Световният потоп, известен от Стария Завет и древните 
легенди, се свързват с вярата за природен катаклизъм, в който хората 
от онова време са унищожени от боговете като наказание за упадъка на 
морала. Доколкото боговете са интуитивна персонализация на 
обективните закони, Световният потоп би могъл да се тълкува и от 
гледна точка на съвременното общество като пример за реална 
заплаха за човечеството при появата на конфликт с природата.    

3. Упадък на морала, който осигурява целостта на обществото и може да 
доведе до неговото самоунищожение. Разпадането на империи на всички 
времена неизбежно е свързано с упадъка на морала. Това не е 
случайно. Моралът е „брат-близнак“ на разума и една от формите на 
съзнанието. Възникването на разума и съзнанието е съпроводено с 
развитието на морални ценности, които осигуряват интеграцията на 
индивидите в отделните общности и интегритета на обществото като 
цяло. С други думи, разумът и моралът са двете страни на една монета. 
Те еволюират в паралел и нарушаването на баланса неизбежно води 
до срив на обществото. Да напомним, че моралните ценности 
еволюират от тези, отнасящи се до отделният индивид, заложени в 
Стария Завет като Десет божи заповеди, до моралните ценности на 
християнството: надежда, вяра и любов, в различни интерпретации от 
всички други световни религии, до такива, които се отнасят до 
обществото като цяло – свобода, равенство, братство. Този тип 
ценности може да се  определят като универсални, защото са основата, 
върху която се изгражда самото общество за определена историческа 
епоха. Появата на финансизма замени тези ценности с алчност, 
егоизъм и демагогия. Упадъкът на морала днес е симптом за 
предстоящия крах на системата. Опитът на задкулисието умишлено да 
унищожи морала, за да се улесни манипулацията на масовото 
съзнание, е още един аргумент за неадекватността на управляващите 
елити, приели подобна стратегия, защото това само ускорява краха на 
системата. От друга страна, противоречието между научните и 
технологичните постижения и нарастващата уязвимост на обществото 
към използването на тези постижения като оръжие прави 
самоунищожаването на човешката раса почти неизбежно. Общество, 
при което безнравствеността е условие за успех и кариерно израстване 
е обречено.     

4. Експоненциалният растеж на знанията и технологиите, водещ до 
ситуация, определяна като „сингулярност“. През последните десетилетия 
знанието нараства експоненциално, удвоявайки се на всеки 4-5 години, 
а въхоите постижения са „разпръснати“ в няколко милиона човешки 
глави и представлява нарастваща трудност да бъде осмислено 
правилно и използвано ефективно. Някои автори спекулират с 
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достигането на прага на насищане, наречен сингулярност. Това е 
хипотетичен момент в обозримото бъдеще, когато технологичният 
растеж ще стане непредвидим и неконтролируем от човека и ще 
доведе до неочаквани цивилизационни промени. Футуристите смятат, 
че изкуственият интелект (ИИ) може да надвиши човешката 
интелигентност и би могла да предостави решение на този проблем. 
По отношение на ИИ като форма на глобален мозък има две 
концепции: а) създаването на суперкомпютър и б) развитието на 
интернет до нивото когато той се превърне в интелигентна система.  
а) Представители на идеята за суперкомпютър изхождат от това, че 
човешкият мозък е съставен от около 100 милиарда нервни клетки 
(неврони), всяка от които е свързана с 10,000 други клетки, което прави 
около десет трилиона нервни връзки; Според специалистите това е 
съпоставимо с компютър с процесор от 1 трилион бита за секунда. 
Капацитета на паметта на мозъка варира в широки граници от 1 до 
1,000 терабайта. За сравнение библиотеката на Американският 
Конгрес, която съдържа 19 милиона тома, представлява база данни с 
около 10 терабайта памет. Съвременните чипове съдържат около 5,40 
милиарда транзистори, свързани с 256 милиарда „синапси“. 
Следователно, според футуристите, спекулиращи с бъдещото 
развитие на технологиите, когато транзисторите в суперкомпютъра 
 достигне броя на невроните и дори ги надвиши значително, ИИ ще 
стане по-мощен от човешкия разум и вероятно ще го измести или 
покори. В това отношение особен интерес представлява появата на 
невроморфни устройства, които се изграждат от мемристори вместо 
от транзистори. Основно свойство на мемристора е да изменя 
съпротивлението си в зависимост от протичащия през него 
електричен заряд. За разлика от транзисторите, които в зависимост от 
силата на постъпващия сигнал обработват информацията 
превключвайки между две значения – 0 и 1, мемристорът може да 
приема многобройни различни състояния, изпълнявайки несравнимо 
по-широк диапазон от операции. Подобен чип напомня на работата 
на междуневронното съединение, познато като синапсис. 
Перспективата за разработването на ИИ изглежда още по-убедителна 
с подмяната на днешните силиконови компютри с ДНК или квантови 
компютри. За разлика от силиконовите компютри, които складират 
информацията като битове (0 и 1), квантовите компютри използват 
кюбити, които могат да бъдат както 0 или 1, така и тяхна 
суперпозиция, т.е. и двете едновременно. Те са базирани на известния 
парадокс на Айнщайн-Подолски-Розен, но засега са далеч от 
реализацията им. Оттук футуристите и технократите стигат до извода, 
че в обозримо бъдеще социалната еволюция ще бъде заменена от 
машинната еволюция. Според някои от тях в тази ситуация хората ще 
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бъдат покорени или дори елиминирани от много по-мощния ИИ. 
Количественият подход при оценка възможностите на мозъка и 
компютрите е неправилен по принцип, защото те работят на основата 
на различни принципи. Компютъра оперира с информация, мозъка 
обработва знание, което е нещо качествено различно. 

б) Според втората концепция, развитието на интернет ще 
достигне ниво, в което ще се превърне в нещо като глобален мозък и 
ум. Един от създателите на интернет, Тимоти Джон Бърнърс-Ли е 
предложил технология за свързване на документи посредством 
ключови думи. По този начин търсачките за секунди избират от 
наличната база данни няколко милиона записа. От тези документи 
потребителят обикновено проверява първите 2-3 страници. Шансът да 
се намери необходимата информация се определя от алгоритмите за 
търсенето на документи според тяхната важност. Така работи 
интернет днес. Същият Тим Бърнърс-Ли предлага нова технология, 
която вместо външни връзки чрез ключови думи открива 
възможността за свързване на семантични компоненти на наличните 
документи и разработване на обобщение представено като един 
документ. Тази технология се нарича Aurora Trinity и тя има 
особеностите на мозъка да усвоява автоматично информация. Тази 
способност при човека се възпитава в смисъл, че нова информация се 
свързва с наличната информация без човешко участие. Следователно 
при тази технология, търсачките ще отговарят на конкретни въпроси, 
предоставяйки само един документ. Възникват обаче проблеми, 
подобни на тези характерни за човешкия мозък – сложността на 
информацията и множеството възможности могат да доведат до 
объркване. Това второ поколение интернет, Тим Бърнърс-Ли 
определя като „семантичен“. Семантичният интернет е вид глобален 
мозък, изкуствен интелект, който възниква от развитието на самата 
мрежа от компютри, а не от създаване на един или повече свързани 
суперкомпютри.    

Въпреки че създаването на суперкомпютър с такава мощност и 
семантичен интернет е въпрос на далечно бъдеще, използването на 
такъв ИИ като инструмент за управление е силно надценявана идея. 
Човешкият мозък и ИИ се основават на много различни принципи. 
ИИ обработва информация, човешкият мозък оперира със знания. 
Знанието е осъзната информация. ИИ е бърз, има огромна памет и не 
прави грешки. Ако тези характеристики бяха необходими за 
оцеляването на Homo sapiens, те вероятно щяха да бъдат въплътени и 
развити в човешкия мозък от социална еволюция, но те не са. От 
време на време се появяват хора с изключителни способности, като 
феноменална памет или способност да изчисляват многоцифрени 
числа. Това прилича на ИИ, което означава, че по принцип е 
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възможно природата да създаде такъв мозък. Ако социалната 
еволюция не е създала подобен механизъм, то е защото оцеляването 
на Homo Sapience се нуждаеше от нещо по-важно. Вместо това, 
социалната еволюция решава проблема с нарастналата комплекстност 
като преобразува информацията в знание. Тази особеност провокира 
появата на език, мислене и съзнание. Съзнанието е способността да се 
създава знание, но това идва с определена цена, човешкият мозък 
става по-бавен, с ограничена памет и прави много грешки. Така 
възниква разумът, който бележи началото на нов тип 
еволюция определяна като социална еволюция. 

ИИ има зашеметяващи възможности, произтичащи от бързина и 
точност при обработката на информация, но когнитивните 
възможности на ИИ са твърде ограничени и несравними с човешката 
интелигентност, която има различни форми на проявление с 
нарастваща сила. Когнитивните способности на ИИ са на нивото на 
2-3 годишно дете и вероятно биха могли да се повишат до нивото на 
тийнейджър, но едва ли повече. Проблемът е не само в количествения 
растеж на транзисторите, който всъщност може да надвиши броя на 
невроните в мозъка на човек, но и в принципите за организация, което 
е качествена характеристика. ИИ има „едно полукълбо“, а мозъкът е 
съставен от две различно специализирани и взаимосвързани 
хемисфери. Ако ИИ се изгради от „две полукълба”, тогава 
познавателните възможности вероятно ще се увеличат, но като 
страничен ефект може да се появят особености в поведението на 
човек като борба помежду си, егоизъм, арогантност, агресивност и 
склонност към „самоубийство“. Така че ако в ИИ е въплътено нещо 
като съзнание, най-вероятно то ще започне да действа като човешкия 
разум и ще стане много ненадеждно. Ако социалната еволюция е 
развила съзнанието и превърнала информацията в знание, без 
съмнение това е правилната посока на развитие и тя трябва да бъде 
следвана от човечеството. Най-вероятно ИИ ще остане „разширение“ 
на човешкия мозък, тъй като микроскопът и телескопът разширяват 
възможностите на очите, но те не могат да ги заменят, а човека следва 
да търси решение на проблема свързан със сингулярността 
посредством реорганизирането комуникацията и колаборацията между 
носителите на естествената интелигентност.    

Безспорно всеки от екзистенциалните проблеми може да 
унищожи човечеството самостоятелно. Взети като цяло, те налагат 
много песимистичен извод относно възможността за оцеляване и 
бъдеще на човешката раса. Ясно е, че тези проблеми не могат да бъдат 
решени един по един, но трябва да се търси общо решение. Водени 
от методологичния подход да следваме природата, можем да открием, 
че тя решава сложните проблеми по два начина: а) биологичната 
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еволюция създава екосистеми, които са поразителни със своята 
целесъобразност и мозъка като специализиран орган за адаптация към 
околната среда. С развитието си мозъкът е достигнал до появата на 
разум и съзнание; б) социалната еволюция започва с появата на разума 
и се изразява в развитието на общественото съзнание и морала. 
Следвайки тези насоки, човечеството трябва да търси решението на 
глобалните и екзистенциални проблеми като приложи именно този 
подход към самото обществото. Това изисква да се изследва ролята на 
разума в социалната еволюция с оглед изграждане на общество, 
наподобяващо на екосистема както и глобален разум, наподобяващ 
структурата и когнитивни функции на човешкият мозък.   

Интелигентността като структуроформиращ фактор    

Ролята на разума в социалната еволюция се определя от 
посочените по-горе закони. Според четвъртият закон на социалната 
еволюция политико-икономическите системи се изграждат върху 
основата на фактор, които се определя като структуроформиращ. За 
Античният  свят това е експлоатацията на физическият труд на 
робите, за феодализма експолатацията на земята, а за капитализма – на 
природните ресурси. Хората, които владеят или контролират тези 
фактори се определят като елити. Смяната на тези фактори са 
цивилизационни промени защото се променя разбирането за света, 
икономическият модел, формата за управление както и 
господстващият елит с адекватен на постигнатото ниво в развитието 
на обществото. Това е обективен процес и субективният фактор има 
второстепенна роля. Проявлението на този закон формира историята, 
която отразява поведението на господстващият елит и реакцията на 
управляваните, които влизат в ролята на оръжие в „невидимата ръка” 
на социалната еволюция.     

Възниква въпроса, кой ще бъде структуроформиращият фактор в 
постиндустриалното общество? Отговорът е очевиден и безспорен. 
Това е разума, чрез който природата е отделила човека от 
животинското царство и е поставила началото на социалната 
еволюция. Факторите на това развитие са езика, мисленето и 
съзнанието. Интелигентността представлява степен в тяхното развитие. С 
появата на точните науки през Възраждането, познанието се развива 
експоненциално и като количество и като качество. Това води до 
появата на индустриални и технологични революции, които променят 
света до неузнаваемост в границите на едно поколение. С други думи 
фактора интелигентност вече се проявява като структуроформиращ  
фактор за бъдещото общество. За да си изясним как тази 
цивилизационна промяна ще настъпи и по-специално как фактора 
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пари ще бъде подменен с фактора интелигентност, респективно как 
финансовият елит ще бъде подменен от интелектуален елит, се налага да 
анализираме по-подробно феномена наречен интелигентност.    

Без съмнение, средството за решаването на глобалните и 
екзистенциални проблеми е човешкият разум. Той се проявява под 
формата на интелигентност. Интелигентността е способността за решаване 
на проблеми, при което се генерира ново знание. Тя е проява на творческия 
потенциал на разума и съзнанието. Използвайки терминологията от 
информационните технологии можем да кажем, че за решаването на 
определен проблем „приложните програми“ не са достатъчни. 
Необходимо е наличието на едно много специално качество на 
човешката интелигентност, което е вградено в подсъзнанието, и може 
да се определи като „операционната система” на разума. Тази 
мистериозна особеност на човешката евристичност и изобретателност 
е резултатът от специфичното „окабеляване“ на мозъка. Много малко 
хора са в състояние да постигнат толкова високо ниво на 
интелигентност в съчетание с такава изобретателност, която бъдещите 
поколения ще ги определи като гений.    

Интелигентността е тясно свързано с еволюцията на човешкия 
мозък, появата на езика и развитието на обществото, което не може да 
съществува без средства за комуникация. Има три форми на 
интелигентност – индивидуална, колективна и колаборативна, които са с 
нарастваща мощ, възможности и роля за обществото. Естествено и 
трите форми са пряко свързани с индивидуалното и обществено 
съзнание и самосъзнание.    

  Индивидуалната интелигентност е начин за решаване на проблеми и 
вземане на решения на персонално ниво във всички области на 
живота: бита, изготвяне и усъвършенстване на оръдията на труда; 
икономическите отношения, управлението, изкуството и културата. В 
историята има изключителни примери за постижения на 
индивидуалната интелигентност, включително управлението на 
държави и империи.     

Колективната интелигентност е интелигентността постигната от 
определен колектив, група или общност. Обикновено се приема, че 
група от добре организирани хора или колектив биха могли да бъдат 
по-интелигентни от членовете, които я съставят. Политическите 
партии, разнообразни съвети, комитети, синдикати и много други са 
примери за колективна интелигентност. Колективната интелигентност 
е форма на сътрудничество, основаващо се на обсъждания и 
гласуване. Приема се, че болшинството е по-интелигентно от 
отелните членова на групата. Колективната интелигентност  е особено 
подходяща за вземане на решения, което по същество представлява 
избор на една от няколко възможни алтернативи. Колективната 
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интелигентност е основата на директната и репрезентативна 
демокрация.    

Колаборативната интелигентност е най-мощната форма на 
интелигентност постигана от човека. Тя е резултат от колаборацията 
между най-интелигентните, изключително талантливи и креативни 
хора. Пример за колаборативната интелигентност са постиженията в 
областта на науката и технологиите. Всъщност, колаборацията  е 
стара, колкото света. Всичко, което ни заобикаля, от копието до 
космическите ракети, от първата пиктограма до интернет е създадено 
от колаборативната интелигентност. Фолклор, митове, легенди, 
традиции и религиозни вярвания; средства за производство, цялото 
духовно и материално наследство е създадено чрез участието на 
милиони знайни и незнайни таланти, правейки своя малък принос в 
изграждането на едно цяло – света такъв какъвто го познаваме. Днес 
този процес се определя като социално творчество, което е 
колаборативно по природа. Разбира се не всички идеи са били 
конструктивни, има и деструктивни такива. Сблъсъка на тези 
контрастиращи иновации наподобяват мутациите в биологичната 
еволюция. В края на деня обаче се унаследяват положителните 
мутации, които и развиват биологичния вид. Днес списването на 
Уикипедията е нагледен пример затова как колаборацията между 
хиляди експерти, пръснати по целия свят, работят съвместно 
посредством специално разработена дигитална платформа за 
създаването на една уникална енциклопедия представляваща 
„паметта” на човечеството. Еволюцията на колаборативната 
интелигентност  е еволюция на платформата за колаборация – устно 
(фолклор), писменост (религиозни учения), печатарска преса (наука и 
технологии) и в наши дни – цифрова (интернет, мобилни устройства, 
колаборативен софтуер).    

Понятията „колективно” и „колаборативно”  звучат  подвеждащо 
подобно, но те са две качествено различни форми на интелигентност. 
Колективната интелигентност е механизъм за вземане на решения. 
Колаборативната интелигентност  е механизъм за решаване на проблеми. 
Взимането на решения е начин за избор на една от няколко възможни 
алтернативи. Решаването на проблемите е способността на ума да генерира 
нова информация, следователно да твори и проверява знания. Например, 
политиците вземат решения; изобретателите и учените решават 
проблеми. Естествено, политиците обсъждат и гласуват, за да вземат 
решения, което е проява на колективна интелигентност. Учените 
колаборилат за решаването на проблеми. За тази цел те създават и 
доказват хипотези, съответно генерират нови знания. Веднъж 
доказани, те се тестват и разработват от много други. Учените не се 
избират и не гласуват, както в колективните механизми за вземане на 
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решения. Науката е пример за типична колаборативна интелигентност 
и нейните постижения показват колко мощна може да бъде тя. В 
колаборативната интелигентност изобщо няма място за гласуване. 
Всъщност колективната и колаборативната интелигентност са форми 
за организация на индивидуалната интелигентност. В първия случай 
принципа е количествен, а във втория – качествен. Накратко, 
колективната интелигентност е механизъм за вземане на решения, който 
включва всички членове на социалната група или техни представители; 
колаборативната интелигентност е механизъм за решаване на проблеми, който 
включва ограничен брой самоселектирали се експерти, които допринасят за 
разрешаването на проблема според способностите и опита си. Например, 
интернет беше изграден през последните две десетилетия, 
благодарение на колаборацията на хиляда експерти работещи в тази 
област при решаването на конкретни проблеми.    

Някои специфични проблеми могат да се решат само от 
индивидуалната интелигентност. Например, през 1904 г. френският 
математик Жул Анри Поанкаре е предложил теорема в геометричната 
топология, по-късно наречена теорема на Пуанкаре. Според тази 
теорема всяко отворено триизмерно многообразие, което може да 
бъде свито, т.е. може да бъде деформирано до точка, е хомеоморфно 
на евклидовото пространство. Тази теорема остава недоказана до 2006 
г., когато е била решена от руския математик Григорий Перелман. За 
един век в математическия свят са работили стотици, може би хиляди 
блестящи математици, но само десетина от тях напълно разбират 
същността на проблема и след век на напразни усилия само един от 
тези десетина математици успява да докаже теоремата. Същото може 
да се каже за френски филолог-полиглот Жан-Франсоа Шамполион, 
който е разчел египетските йероглифи от Розетският камък, както и 
дешифрирането на клинописното писмо през 19-ти век от Георг 
Гротефенд и  Хенри Роулингсън. Това са много тесни и 
изключително надарени индивиди.  Разбира се ако Шамполион, 
Перелман и всички други не бяха се родили, то тези проблеми щяха да 
бъдат решени от други хора, въпрос на време. Паралелните открития 
са доказателство за това. Например, основите на висшата математика 
са били разработени паралелно и независимо един от друг от Исак 
Нютон и Готфрид Лайбниц. Подобна ситуация може да се наблюдава 
при всяко голямо откритие в науката като природни закони от 
Коперник до Айнщайн и технологични изобретения от Гутенберг до 
Едисон и Тесла. Строго погледнато и тези върхови постижения на 
индивидуалната интелигентност са резултат от количественото 
натрупване на знанието в резултат от колаборацията на много хора, 
което позволява на определен индивид и на определен етап от 
развитието на познанието да разреши проблема, но в тези случаи е 
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прието да се отдаде заслугата на последният от веригата.     
Колективната интелигентност е форма за вземане на политически 

решения. По своята природа това е избор между няколко алтернативи. 
Тази особеност предопределя структурата и механизма  на 
управлението. То се изгражда от политически партии с различна 
идеологическа и ценностна ориентация, предлагащи различни 
алтернативи. Ограничеността на колективната интелигентност е в 
това, че с нея не може да се  решават проблеми. Решаването на проблеми 
предполага генериране на ново знание, а това не може да се постигне 
посредством гласуване. В процеса на управлението този недостатък се 
разрешава по два начина: а) като на лидерите на политическите 
партии и президенти се предоставя правото на еднолични решения. 
По този начин те поемат тези креативни функции, с което обаче се 
подменя колективната интелигентност с индивидуална, а това е 
предпоставка за израждане на демокрацията в автокрация или 
тоталитаризъм каквито случай се наблюдават в историята след появата 
на демокрацията; б) прибягва се до услугите на мозъчни тръстове или 
ad hoc създадени тинк танк групи за решаване на конкретен проблем с 
използването на научни методи. Това обаче е проява на 
колаборативната интелигентност. В този случай много често 
предложените решения се отклоняват като политически некоректни 
или противоречащи на партийните или групови интереси.     

Има толкова много видове интелигентност, колкото видове 
креативност: научна, техническа, художествена, социална и др. Има и 
съществена разлика между решаването на проблеми в науката и 
технологиите и вземането на политически решения и решаването на 
социални проблеми. Научните проблеми могат да „чакат“ десетилетия 
или век, докато се появи човек с необходимия набор от способности, 
за да ги разреши, но социалните проблеми не могат. Решенията 
трябва да се вземат незабавно и в повечето случаи са грешни. Поради 
тази причина има добри политици, но не и гениални. От друга страна, 
научните и технологичните проблеми са политически неутрални и 
могат да бъдат решени чрез множество експерименти. Научните 
проблеми с изключителна сложност от типа на теоремата на Поанкаре 
се решават от хора с добро образование и интелигентност, което се 
постига  само от десетина души от няколко хиляди експерти в 
съответната област. Макар и трудно с времето те се намират. 
Решенията на проблеми свързани с човешките отношения са много 
по-трудни. Образованието и интелигентността не са достатъчни да се 
решават социални проблеми, особено от величината на глобалните и 
екзистенциалните проблеми. Високото ниво на интелигентност трябва 
да се комбинира с висок морален стандарт. Тези хора се определят като 
мъдри. Проблемът на глобалното и националните управления е, че 
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участващите в тоя процес най-често са добре образовани и 
интелигентни, но много малко от тях са мъдри. Интелектуалният елит, 
който обслужва управляващия елит; който създава социални теории и 
концепции; PR специалисти, журналисти и научни работници в 
различни области, членове на  различни клубове и мозъчни тръстове 
със сигурност са образовани и интелигентни, но не и мъдри, защото 
работят за статуквото, а не за оцеляването на човечеството, защото 
всяко тяхно решение или експеримент може да доведе до неочаквани 
последици с непредсказуем край.     

В продължение на хиляди години доминиращата форма в 
организацията и управлението на обществото е била индивидуалната 
интелигентност. С появата на капитализма и усложняването на 
обществените отношения,  доминирането на индивидуалната 
интелигентност се измества от колективната, а днес в резултат от 
развитието на науката и технологиите, които изцяло се основават на 
колаборацията, управлението е в преход към доминирането на 
колаборативният подход. В обозримо бъдеще колаборативната 
интелигентност трябва да се утвърди и в сферата на управлението 
поради комплексният характер на съвременното общество и 
невъзможността глобалните и екзистенциални проблеми да се 
решават от колективната интелигентност. Това налага да се разработи 
адекватна структура на бъдещото общество както и колаборативен 
механизъм за неговото управление.    

Диалектика на Силата и Интелигентността като 
фактори в еволюцията   

Адаптацията и оцеляването са двата основни фактори в 
развитието на растителните и животинските видове. За милиарди 
години еволюцията е изработила стотици механизми за адаптация и 
оцеляване. Върховите проявление на тези фактори в животинският 
свят са силата и интелигентността, които съдържат в себе си в 
диалектически снет вид всички други механизми за адаптация и 
оцеляване. По тази причина силата и интелигентността следва  да се 
разглеждат не като частнонаучни понятия, а като философски 
категории. Силата отразява развитието на материалното начало, която 
само на по-ранните етапи се проявява като физическа. 
Интелигентността е резултат от развитието на информацията. В 
биологичната еволюция силата е фактор във вътревидовата борба за 
оцеляване. В нея действително оцелява по-силният, което дарвинизма 
определя като естествен подбор. При междувидвата борба оцелява по-
интелигентният. Това определя ерите в развитието на животинското 
царство. Например, млекопитаещите са по-интелигентни от 
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динозаврите, а гръбначните – от млекопитаещите. При сблъсъка на 
двата фактора на определено ниво от развитието на биологичната 
еволюция, побеждава интелигентността. Това поставя началото на 
Социалната еволюция. Тя представлява процес за превръщането на 
информацията в знание. Социалната еволюция започва с появата на 
езика и мисленето, които се развиват под формата на съзнание. 
Същността на съзнанието се изразява в генериране, натрупване и 
предаване на знанието от поколение на поколение. С други думи 
появява се обществено съзнание или започва формирането на  
обществото като нов тип еволюция на ново зародилите се отношения, 
както и появата на нови закони специфични за социалното развитие. 
Тази качествено различна еволюция се определя като социална.   

Социалната еволюция  формира относително независими 
подсистеми като: религия, изкуство, философия, морал, право, наука. 
Цялата тази сфера за проявление на общественото съзнание в широк 
смисъл се определя като култура, която е една от трите основни 
подсистеми на обществото. Съзнанието се развива в две форми: 
обществено и личностно съзнание или фило- и онтогенезис. 
Наблюдава се  ясно очертан паралел между психологията на 
личността и социалната психология. Говорим за потребности, чувства, 
воля, мотивация,  илюзии и и т.н. като на нивото на отделната 
личност така и като социален феномен. Подобен паралел може да се 
наблюдава включително и по отношение на някои психични 
разстройства на личността и поведението на тълпата. 
Интелектуалните възможности на отделната личност са бледо копие 
като обем и възможности на общественото съзнание. Като подсистема 
на обществото културата доминира другите две подсистеми в 
продължение на около 10,000 години под формата на политеизъм и 
монотеизъм. Разглеждането на социалната еволюция като 
продължение на  биологичната еволюция, открива възможност да се 
разбере по-пълно протичането на някои процеси, които все още не са 
изследвани в необходимата дълбочина, както и да се очертае 
генералната линия за по-нататъшното развитие на обществото. 
Очевидно е, че при прехода към социална еволюция с появата на 
езика и мисленето природата е „заложила” на интелигентността, която 
се очертава като генерална линия в развитието и на двете нива на 
еволюцията.   

Мозъкът еволюира като обем на черепа в продължение на 
милиони години. На определен етап от развитието, ръста на черепа е 
достигнал своя лимит и вече не е решение. „Решението” на 
биологичната еволюция е в усъвършенстване функционалността на мозъка 
посредством развитието на езика и мисленето, разбирани като проява 
на интелигентност. На по-късен етап в резултат от нарасналият обем 
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на познанието се налага някои мозъчни функции да се „изнесат” 
навън. Паметта е породена от необходимостта за оцеляване на 
организма. В условията на биологичната еволюция в продължение на 
милиарди години, тя се развива до една от основните функции на 
мозъка. На определен етап от развитието  обема на знанието 
надхвърля възможностите на индивидуалната памет  и се налага 
съхраняването на знанието да се изнесе извън мозъка, което става с 
появата на „външна памет”. Първоначално това се постига с помощта 
на чертички, символи и възелчета, по-късно се поява писмеността, 
която с времето също се развива. С изобретяването на печатарската 
преса и книгопечатането, създаването на енциклопедии и библиотеки, 
а днес дигитално,  знанието се съхранява в неограничено количество 
извън индивидуалната памет. Това е форма на екстеоризирана колективна 
памет, която съдържа познанието не само на едно поколение, но и на 
човечеството като цяло. Мисленето като по-сложен процес еволюира 
преминавайки през две фази на развитие. Първоначално 
индивидуална интелигентност се организира на количествен и 
качествен принцип и се проявява в познатите ни две по-мощни 
форми: колективна и колаборативна интелигентност. Втората фаза 
представлява разработването на изкуствена интелигентност, симулираща 
човешкото мислене и дори превишавайки го по някои параметри като 
бързина и безпогрешност. Това развитие може да се разглежда като 
екстеоризиране на мисловните функции по подобие развитието на 
външната памет. В известен смисъл може да се каже, че съзнанието 
представлява процес за  екстеоризиране психичните функции на 
мозъка; появата и развитието на науката и технологиите до нивото за 
овладяване на Космоса и редактирането на гени.   

Разглеждайки социалната еволюция като продължение на 
биологичната се откриват определени сходства в развитието на по-
високо ниво. Не е случаен факта, че личностното и общественото 
съзнание се развиват в паралел, който намира израз в изоморфизма на 
фило- и онтогенезиса. Ако подобен изоморфизъм между двете форми 
на еволюцията може да се докаже по научен път, то закона на Е. Хекел 
отразяващ тази зависимост може да се определи като закон за 
екстеоризацията на филогенезиаса във формата на онтогенезис от 
времето когато идеята за екстероризация не е била формулирана като 
явление и процес в развитието. В този смисъл би могло да се приеме, 
че онтогенезиса е екстеоризиран филогенезис, а социалната еволюция 
екстеоризирана биологична еволюция. Тази зависимост би обяснила 
и подобието при формирането на екосистеми и главен мозък от една 
страна и интеграцията и диференциацията на обществото намиращ 
израз в глобализацията и формирането на международни институции 
от типа на ООН за управление на това общество. Тази хипотеза 
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подлежи на задълбочено проучване от обществените науки, което е 
извън фокуса на настоящият анализ.   

Очевидно е, че при прехода от биологична към социална 
еволюция интелигентността се е наложила като определящ фактор за 
развитието на формиращият се хомо сапиенс. В условията на 
социална еволюция силата се запазва като фактор в развитието на 
обществото под формата на власт, а тя в притежание и контрол на 
ресурсите: роби, земя, пари, но по-нататъшната й еволюция е много 
противоречива. В духовната сфера, може да се проследи ясна 
тенденция за ограничаване ролята на силата от страна на социалната 
еволюция и разума. С развитието на общественото съзнание се 
формира морала като фактор осигуряващ интегритета на общността, 
които значително ограничава ролята на силата, а с появата на частната 
собственост се заражда и правото като форми на общественото 
съзнание, което също е ориентирано към ограничаване проявата на 
сила. Днес правото е развито до нивото на международно право което 
се стреми да регулира международните отношения и ограничи ролята 
на грубата сила. Ролята на религията по отношение на силата е 
противоречиво. Ранното християнство противопоставя на грубата 
сила любовта, а страха от бога действа възпиращо за извършването на 
злодеяния. С установяването на църквата като институция и ставайки 
част от управляващата класа, религията често е благославяла 
насилието в „името на бога” и дори сама е стигала до кървави 
ексцесии като тази от Вартоломеевата нощ.  

Появата на производствените отношения в зората на Аграрната 
революция са плод на интелигентността, но развитието им афектира в 
голяма степен силата. Ако при животинският свят адаптацията е 
приспособяването на към средата, то производствената дейност е 
процес на усвояването и преработката на природните ресурси и 
енергията за задоволяване нуждите на човека. Това открива се 
възможност за натрупване и контрол на ресурсите, което изцяло 
определя силата в новите условия. Производствените отношения 
формират втората подсистема на обществото определяна като 
икономика, които също еволюират поради нарастващата им сложност. 
В Античният свят и при феодализма, те се осъществяват като 
индивидуална дейност под формата на скотовъдство, земеделие и 
занаяти. При капитализма, производството е колективно, а днес 
производствените отношения са в преход към колаборативни. 
Икономиката е същността на битието и сфера за проявление на 
обективните закономерности в развитието. Тя става доминираща 
подсистема в обществото с утвърждаването на капитализма като 
политико-икономическа формация. В зората на Промишленият 
капитализъм, ролята й за ускореното развитие и благосъстояние е 
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толкова впечатляваща, че през 19-ти век Маркс я определят като база 
на обществото, а културата – надстройка, в смисъл, че битието 
определя съзнанието. Това е вярно по отношение на индивидуалното 
съзнание, но в еволюционно отношение не бива да се забравя, че 
общественото съзнание е първично, а икономиката – вторичен 
феномен, появил се в резултат от развитието на езика и мисленето, 
които определят и появата на Аграрната еволюция. Натрупването на 
материални блага в резултат от начина на разпределението им силно 
афектира развитието на проявата на силата посредством възникване 
на класи и създаване на управляващи елити. Икономиката в условията 
на финансизма е фактор в ограбването на хората, прехвърляйки по-
голямата част от произведеният продукт в ръцете на финансовият 
елит и не допринася за развитие на обществото. По този начин 
производствените отношения катализират развитието на силата, 
създавайки елит от хора присвояващи ресурсите и контролиращи 
самото общество. Еволюцията на производствените отношения са 
една от предпоставките  за йерархическото структуриране на 
обществото, през последните 10,000 г.   

Управлението е интелектуална дейност и другата основна 
подсистема на обществото. С появата на управлението обществото се 
разделя на две класи: управлявани и управляващи. Първите развиват 
познанието като материална и духовна култура, а вторите използват 
силата под формата на политическа власт за присвояване и контрол 
на ресурсите. През различните епохи от историята се развива както 
интелигентността, която се изразява в появата на по-сложно 
организирани общества, така и на силата. Последната се свежда до 
формирането на управляващи елити. Античният свят формира 
управляващ елит от патриции, феодализма – феодална аристокрация, 
а капитализма – финансово-корпоративен елит, при което се забелязва 
нарастване ролята на силата като фактор в развитието и 
разрушаването на обществото. Като цяло може да се приеме, че силата 
проявява тенденция за формиране на йерархия, а интелигентността – за 
формиране на мрежа. Силата определя йерархията в животинският 
свят и обществото през последните 10,000 години;  мозъкът се развива 
като мрежа от неврони, а обществото като мрежа от племена и 
държави.  

Независимо от факта, че развитието на обществото се определя 
от ръста на знанието, а не от силата, ролята на силата е надценявана, 
което намира завършен израз в теорията на социалният дарвинизъм. 
Много автори посочват, че капитализма е илюстрация на 
животинското царство. Свободната конкуренция, „оцеляването на 
най-силният по законите на джунглата”, които икономистите посочват 
като предпоставка за развитието на пазарната икономика и голямо 
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постижение на капитализма, но в същото време те разрушават морала 
и в дългосрочен план тласкат обществото към самоунищожение. 
Силата е по-забележим фактор поради бруталността, с която се налага, 
но действителният двигател на общественото развитие е ръста на 
знанието, генерирано от интелигентността. Знанието поражда 
индустриалните революции в зората на Промишленият капитализъм 
и определя развитието на науката и технологиите, които в по-ново 
време променят света в границите на едно поколение. Днес силата се 
изразява в надпревара във въоръжаването, локални и хибридни войни, 
цветни революции, които водят до днешният хаос в геополитиката. 
Силата е проявление на субективният фактор, интелигентността е 
проява на обективният фактор, отразяващ генералната линия в 
еволюцията и в двете й форми на проявление.  

Като цяло моралът има тенденция да измести силата като фактор 
за оцеляването на човешкият род. Моралът и силата са диаметрално 
противоположни и взаимно изключващи се. Пример от Античната 
история е факта, че на бруталната сила характеризираща Древният 
Рим, християнството противопоставя три морални ценности:  вяра, 
надежда и любов. Всички революции, войни и други форми на 
насилие са съпроводени с упадък на морала. В по-ново време 
болшевишката революция и фашизма са пример за използването сила 
при налагането на своите идеологии, което води до упадък на морала, 
намиращ израз в създаването на трудови и концентрационни лагери. 
Упадъкът на моралът в условията на финансизма също е забележим с 
просто око. Изводът, който се налага е, че оцеляването си бъдещото 
общество следва да се базира на познанието и висок морален стандарт 
и категоричното отхвърляне на силата като фактор в социалните 
отношения.   

Съществува едно дълбоко противоречие между науката като 
еманация на интелигентността и силата разбирана като фактор в 
развитието и оцеляването на човечеството. Науката разбива атома, а 
управляващата класа изготвя атомна бомба за да налага своето 
господство. Науката прави открития в биологията и химията, а 
управляващите на тази основа разработват оръжия за масово 
поразяване. Това води до упадък на морала или създаване на закони в 
подкрепа на силата. Понеже ръста на познанието е обективен процес 
то тези усилия на управляващата класа може да доведат само до 
конфликт с катастрофални последици.   

В продължение на 10,000 години човечеството се е развивало в 
условията на свирепа борба между племена и държави за присвояване 
и контрол на ресурси посредством използване силата на оръжията. 
Днес то е изправено пред опасността от самоунищожение и 
оцеляването му се превръща в проблем от върховна значимост за 
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геополитиката, независимо от политическите, идеологически, 
икономически, етнически и други различия между страните. За 
съжаление, глобалното лидерство не осъзнава ясно този проблем. Все 
още битува разбирането, че противопоставянето на очерталите се 
полюси и надпреварата във въоръжаването е пътя за постигането на 
някакъв илюзорен Нов световен ред. Това показва, че днешният 
финансово-корпоративен елит не може да излезе от съществуващата 
парадигма за парите като силов подход за управление на обществото. 
Този манталитет само потвърждава факта, че днешният елит по нищо 
не се различава от управляващите елити познати от историята и 
пометени от нея заради тяхната неадекватност към новите за тях 
условия. Проблемът е в цената, която човечеството следва да заплати 
за невежеството на управляващите. Трите изкуствени системи 
създадени през 20-ти век от субективният фактор: комунизма и 
фашизма също бяха  заложили на силата. Отменяйки златният 
стандарт, банкерите смениха механизма за управление, определян като 
демокрация и го подмениха със силата на фиктивните пари, 
превръщайки политиците в марионетки. Тази сила все още тласка 
света към самоунищожение. Проблемът на управляващите елити от 
всички времена е, че те са загрижени за запазване на статуквото, което 
влиза в противоречие с обективният ход на социалната еволюция. 
Историята показа, че това е погрешен ход, защото субективният 
фактор не може да промени хода на социалната еволюция. От тази 
позиция усилията на финансово-корпоративният елит да изгради по 
насилствен път един НСР е проява на наивност и невежество в 
областта на социалното познание.   

При социалната еволюция силата се използва от управляващата 
класа като средство за укрепване на властта и запазване на статуквото. 
Морала е социален феномен, а правото – опит на разума да ограничи 
разрушителната роля на силата. Изборът на финансово-
корпоративният елит да наложат силата като фактор в бъдещото 
общество като външен контрол и финансова зависимост на нациите е 
напълно обясним, но абсолютно погрешен. Ако при прехода към 
социална еволюция, биологичната еволюция е „заложила” на 
интелигентността, а не на силата, то ясно е, че това е генералният път 
в развитието и прехода към бъдещото общество следва да бъде в 
посока по-нататъшното развитие на интелигентността.   

Ако при социалната еволюция „вътревидовата борба” се 
разглежда като борба между управляващи и управлявани в границите 
на една формация, то може да се приеме, че управляващите са 
носителите на силата, а управляваните, които създават благата и 
развиват науката и технологиите са носители на интелигентността. 
Техният сблъсък формира етапите в развитието на обществото: 
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Античен свят, феодализъм, капитализъм. Без съмнения тези етапи се 
различават по степен на сложност в резултат от натрупаното 
познание. Разглеждани като битие и съзнание те са съвършено 
различни субекти. Следователно, преходът от един етап към по-висш 
може да се разглежда като проява на „междувидова борба” между 
различни по степен на развитие общества, в която  побеждава 
обществото носител на по-висока интелигентност. Тази борба 
определя появата и отмирането на политико-икономическите 
формации.  

Сравнявайки биологичната и социалната еволюция се откриват 
няколко особености изискващи по-задълбочен анализ. Очевидно е, че 
биологичната еволюция  протича много бавно. Тя достига до разума 
след милиони години на развитие, а на разума са били необходими 
само 10,000 г., за да открие изкуственият интелект. Биологичната 
еволюция е сляпа сила, следваща само обективните закони за развитие 
като диалектика на основните атрибути на материята: движение, 
пространство, време и информация. Независимо от липсата на разум, 
тя достига до потресаващи по своята целесъобразност и ефективност 
екосистеми и формира мозъка като орган осигуряващ оцеляването на 
животните и човека. Интелигентността от своя страна ускорява 
развитието на обществото по експоненциална крива, постига 
невероятни успехи в областта на науката и технологиите и в същото 
време довежда човечеството до прага на самоунищожението. Това 
показва, че разумът, не отчита някои особености в собственото си 
развитие, структуриране, морални ценности, интегритет и 
управление.  Проблемът на силата е в това, че заслепена от 
постиженията, надценява собствените си възможности и напълно 
игнорира обективните закони наследени от биологичната еволюция и 
доразвити като социални закони. Това е видно както от съвременните 
социални теории, които се създават в защита на статуквото, така и  от 
безсилието на глобалното лидерство да управлява тази комплексна 
система.  

Историята свидетелства за това, че при преходите от една 
политико-икономическа формация към друга, елитите не могат да се 
адаптират към новите условия и изчезват от историческата сцена 
поради неспособността си да променят своето мислене и управляват 
новопоявилата се система в резултат от натрупаното ново познание. 
Например при прехода от Античният свят към феодализъм, 
патрициите не са могли да се превърнат в латифундисти и са 
изхвърлени от историческата сцена. Латифундистите са формирали 
феодалната аристокрация. Манталитета на аристократите също не им 
е позволил да се превърнат в  банкери или индустриалци и да 
формират днешният финансово-корпоративен елит. Той е съставен 
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от хора с друг тип мислене. Ако се изразим с понятие от ИТ – от хора 
с друга „операционна система”. В стремежа си за световно господство 
и за да запазят своята власт монархиите са формирали четири 
световни империи, които се сблъскват през Първата световна война и 
монархията като форма за управление е пометена от историята. От 
друга страна историята свидетелства за това, че с усложняването на 
обществените отношения управлението еволюира от автократично 
към демократично или   преход от управленчески механизъм базиран 
на индивидуалната интелигентност към управленчески механизъм 
базиран на колективната интелигентност. По същите причини в 
обозримо бъдеще може да се очаква преход от демокрация към 
колабокрация или изграждането на управленчески механизъм за 
самоуправление на обществото базирано на колаборативната 
интелигентност.  

Диалектиката  на силата и интелигентността определя и 
геополитиката днес. Противоречието между манталитета на 
финансово-корпоративният елит и остарелият вече механизъм за 
управление на обществото базиран на фиктивните пари и социалните 
промени налагани от развитието на науката и технологиите, поражда 
хаоса днес. Хаосът е средата, от която се поражда нещо ново. 
Предизвикателството за разума е по какъв начин новото ще бъде 
родено. Чисто теоретически има две възможности. Първо, може да се 
очаква, че в обозримо бъдеще поради нарастващото 
противопоставяне между полюсите, днешният елит ще стигне до 
използването на сила, както всички други елити от миналото. 
Силовият подход в политиката е израз на интелектуално безсилие, 
което не е трудно да се открие в глобалното лидерство представено от 
международните институции, създадени след Втората световна война, 
така и на задкулисието, което дърпа конците на тези институции към 
себе си, повтаряйки грешката на всички предхождащи елити.   

Днешният финансово-корпоративен елит се намира в същата 
ситуация на преход към нова реалност. За разлика от монархиите, 
очертаващото се ново общество вече не се нуждае от този нов елит, 
защото може да поеме функциите на управлението само. Очевидно е, 
че корпоративният елит  не може да приеме налаганите от социалната 
еволюция цивилизационни промени. В стремежа си за световно 
господство финансовият капитализъм формира няколко полюсни 
модели, които наподобяват световните империи на феодализма и се 
различават само по това, че империите се базират на териториален 
принцип, а полюсите – на идеологията, че обществото може да се 
управлява от книжният долар посредством манипулация на 
финансовата система и икономиката, а интегритета да се осъществява 
посредством силата на оръжията. Този механизъм  открива 
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безгранична възможност за спекулации и корупция и в дългосрочен 
план унищожава моралните ценности и подрива самите основи на 
обществото. Механизмът за управление на международните 
отношения създаден след Втората световна война, съставен от 
международни финансови институции, организации от типа на 
Световната банка, МВФ, ООН, и НПО-та, става все по-неадекватен 
поради настъпилите социални промени в резултат от развитието на 
науката и технологиите. Тази структура и механизъм за управление са 
плод на исторически наложената йерархическа организация и са 
безнадеждно остарели и неефективни да управляват новото общество. 
Формиращото се ново общество се базира на нарастващото познание 
и представлява комплексна система за оцеляването, на която е 
необходима съвършено различна структура и механизъм за 
управление. Човечеството е изправено пред преход от управление 
посредством манипулация на финансовата система и икономиката с 
фиктивни пари към механизъм основан на интелектуалният потенциал 
на обществото.    

За управляващият елит хаосът се възприема като възможност за 
преход към НСР и световно правителство оглавявано от 
корпоративният елит, т.е. от силата, постигнато посредством глобална 
криза, която да застави народите да го приемат. Това разбира се е 
процес на заробване или закрепостяване. Тази визия е плод на 
формалната логика и стремежа да запази статуквото. Проблемът при 
тази постановка е, че в историята такива епохи е имало, но те не са 
спасили управляващите през тези времена елити. Отговора на 
проблема за оцеляването на човечеството може да се открие от 
изследване законите за развитието на обществото и се заложи на 
интелигентността. Този подход предполага да се изучат върховите 
постижения на биологичната еволюция: екологичните системи и 
главният мозък като комплексни системи, техните принципи, 
организация и функции и тези принципи се пренесат в обществото 
като се отчитат качествените различия между двете еволюции.    

Създалата се ситуация навежда на песимистичният извод, че 
разума е несъвместим с биологичната еволюция, независимо, че е 
нейно творение. От тази гледна точка стремежа на финансовият елит 
да изгради йерархически организират НСР  може да се определи като 
„наивен и примитивен”. „Наивен” защото отразява желателното 
мислене на елита за поддържане на статуквото, „примитивен”, защото 
елита е безнадеждно изостанал по отношение развитието на 
обществото, а изграждането на пропагандираният НСР противоречи 
на обективните социалните закони. Ситуацията до която е стигнало 
развитието на човечеството в резултат от конфликта между силата и 
интелигентността, напомня на ситуацията до която е достигнала 
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биологичната еволюция при прехода й към социална еволюция. С 
други думи човечеството е изправено пред дилемата: цивилизационни 
промени от епохален характер или самоунищожение.  

Да напомним, че исторически управлението се развива от 
автокрация към демокрация или от индивидуална към колективна 
интелигентност. Днес поради нарасналата комплексност на 
обществото е необходим преход от колективна към колаборативна 
интелигентност. В това се състои и същността на самият преход. Този 
преход предполага разработване на механизъм за колаборативно 
вземане на решения и решаване на проблеми. Новият механизъм може 
да се оприличи на глобален мозък, в който участниците се само-
селектират в зависимост  от техният капацитет и възможности. 
Допускането, че едно комплексно общество може да се управлява от 
световно правителство в смисъла на НСР е лишено от смисъл, защото 
в мозъка не е структуриран йерархически, а обществото следва да се 
изгради по подобие на комплексните системи създадени от 
биологичната еволюция. Капитализмът може да се разбере чрез 
анализ на икономиката, изкуствените модели (комунизъм, фашизъм и 
финансизъм) може да се разберат чрез анализ на геополитиката. 
Бъдещото мрежово общество може да се разбере само посредством 
интердисциплинарен подход включващ постиженията от дузина 
социални и хуманитарни науки и обобщени от социалната 
философия. За сега е ясно, че Промишленият капитализъм е рожба  
на индивидуализма и механиката, съвременното общество е рожба на 
науката и технологиите и продукт на колаборативната интелигентност. 
Следователно бъдещото общество поради своята комплексност може 
да бъде управлявано само от този вид интелигентност.  

Анализът на диалектиката между сила и интелигентност, открива 
възможност да се изяснят протичащите процеси в съвременното 
общество както и да се посочи пътят на предстоящото развитие и на 
очакваните цивилизационни промени. Досегашното развитие на 
обществото показва посоката за търсене на решението. То се 
заключава в екстеоризирането на върховите постижения на биологичната 
еволюция – екосистемите и главният мозък разбирани не като отделни 
компоненти в смисъл на памет, мислене и т.н., а като цялостни комплексни 
системи, техните  принципи, структура и функционалност. Очевидно е, че 
тази екстериоризация не може да бъде механично пренасяне на 
особености от биологичната еволюция към социалната система 
поради принципните различия на двете форми. Така както външната 
памет и ИИ симулират психичните функции, но са коренно различни 
като устройство, така и организацията и управлението на обществото 
ще симулират екосистемите и когнитивните функции на главният 
мозък без да го пренасят механично в обществото. Това може да бъде 
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постигнато от двата вече ясно видими фактори на развитието – 
появата и утвърждаването на социалното самосъзнание и изграждане на 
обществото базирано на знанието. На тази основа може да се разработи 
визия базирана на Нова парадигма за устройството, функционирането 
и развитието на обществото като се отчита диалектиката на 
обективните закони и разума в условията на социалната еволюция.   

Като екстериоризирано развитие на мозъка обществото може да 
се представи като глобален мозък на няколко десетки хиляди години, в 
който всеки живял някога или все още жив индивид представлява един 
„неврон”, свързан с много други. Някои „неврони” са оставили  важна 
следа в развитието на човечеството, други са разрушавали „мозъка” и 
са запомнени като злодей или зли гении. Евристичният момент в 
подхода обществото да се  разглежда като екстеризирана мозъчна 
дейност се свежда до това, че той открива възможност то да се 
осмисли като самоорганизираща се система наподобяваща мрежа и 
управлявана на същите принципи и социални закони заложени от 
еволюцията.   

Извода който се налага е, че финансовият капитализъм ще 
премине в общество базирано на знанието, следователно базирано на 
морала и закона. Такова общество може да се определи като общество 
на познанието (Knowledge society). Ако то бъде построено, може да се 
каже, социалната еволюция е екстеоризирала силата или закона на 
джунглата под формата на морал и закон, или че интелигентността се е 
превърнала в сила, която може да развива и управлява обществото на 
всички организационни нива: възли, клъстери, супер клъстери 
(каквито са днешните държави), регионални клъстери (каквито са 
регионалните съюзи) до управление на мрежата като цяло и 
решаването на глобалните и екзистенциални проблеми. Ако 
човечеството не успее да изгради общество базирано на познанието, 
то грубата сила ще го унищожи.   

Този подход позволява да се очертаят хипотетичните граници на 
бъдещото общество. Без съмнение, разумът ще отхвърли 
идеологическият подход към разбирането и управлението на 
обществото и то  ще се изгради върху основата на науката.  Новото 
общество следва да се разглежда като „един жив организъм”, съставен 
от „органи”, „системи” и „главен мозък”. Това е нова социална 
философия с нова визия за организацията на обществото, за 
протичащите и бъдещите процеси, с нови социални нагласи, 
обществено съзнание и морални ценности. Обществото на 
познанието ще използва технологиите не просто като средство за 
комуникация, база данни, обратна информация, саморегулиране, но и 
насърчава всестранното развитие на личността и интелигентността. 
Основната цел на новото общество е изграждане на един мирен, по-



335 

добър и разумен свят. Това предполага създаването на платформа за 
колаборация и други инструменти, които позволяват интегрирането на 
уменията на всички участващи в процеса на преструктурирането и 
управлението му. Този подход налага всестранното изследване на 
диалектиката между биологичната и социална еволюция, разкриването 
на основните закони на развитието, качествените различия и 
намиране на решение за оцеляване на човечеството през този 
кризисен период.   

Глобалният мозък може да продуцира колаборативна 
„свръхинтелигентност” и представлява ново ниво  в развитието на 
интелигентността и човечеството. При този случай парите престават 
да бъдат фактор в управлението. Като продукт на колаборацията 
науката може да се разглежда като зародиш на глобалният мозък. 
Разликата между екстеоризацията на паметта и мисленето и 
комплексните системи създадени от биологичната еволюция е, че в 
първият случай това се осъществява спонтанно, следвайки логиката в 
развитието на познанието и самата наука, а във вторият случай този 
процес следва да се осъществи от разума след задълбочен анализ на 
множество аспекти на общественото битие. От друга страна, днес 
когато човечеството е изправено пред дилемата оцеляване или 
цивилизационна промяна се налага извода, че за оцеляването му то 
следва да заложи на интелигентността, както е „постъпила” и 
биологичната еволюция преди няколко десетки хиляди години с 
появата на разумният човек като нов вид, а ролята на силата да бъде 
минимализирана, а в обозримо бъдеще и тотално изключена като 
фактор в развитието на бъдещото общество. Оцеляването на 
управляващият елит и оцеляването на човечеството са две съвършено 
различни опции, които взаимно се изключват. Поради 
изключителната важност на проблема за оцеляването на човечеството, 
ще го разгледаме отделно.  

Прехода от колективни към колаборативни производствени 
отношение е условие за преход от йерархична структура към мрежова 
организация на обществото и нов тип икономика, базирана не на 
печалбата, а на знанието. Преходът от капитализъм към общество на 
познанието е комплексен процес включващ множество компоненти, 
които представляват един процес защото са онтологично неделими, 
но по дидактически съображения ще ги разгледаме по отделно. 
Предстоящите промени включват три нива на развитие:  

1. Разглеждане на обществото като един „жив организъм” и 
реорганизирането му по подобие на екосистемите. Такова общество 
би представлявало мрежа от самоуправляващи се общности, организирани в 
мрежова структура.   

2. Разработване на механизъм за управление на мрежата, 
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напомнящ когнитивните функции на главният мозък.  
3. Внедряване на този механизъм в практиката, което означава 

преход от демокрация към колабокрация.  

Човечеството като „екосистема” с „глобален разум”   

Опита да си обясним обществото ни заставя да правим далечни 
аналогии с всичките условности и рискове на подобни опити. Идеята 
за глобален мозък може да се проясни или замъгли, ако го разгледаме 
като поява, функция и развитие. Науката разграничава 
индивидуалното съзнанието като психичен феномен от общественото 
съзнание като философска категория. Отговорът на този въпрос ни 
отвежда до самият преход от биологична към социална еволюция.  

С развитието си обществото формира три основни подсистеми: 
култура, икономика  и управление. Всека една от тези подсистеми 
доминира през определен период от историческото развитие и 
определя развитието на другите две. В Античният свят доминира 
културата, което се  изразява в митологично и религиозно мислене 
както и в стремеж да се осмисли природата на самото съзнание 
особено силно изразено в източните религиозни  и философски 
учения като съединение с бога, прераждане и др. Това е 
продължителен период в развитието на обществото ориентирано към 
разкриване на вътрешният духовен мир на човека и личностното 
усъвършенстване. По-късно доминацията се измества от икономиката, 
което се изразява в ориентация на човечеството към осмислянето на 
външният материален свят и овладяване ресурсите на земята и 
природата. Поставя се началото на технологичните цивилизации. В 
началото на 20-ти век като доминираща подсистема се налага 
управлението. Тази промяна е резултат от ръста на  познанието, което 
прави обществото твърде комплексна система, която е трудна за 
осмисляне като цяло и управлявана еднолично. В резултат от прехода  
от доминацията от икономиката към управлението през този период 
се появиха няколко социално-инженерни проекта за реорганизация и 
управление на обществото, базирани на различни идеологии: 
комунизъм, нацизъм и финансизъм с ясно изразен стремеж за 
световно господство, представяно като Световна революция, 
Хилядолетен Райх и Нов световен ред. Те остават печално известни с 
разрушителният ефект върху обществото, милиони жертви и 
унищожаването на огромни природни ресурси и енергия.  

С ръста на познанието, за да се вземат адекватни решения е 
необходима всеобхватна информация, което е  извън възможностите 
на отделен индивид. При тази ситуация правото за вземане на 
решения и решаване на проблеми се предоставя  на хората, които 
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владеят и контролират ресурсите т.е. на властта и парите. За 
съжаление, нито властта, нито парите имат пряко отношение към 
творческият процес и самият ръст на познанието. По тази причина 
властта се проявява в борба между политически партии с различна 
идеологическа ориентация. Идеологиите по дефиниция са смес от 
верни и погрешни презумпции: леви, десни, либерални, 
консервативни и т.н., което неизбежно води до погрешни  решения. 
Хората контролиращи парите решават проблемите с помощта на 
мозъчни центрове, които ги решават в полза на поръчителя. 
Възникналите глобални и екзистенциални проблеми и хаоса в 
геополитиката днес е доказателство за нефективността на 
съществуващият механизъм за управление и неспособността 
управляащата класа да решава проблемите както на глобално така и на 
национално равнище.   

Предизвикателството днес е – може ли човечеството да се 
организира и управлява по начин осигуряващ оцеляването му? Как да 
се открият онези десетина човека от няколко хиляди експерти в 
определена област, които в колаборация  разполагат с необходимата 
информация, интелектуален и евристичен капацитет за решаването на 
конкретен проблем, както и точните хора, които да внедрят 
решението в социалната практика? Отговорите на тези въпроси може 
да се намерят ако се проучи как самата еволюция решава комплексните 
проблеми.   

Биологичната еволюция може да се опише като информационен 
процес, при който единицата информация определяна като ген 
(носителя на наследствената информация в клетката) еволюира и за 
няколко милиарда години формира две поразителни със своята 
комплексност, целесъобразност и ефективност образувания: екологични 
системи и главен мозък. Екологичните системи осигуряват оцеляването 
на нарастващите по брой и разнообразие растителни и животински 
видове в конкретна среда, а мозъка определя поведението и 
оцеляването на животинските видове. На определен етап от 
развитието на мозъка, еволюция поражда нов биологичен вид надарен 
с разум, наречен Хомо сапиенс. Така се поставя началото на 
социалната еволюция. Екосистемата представлява комплексна 
самоорганизираща се система, представляваща мрежа съставена от 
различни видове организми с йерархично изградени хранителни 
вериги осигуряващи ефективното усвояване и кръговрат на 
минералните ресурси и енергията в условията на конкретна среда. От 
тази гледна точка може да се определи феномена „жива материя” и в 
частност понятието „живот”, както еволюция на информацията, която е 
атрибут на материята; както и категориите „биологична” и „социална 
еволюция”, като  „комплексни системи усвояващи минералните ресурси и 



 

338 

енергия, осъществявайки цялостен кръговрат в природата”. 
Биологичната и социалната еволюция може да се разглеждат като 
изоморфни системи, защото и двете усвояват ресурси и енергия. 
Разликата между тях е в механизма. В първият случай това се постига 
посредством еволюцията на биологичната информация чрез процес, 
формиращ екологичните системи, описван от генетиците с понятия 
като: ген, алели, репликация, ДНК, РНК, геном, генотип, фенотип и 
т.н.; както и процеси протичащи в мозъка определящи поведението и 
адаптацията в животинският свят. Също така при биологичната 
еволюция процеса на самоорганизация е развит до висока степен на 
целесъобразност, взаимозависимост и ефективност, характерен и за двете 
комплексни системи. Когато развитието на мозъка достига ниво при 
което информацията се превръща в знание, се поставя началото на 
социалната еволюция, която може да се определи като еволюция на 
познанието. Следователно, биологичната еволюция е еволюция на 
информацията, социалната еволюция е еволюция на знанието или 
съзнанието. Информацията и познанието могат да се разглеждат и като 
унивесални ресурси, определящи „хранителните вериги и мрежи” в 
екологичните и социални системи. 

От гледна точка на усвояване на ресурсите и енергията 
биологичната еволюция продуцира невероятно разнообразие от 
организми от растителни и животински видове. Процесите 
протичащи в биологичната еволюция се определят от биологични 
закони, а тези в социалната еволюция се определят двустранно от 
социални закони и разума, което определя две относително 
независими, но тясно преплетени линии на развитие: социална еволюция 
и история. Тези линии представляват една „двойна спирала”, 
наподобяваща структурата на ДНК, при която разума определя хода на 
историята, а законите на социалната еволюция определят преходите 
от една епоха от развитието към друга по-висока. Тази система е с 
нарастваща комплексност поради бума в развитието на науката и 
технологиите, който се изразява в процес на глобализация и 
диференциация на обществото.   

При животните мозъкът е орган за управление на поведението, 
адаптирането и оцеляването в околната среда, а при човека мозъка е 
орган определящ развитието на съзнанието и самосъзнанието. На 
ниво общество, съзнанието и самосъзнанието еволюират до 
обществено съзнание и самосъзнание, които метафорично можем да 
определим като „социална екосистема” и „глобален разум”. В 
исторически план обществото се развива от множество племена, 
които се обединяват в народи със специфични културни особености и 
национален суверенитет, а общественото съзнание, представено от 
социалното творчество, създава и усъвършенства оръдия за 
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производство, икономика, култура, религия, морал, естетика, 
философия, наука, технологии и т.н. както и различни форми за 
управление. За около 70,000 години предистория в развитието на 
разума и 10,000 години история, под формата на индивидуално и 
обществено съзнание социалната еволюция достига до етап, при 
който се формира обществено самосъзнание. Общественото самосъзнание 
е факторът, който следва да реорганизира обществото в глобална и 
ефективно функционираща система.   

Социалната еволюция развива вида хомо сапиенс, който усвоява 
ресурсите и енергията еволюирайки от племена в нации, които 
формират верига от подсистеми за овладяване и контрол на 
ресурсите. Експлоатацията на ресурсите минава през три етапа: 
експлоатация на физическият труд, земята и природните ресурси. В 
процеса на това развитие човечеството изобретява парите като 
средство за оценка, овладяване и контрол на ресурсите. За разлика от 
информацията и знанието, парите са плод на договореност  между 
хората или напълно изкуствено създаден  феномен. За разлика от 
информацията и знанието парите могат да се натрупват и контролират 
отделните подсистеми на обществото. Те позволяват да се формират 
елити специализирани в управлението на обществото. Като 
изкуствени образувания властта и парите изграждат йерархическа 
структура, за усвояване и контрол на ресурсите. Прехода от 
финансизма към нов тип общество е преход от изкуствено 
създадените фактори власт и пари към естественият фактор 
определящ еволюцията – информацията и познанието. На практика 
това означава подмяна на елитите контролиращи властта и парите с 
интелектуалният елит, който генерира познанието. Изграждането на 
общество наподобяващо екосистема и глобален мозък управляващ 
това общество е реализацията на този преход.  

Без съмнение външните аналогии са подвеждащи и често 
погрешни. Биологичната и социалната еволюция са различни нива в 
развитието на живата материя и външни аналогии не може  да се 
търсят, защото първата е базирана на развитието на биологичната 
информация, а втората – на съзнанието респ. познанието. Общото 
при тях е, че и двете системи усвояват ресурси и енергия, което 
предполага известна изоморфност или подобие в законите и 
особеностите, които детерминират тези процеси. Съществената 
разлика е, че при биологичната еволюция животинският вид намиращ 
се на върха на хранителната верига, не унищожава ресурсите от по-
ниските слоеве, поради което тя се проявява като балансирана 
целесъобразна и ефективна система. Организацията на тези системи 
поразяват със своята целесъобразност и взаимозависимост и 
ефективност до такава степен, че създават впечатление, че са краен 
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продукт на висш разум или „интелигентен дизайн”, а не резултат от 
действието на една сляпа сила наречена биологична еволюция. При 
социалната еволюция, се наблюдава процес на присвояване и натрупване 
на ресурси и енергия, от елита, който управлява системата и е на върха на 
„хранителната верига”. Исторически това се проявява като 
експлоатация от страна на елитите на робският труд, земята и 
природните ресурси. Всъщност човешката история е история на 
усвояването на ресурсите и енергията. До сега този процес е 
съпроводен с безкрайни войни за ресурси, неефективното им 
използване, разхищение, унищожаване на растителни и животински 
видове, замърсяване на околната среда,  усъвършенстване на оръжията 
до появата на такива, които могат да унищожат човечеството и по-
висшите форми на живот.   

Социалната еволюция е продължение на биологичната от 
момента когато тя превръща информационните процеси в мозъка в 
когнитивни. Това става с появата на език, мислене, които се проявяват 
като съзнание. В този момент, в резултат от генерирането и 
натрупването на знание се появява и обществото като 
самоорганизираща се система и общественото съзнание проявяващо 
се в различни форми: религия, морал, култура, философия, наука и 
т.н. В сравнение с биологичната еволюция при социалната еволюция 
усвояването на ресурсите и енергията се открояват два момента: 
разделение на функциите и натрупване на ресурсите. Разделението се 
изразява в обособяването на три твърде специализирани подсистеми: 
една част от обществото, около 20%  е специализирана в генериране и 
предаване на знанието, която в най-широк смисъл може да се 
определи като култура, Подсистема специализирана в усвояването, 
преработката, разпределението и преразпределението на ресурсите, 
определяна като икономика, в която са заети около 80% и хора заети с 
управление на обществото, съставляваща около 1%. Възможността 
ресурсите да се натрупват, води до класово разделение в обществото. 
Управляващата класа е тази, която присвоява и контролира 
натрупаните ресурси. Исторически това може да бъде робски труд, 
земя и природни ресурси. На определен етап от развитието се 
появяват парите като универсален еквивалент на всички видове 
ресурси. Властта представлява легитимното право да се управлява 
определена общност и като правило се поема от хората притежаващи 
и контролиращи ресурсите.   

Другата съществена характеристика на екологичните системи е 
тяхната ефективност. При машините тя се измерва с коефициентът на 
полезно действие  (energy efficiency, efficiency quotient). Това е 
характеристика, която отразява ефикасността на система, служеща за 
преобразуване на енергия. За екологичните системи този коефициент 
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е около 100%, който е непостижим при машините и обществото, но 
тяхното усъвършенстване се изразява е стремежа тази ефективност да 
се повиши. За съжаление що се отнася до целесъобразността и 
ефективността в организацията и управлението на обществото, те 
винаги са били много ниски. През всички исторически епохи са се 
водили войни съпътствани с унищожаване и прахосване на енергия, 
човешки и материални ресурси. Ако икономистите се опитат да 
определят ефективността на обществото, то следва да отчетат БВП и 
разходите, които произтичат от организацията и управлението му. В 
момента световният БВП възлиза на 70 трилиона долара годишно, от 
който за въоръжаване се изразходват около 1.5 трилиона долара. По 
данни на Световният Икономически форум корупцията възлиза на 3.6 
трилиона долара годишно.[1] Произвеждат се 2 милиарда тона 
отпадъци, унищожаването на които се оценява на около 350 млд 
годишно; 3 трилиона долара загуби от неефективна бюрокрация и 600 
млд долара изразходвани за лобизъм, осигуряващ комфорта и 
печалбите на финансово-корпоративният елит. Ако към тези разходи 
прибавим унищожените ресурси от локални войни, възлизащи на 
трилиони долари; изразходваните средства за пропаганда и 
манипулация на общественото съзнание; погълнатите от либерално 
ориентирани НПО и прахосани от фондове от типа на Отворено 
общество, разточителният и паразитен начин на живот на 
управляващата върхушка; безсмислено унищожаване на растителни и 
животински видове и прахосване на природни ресурси. Нещо повече 
в условията финансизма, по-голямата част от БВП се преразпределя 
към контролиращите ресурсите 1%, а всички държави имат дългове 
близки или превишаващи техният национален БВП. За сравнение 
екосистемите създадени от биологичната имат КПД от 100% то 
ефективността на обществото ще се окаже много ниска. За разумът, 
който има такива постижения като овладяване на космоса, редактиране 
на гени, ИИ и нанотехнологии, това е унизително нисък коефициент 
за ефективност в сферата на управлението на обществото и ресурсите. 
Очевидно е, че между интелектуалният елит генериращ знание и 
управленческият елит има дълбока пропаст. Тя може да се обясни с 
остарелият и вече неефективен управленчески модел изграден от 
политически партии с различна идеологическа ориентация и 
негативната селекцията на партийният елит според лоялност към 
партията и лидера, вместо според творческите способности на 
кадрите. Ясно е също така, че за сега разумът е неспособен да 
организира една рационална и ефективна социална система.   

Ако сравним двете форми на еволюцията откриваме, че най-
вероятната причина е появилата се възможност за натрупване на 
ресурси и заграбването им от онзи 1%, който управлява света. Този 
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процес се съпровожда от егоизъм, алчност и арогантност, които се 
изразяват в упадък на морала на управляващата класа. В този смисъл 
разумът в качеството си на общественото самосъзнание, носител на 
който са представителите на онези 20% генериращи познанието влиза 
в конфликт с морала на управляващите 1%, което не само драматично 
снижава ефективността в усвояването на ресурсите и енергията, но 
води до опасност и от самоунищожение на човешкият род. Посоката, 
в която следва да се търси решаването на проблема с ефективността е 
разумът да победи упадъкът на морала. Самото решение е в промяна 
на статута на натрупваните ресурси и елиминиране на безсмислените 
разходи по надпревара във въоръжаването, корупцията, ликвидиране 
на отпадъците при производството и потреблението и много други. 
Проблемът е как да се опреационализира и реализира подобна 
система. Предлаганата Парадигма е опит да се посочи пътя за 
разрешаването на този проблем.  

Ясно е, че на сегашният етап от развитието си обществото не е 
достигнало до нивото да се организира в глобална, ефективна и 
балансирана система за усвояване на ресурсите и енергията с оглед 
осигуряване  оцеляването на системата като цяло. Да напомним, че 
епохите в развитието на обществото: робовладелство, феодализъм и 
капитализъм отразяват трите нива в усвояването на ресурсите – 
физическия труд като вид енергия, земята и природните ресурси, 
които бяха определени като структуроформиращи фактори, а 
съвременното ниво в развитието е етап от усвояването на човешките 
ресурси в смисъл на интелигентност, развиваща науката и 
технологиите и ориентирана към оцеляване на човешкият род.  

Според  доклад на  Оксфам богатствота на днешните 2,153 
милиадери, превишава това което притежават 4.6 милиарда души, или 
на около 60% от населението на планетата, а най-богатите от тях 26 
милиардери притежават $1.4 трилиона или колкото 3.8 милиарда от 
населението.[2] В случая не говорим за неравенставото като глобален 
проблем. Става въпрос за разликата между екологичните и социалните 
системи, за това че „царят на животните” или „елтът” на хранителната 
верига не заграбва ресурсите на животинският свят, докато социалните 
елити, които са на върха на хранителната мрежа „изяждат” ресусите на 
другите. Въпросът е – може ли да се изгради балансирано и ефективно 
общество съпоставимо с наблюдаваната целесъобразност и 
ефективност наблюдавана в екосистемите, при която елита, появил се 
на върха на „хранителната верига” да се впише в глобалната 
екосистема, без да унищожава ресурсите на „по-нисшите видове”, 
ефективно да управлява усвояването на ресурсите и енергията без да ги 
заграбва и натрупва, функционирайки като  част от тази система? 

Осъзнаването на противоречията в развитието на обществото, 
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провокира появата на неговото самосъзнание, което е ориентирано към 
търсене на начин за разрешаването на тези противоречия и 
осигуряване оцеляването на човешкият род. Формалнологично тук са 
възможни две насоки в по-нататъшното развитие на обществото. 
Едната насока се предлага от управляващият елит, а другата от 
носителите на зараждащото се обществено самосъзнание или 
представителите на онези 20%, които генерират и предават знанието. 
Първата отразява познатият от всички епохи стремеж на 
управляващият елит да увековечи своята власт и я превърне в световно 
господство; втората насока отразява обективният ход на социалната 
еволюция, който променя структуроформиращият фактор, културата 
и формата за управление като неизбежно измита старият елит от 
сцената на историята и го подменя с нов управляващ елит, адекватен 
към постигнатото ниво на развитие.  

Първата насока представлява родължаване на исторически наложилият се 
ход на грабеж и приватизацията до изграждането на завършена йерархия в 
усвояването и контрола на природните и човешки ресурси. Тази насока в 
развитието защитава груповите интереси на финансовият и 
корпоративен елит и се пропагандира от либералните глобалисти като 
Нов световен ред или „свят без войни и насилия”. Геополитиката днес 
упорито работи в това направление и се стреми да изгради 
еднополюсен модел със световно правителство. Очевидно е, че за по-
нататъшното развитие и оцеляване на човешкият род са необходими 
структурни промени и глобален механизъм за управление на 
системата. Ясно е също така, че нито глобалното лидерство, 
представено от полюсните елити, Европейският съюз, 
международните институции от типа на ООН, МВФ, Световната 
банка, мозъчни тръстове и много други органи, не са в състояние да 
управляват тази комплексна система. Доказателство за това са появата 
на глобални и екзистенциални проблеми както и наблюдаваният хаос 
и социална несигурност. Този социален модел изглежда логичен, 
защото се вписва в общоприетата парадигма основана на 
икономическият детерминизъм, но е нереален, защото противоречи 
на законите на социалната еволюция. Той отразява историческото 
развитие на човечеството, а не постигната комплексност и 
потребности налагани от социалната еволюция. Нещо повече, този 
модел е ориентиран към запазване интересите на определена група, а 
не на интересите на човечеството ката цяло. В този смисъл проблемът 
не е в усъвършенстване на самото лидерство, а в промяна на 
съществуващият механизма за управление. Да напомним, че историята се 
пише от субективният фактор или разума, но спиралата на социалната 
еволюция се определя от социалните закони и не зависят от 
желанията на управляващите елити или усилията на управляваните. 
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Този модел е продукт на манталитета на управляващият елит и е 
предпоставка за появата на един от екзистенциалните проблеми на 
съвременното общество. Пропагандираният модел представян като 
Нов световен ред е път към гарантирано самоунищожение на 
човечеството.  

Втората насока в развитието на обществото отразява развитието на 
общественото самосъзнание. Тя може да се опише като изграждане на 
система, фигуративно определяна като мрежа от равнопоставени и 
самоуправляващи се общности, споделящи общи универсални 
морални ценности и функционираща като един организъм или 
екосистема. Тук не става въпрос нов тип комунизъм, защото 
разглеждаме обществото не от икономическа гледна точка; не 
обсъждаме икономическо равенство между индивидите, а го 
разглеждаме от позицията за ефективно усвояване и използване на ресурсите и 
енергията от човечеството ката цяло и оцеляването му като вид. Става 
въпрос за нов тип самоуправляваща се социална система 
наподобяваща екосистемите постигнати от биологичната еволюция, 
без присвояване, натрупване и контрол ресурсите. Ако биологичната 
еволюция постига 100% ефективност в усвояването на ресурсите и 
енергията, то е ясно, че за оцеляването на човешкият род, разума 
следва да постигне подобна или близка до нея ефективност. Става 
въпрос за нов тип икономика осигуряваща ефективното усвояване и 
обмен на ресурсите и енергията, която се основава не на печалбата, а 
на кооперирането и колаборацията между общностите. В този случай 
възникват два въпроса: 1. Как човечеството следва да се реорганизира 
за да изгради икономика наподобяваща екосистема? 2. Как тази 
социална „екосистема” ще бъде управлявана?   

    Изграждане на мрежа от общности наподобяваща 
екосистема   

Без съмнение днес човечеството е в навечерието на 
цивилизационна промяна. Това е време, когато управляващите елити и 
механизмът за вземане на решения стават неадекватни по отношение 
нарасналата комплексност на обществото и неизбежно биват 
замененяни от нова форма на управление и нов елит. Такива 
преходни периоди са много редки, но са закономерност в човешката 
история. Например римските патриции са заменени с феодалната 
аристокрация, която от своя страна е заменена от съвременния 
финансов и корпоративен елит. Променя се съответно и механизма за 
управление. Сега е време финансовия и корпоративен елит и 
контролирания механизъм за вземане на решения, наречен 
демокрация, изродила се вече в технокрация, плутокрация, олигархия 
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и клептокрация да бъдат заменени, по силата на същите закони на 
социалната еволюция. Това, което е сигурно при тези преходи е, че се 
променят структурата, икономическата система, формата на 
управление и управляващият елит. Това, което остава неясно е цената, 
която следва да заплатят управляваните за тези промени.    

Идеологическият подход за реорганизиране на общество, който 
беше използван през 20-ти век доказа своята неефективност и колко 
опасен може да бъде той. Методологичният подход на Новата 
парадигма в търсене на адекватната форма за организация на 
обществото е да се следва мъдростта на природата, заложена в биологична 
еволюция при създаването на комплексни системи. Добре известни 
такива системи са посочените по-горе екологични системи и 
човешкият мозък. Да напомним, че екосистемите са сложни 
биосистеми, изградени от взаимосвързани в мрежа от растения, 
животни и други организми в определен географски район, които 
зависят един от друг и функционират като биотична общност. 
Взаимодействието на екосистемата с физическата среда реализира 
циркулацията на материята и енергията. Те се движат през отделните 
биочастици на екосистемата чрез хранителни връзки, които се 
изразяват в хранителни вериги и хранителни мрежи. По този начин 
екосистемите формират мрежа от рзнообразни организми с ясно 
изразена вертикална структура за пълно усвояване на слънчевата 
енергия и минералите. Този механизъм създава многообразие от 
видове, което поразява със своята взаимосвързаност, целесъобразност 
и ефективност в обмяната на вещвствата и енергията.  

Без съмнение, за да оцелее бъдещото общество трябва да създаде 
социална система, която да осигурява усвояването на природните 
ресурси и енергията, наподобяваща по своята целесъобразност и 
ефективност на биологичните екосистеми. Можем да предположим с 
голяма степен на вероятност, че оптималната структура на бъдещото 
общество ще бъде изградена върху някои от вече познатите 
принципи, заложени в тези системи от биологичната еволюция, която 
ще бъде изоморфна с новата социална структура и функции подобно 
на фило- и онтогензиса. Единствената разлика между екосистемата, 
създадена от биологичната еволюция, и екологичната структура на 
бъдещото общество са човешкият разум и съзнание. Въпросът е как 
разумът да организира тази екологична структура на обществото за ефективна 
обмяна на енергия и ресурси?   

Генерирането и предаването на познанието от поколение на 
поколение е „патент” на социалната еволюция. Организацията на 
общество базирано на познанието следва да наподобява 
организацията на главният мозък и ефективността на екосистемите. 
Главният мозъкът представлява мрежа от неврони. Следователно 



 

346 

обществото следва да бъде структурирано като мрежа от общности, 
носители на специфичен тип познание и свързани по начин 
осигуряващ само-организацията и оцеляването на мрежата. Това може 
да се постигне ако функционирането на мрежата постигане 
ефективността на екосистемите при усвояването на ресурсите и 
енергията.  

В резултат от глобализацията, обществото днес е структурирано в 
около 200 държави с три основни подсистеми; култура, икономика и 
форма за управление. В резултат от диференциацията във всяка една 
държава към посочените три основни подсистеми са формирани 
стотици други подсистеми като образование, здравеопазване, 
комуникации, съд, национална сигурност, финанси, политически 
партии, индустрии, бизнеси и много други. Изобщо всяка възможна 
подсистема може да се оформи като възел от мрежата и да участва в 
усвояването и кръговрата на ресурсите и енергията в нея. В глобален 
мащаб това са десетки хиляди относително самостоятелни като 
съдържание и функции звена, организирани йерархично по 
отношение на главната подсистема и държавата като цяло. Тези 
подсистеми функционират като отделни „организми”, съставляващи 
една глобална социална система, усвояваща материалните ресурси и 
енергията в околната среда, осъществявайки техният кръговрат в 
природата. Проблемът на човечеството днес е, че изградената 
социална структура не работи ефективно подобно на екосистемите 
създадени от биологичната еволюция. Елита, който е на върха на 
„хранителната верига”, „изяжда” натрупва и контролира ресурсите; 
създава предпоставки за конфликти и противоречия, които може да 
доведат до самоунищожението на самата система и човешкият 
род. Решението е в реорганизиране на обществото от йерархическа структура 
в глобална мрежа наподобяваща екосистема изградена от множество различни 
общности. Движещата сила в този процес е циркулацията и обмяната на 
информацията при биологияната еволюция и на познанието при 
социалната еволюция. По тази причина познанието се явява като 
„храна” в „хранителните вериги” и „хранителните мрежи” на 
социалната система, с ясно изразна вертикална структура определяна 
от нивото в развитието на интелигентността, образованието и морала 
както на отделните индивиди, така и на общностите, които образуват 
„възлите” на мрежата и изгражданите от тях клъстъри. Тази мрежа ще 
бъде организирана многомерно, в зависимост от нивото и характера 
на проблемите, които трябва да бъдат решавани според различни 
критерии: географски – от села, градове, области, нация, регион, до 
глобално ниво; според естеството на самите проблеми – образование, 
здравеопазване, икономика, култура, етнос, спорт, свободно време, 
семейство и т.н. Тези общности може да се разглеждат като „възли” от 



347 

глобалната социална мрежа. За целта е необходимо да се оптимизира 
комуникацията между тях като се изградят взаимовръзки, симулиращи 
устройството на мозъка. Така мрежата ще наподобява структурата на 
мозъка и тялото и ще симулира някои от техните функции. 
Проблемите ще се решават от виртуалната интелигентност в интерес 
на общностите и обществото като цяло, а не в интерес на едната или 
другата привилегирована група. Корупцията по принцип се изключва, 
защото не е възможно да се корумпират вземащите решения експерти, 
които дори не се познават, а от друга страна при различия в мненията 
се формират два или повече модела, които се проверяват как работят в 
самата практика.    

Между биологичната и социална екосистеми има принципно 
сходство и качествено различие. И двете системи са организирани 
върху общи принципи: ефективност в усвояването и използването на 
ресурсите и енергията. Качествената разлика се определя от факта, че 
биологичните екосистеми са изградени върху основата на 
йерархически изградени хранителни вериги на върхът, на които са 
най-силните за конкретна екосистема животински видове. Много 
често това се определя като „закон на джунглата” и механично се 
пренася в обществените отношения, което поражда концепции от 
типа на социалният дарвинизъм. Обществото обаче не е джунгла. 
Качествената разлика между животинските видове и човека е 
наличието на разум. Когато този разум достигне нивото в своето 
развитие, при който интелигентността и морала се интегрират в това, 
което определяме като „мъдрост”, то обществото може да се 
реорганизира в мрежова структура с ясно изразена йерархия 
представляваща „интелигентна верига” от индивидите съставящи 
отделните възли, клъстери и мрежата като цяло. Понеже движещата 
сила в развитието е познанието, то за „храна” на обществото следва да 
се приеме предаването на информацията и познанието в частност. По 
тази причина на върха на тази верига ще се намират най-
интелигентните и морални индивиди, които генерират новата 
информация и решават проблемите на съответното ниво. Всички 
останали индивиди съставят отделните клетки, органи и системи на 
социалната екосистема. Ако сравним социалната екосистема с човека 
като индивид то организацията наподобява  „тяло” и „главен мозък”. 
Ако сравним тази йерархическа структура с йерархията на 
съвременното общество очевидно е, че йерархията изградена на базата 
на притежаваните и контролирани ресурси създадена от днешният 
финансов и корпоративен елит, следва да се замени с йерархия на 
интелектуалният елит на всички нива. По този начин върховенството 
на закона се подменя  с върховенство на морала. Това е естественият 
ход в развитието, защото само тази система може да осигури 
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устойчивост в развитието и оцеляването на вида хомо сапиенс.  
Създаването на мрежа, наподобяваща екосистема с глобален разум, 
изглежда като нещо съвсем ново. Всъщност това не е така. Както беше 
посочено, всички компоненти са налице и отдавна се използват в 
различни области. Ключовият момент в случая е комуникацията. Тази 
мрежа не е нищо повече от подмяна на платформата, върху която 
социалното творчество работи в областта на науката (печатарската 
преса) със дигитална платформа, която работи в реално време. 
Социалното творчество е старо колкото света, а дигиталните 
платформи и колаборативният софтуер се създават и използват от 
Уикипедията и бизнеса. Няма нищо принципно ново, просто нов 
подход за решаване на проблемите според постигнатото ниво на 
развитие. Възниква въпроса как се решава въпроса с устойчивостта и 
ефективността от действащият управленчески механизъм днес и 
доколко той е съпоставим с с устойчивостта е ефективността 
постигната от екосистемите.   

Това, че обществото трябва да се развива устойчиво не подлежи 
на съмнение. По тази причина Общото събрание на ООН през 2015 
г. прие „17 цели за устойчиво развитие”, които трябва да бъдат 
реализирани до 2030 г. Тези цели са насочени към: 1. Ликвидиране на 
бедността, 2. Ликвидиране на глада, 3. Добро здраве и благополучие, 
4. Качествено образование, 5. Равенство между половете, 6. Чиста вода 
и канализация, 7. Достъпна и чиста енергия, 8. Достоен труд и 
икономически растеж, 9. Индустрия, иновации и инфраструктура, 10. 
Намаляване на неравенството, 11. Устойчиви градове и общности, 12. 
Отговорно потребление и производство, 13. Действия в защита на 
климата, 14. Животът под водата, 15. Животът на сушата, 16. Силни 
институции за мир и справедливост, 17. Партньорства за постигане на 
целта.[3] Разбира се предвидени са и няколко стотин милиарди за 
обезпечаване реализацията на тези цели. Изглежда парадоксално, но 
не е трудно да се забележи, че днес пет години по-късно, почти нищо 
съществено не е постигнато. По-скоро показателите за повечето от 
целите са се влошили и най-вероятно до 2030 г., нищо от посоченото 
няма да се реализира. Все пак чисто спекулативно да допуснем, че 
посочените целите са реализирани в 100%. В същото време 
статистиката през 2030 г., показва, че военните разходи са се 
увеличили с 10%, броя на военни бази, ракети, самолети и 
конвенционно въоръжение е нараснал с 8%; Космосът е 
милитаризиран; няколко локални войни и цветни революции са 
опустошили 3-4 страни;  корупцията се увеличила с 5%; нова вълна от 
вирусна епидемия е унищожила ресурси оценявани са трилиони 
долари и създавани от поколения; безработицата в резултат от 
автоматизацията е достигнала 20%, бедността е ликвидирана с 
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въвеждането на безусловен (или универсален) доход, но 
престъпността, наркоманията и самоубийствата са се увеличили с 5%, 
а Часовника на Страшният съд се е преместил с 1 мин напред и всяка 
неволна грешка може да отприщи конфликт с потенциално 
апокалиптичен изход. Какво прави ООН? Разработва нова Програма 
за устойчиво развитие с бюджет от няколко трилиона? И все пак да не 
забравяме, че допускането за 100% реализация на програмата за 
устойчиво развитие на ООН си остава спекулация. До тогава парите 
по програмата със сигурност ще бъдат усвоени, но нито бедността, 
нито глада ще бъдат ликвидирани, само броя на милиардерите е ще е 
пораснал от 2,200 на 2,500; да не говорим за неравенството и 
качеството на образованието, което много неправителствени 
организации целенасочено се стремят да унищожат.  

Ако сравним Програмата на ООН за устойчиво развитие с 
механизма определящ целесъобразността в организацията и 
ефективността на екосистемите при усвояване на ресурсите и 
енергията, ще констатираме, че устойчивото развитие при 
екосистемите се определя от три фактора: а) видовете, които са на 
върха на хранителната верига или „царете на джунглата” не натрупват 
и не прахосват ресурсите и енергията на по-нисшите видове; б) 
екосистемите не се „управляват” от най силните, а се самоорганизират; 
в) кръговрата на ресурсите и енергията се осъществява посредством 
изграждането на „хранителни мрежи”. За сега днешната социална 
система прави точно обратното. Тези на „върха” заграбват ресурсите и 
управляват системата посредством контрола на универсалният 
еквивалент на ресурсите – парите. Извода от урока на природата е, че 
устойчивост и ефективност в развитието на обществото не може да се 
постигне посредством програми с финансово обезпечени цели както 
приетите от ООН, а посредством реорганизация на обществото върху 
принципите заложени от природата в екосистемите. Това означава, че 
ефективността и целесъобразността в организацията на обществото да 
направи природните ресурси общодостъпни за всички свои членове, а 
заграбеното от елитите се трансформира в обществени фондове и 
обществото да се изгради като самоорганизираща се и 
самоуправляваща се мрежа. Вероятно това звучи утопично,  дори 
абсурдно. Да напомним, че абсурдността е въпрос на гледна точка. 
Формалната логика се определя от „опреационната система” на 
индивида или обществото. Преди Коперник когато хората са вярвали, 
че земята е плоска и център на Вселената, а слънцето и звездите се 
движат около нея е било „абсурдно” допускането, че слънцето е 
центъра на планетарната система, а земята гравитира около слънцето. 
Днес вече никой не вярва, че земята е плоска и център на Вселената и 
подобно твърдение би било нелогично и дори абсурдно.   
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От позицията на икономическият детерминизъм, идеята 
обществото да се организира върху принципи използвани от 
биологичната еволюцията при създаването на екосистеми и всеки нов 
поглед за ресурсите и „святата частна собственост”, действително 
изглежда абсурдно. От позицията на обществото разбирано като 
информационна система или „жив организъм” ориентирано към 
ефективното усвояване на ресурсите и енергията е абсурдно да се 
приема, че посредством преразпределение на богатството към 1% от 
населението или едно общество основано на егоизъм, алчност и  
демагогия, може да се осигури устойчивост в развитието и оцеляване 
на човечеството. От гледна точка на целесъобразността в 
организацията и ефективността във функционирането на системата, 
възниква въпросът – разумно ли е да се изразходват един трилион 
долара годишно за въоръжаване и 3.6 трилиона за корупция? Не е ли 
абсурдно 3.8 милиарда души на планетата да живеят с 2 долара на ден, 
само за да може 26 души да си почесат егото? Следователно въпроса 
дали прилагането на принципите използвани от еволюцията при 
създаването на екологични системи или заграбването на ресурсите, 
противопоставянето, надпреварата във въоръжаването и т.н. са 
абсурдни или не, се определя от валидността на парадигмата и се 
свежда до определяне коя от двете парадигми съответства на 
съвременното ниво от развитието на обществото: икономическият 
детерминизъм или разбирането за обществото като „жив организъм” 
или самоорганизираща се система.   

В случая е възможно и друго обяснение. За по-кратко ще го 
поясним с пример. В зората на демокрацията през 1989 г. 
Европейският Съюз предложи три програми за подпомагане на 
държавите от Източна Европа за присъединяване към ЕС. Програмата 
ФАР (PHARE) имаше за цел: 1. Укрепване на публичната 
администрация и институциите, за да функционират ефективно в 
рамките на Европейския съюз. 2. Насърчаване на сближаването със 
законодателството на Европейския съюз (достиженията на правото на 
Общността) и намаляване на нуждата от преходни периоди. 3. 
Насърчаване на икономическото и социално сближаване. Програмата 
САПАРД (SAPARD или Special Accession Programme for Agriculture 
and Rural Development) беше предназначена за подпомагане 
развитието на селското стопанство и селските райони в страните от 
Централна и Източна Европа преди присъединяването им към ЕС. 
Програма ИСПА или „Инструмент за структурна политика за 
предприсъединяване“ (ISPA, или Instrument for Structural Policies for 
Pre-Accession) имаха аналогични благородни и достойни за 
адмирации цели. И  трите  програми бяха щедро осигурени 
финансово. Днес 20 години след включването на България в тези 
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програми, може да видим състоянието на администрацията, съдебната 
система, икономиката и селското стопанство. На практика парите от 
тези фондове потънаха в джобовете на тези, които продадоха 
суверенитета и интересите на страната и осъществиха печално 
известният „преход към демокрация”. Човек неволно се пита дали не 
става въпрос за една перфидна технология за прокарване на 
определени цели маскирани с добри и благородни намерения, 
крайната цел на която е да селектира и  „подготви” кадрите за прехода 
като ги корунпира и постави в зависимост от Манипулатора създал и 
финансирал програмите? Разбира се, това звучи чудовищно, но ако 
съществува технология за въвличане на страните в дългова 
зависимост, описана в „Изповедта на един икономически убиец” от 
цитираният по-горе Джон Пъркинс, то е близко до ума, че подобна 
технология може да е приложена и за страните от Източна Европа. 
Все пак криминалният преход трябва да има някакво разумно 
обяснение. 

Въпроса е дали и Програмата на ООН с поставените 17 цели за 
устойчиво развитие не цели да преразпредели едни пари към 
джобовете на тези, които ще проправят пътят към Новият световен 
ред. След 20-30 години  това ще бъде ясно, но тогава никой няма да си 
спомня за тази Програма на ООН, както и никои не си спомня днес за 
ФАР, САПАРД и ИСПА, но светът ще бъде друг. Той ще бъде не 
какъвто е представен в посочените цели, а какъвто е замислен от 
Манипулаторът, който е разработил и финансирал програмите. Да се 
представя желаното от масовото съзнание като цел на предлаганите 
политики, замаскирани с манипулативна и пропагандна фразеология е 
самата същност на политическата манипулация. В това се изразява и 
циничното лицемерие и коварността на финансизма, което наред с 
егоизма и алчността е един от трите основни стълбове, върху които се 
изгражда системата. Разбира се може да се спори дали посоченият 
феномен е резултат от поразителната некомпетентност и 
безпомощност на глобалното лидерство, дело на задкулисен 
Манипулатор или смесица от двете. Това обаче няма никакво 
значение, защото проблемът е в ефективността на глобалното 
лидерство, механизма за вземане на решенията и решаването на 
проблеми, както и начина за реализация и контрола на взетите 
решения.   

Може да се състави дълъг списък от целеви програми, 
разработени на национални нива, Европейски Съюз и международни 
институции. Това, което е сигурно е, че парите се усвояват от онези 
10% представители на „привилегированото духовенство” съставено от 
добре платени експерти, професори и политици, осигуряващо 
статуквото, но ефективността на програните остава много 
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съмнителена. Прави впечатление, че глобалните и национални лидери 
не анализират възникващите противоречия и проблеми, не търсят 
структурни промени в обществото и не се предлагат никакви 
радикални промени. Тук възникват няколко политически некоректни 
въпроси. Какъв е смисъла от Съвета за Сигурност, ако той не е в 
състояние да предотврати нито един локален конфликт? Каква е 
ползата от СЗО ако тя не може да предотвратява опасността от 
глобални епидемии или какъв е смисъла от съществуването на самото 
ООН, ако то не предлага визия за бъдещето на обществото и неговото 
оцеляване? Може ли ООН и националните елити да предложат 
механизъм за вземане на ефективни решение и разрешаване на 
глобалните и екзистенциални конфликти? Колко ефективен е 
глобалният механизъм за управление и какъв е манталитета на 
управляващите? Не става ли въпрос за доминирането на едно 
имперско мислене на нивото от 19-ти век когато „англосаксонското 
превъзходството” е трябвало да управлява икономически неразвити 
народи? Да, в продължение 10,000 години обществото е управлявано 
от елит, но развито до нивото на комплексна система се изисква нова 
структура и нов механизъм за саморегулация и самоуправление, а това е 
принципно различен механизъм за вземане на решения и разрешаване 
на проблеми от използваният днес.  Решението е в реорганизацията 
на обществото с преход от йерархическа структура към хоризонтална 
или мрежова структура нподобяваща и функционираща като 
екосистема. Това изисква множество промени налагани от 
обективният фактор и такива реализирани от общественото 
самосъзнание. Поради изключителната важност на тези промени, ще 
ги разгледаме по-подробно когато анализираме същността и 
проблемите на самия преход.  

Създаване на механизъм за управление на обществото 
симулиращащ устройството и функциите на човешкият 
мозък     

През феодализма съдбата на индивида се определя от произхода, 
при капитализма – от парите, а в обществото базирано на знанието 
съдбата ще се определя от степента на усвоеното знание и 
интелигентността. Понеже онто- и филогенезиса са изоморфни, то 
тази особеност може да се проследи и в историческото развитие на 
обществото. До края на 19-ти век съдбата на племената, държавите и 
империите се е определяла от родените да управляват. С появата и 
утвърждаването на „финансовият капитализъм”, съдбата на 
човечеството се определя от притежателите на парите и 
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контролиращи ресурсите. Близко до ума е, че общество базирано на 
все по-нарастващото познание ще бъде управлявано от 
интелектуалният елит на човечеството.  

Ако човечеството като комплексна система може да съществува 
само под формата на мрежа изградена от хиляди общности с различна 
култура, обединена от универсални морални ценности, изграждащи 
нов тип глобална икономика базирана на екологични принципи, то 
явно се нуждае и от нов тип и качествено различен механизъм за 
управление. Този механизъм следва да се основава на сумарният 
интелектуален капацитет на отделните общности, представляващи 
отделните „възли” на тази мрежа, както и сумарният интелектуален 
потенциал на самата мрежа. Този механизъм може да се оприличи на 
глобален мозък продуциращ виртуална интелигентност, която е в 
състояние да развива мрежата, да осигурява нейната цялост и 
оцеляването на човешкият род. Голямото предизвикателство днес е 
може ли общественото самосъзнание да реорганизира обществото от 
система експлоатираща природните и енергийни ресурси в такава 
осигуряваща тяхното ефективно използване, управлявана от 
виртуалната интелигентност на „глобалният мозък”.   

Без съмнение решаването на глобалните и екзистенциални 
проблеми е най-голямото предизвикателство пред човечеството в 
началото на 21-ви век. Теоретически всяко предизвикателство открива 
възможност за поява на еквивалентна по значимост иновация. 
Създалата се в наши дни ситуация на привидна безизходност не е 
прецедент. Исторически аналогии са навечерието на падането на 
Римската империя и срива на монархическия институт след края на 
Първата световна война. Това са периоди когато управляващите елити; 
патриции и феодална аристокрация са били помитани от 
историческата сцена от обективните закони на социалната еволюция 
поради неадекватността им по отношение на променилият се вече 
свят, който се нуждае от нов елит и нов механизъм за управление на 
обществото. Без съмнение подобна ще бъде съдбата и на днешният 
финансово-корпоративен елит, който е погълнат от илюзиите си за 
Нов световен ред.  

Най-важната особеност за такива периоди е, че всички форми на 
субективният фактор: власт военна сила, политика и пари, стават 
безсмислени, защото движещите сили на протичащите промени са 
законите на социалната еволюция, която няма разум и действа като 
сляпа сила. По тази причина тя не ги припознава и напълно игнорира. 
За съжаление властващият елит не осъзнава своята неспособност да 
управлява такава комплексна система като съвременното общество, 
както и неизбежността от предстоящият крах на системата. Видимата 
част от този процес е влошаване на международните отношения, 
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поляризация на нациите, повишено напрежение, нарастващи 
противоречия, хаос и несигурност. Неспособността и 
некомпетентността на управляващите елити да вземат правилни 
решения предизвикват появата на национални и глобални проблеми. 
Това тласка човечеството към сблъсък между политическите полюси с 
непредвидими последици и възникването на екзистенциални 
проблеми заплашващи оцеляването на човешката раса. Обективната 
необходимост от смяна на съществуващия механизъм за вземане на 
решения се дължи на промените, направени от експоненциалния ръст 
на познанието, което прави обществото комплексно и трудно за 
разбиране и управление от репрезентативната демокрация, изродила 
се вече в плутокрация. В резултат на това съществуващите и добре 
известни форми на управление, основани на борба между 
политически партии и различни идеологии, и задкулисие използващо 
парите като лост за манипулирането на обществото стават 
неефективни. Следователно, глобализиращото и диференциращо се 
общество изисква нова форма на управление, адекватна на 
постигнатата вече комплексност. Човечеството днес има нужда от нов 
механизъм за вземане на решения и решаване на проблеми както и 
смяна на днешния елит с хора, които могат да решат възникналите 
проблеми. Това може да бъде само нов колаборативен механизъм за 
управление и интелектуален елит с високи морални качества.    

Независимо от действията на управляващите национални и 
световни елити както и на манипулациите от страна на задкулисието, 
 в обществото протичат и процеси детерминирани от социалната 
еволюция. Те могат да се открият и в трите подсистеми – икономика, 
култура и управление. Единствено правилния ход е тези процеси и 
тенденции да се осмислят като същност и потенциал, да се подкрепят 
и по възможност целенасочено да се засилят, защото те произтичат от 
обективния ход на развитието.  

Такава тенденция в областта на икономиката е създаването на 
виртуална валута като алтернатива на декретните пари. Този акт има 
потенциала не само да реорганизира финансовата система, която е в 
основата на икономиката, но и да преобрази обществото до 
неузнаваемост само за няколко десетилетия. Това е възможно да се 
постигне като разработената блокчейн технология се приложи и в 
други области свързани с ценности и доверие. Специалистите в тази 
област предвиждат създаването на нов слой, надграждащ 
съществуващия интернет, наречен интернет на ценностите (Value 
Web), обхващаш всички сфери и дейности до изграждане на 
качествено нов тип електронно правителство основано изцяло на 
блокчейн технологиите.[4], [5], [6],

,
 [7], [8] 

В областта на културата се забелязва утвърждаване на появилото 
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се след Възраждането обществено самосъзнание. Това е обективна 
тенденция в развитието на обществото с изключителен потенциал 
като се има предвид, че промените налагани от социалната еволюция 
започват с културна революция, които променят икономическите 
отношения и завършват с подмяна на управляващия елит. Носителите 
на обществено самосъзнание са хора с морални ценности, които са 
свързани с прехода към постиндустриалното общество, оцеляването 
на човечеството и управлението на бъдещото общество. Това е 
бъдещият интелектуален елит, който ще замени морално деградиралия 
финансово-корпоративен елит.    

В сферата на управлението също има ясно очертана тенденция. 
Генерираните проблеми от системата са толкова комплексни, че не са 
във възможностите на професионалните политици и корумпираните 
политически партии да вземат адекватни решения. За тази цел те са 
принудени да възлагат решенията на тези проблеми на създавани аd 
hoc тинк-танк групи или постоянно действащи мозъчни центрове, с 
които не винаги се съобразяват, защото решенията им може да 
противоречат на груповите и политическите интереси на 
управляващите. Световното правителство разполага с мозъчни 
центрове, които са създадени през последните десетилетия. Например 
милиардерът Морган създава „Съвета по международни отношения” 
през 1921 г.,  който контролира такива важни структури като 
Федералния резерв на САЩ, Ню Йоркската фондова борса и 
водещите средства за масова информация в САЩ и други страни. 
През 1954 година е създаден Билдербергският клуб, който обединява 
работата на американските и европейските политически, бизнес 
елити, представители на кралските семейства и пр. През 1968 г. е 
създаден Римският клуб, който включва представители на световния 
политически, финансов, културен и научен елит. През 1971 г. Клаус 
Шваб създава икономическият форум в Давос. През 1974 г. е 
създадена Тристранната комисия, която координира работата на 
САЩ, Западна Европа и Япония с идея за създаването на глобално 
планиране и дългосрочно преразпределение на ресурсите. Военните 
блокове също са част от това глобално управление. Проблемът на 
тези мозъчни центрове е в това, че те са създадени за да подържат 
статуквото, а не да разработят визия за бъдещото общество. Подбират 
се експерти да кажат това, което управляващите елити биха искали да 
чуят. Затова тези центрове остават в границата на съществуващата 
парадигма за обществото. Работейки за запазването на статуквото те 
игнорират наличието на обективните закони в развитието на 
обществото, задълбочават противоречията и глобалните проблеми, 
противопоставя очерталите се полюси,  повишава хаоса в 
геополитиката и тласка човечеството към самоунищожение. 
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Възниква въпроса, ако социалните инженери от задкулисието 
предлагащи Новият световен ред, тотален контрол на населението с 
използването на модерни технологии и ИИ, не е решение за 
управлението на бъдещото общество, тогава как ще изглежда реалната 
форма на това управление? Ясно е, че все по-нарастващото знание се 
съхранява в милиони книги, а върховото знание е разпръснато в 
няколко десетки хиляди глави. Един от проблемите е как то да се 
организира по начин, който да се използва правилно и как да се 
намерят хората, които са носители на този потенциал. Това е голямо 
предизвикателство и отлична възможност за реорганизиране на 
обществото както и за най-ефективно използване на непрекъснато 
нарастващото познание. Разбира се, решението може да бъде 
предложено само от науката и технологиите. Природата е решила 
подобен проблем посредством появата на разум и съзнание. Това 
означава, че е необходимо да се разработи механизъм, наподобяващ 
човешкия мозък с потенциала за вземане на решения и възможност за 
решаване на проблеми на всички нива. Такъв механизъм трябва да 
наподобява структурата и функциите на човешкия мозък и да се 
оформи като глобален разум. Глобалният разум може да бъде 
определен като интелигентна самоорганизираща се система, която организира 
интелекта на носителите на върховото познание в световна информационна 
мрежа.    

Идеята за глобалния мозък не е нова. Тя е лансиран от 
английския пионер на научната фантастика Хърбърт Уелс и 
представена в книгата „Световният мозък“. Това е сборник с есета и 
лекции по темата, написани между 1936 и 1938 г.[9] Създаването на 
такава информационна система Уелс разглежда не като научна 
фантастика, а като реална възможност. Проектът е представен като 
създаване на „Световна енциклопедия“, която ще предостави на 
„глобалните граждани“ достъп до универсални информационни 
ресурси и ще допринесе за мира в света. Артър Кларк, в книгата си 
„Профили от бъдещето“ (1962 г.), доразвива тази идея, като 
предполага, че Световният мозък ще бъде реализиран на два етапа: 
създаване на „Световна библиотека“ и „Суперинтелигентен изкуствен 
интелект“,  достъпни до всички чрез терминали.[10] Днес много автори 
смятат, че Уикипедия е реализация на идеята на Уелс за създаването на 
„световна енциклопедия”, а интернет е начинът за осъществяване на 
втория етап.    

Има още една коренно различна хипотеза за развитието на 
глобалния мозък. Тя е представена от Питър Ръсел. Според него с 
развитието на интернет, който свързва хората в една общност и 
еволюцията на човека достига до ниво на духовно пробуждане и 
създаването на колективно съзнание, което може да спаси 
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човечеството.[11] Това е една от формите на трансхуманизма като 
интелектуално течение за развитието и усъвършенстването на 
човешките възможности посредством модерните технологии.    

Тук ще се съсредоточим само върху една коренно различна 
възможност за изграждане не само на глобална информационна 
система, като алтернатива на посочените по-горе варианти, но и като 
механизъм за управление на обществото. Това е възможността да се 
създаде колаборативна платформа, чрез която да се изгради мрежа от 
самоселектирали се експерти. Такъв модел изгражда структура  
наподобяваща организацията на човешкия мозък и симулира 
когнитивните му функция. По този начин може да се формира 
виртуален глобален разум. Днешните комуникационни инструменти 
позволяват да се свърже практически цялото население на планетата в 
една мрежа, наподобяваща интелигентен жив организъм. В същото 
време този модел е начална стъпка към преструктурирането на 
обществото от йерархична в мрежова структура, която е необходима за 
съществуването на всяка суперсложна или комплексна система, 
наподобяваща екосистема.    

Този хипотетичен механизъм за колаборативна интелигентност 
следва също да премахне всички недостатъци и ограничения на 
съществуващия колективен механизъм за управление и да предложи 
нови, по-големи възможности за адекватни решения. Поради тази 
причина те следва да се подчиняват на специфични изисквания, които 
могат да бъдат формулирани априорно като основни принципи и 
изисквания за изграждането на въпросният механизъм и вземаните 
решения:    

В този смисъл решенията трябва:  

• Да се вземат на нивото, на което те възникват, и от засегнатите 
хора.    
• Да предлагат възможност за включване на всички слоеве на 
обществото, провокирайки тяхната социална активност и 
социално творчество.    
• Да изключват по принцип корупционни практики и 
лобиране.    
• Да са в полза на обществото като цяло, а не в интерес на 
привилегировани групи в обществото.    
• Да променят положително социалното съзнание чрез 
насърчаване на високи морални стандарти на гражданското 
общество.    
• Да променят структурата на обществото в процеса на неговото 
развитие.    
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        Сложността на глобализиращото и диференциращото се 
общество е сравнима само със сложността на човешкия мозък. 
Човешкия мозък е решението на природата за комплексността. Този 
механизъм за разрешаване на проблеми е откритие на природата и се 
е усъвършенствал в продължение на 2,5 милиона години. Разумният 
подход за решаването на проблема за нарастващата комплексност на 
обществото е човечеството да следва мъдростта на природата и 
създаде механизъм симулиращ принципите и устройството и 
когнитивните функции на мозъка. За съжаление механизма на 
творческото мислене за сега остава мистерия и като генезис и като 
процес. Гении са се раждали в полуграмотни семейства, а децата на 
самите гении, най-често остават посредствени. Някой смятат, че 
идеите им се диктуват от боговете, други ги виждат в съня си. 
Метафората за „окабеляването на мозъка” отразява непознаването на 
този все още мистериозен процес. По тази причина, усилията на 
либералните глобалисти да ограничат качественото образование само 
до децата на по-богатите е престъпление срещу човечеството. Никой 
не знае от къде ще се почви един нов Кант или Гаус, а вярата, че това 
може да бъде само някой от „по-висшата класа” е още една тяхна 
илюзия. От друга страна самия процес за генериране на ново 
познание е твърде мъгляво. Психолозите са открили, че високият 
коефициент на интелигентност сам по себе си не гарантира 
креативност. Много по-значими са особеностите на личността. 
Широкият спектър от съчетаване на креативни особености и 
личностни качества, правят всеки конкретен творчески процес 
уникален. Като индивидуални творчески особености, психолозите 
акцентират върху няколко фактора, между много други:  разнопосочното 
мислене (divergent thinking) е способността да се обмислят множество 
идеи от една изходна  позиция. Това е проява на „не линейно” 
мислене където идеите се генерират някак си спонтанно, без видима 
логическа връзка и за относително кратко време. След 
разнопосочното мислене, идеите се организират и структурират, като 
се използва конвергентно мислене, което следва определен набор от 
логически стъпки за достигане до едно решение, което в повечето 
случаи е и правилното решение. Концептуалното разширяване (conceptual 
expansion) представлява способност да се формират нови концепции в 
процеса на творческото мислене и решаването на проблеми 
посредством генерирането на нестандартни идеи. Преодоляване на 
ограниченията на знанието (overcoming knowledge constraints) 
представлява способност да се преодолява влиянието на наличното 
познание върху творческият процес, често определян по-образно като 
преодоляване на „евристични бариери”.   

Това, което знаем със сигурност е, че човешкият мозък е съставен 
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от две полукълба със специализирани функции, чийто неврони 
работят на „колаборативен” принцип. Невроните в мозъка се 
„обучават” десетилетия, за да станат „експерти” в определена област 
на знанието и да вземат решения, осигуряващи оцеляването и 
благополучието на индивида. Когато индивидът е изправен пред 
определен проблем, мозъчните клетки се асоциират помежду си, за да 
намерят решение; при това не всички клетки, а само „експертите”, 
свързани с конкретният проблем. Те не „гласуват” и не могат да бъдат 
„корумпирани” от други клетки, органи или системи. На този начален 
етап за изграждането на въпросният механизъм ще бъдат използвани 
само три принципа симулиращи работата на мозъка: „латерализация”, 
използването на алгоритми и самоселекция на „невроните” вземащи 
участие в неговото функциониране.     

Латерализацията на мозъка се изразява в това, че двете полукълба 
са свързани с различни функции и са специализирани в 
интерпретирането на една и съща информация, но по различни 
начини, което определя известна асиметрия, дублиране на функциите 
и доминиране на едното полукълбо. Например дясното полукълбо е 
свързано с пространствените възприятия, а лявото се свързва с езика и 
аритметични операции. Билатералният принцип в механизма за 
вземане на решение не е нещо ново. Социалната практика го е 
преоткрила и използва в някои случаи когато проблемите са много 
сложни и решението не може да бъде постигнато от индивидуалната 
или колективната интелигентност. Това налага анализа на проблема да 
бъде  разгледан от всички възможни аспекти при частично дублиране. 
Например, в съдебната практика прилагането на този принцип се 
изразява в това, че виновността на подсъдимият се определя от 
съдебните заседатели, а съдиите определят присъдата. В 
законодателството това се проявява в създаването на двукамерни 
парламенти с различни функции и правомощия. През последните 
десетилетия с появата на много сложни проблеми, възникват мозъчни 
центрове и специално създадени тинк танк  групи, които използват 
научни методи за решаването на проблемите. Те работят в услуга на 
различни обществени организации, министерства и правителства. 
Очевидно е, че при решаването на много сложни проблеми е 
необходимо наличието на два относително независими, но тясно обвързани 
центрове за вземане на решение, които разглеждат проблема от различен 
ъгъл, но вземат съвместно крайно решение. Това налага 
необходимостта модела за управление на бъдещото общество да 
включва два относително независими центъра, но работещи в 
синергия по аналогия със структурата и функциите на човешкия 
мозък. Двете „хемисфери” на новият механизъм са легитимните 
институции и постоянно действащият виртуален тинк танк.  
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Принципа на алгоритмизация изисква в управленческият механизма 
за да се вградят алгоритмите,  които са заложени в когнитивните 
функции на мозъка. Основните функции  при мисловният процес са 
вземането на решения и решаването на проблеми. От психологична 
гледна точка, разликата между двата процеса е в това, че при вземането 
на решение се прави избор между няколко възможни алтернативи. 
Решаването на проблеми е по-сложен процес, защото наличната 
информация не е достатъчна и е необходимо да бъде генерирана 
допълнително нова информация. По тази причина алгоритмите, по които 
работи мозъка в тези два случая са различни. Тази разлика следва да се 
отчита от платформата като в нея се вграждат въпросните алгоритми, 
за да направляват процеса на колаборацията. За целта при случаите за 
вземане на решение се залага алгоритъм, по който според психолозите 
работи човешкия мозък включващ седем стъпки: 1. Описание на 
проблема, 2. Набиране на релевантна информация, 3. Определяне на 
възможни алтернативи, 4. Определяне на критерий за оценка на 
алтернативите, както и краткотрайни и дълготрайни последствия, 5. 
Избор на една от възможните алтернативи, 6. Реализиране на тази 
алтернатива в практиката и 7. Проверка правилността на решението и 
промени, ако се налагат такива. Ако се решава проблем то алгоритъма 
използван от мозъка е по-сложен и включва 6 основни стъпки,  всяка 
от които има по няколко вътрешни нива за развитие. Основните 
стъпки са: 1. Дефиниране на проблемната ситуация, 2. Анализ на 
проблемната ситуация, 3. Описание на идеалното решение, 4. 
Разработка на приложим модел на решението, 5. Внедряване на 
решението и 6. Наблюдение на резултатите, оценка и промени ако 
такива са необходими. Алгоритмизацията налага при разработването 
на платформа за колаборация в нея да са вградени алгоритмите 
използвани от мозъка, които да направляват участниците в процеса от 
формулирането на проблема до намирането на крайното решение.     

Самоселекцията на участниците симулира асоциирането на 
невроните в мозъка, които са „експерти” в конкретният проблем. Това 
налага механизмът да осигурява по принцип достъп на всички 
граждани, но в действителност реално участие ще вземат само тези, 
които са най-подготвени по конкретният проблем. В мозъка има окло 
69 милиарди неврони, но в  когнитивният процес се асоциират само 
незначителна част от тях изисквани от конкретният проблем.    

По този начин с изграждането на платформата и развитието й 
като мрежа се формира един виртуален механизъм напомнящ 
работата на мозъка и позволяващ на множество експерти да работят 
колаборативно върху един проблем. Тези решения се обсъждат с 
вторият център представен от легитимните институции управляващи 
общността и се взема окончателно решение, което следва да отговаря 
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на посочените по-горе изисквания. Разбира се с развитието на 
платформата и прилагането й на по-високи нива на социална 
организация тя ще се допълва и с други полезни опции.     

Днес, моделът на този „двукамерен“ механизъм за вземане на 
решения вече съществува в зачатъчна форма и се използва от много 
години. Едното „полукълбо“ е легитимното управление; второто 
„полукълбо“ е представено от създадени ad-hock или мозъчни 
центрове специализирани в специфични области на социалната 
дейност. Проблемът е, че на този етап подобен „билатерален 
механизъм” за вземане на решения не е ефективен поради грешни 
взаимовръзки и взаимодействия между тях. Надграждането на 
съществуващия механизъм за вземане на решения с виртуалната 
интелигентност на хора, взаимосвързани по различни начини и нива, 
ще помогне да се вземат правилни решения, освободени от 
политически и идеологически пристрастия и ще реши най-трудните 
проблеми на всички нива от местно до глобално. Билатерилизацията 
на механизма за управление позволява ефективно да се разпределят 
функциите между двете „хемисфери”. Например платформата 
разбирана като една „хемисфера” селектира експерти с креативен 
потенциал, а институциите, които влизат  в ролята на втората 
„хемисфера” се  подбират ръководители с необходимите личностни 
качества, характер и висок морал. Виртуалният тинк танк решава 
въпроса за самоселекцията на експертите и изключва възможността от 
корумпиране, защото експертите не се познават лично.    

С изграждането на механизъм за колаборативно решаване на 
проблеми на всички нива от организацията на обществото се появява 
един нов вид интелигентност, която може да се определи като 
виртуална. Пример за виртуална интелигентност е списването на 
Уикипедията. Разликата е, че в този случай колаборативно се списва 
една конкретна статия, а във визирания случай се вземат решения или 
се решават проблеми посредством работа върху един документ. Тези 
хора са не само експерти, високо интелигентни, но се самоселектират 
и по отношение на морала и ценностната ориентация, които са твърде 
различни от тези на интелектуалният елит обслужващ интересите на 
управляващата класа.     

Колаборативната интелигентност е проявление на социалното 
творчество, което генерира познанието. Решавайки възникващи 
проблеми в процеса на адаптирането към околната среда и на средата 
към собствените потребности, най-интелигентните индивиди неволно 
влизат в отложена във времето колаборация, изграждайки света такъв 
какъвто познаваме. Виртуалната интелигентност също е 
колаборативна по природа, но тя е продукт на специално организиран 
механизъм. При Уикипедията това е платформата за организиране и 
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управление на съдържание MediaWiki. Разликата между 
колаборативната интелигентност на днешните мозъчните центрове и 
виртуалната интелигентност постигната чрез използване на описаният 
механизъм за управление е в това, че в първият случай селекцията е 
според степента в развитието на експертното знание в конкретната 
област и личната интелигентност на участниците, а при виртуалната 
интелигентност към тези изисквания се прибавя още един критерии – 
морала на експертите. Той се постига посредством самоподбора на 
участниците, които работят не за пари, а ръководени от чувство за 
отговорност пред обществото. Нюанса изглежда незначителен, но той 
е принципен за оцеляването на човечеството. Другата съществена 
разлика е в това, че колаборативната интелигентност е продукт от 
колаборацията между представтелите на интелектуалният елит в най-
широкият смисъл на думата, а виртуалната интелигентност е резултат 
от колаборацията между носителите на върховото познание и 
евристични качества и може да се определи като мрежова 
интелигентност. Виртуалната интелигентност симулира 
функционирането на главният мозък и разум на зрял индивид, 
отговорен за решенията и поведението си. Тя е деперсонализирана, 
което означава, че колаборативното общество няма нужда от 
управляващ елит в историческият смисъл на тази дума. 

Беше посочено, че интелектуалният елит както и всички други 
слоеве в обществото се изгражда от две подгрупи: конструктивна и 
деструктивна. В случая първата група развива науката и технологиите, 
а втората група обслужва управляващият елит и създава оръжия за 
масово унищожение. Едната работи за благото на обществото, другата 
– за статуквото и себе си. Следователно, колаборативната 
интелигентност може да бъде както конструктивна така и 
деструктивна. Виртуалната интелигентност по определение може да 
бъде само конструктивна, защото другото би било самоубийство. Има 
още един нюанс, който заслужава внимание. Колаборативната 
интелигентност решава сравнително прости проблеми. Най-сложните 
проблеми от типа глобалните и екзистенциалните може да бъдат 
решени само от виртуалната интелигентност постигната чрез 
описания по-горе механизъм симулиращ организацията и функциите 
на главният мозък при участието на стотици или дори хиляди 
самоселектирали се експерти, чиято комуникация напомня 
асоцирането на невроните в мозъка. Единственото решение на 
проблема определян като сингулярити е виртуалната интелигентност 
работеща в реално време.   

Виртуалната интелигентност е продукт на управленчески 
механизъм симулираш принципи заимствани от функциите на 
главният мозък и изискванията за „билитаризация” с официалните 
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институции. Носителите на тази интелигентност са незначителна част 
от населението, може би около 0.01%, толкова колкото е днешният 
управляващ елит от свръхбогатите. Разликата между двете групи е 
очевидна. Едните владеят парите, посредством които манипулират 
икономиката и света, а другите представляват интелектуалният елит с 
чувство за отговорност пред историята и бъдните поколения. Те са и 
носителите на общественото самосъзнание. За тази група няма 
изковано име, но за сега можем да определим хората, които я 
съставляват фигуративно като  „духовни аристократи”, защото те са 
родени да управляват бъдещото общество. Смяната на единият елит с 
другия, всъщност и представлява прехода от днешният финансизъм 
към зараждащото се колаборативно общество. Това означава на върха 
на „хранителната верига” на социосистемата да застане виртуалната 
интелигентност на човечеството, която ще оптимизира усвояването на 
ресурсите и енергията без да ги заграбва, натрупва или прахосва за 
въоръжаване, корупция и паразитен начин на живот.     

Върху основата на тази платформа се изгражда мрежа за 
алтернативно управление на всички нива: град, окръг, регион, нация, 
която впоследствие ще се разпростре и върху други страни, 
регионални съюзи и света като цяло. По същество това представлява 
първия сценарий за прехода от финансизъм, определящ себе си като 
либерален капитализъм към колаборативна организация на 
общността, която може да бъде реализирана за едно или две 
десетилетия. Комбинацията от такава платформа и механизъм за 
вземане на решения, базиран на избрани политици и администрация, 
ще формира билатерален виртуален механизъм, който ще бъде по-
ефективен в сравнение с съществуващия „едностранен“ модел за 
управление на обществото представян като репрезентативна 
демокрация. По принцип корупцията ще бъде изключена, а доверието 
в управлението ще се увеличи. Днешната ситуация е подобна на 
случая, когато индивидуалната интелигентност се е оказала 
недостатъчна за решаване на проблемите, породени от 
индустриалното общество и автокрацията е била заменена с 
демокрация. Следователно преходът от демокрация към нов, по-
мощен и сложен механизъм за вземане на решения е обективна 
потребност и въпрос на време за да бъде реализиран.    
Тук има няколко детайли, които заслужават внимание. 
Индивидуалната интелигентност е персонализирана, колективната е 
статистическа (знае се колко са „за”, „против” и „въздържали се”), 
колаборативната интелигентност е деперсонализирана и виртуална, в 
смисъл, че никой не знае колко и кои са създали митовете, легендите и 
фолклора или колко и кои са създали интернет. Това е нюанс към 
смисъла, на който ще се върнем по-късно. От друга страна, при 
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йерархичната властова структура комуникацията е двупосочна „от горе 
надолу” и „от долу нагоре” като обратна връзка; тя е линейна и 
логична. При относително по-просто организираните аграрни и 
индустриални общества това е достатъчно и дори ефективно за 
управлението. При една комплексна система, каквото е съвременното 
глобализирано и диференцирано общество подобна „двумерна”  
комуникация е неефективна поради многомерността на 
комуникациите между хиляди подсистеми и неизбежно води до 
неяснота, двусмисленост и неопределеност.  В комплексните системи 
комуникацията е разнопосочна, многовекторна и колаборативна. Тя 
наподобява асоциациите в главният мозък при вземането на решение 
или решаването на определен проблем. По тази причина 
комплексните системи се организират в мрежи и могат да се 
управляват ефективно от колаборативната интелигентност. 
 За сега виртуалната интелигентност може да се разглежда като по-
висша форма на колаборативната интелигентност, защото е продукт 
на „билатералният” механизъм съставен от виртуалният тинк танк и 
хората управляващи съответният възел, клъстър или мрежата като 
цяло. Този тип интелигентност може да се определи като мрежова. 
Тези хора не са представители на политически партии с различна 
идеологическа ориентация. Те се определят или дори самоселектират 
в зависимост от личностните си качества: морални ценности и 
характерологични особености като: целеустременност, воля, 
упоритост и т.н. Мрежовата интелигентност не е персонализирана и 
следователно изключва корупцията по дефиниция. След 
утвърждаването й в социалната практика като механизъм за 
управление на обществото на всички нива, тя може да се оформи като 
самостоятелна форма представляваща нещо като мрежово съзнание; 
един процес съпоставим с появата на разума при прехода от 
биологична към социална еволюция. Това е важно да се разбере, 
защото мрежовата интелигентност е решение на въпросите за 
оцеляването на човечеството, а в случай, че то оцелее може да реши 
екзистенциалният проблем породен от наближаващата технологична 
сингулярност.      

За изграждането на такава мрежа не е необходим предварителен 
план. Груба идея за този процес е развитието на интернет-
пространството, което е типична комплексна мрежова структура. 
Следвайки този опит, може да се очаква, че изграждането на мрежата 
ще започне отдолу нагоре и ще продължи, решавайки всички 
възникващи проблеми. Първо на ниво общини, в последствие на ниво 
област или нация. Всички налични и възникващи въпроси се поставят 
за обсъждане и решение от всички членове на общността. В 
действителност обаче само онези, които са достатъчно компетентни 
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по даден проблем и могат да допринесат за неговото решаване, ще се 
самоселектират и включват в процеса. Други експерти от общността 
са естествено ангажирани с решаването на други проблеми. Така се 
формират възли и клъстери от мрежата. По този начин самата мрежа 
се стартира чрез разширяване на връзките между платформите. Този 
процес наподобява свързването на нервните клетки в мозъка чрез 
синапси. Само колаборацията между множество индивиди носители 
на определена част от тях може да доведе до творческото решаване на 
сложен проблем. Предлаганата платформа за колаборация е идеалната 
форма за генериране на виртуална интелигентност, необходима за 
управлението както на самите общности, така и на мрежата като цяло. 
Изграждането на колаборативна мрежа наподобяваща виртуален 
мозък и разум, открива възможността обществото да се управлява, като 
вземат колаборативни  решения не само на местно и национално 
ниво, но и на регионално и глобално равнище. Тези решения се 
обсъждат с официалните представители на властта, които 
представляват другата „хемисфера” от билатералният модел на 
механизма. За да бъдат приети и внедрени в практиката, 
окончателните решения за всички нива следва да отговарят на 
общоприетите универсални морални ценности операцонализирани в посочените 
по-горе изисквания към тях. Това определя принципите за 
взаимодействие и „доминирането” на едната или друга хемисфера. 
Виртуалната интелигентност предлага решения, а съответната 
администрация ги реализира.     

Съществува фундаментална разлика между днешният модел за 
управление и билатералният механизъм на мрежовата интелигентност 
продуцирана от мрежовата структура. Разликата е, че мрежата взема 
решенията, а съответните органи изпълняват взетите решения. 
Следователно, по отношение на мрежовата структура, изобщо няма 
нужда от елити. Този глобален разум е по същество трансформация 
на управлението от географски базирано във функционално 
ориентирано. Този преход ще промени драматично лицето на 
обществото. Преди всичко, това е преход от екстензивно към 
интензивно развитие, променя представите за власт, политика, елити, 
свобода, равенство и ще се отрази на демографската структура; 
неизбежно ще се формират нови социални ценности. Възниква 
въпроса, кой носи отговорността за взетите решения? Отговорът е 
ясен. Това е колаборативната интелигентност на отделният възел, 
клъстер или тази на цялата мрежа, така както индивидуалното 
съзнание е отговорно за поведението на индивида, а социалното 
самосъзнание отговорно за оцеляването и благополучието на 
обществото ката цяло.    

Включването на интелектуалния потенциал на общността в 
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процеса на вземане на решения и процеса на решаване на проблеми 
ще оптимизира отношенията в общността, ще разшири обществения 
дебат, ще засили гражданската ангажираност в местната общност, ще 
провокира социалната активност и социалното творчество, ще 
увеличи прозрачността, доверието, почтеността и ще разшири 
демокрацията. Причината за това е, че официалните решения днес се 
вземат от образовани, но не задължително достатъчно интелигентни 
бюрократи. Да напомним, че между образование и интелигентност 
има разлика и тя не е в пропорционална зависимост. Решенията, взети 
от виртуалния мозъчен тръст, ще бъдат по-различни, защото той 
следва научна методология и отговарят на стандартни изисквания, а 
официалните решения са мотивирани политически и идеологически. 
Мрежата  от такива сайтове ще бъде изградена не само на 
териториална основа, но и на други принципи като професионални 
асоциации, културни интереси, етнически общности, социални каузи, 
национално, европейско и световно ниво за решаване на текущи, 
глобални и екзистенциални проблеми. По този начин ще се формира 
постепенно хоризонтална структура, съставена от множество клъстери 
от възли на бъдещото общество с всички необходими връзки между 
различните възли, които го правят „жив организъм“ с глобален мозък.  

Комплексните системи имат поразителни сходства. Това 
означава, че те се формират и развиват върху основата на някои общи 
закони, които все още не са открити и изследвани. Например, при 
съпоставяне на микро и макрокосмосът се откриват подобия в 
организацията на слънчевите системи и атомите на химичните 
елементи. При сравнително проучване на две от привидно 
несъпоставими комплексни системи: невронната мрежа в човешкия 
мозък и космическата мрежа от галактики във Вселената, 
астрофизикът Франко Ваца и неврохирургът Алберто Фелети откриха 
невероятни на пръв поглед прилики не само визуално, но и като 
структура. Оказва се, че и двете системи са организирани в мрежи 
където галактиките се групират в огромни структури наречени 
клъстери, суперклъстери и нишки от водород , които наподобяват 
организацията на невроните в мозъка. Потокът от информация и 
енергия между възлите в двете мрежи е около 25 процента от масата и 
енергийното съдържание на всяка система. Удивителни сходства се 
наблюдават и при флуктуациите на плътността на материята между 
мозъка и космическата мрежа.[12] Тази организация напомня също така 
и на поразяващите със своята целесъобразност и ефективност в 
освояването на минералите и енергията екосистеми създадени от 
биологичната еволюция. Следователно това е естествения модел на 
комплексност, по който следва да се организира както обществото 
така и глобалният мозък, който ще го управлява, защото този модел е 
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характерен за микро и макро космоса, Вселената и живата природа.   
Колаборативната  мрежа, симулираща виртуален мозък и 
когнитивните функции на разума, която беше разгледана по-горе, 
открива възможността за създаване на „жив или когнитивен 
интернет“. В този случай базата данни се намира във взаимосвързани 
милиони човешки мозъци по целия свят. Хората, които имат 
специализация в определена област, са включени в мрежа, достъпна 
от специализиран софтуер. На всеки въпрос може да се отговори от 
специалистите в областта, като се ръководи от подходящ алгоритъм. 
По същество това е хибридна интелигентност, която вероятно ще 
играе решаваща роля в колаборативното общество. Нека напомним, 
че една от очакваните промени е преход от доминирането на 
икономиката към доминирането на духовната сфера. Разбираемо е, че 
основната дейност на бъдещото общество ще бъде създаването, 
обработката и предаването на познанието от поколение на 
поколение.    

Предлаганото решение на екзистенциалните проблеми чрез 
създаване на модел съставен от два центъра за колаборативно мислене 
и преструктуриране на обществото като мрежа е патент на природата, 
тъй като симулира модела на когнитивните функции на мозъка и 
изграждането на екосистеми от различни културни общности. 
Поведението на самоселектиралите се експерти напомня за 
асоциацията на невроните в мозъка, създадена от природата в 
продължение на милиони години. Този механизъм ще реши проблема 
с манталитета на управляващата класа, като във всички случай за 
решаване на проблеми, ще селектира само десетина от хиляди други 
експерти. Тези хора ще решат проблемите на екологията и упадъка на 
морала. Този механизъм за генериране и обработка на нови знания 
чрез платформа за колаборативно вземане на решения и решаване на 
проблеми също ще разреши проблема, известен като сингулярност. 
Той ще определи хората, които могат да решат глобалните и 
екзистенциални проблеми, породени от грешни решения на 
управляващата класа и изкуствено създаденият финансизъм.  

Самоуправление на обществото и преход от демокрация 
към колабокрация    

В границите на субективния фактор има едно дълбоко 
противоречие, което следва да бъде осмислено и разрешено. Както 
беше посочено субективния фактор има две форми на проявление: 
социално творчество и институционализиран механизъм за вземане на решения. 
Първото е колаборативно по своята природа, а второто – продукт на 
индивидуалната или колективна интелигентност. През последните две 
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столетия социалното творчество се превърна в индустрия за 
генериране на научното познание и прилагането му в практиката под 
формата на нови технологии. Решенията се вземат от специалисти на 
базата на предварителна проверка истинността на генерираното 
знание. Тази промяна провокира появата на верига от научни и 
технологични революции.     

Ситуацията с втория фактор е много по-различна. 
Институционализираният механизъм за вземане на решения е свързан 
с властта. Това е легитимното право за участие при вземането на 
управленчески решения. Структурирането на този механизъм 
определя формата за управление. Исторически формите за 
управление са се развивали в съответствие с комплексността на 
обществото представена като политико-икономическа формация  и 
сложността на вземаните решения. Легитимните участници при 
вземането на решения формират управленчески елит, който се намира 
в привилегировано положение в сравнение с управляваните. В 
продължение на хиляди години тази легитимност се е предавала по 
наследство. През последните няколко столетия тя е изборна.  Това е 
преход от автокрация към репрезентативната демокрация. 
Репрезентативната демокрация предполага колективен контрол върху 
управляващия елит посредством периодични избори  и легитимиране 
на нови управляващи, включително и референдуми по конкретни 
въпроси.    

В началото на 20-ти век бяха наложени три изкуствени или 
идеологически обосновани модели на социална организация. Те се 
опитаха да създадат напълно нови формации в сравнение с 
еволюционно и обективно установения капитализъм: комунизъм, 
фашизъм и финансизъм. На пръв поглед тези модели изглеждат 
много различни като концепции и философия. Въпреки това, като 
механизъм за управление и контрол на обществото, те се оказват 
почти идентични. Това е така, защото тези модели са спекулативен 
продукт на субективния фактор, съответно на самообслужващите се 
новородени елити. Разликите са в някои несъществени подробности. 
Комунизмът и фашизмът се основават на политически идеологии, 
лидери и партии, докато финансизма се инициира и изгражда от 
международните  банкери, корпоративен елит и продължава като 
задкулисие. По-важното обаче е, че всички те ограничават или 
модифицират представителната демокрация и концентрират властта в 
ръцете на малки групи хора. Този факт формира политическите и 
финансовите елити, които отхвърлят демократичните принципи на 
гражданското общество и формират управленческите модели, добре 
познати от близкото минало. По-точно, демокрацията разбирана като 
общи избори, право на глас и т.н. е запазена като фасада с цел 
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легитимиране на властта, но зад нея прозира партокрацията на 
комунизма и нацизма и плутокрацията на фасадната демокрация, 
установена от финансизма.    

При комунизма и фашизма политическите елити успяха да 
създадат авторитарно лидерство, което се издига до култ към личността 
на вожда или фюрера. Финансовият елит управлява обществото чрез 
финансови механизми, контролиращи икономиката и политическото 
устройство. Така се формира задкулисие, често определяно като 
„дълбока държава” или „държава в държавата”, което е 
безпрецедентно в историята. Гражданското общество включва 
неправителствени организации, които също са зависими и 
контролирани от финансовия елит. И трите изкуствено създадените 
форми на управление са пронизани от корупция. По отношение на 
финансизма, това е дори частично легитимирано от приемането на 
лобистко законодателство. Това което на Изток се определя като 
корупция, на Запад се определя политически коректно като лобизъм. 
Ограничената реална демокрация се компенсира от всеобхватна 
пропаганда за правата на човека и свободата на движение на хора и 
капитали. Подобна политика обслужва главно корпоративните 
интереси, защото ако нарушаването на човешките права по някакъв 
начин засяга интересите на капитала или управляващите елити, те не 
се забелязват и не се отразяват от привидно свободните корпоративни 
медии.    

Причините за тези промени са малко, но са от решаващо 
значение. Управляващите елити са изкушени от привилегиите на 
заеманата позиция както и йерархичната структура, която съществува 
от хиляди години и създава погрешното впечатление, че независимо 
от ясните  тенденции налагани от обективните фактори за развитието 
на обществото, съществуващата система е без алтернатива. 
Въздействието от ограничаването и модифицирането на 
представителната демокрация е очевидно. Политическите модели се 
превръщат в неприкрит тоталитаризъм,  докато финансизма се 
превръща в фасадна демокрация и обърнат тоталитаризъм (inverted 
totalitarianism – Sheldon Wolin). Тази неадекватност на сблъсъка между 
управляващия механизъм на обществото, опосредствана от силата на 
парите, води до геополитическа поляризация, постоянна 
конфронтация и нестабилност с риск от конфликт с непредвидими 
последици. Днешният механизъм за вземане на решения е отговорен и 
за възникващите и все по-задълбочаващи се глобални проблеми. 
Решаването на тези проблеми може да се осъществи единствено чрез 
промяна на механизмите, които ги провокират и я заменят с друг 
модел, адекватен на съвременното развитие и сложността на 
обществото т.е. посредством структурни промени. Въпросът не е дали 
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тази промени са възможна или не, а как да се осъществят с минимални 
загуби за обществото.    

Демокрацията е обречена защото е корумпирана и морално 
остаряла. В нито един от социално-инженерните модели не е имало и 
не може да има демокрация. Това се отнася с особена сила за 
империята на дявола, който измисли фиктивните пари. Финансизма 
превръща репрезентативната демокрация във фасадна, защото запазва 
външните белези – избори, политически партии, но превръщайки 
парите в лост за управление я изпразва от съдържание. По този начин 
през 21-ви век демокрацията се изроди в технология за манипулиране 
от общественото съзнание. Изборите и политическите партии имат 
отношение към легитимирането на властта, но не и към определянето на 
политиката. Поради комплексността на съвременното общество, тази 
система генерира глобални проблеми, които не могат да бъдат решени 
чрез гласуване и е необходимо да се търси адекватен механизъм за 
решаването им. Този нов механизъм за разрешаване на проблемите 
трябва да замени съществуващия днес механизъм за вземане на 
решения и по принцип да изключва корупцията. Днешната ситуация е 
подобна на ситуацията, когато индивидуалната интелигентност е била 
недостатъчна за решаването на проблемите, създавани от 
индустриалното общество и автокрацията е била заменена с 
демокрация, съответно индивидуалната интелигентност  е заменена с 
колективна  интелигентност. Ето защо преходът от демокрация към 
нов по-мощен и съвършен механизъм за вземане на решения е 
неизбежен и въпрос на време. Въпросът е кой и как ще се управлява 
бъдещото общество? Най-краткият отговор е –  бъдещото мрежово 
общество ще прилича на екосистема и ще се управлява от виртуалната 
интелигентност на самоселектирали се експерти по конкретни проблеми, а не от 
избирана посредственост и „самосъздали” се технократи.    

Противоречието между двете форми на проявление на 
субективния фактор може да бъде разрешено само ако механизмът за 
вземане на решения е организиран на колаборативна основа. Това 
изисква преразпределение на политическата власт сред широк кръг 
експерти, което по принцип изключва корупцията както и преход от 
йерархична към мрежова социална структура. Връщайки се към 
изоморфизма между и онто- и филогенезиса или между 
индивидуалното и общественото развитие, се забелязва друга 
характеристика, свързана с развитието на индивида и неговото 
мислене. Това е преходът от момента, в който поведението му се 
контролира от родителите и етапа на вземане на независими решения 
и пълен контрол и отговорност за поведението му. Тази точка е краят 
на юношеството и прехода към зряла възраст. В социалното развитие 
тази характеристика може да предложи хипотезата за появата на 
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самоуправление на обществото и отхвърлянето на управляващите елити, които 
вече са ненужни и дори вредни с техните ограничени възможности за 
вземане на решения и решаване на проблеми при вече променените 
условия. Несъмнено възникването и развитието на социалното 
самосъзнание ще доведе до драматични промени в организацията на 
обществото, както и до механизма за вземане на решения. Решенията 
са продукт на интелекта, който е проява на висок умствен капацитет. 
Интелигентността се определя като способност да се учи,  планира, 
мисли и разбират сложни идеи, наличие на самосъзнание, език и 
адекватна реакция към променящите се обстоятелства в природната и 
социалната среда. В крайна сметка всички свойства на 
интелигентността могат да се сведат до способността за вземане на 
решения и решаване на проблеми. Много често и двата процеса са 
свързани чрез творчество в един наистина уникален процес.     

Управлението е начин за вземане на решения. Разбираемо е, че 
човешката интелигентност е ключът към управлението на обществото. 
В продължение на хиляди години обществото е управлявано от 
индивидуалната интелигентност. Това е автокрация. След 
Индустриалната революция обществата станаха по-сложни и 
индивидуалната интелигентност недостатъчна, за да се справи с такава 
сложност. Бавно, но сигурно, автокрацията е била заменена с демокрация, 
която е колективен механизъм за вземане на решения. Автокрацията е 
типична форма на управление за относително прости аграрни 
общества. Представителната демокрация (колективния механизъм за 
вземане на решения) е характерна за по-сложните индустриализирани 
общества. Представителната демокрация е сложна система, основана 
на колективната интелигентност, която включва общи избори и 
система за гласуване. Решенията се вземат в полза на мнозинството, 
като се приема, че истината е от страната на мнозинството.    

Без съмнение индустриалните общества са по-сложни в 
сравнение с феодалните общества, но наближаващото колаборативно 
общество ще бъде още по-сложно и многомерно, като се вземат 
предвид не само икономическият растеж, но и ролята на моралните 
ценности сред много други фактори. Индустриалното общество 
създава проблеми като замърсяването на околната среда, изменението 
на климата, разпространението на ядрени оръжия, обезлесяването, 
бедността и т.н., които са неразрешими от системата за колективна 
интелигентност и гласуване. Нарастващите проблеми изискват 
качествено различен механизъм за решаване на проблеми. Демокрацията се 
основава на колективната интелигентност и просто не е достатъчна за 
тази цел. Това не е въпрос на процес за вземане на решения, основани 
на избора между лява и дясна политическа философия; това е въпрос 
за решаване на проблеми и генериране на иновации. В тази ситуация 
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избираните политици и системите за гласуване са безсилни. В 
глобализираното и диференцирано общество съществуват ясни 
индикации за преминаване от механизъм за вземане на решения към 
механизъм за решаване на проблеми, т.е. от колективна към 
колаборативна интелигентност. Следователно, нарастващата сложност на 
съвременното общество прави колективната интелигентност 
неадекватен механизъм за управление, точно както индустриалните 
общества направиха автокрацията непригодна преди около двеста 
години.     

Прилагането на механизъм основан на колаборацията за 
решаването на местни, национални, регионални и глобални проблеми 
може да се определи като колабокрация. Единствената разлика е в 
използваната платформа за колаборилане. В областта на науката поне 
досега все още това е печатарската преса, а при колабокрацията, това е 
платформа, разработена върху основата на принципи заложени от 
природата при формирането на мозъка. Днес Уикипедия е 
илюстрация за това как работи колаборацията на хиляди експерти не 
свързани помежду си. Без съмнение при решаването на възникващите 
проблеми ще участват само експерти в съответната област. 
Гласуването е изключено по принцип както и при решаването на 
научни проблеми. При наличие на различия на мненията, нещо което 
е неизбежно при решаването на сложни проблеми, се формират два 
или повече проверим в практиката модели. Подобен колаборативен 
механизъм вероятно изглежда „недемократичен” от позициите на 
формалната логика и съвременните разбирания за обществото. В 
действителност това не е така. При едно общество с мрежова 
структура понятия като „елити”, „демокрация”, „свобода”, „равенство” 
и много други, променят своето съдържание или дори губят своя 
смисъл. Демократичността се определя не от правото на глас, а от това 
в чия полза са вземаните решения.    

Демокрацията е механизъм за вземане на решения с цел 
постигане на максимална справедливост. Репрезентативната  
демокрация е форма за легитимиране и делегиране на права за вземане 
на решения в интерес на избирателите. Един от големите проблеми на 
делегираната власт е, че политиците са податливи на корупция и след 
избирането им част от тях защитават лобистки интереси. 
Колаборацията изключва корупцията по принцип, защото експертите 
вземат само експертни решения в интерес на общността или 
човечеството като цяло, а не на една привилегирована група от хора. 
Колабокрацията е нещо като „динамична репрезентативна 
демокрация”, защото легитимира ad hoc права на самоселектирали се 
експерти да разрешават конкретни проблеми, докато днешната 
репрезентативна демокрация, делегира права на политици, които са 
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далеч от някаква въображаема „универсална компетентност”. 
Колаборацията е качествено по-висша форма в сравнение с 
демокрацията, така както демокрацията е по-висша форма за вземане 
на решение в сравнение с автокрацията. Доминиращата днес 
представителна демокрация е проява на колективна интелигентност 
новият механизъм за вземане на решения ще се основава на 
колаборативната интелигентност. С други думи, обществото ще 
премине от демокрация към колабокрация.    

Прилагането на колаборативната интелигентност в управлението 
на обществото е процес на преход от демокрацията към колабокрация. 
Днес никой не знае как тази колабокрация ще бъде изцяло приложена, 
но някаква идея за това все пак има. В управлението на обществото 
колективната интелигентност роди парламентаризма преди около 800 
години. Тя започва с назначаването от кралете на съветници, които 
заседават за да намерят колективно решение на възникващи проблеми. 
По-късно тези съвети стават законодатели и се превръщат в избирани 
парламенти, които са по-мощен колективен механизъм за вземане на 
решения.     

Може би най-интересното е, че такъв механизъм вече съществува 
и се използва в социалната практика. Това са познатите мозъчните 
тръстове (think tank), които са съставени от експерти и решават по-
сложни проблеми по заявка на корпорации, министерства и 
правителства. Тези изследователски групи  могат да се разглеждат като 
архетип на бъдещ механизъм за колаборативно решаване на 
проблеми, свързани с управлението на обществото. Мозъчните 
тръстове или анализаторите на икономическите, социалните и 
политическите процеси и проблеми са групи от експерти, които 
разработват проблемите с научно обосновани методи, а решенията се 
вземат без гласуване. Те провеждат научни изследвания и анализи, 
решават проблеми и предлагат съвети и сценарии, които дават 
възможност на лицата, отговорни за вземането на решения да вземат 
информирани решения. Мозъчните центрова са експерти  
специализирани в много тесни области или създадени ad hoc групи за 
решаване на конкретен проблем. В момента има над 5550 мозъчни 
тръстове в цял свят в близо 170 държави. Днес мозъчните центрове се 
представят за независими, но те обикновено са  свързани с 
политически партии, правителства, групи по интереси или частни 
корпорации, които определено влияят на работата им. На този етап те 
нямат власт и много от тях са финансово зависими и работят за своите 
работодатели. Често правилни решения не са внедрявани в 
практиката, защото противоречат на интересите на власт имащите. В 
такива случай се говори, че липсва политическа воля. Това само 
подчертава ограничеността на днешната практика. Нека не забравяме, 
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че парламентът е започнал с назначаването на съветници на краля, за 
да му помогне да взема решения и да пише закони. По онова време те 
също зависят от кралете и се съобразяват с тяхната воля. Тези 
съветници също са били лишени от власт, но механизмът за 
колективно вземане на решения еволюира до днешния 
парламентаризъм и принципа за разделение на властите. Това което 
може да се очаква е, че моделите на тези мозъчни тръстове ще бъдат 
разработени като механизъм за разрешаване на проблемите на всички 
нива и създаване на колабокрация като форма на управление на 
бъдещото колаборативно общество. Въпросът е как тази структура да 
бъде приложена в описаната хипотетична платформа, наподобяваща 
виртуален мозъчен тръст.    

Най-вероятно следващото ниво от развитието на 
колаборативното общество ще бъде появата на мрежи за решаване на 
проблеми, които свързват мозъчните тръстове чрез цифрова 
платформа, улесняваща колаборацията. Такива платформи за 
колаборация вече съществуват, но все още са в начален стадий, 
обслужващи само корпоративни проекти. Независимо от това, появата 
на платформи за колаборация и механизъм за решаване на проблеми 
е ключът към прехода от колективен към колаборативен механизъм за 
вземане на решения или от демокрацията към колабокрацията.    
       Автокрацията по необходимост изобрети парламента като 
колективен форум в отговор на нарастващата сложност на обществото 
и ограничеността на индивидуалния интелект, за разрешаване на 
възникващите проблеми. Но само премахването на автокрацията 
превърна парламента в истинска демократична институция. Днес 
ситуацията е сходна. Представителната демокрация легитимира 
управляващия елит, който използва мозъчните тръстове като 
колаборативни органи за разрешаване на възникващи проблеми, 
които са извън възможностите на колективната интелигентност. Без 
съмнение овластяваното на съществуващите мозъчни тръстове ще 
доведе до качествено ново ниво на управление – колабокрация. По 
време на възникващия парламентаризъм, никой не си е представял как 
демокрацията ще работи. Разбираемо е, че днес не можем да си 
представим как точно ще изглежда едно общество с напълно 
завършен колаборативен механизъм, но посоченият пример показва 
насоката за търсене. Друг ориентир е изучаването на структурата и 
когнитивните функции на мозъка с оглед усъвършенстване 
колаборативният механизъм.    

Колабокрацията е нов модел за организиране на човешкия 
интелект в епохата на експоненциален ръст на познанието. С течение 
на времето политическите партии ще загубят значението си и най-
вероятно в обозримо бъдеще ще изчезнат като такива. Някои от тях 



375 

дори сега изглеждат по-скоро като политически секти, загрижени 
повече за оцеляването си, отколкото за съдбата на общностите, които 
претендират, че представляват, или човечеството като цяло. 
Демокрацията е обречена, защото е покварена и остаряла. От една 
страна, финансизма превърна представителната демокрация в 
фасадата, която легитимира властта, но не засяга политическите 
решения. От друга страна, проблемите, които възникват в резултат от 
глобализацията и диференциацията на общество, са твърде 
комплексни и не могат да бъдат решени чрез гласуване. Това изисква 
механизъм за решаване на проблеми, а не избор между две или повече 
алтернативи. Единственото решение на това противоречие е преходът 
от демокрация към колабокрация и това е въпрос на време да се 
случи.    

Съвременният модел за управление на обществото е двувекторен. 
Основният вектор представляват  легитимно избрани политици и 
администрация, които оперират в съответствие с приетите закони. 
Вторият вектор представлява финансовия и корпоративен елит, който 
налага своите стратегии посредством контрола върху парите. 
Изграждането на виртуален механизъм за колаборативна 
интелигентност всъщност подменя финансовия елит с интелектуален, 
но двувекторният модел се запазва като структура. Като функция обаче 
различието е принципно. Ролята на парите се измества от 
интелигентността, съответно финансовия елит се измества от 
интелектуален елит. Това се налага обективно защото финансовия 
елит генерира глобални проблеми, които тласкат човечеството към 
самоунищожение. Появата на екзистенциални проблеми породени от 
реакцията на социалната еволюция на погрешните решения на 
управляващият елит, поражда дилемата: оцеляване или 
самоунищожение. Изборът е на човечеството и по-специално на 
общественото самосъзнание, представяно от интелектуалният елит. 
Смяна на елитите е разумното решение. Тази промяна се налага от 
закона за структуроформиращият фактор, който определя прехода от 
една формация в друга. Когато робите престават да бъдат фактор в 
развитието на Античният свят, Римската империя се срива и настъпва 
феодализма, при който определящият фактор е собствеността върху 
земята. След индустриалните революции, ролята на земята се 
ограничава и структуроопределящ фактор стават парите разбирани 
като универсален еквивалент на ресурсите. По силата на същият закон, 
доминиращите днес пари трябва да отстъпят ролята си на 
интелигентността, защото тя се очертава като нов 
структуроформиращ фактор и само тя може да осигури оцеляването 
на човечеството. В края на деня това означава преход от демокрация 
към колабокрация.  Колаборативната демокрация не се свежда до 
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правото на глас, а по-скоро взетите решения да са в интерес на хората и 
оцеляването на човечеството. Тази форма на самоуправление, основана на 
високи нравствени стандарти, може да бъде определена като 
колабокрация, а обществото като колаборативно.  

Колаборацията се налага като обективна необходимост, тъй като 
възникващите проблеми от местен, регионален и глобален характер 
престават да бъдат избор между две или повече алтернативи и се 
решават от определени идеологически позиции. Това също така 
означава, че управлението на отделните общности и обществото като 
цяло трябва да бъде поето от конструктивният интелектуален елит 
носител на общественото самосъзнание, а настоящият управляващ 
елит съставен от политически партии, избрани политици и 
създадените от тях институции ще изчезнат от историческата сцена, 
както всички други елити, съпътстващи йерархичната организация от 
всички етапи на нейното развитие. Така преходът от гореописания 
трикомпонентен механизъм на взаимодействие на субективния фактор 
представен от: интелектуален елит, управляващ елит и масово 
съзнание, ще бъде сведен до двукомпонентен механизъм – 
интелектуален елит и масово съзнание. Това е аналогия с жив организъм, 
съставен от тялото и мозък, който го управлява и осигурява 
благополучието и оцеляването му.    

Колаборативното общество не е мираж от далечното бъдеще. То 
вече е факт. Списването на Уикипедия е може би първата и най-
значима изява на бъдещото колаборативно общество. Тя е и 
илюстрация как работи това общество, организирано като мрежа. 
Хиляди експерти колаборират виртуално в написването на статии на 
290 езици, систематизирайки лавинообразно нарастващото знание. 
Това са около 27,000 автори и редактори, които се грижат за 
достоверност на информацията и висок стандарт на съдържанието. 
Тези хора могат да се определят като „виртуален колаборативен елит”, 
който е частен случай или форма на интелектуалния елит и работят 
безкористно за благото на цялото човечество, мотивирани и 
ръководени от алтруистични подбуди, чувство за отговорност и висок 
морал. Подобна колаборативна платформа, разработена за нуждите на 
управлението, може да се решават проблеми от различен характер и да 
се вземат решения на всички нива от различни експерти. По този 
начин в обозримо бъдеще интелектуалният елит на човечеството ще 
поеме функциите по организацията и управлението на обществото, 
организирано като мрежа. Управляващият елит от времето на 
йерархическата организация става излишно и ще премине в 
историята. Колабокрацията е нов модел за организиране на човешкия 
разум в епоха на експоненциален растеж на знанието. Несъмнено 
преходът от демокрация към колабокрация ще промени анатомията на 
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властта и концепцията за хегемонията на финансовия елит.     
Очакваните структурни промени, провокирани от обективния 

фактор, както и социалните иновации, реализирани от субективния 
фактор, предполагат преход от йерархична към мрежова структура, 
както и преход към друг структуроформиращ фактор. Това ще бъде 
колаборативната интелигентност, която ще определя развитието на 
зрялото общество. Така човечеството ще направи пълен цикъл в 
своето развитие от експлоатацията на физическия труд от времето на 
робството в Античният свят до експлоатацията на интелигентността в 
бъдещото общество. Преди всичко, това би означавало край на 
войните и предпоставка за появата на нов морал и култура. Моралните 
ценности ще отразяват връзката „човек – общество – природа”, а не 
интересите на определена привилегирована група хора.    

Фундаменталните промени, провокирани от обективни и 
субективни фактори, произтичат както от необходимостта да се решат 
възникващите глобални проблеми, които изискват структурни 
промени, така и от необходимостта от оцеляване на човечеството. В 
крайна сметка ще бъде създадено самоуправляващо се колаборативно 
общество, чийто „мозък“ ще премахне финансовия капитализъм, ще 
разоръжи обществото, ще преразпредели ресурсите, ще повиши 
морала, подобри образованието, здравеопазването и ще гарантира 
безопасността и оцеляването на човечеството. При мрежовата 
структура управлението прераства в самоуправление, което ще бъде 
определяно от виртуалната интелигентност на глобалната мрежа, а 
самата мрежа може да се определи като интелигентна екосистема 
усвояваща и обменяща знание, енергия и други ресурси.    

Като цяло бъдещата социалната система бихме могли да си 
представим като един организъм с тяло, изградено от няколко 
милиарда клетки формиращи няколко хиляди общности, които се 
групират изграждайки отделни органи и системи на социалната 
система като цяло, обезпечаващи функционирането му в процеса на 
усвояване на ресурсите и енергията и осигуряващи техният кръговрат 
в  природата. Мястото на отделният индивид ще се определя  от 
неговата социална  активност, интелигентност, творчески потенциал и 
морал. Той може да заеме мястото си и се реализира като „клетка” от 
определен орган, система или неврон от глобалният мозък.   

Очевидно, социалната система ще бъде съвършено различна от 
доминиращият финансизъм днес. Парите, които днес са издигнати до 
нивото на световна религия ще загубят своето  значение като лост за 
манипулация на обществото и смисъл за натрупването им. 
Корупцията, която днес възлиза на 3.6 трилиона долара, ще мине в 
историята. Частната собственост става излишна, защото прехраната и 
основното потребление е общодостъпно и формирано като 
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подсистема в обществото подобно на образованието и 
здравеопазването. Природните ресурси и енергия са достояние на 
цялото човечество. Печалбата се концентрира в обществени фондове, 
разпределяни най-ефективно от глобалният мозък и общественото 
самосъзнание. Социална система управлявана от глобален разум няма 
нужда от политически партии. Ръководителите на общностите, който 
представляват втората „хемисфера” на глобалният мозък, ще се 
определят според личностните им характеристики. Елит в смисъл на 
физически лица от типа на патриции, аристократи, партократи и 
милиардери просто няма. Знанието не може да се натрупва и 
злоупотребява с него, защото е разпръснато в милиони глави, 
самоселектирането на които продуцира виртуалната интелигентност. 
Носителите на тези интелигентност представляват новият „елит”, ако 
изобщо в този случай има смисъл да се говори за „елит” в 
общоприетият смисъл на думата.   

Войните остават спомен от миналото, защото няма за какво да се 
воюва. Оръжията ще може да се видят само в музеите както днес 
разглеждаме с интерес: мускети, арбалети, рицарски доспехи, напълно 
безполезни и напомнящи на поколенията за тъмното политическо 
средновековие (political dark ages). Историците ще изследват 
приносите на учените в отделните сфери и ролята на плутократи, 
олигарси и клептократи в геополитиката и стремежа им за изграждане 
на Нов световен ред.  „Храната” на социалната система е ръста и 
обмяната на познание. Основната стока, която обществото ще 
произвежда и разпределя е познанието. При относително изградена 
такава система, трите подсистеми – култура, икономика и управление 
ще бъдат балансирани. Това ще определи целесъобразността и 
ефективността на социалната система.   

Целесъобразността  и ефективността  на социосистемата с 
глобален разум и социално самосъзнание е в това, че ако днес една 
научна идея или проблем се развива и доказва от сто експерти в 100 – 
150 статии, то при виртуалната интелигентност постигната от работата 
върху колаборативна платформа, целта се постига с разработването от 
десет експерти на един или два документа. Едно управленческо 
решение, на което и да е равнище се взема не от дискусиите между 
няколко стотин представители на две или няколко политически 
партии, а от колаборацията на десетина експерти в реално време. 
Подобна система ще елиминира посредствеността в управлението. За 
разлика от парите интелигентността като нов структуроформиращ 
фактор не подлежи на натрупване, унаследяване и злоупотреба.  

Смисъла на живота ще се определя от стремежа за личностно 
развитие и усъвършенстване. Социалното самосъзнание ще реши 
демографският проблем и всички други възникващи проблеми и 
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противоречия. По този начин се реализира идеала на гражданското 
общество за свобода, равенство и братство и се формира новия идеал, 
включващ морални ценности осигуряващи оцеляването на 
човечеството. В общи линии така би изглеждал света ако се следва 
мъдростта на природата в организацията на комплексни системи за 
усвояване на глобалните ресурси и енергия. В това  се състои 
надеждата на човечеството, а трагедията е във възможността да се 
самоунищожи, ако егоизма, алчността и  демагогията на 
управляващите елити надделеят над разума. Към тази дилема ще се 
върнем отново.   

Ако сравним двата модела за организацията на бъдещото 
общество, ще забележим, че пропагандираният Нов световен ред е:   

1. Идеология на субективният фактор и продукт на формално-
логично и пожелателно мислене на управляващият елит.   

2. Моделът е разработен в границите на парадигмата за 
икономиката като движеща сила в развитието на 
човечеството.  

3. Той залага на парите, които са фактор с преходен характер. 
Парите са се появили на определен етап от развитието на 
обществото и ще изчезнат когато престанат да са потребни.    

4. Елита намиращ се на върха на „хранителната верига” 
присвоява и натрупва ресурсите от по-ниските нива.  

5. При този модел се осъществява преход от репрезентативна 
демокрация към завършена плутокрация.  

6. Моделът изгражда йерархическа структура управлявана от 
днешният финансов и корпоративен елит.  

7. Моделът е ориентиран към миналото – изграждане на 
контролирано общество от един милиард, нещо като 
дигитализирана Римска империя, управлявано от 0.1% 
патриции подпомаган от 20% „свободни граждани” съставени 
от лоялни представители на интелектуалният елит и 80% 
дигитално контролирани производители на блага за 
задоволяване на паразитният начин на живот на елита.   

8. С развитието си този модел разхищава все повече ресурси и 
ефективността на системата намалява.  

9. Това е подход основан на егоизъм, алчност и  демагогия, 
които в завършен вид би представлявал и тяхното тържество.   

10. Новият световен ред е блян на „просветени” илюминати, 
масони и други любимци на бога със старозаветно мислене и  
допотопни илюзии за устройството и управлението на света.   

11. Новият световен ред е система управлявана от персонализиран 
елит.   
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Моделът за мрежовата организация на обществото е диаметрално 
противоположен на предлаганият Нов световен ред:  

1. Той се налага от обективният фактор защото следва законите на 
социалната еволюция и е продукт на диалектическо мислене и 
общественото самосъзнание и залага в развитието на 
познанието като двигател на протичащите процеси.   

2. Моделът е разработен в границите на Новата парадигма за 
ръста на познанието като движеща сила в развитието на 
човечеството.  

3. Моделът залага на общественото самосъзнание, което за 
разлика от парите е непреходен еволюционен фактор.   

4. Моделът е ориентиран е към премахване на възможността от 
заграбване на ресурсите от тези, които управляват 
обществото.  

5. При този модел се осъществява преход от репрезентативна 
демокрация към колаборация.  

6. При този модел се изгражда мрежова структура управлявана от 
виртуална интелигентност без персонифициран елит.  

7. Този подход е ориентиран към бъдещето и се изразява в 
изграждането на общество ориентирано към повишаване 
ефективността в усвояване на ресурсите и енергията; общество 
насочено към овладяване на Космоса и безграничен ръст на 
познанието, решаващ проблема сингулярити посредством 
организиране на глобален мозък с мрежова интелигентност, за 
решаване на текущите, глобалните и екзистенциални 
проблеми.   

8. С развитието си този модел ограничава разхищението на 
ресурсите и повишаване ефективността доближавайки я до 
тази на екологичните системи.  

9. Този модел се основава  на мрежовата интелигентност и 
универсални морални ценности, които са доразвитие на 
ценностите на гражданското общество – свобода, равенство, 
братство и са ориентирани към оцеляване на човешкият род – 
доверие, уважение и почтеност.   

10. Колаборативният модел е идеал за 90% от човечеството 
мечтаещо за свят без войни, насилие и мизерия.   

11. Колаборативният модел представлява саморегулираща се 
система управлявана от неперсонифицирана мрежова 
интелигентност, което по същество означава и търсената 
цивилизационна промяна.  

От направения анализ може да се заключи, че формите на 
интелигентност: индивидуална, колективна и колаборативна, 
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кореспондират с формите на обществото: робовладелско, феодално, 
гражданско и колаборативно. Робовладелското и феодалното 
общества са автокрация защото са базирани върху индивидуалната 
интелигентност; гражданското общество се основава на колективната 
интелигентност и е демократично, а колаборативното общество се 
основава на колаборативната интелигентност и може да се определи 
като колабокрация. Античното общество е  политеизтично,  
доминирано от интуицията и художественото мислене. Прехода от 
Античното общество към феодалното общество и монотеизма е 
преход от образно към логическо мислене. Последвалите обществени 
форми са рационални и развитието им се определя от развитието на 
мисленето и познанието. Очевидно е, че с развитието си обществото 
генерира по-сложни проблеми, които изискват по-мощна форма на 
интелигентност. По тази причина прехода от автокрация към 
демокрация  и от демокрация към колабокрация е обективна 
необходимост. Тази необходимост лежи в основата на периодичното 
преструктуриране на обществото и смяната на управляващите елити 
до появата на обществено самосъзнание и форма за самоуправление 
основана на колаборативната интелигентност.     

Вземането на решения изисква знаещи специалисти. За 
решаването на проблеми знанието не е достатъчно. То се нуждае от 
хора с творческа инвенция, едно специфично и рядко срещано 
качество на индивидуалната интелигентност. Примери за такава 
инвенция са всяко изобретение и откритие, което търси своя 
изобретател или откривател. Малко вероятно е сред избраните или 
назначени политици, както и в представителите на финансовия елит 
да попаднат тези индивиди. Те не могат да се определят с общи 
избори, конкурси или според контролираното богатство. За да се 
създаде колаборативен механизъм за решаване на проблеми е 
необходимо самия проблем да селектира индивидите носители на тази 
специфична способност. Това може да се постигне посредством 
платформа позволяваща достъп на всички индивиди (идеала на 
директната демокрация), където решението ще бъде предложено от 
носителите на евристичния потенциал изискван от конкретния 
проблем.    

Социалната еволюция е еволюция на общественото съзнание. 
Икономиката и управлението са производни явления на развиващото 
се съзнание. До сега човечеството е формирало три типа общества: 
политеистично, монотеистично и гражданско. Днес гражданското 
общество е в преход към нов тип общество, което може да определим 
като колаборативно. Всеки тип представлява отделна цивилизация 
характеризираща се със собствена представа за света като цяло, която в 
науката се определя като парадигма. Всяка цивилизация има по няколко 
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варианта на интерпретация, които се определят като култури. Всяка 
цивилизация формира собствена политико-икономическа формация. 
За Античният свят това е робовладелския стрий; за монотеизма – 
феодализма и за гражданското общество – капитализма.  
Следователно прехода от гражданско към колаборативно общество е 
цивилизационен преход, който неизбежно води до появата на нова 
формация,  т.е. нов тип култура, икономика и управление.    

Червената нишка пронизваща всички цивилизации е социалното 
творчество, което генерира познанието. През политеизма и 
монотеизма това е образното мислене, което представя света като 
резултат от поведението на много богове или един всемогъщ бог. По 
време на Възраждането позитивното познание и формалната логика 
пораждат точните науки, с което се формира и науката като форма на 
общественото съзнание. Това е време на рационализма, който 
утвърждава логичното мислене и гражданското общество като негов 
продукт. Появява се представителната демокрация и разделението на 
властите. Демокрацията е количествена форма за организация на 
индивидуалните съзнания. Тя има огромни предимства пред 
различните автократични форми за управление, характерни за 
аграрните общества, но през 20-ти век изчерпва потенциалните си 
възможности. По тази причина новопоявилите се социално-
инженерни проекти за социална организация: комунизъм, нацизъм и 
финансизъм подмениха демокрацията с три  идеологии и донесоха на 
човечеството две световни войни, настоящия геополитически хаос и 
дузина неразрешими глобални проблеми. Решаването на тези 
проблеми изисква качествена промяна. Това е цивилизационния 
преход от гражданско към колаборативно общество, с нов тип икономика и 
форма за управление. Появата на обществено самосъзнание е първия 
симптом за настъпващата промяна. Колаборативното общество е нов 
тип организация на индивидуалната интелигентност, свързваща само 
индивидите с евристичен потенциал и висок морал, с оглед 
решаването на проблеми в обществото, икономиката и културата. Така 
се формира и институционализира колаборативната интелигентност. 
С други думи осъществява се преход от демокрация към колабокрация. 
Колаборативното общество симулира работата на главния мозък на 
човека и се основава на самоселекцията на най-компетентните 
експерти във всяка една област от човешкото познание. 
Колабокрацията е форма на самоуправление, при която няма нужда от 
управляващ елит в смисъла на досегашните елити от привилегировани 
групи самопровъзгласили се или избирани с цел управление на 
общностите, характерни за йерархическата организация на 
обществото.    

Колабокрацията е механизъм за самоселекция на експерти, 
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способни да вземат решения и да решават проблеми на всички нива – 
от местни до глобални и екзистенциални. Това е форма на 
самоуправление, която наподобява структурата на човешкия мозък и 
когнитивните функции на разума. Когато представителната 
демокрация бъде заменена от колаборация ще настъпи краят на 
идеологиите, политическите партии, общите избори, управляващите 
елити и политическата посредственост. Финансизмът ще бъде 
отхвърлен като кошмарен сън, а бъдещите поколения вероятно ще се 
запитат как толкова абсурдна система изобщо е могла да съществува.    

Колаборативното управление на обществото чрез виртуалната 
интелигентност е най-мощната форма на интелигентност,  която би 
могла да реши глобалните и екзистенциални проблеми и осигури 
оцеляването и просперитета на човечеството. Интегрирането на 
колаборативният интелект с изкуствената интелигентност, може да 
формира нов тип обществени отношения, но този аспект е извън 
фокуса на настоящето изследване.  

Колаборацията е най-мощтният фактор създаден от субективният 
фактор, защото свързва най-интелигентните членове на определена 
общност и обществото като цяло; генерира и предава познанието, 
което движи света. Колаборацията се заражда в сферата на културата с 
усъвършенстване на оръдията на труда и създаването на митове, 
легенди и фолклор, а днес развитието на науката, технологиите, а 
много изкуства са изцяло плод на колаборация между хора с върхови 
постижения в тези области. Навлизането на колаборацията в другите 
две посистеми на оществото: икономика и управление е в начален 
стадии, но тези кълнове са забележими. Например, информационните 
технологии, които са продукт на колаборацията  дигитализираха 
икономиката, а хилядите мозъчни центрове решават управленчески 
проблеми. Когато колаборацията заеме дминиращо положение в тях, 
икономиката ще се превърне в колаборативна, а демокрацията ще 
прерастне в колабокрация, която ще определя самоуправлението на 
отделните общности и управлението на самото обобщество. Това 
бъдещо общество би могло да се определи като колаборативно. 
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Глава десета 
 

Съвременното общество –  
от технологичният бум до хаоса 

 
Финансизмът самоопределящ се като либерален капитализъм 

тласка човечеството към конфликти с непредвидими последствия и 
реална възможност за самоунищожение. За да се избегне 
апокалиптичния сценарии е необходимо утвърждаващото се 
обществено самосъзнание и конструктивният интелектуален елит, 
който е основния му носител да осъзнаят протичащите процеси и да 
предприемат решителни действия за реализиране на мирен преход от 
днешния финансизъм към нов тип организация на обществото, което 
тук в работен порядък определяме като колаборативно.   

Ако тихата, пълзяща и невидима революция на финансовия елит 
промени Запада за сто години, в Източна Европа тези промени бяха 
осъществени в границите на едно поколение. Този преход напомня 
повече на болшевишката революция и възхода на нацизма, отколкото 
на безимената революция на финансовия елит, която подмени 
индустриалният капитализъм с финансизъм. По тази причина тези 
промени няма как да протекат без видима реакция. Поколението на 
прехода не само видя, че краля е гол, но е заставено да намери изход 
от икономическия и политическия хаос както и забележимите с 
просто око псевдодемокрация, корупция и политическо лицемерие 
водещи до морален и културен упадък, настъпил в резултат от 
перфидния преход. Очевидно, скоростта на протичащите социални 
процеси не е без значение.    

Четвърта индустриална или четвърта културна 
революция   

Наскоро основателят на Световния икономически форум в Давос 
и професор по икономика Клаус Шваб публикува книгата „Четвъртата 
индустриална революция”. Тя е посветена на протичащия бум в 
развитието на науката и технологиите и тяхното отражение върху 
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човечеството. Наистина постиженията от последните десетилетия 
като: изкуствения интелект, нанотехнологиите,  роботиката, интернет 
на нещата, автономните превозни средства, триизмерното 
принтиране, биотехнологията, материалознанието, съхраняването на 
енергия и квантовото изчисление, очертават границите на един 
качествено различен етап в развитието на човечеството, който К. 
Шваб определя като „четвъртата индустриална революция”. За 
разлика от първите три индустриални революция (механизацията, 
осъществена през ХІХ век;  електрификацията в началото на ХХ век и  
мащабната цифровизация от 70-те години от миналото столетие 
насам), новите технологии от четвъртата индустриална революция 
„водят до сливане на физическия, дигиталния и биологичния свят, 
което крие едновременно огромни възможности и потенциална 
опасност”.[1] Проблемите на четвъртата индустриална революция са 
разглеждани на Световния икономически форум в Давос и обсъждани 
в множество статии. Всички те обаче имат един съществен недостатък 
– разглеждат лавината от иновации от позициите на икономическия 
детерминизъм и икономиката като движеща сила в общественото развитие. 
Наистина от тези позиции, цунамито от иновации променящи 
обществото днес може да се определи като „четвъртата индустриална 
революция”. Разгледани от позицията на Новата парадигма, според 
която движещата сила в развитието е ръста на познанието, настъпващите 
промени не са нито индустриална, нито технологична, нито дори 
информационна революция, защото тези революции са плод от 
развитието на естествените и инженерни науки. Новите промени са 
резултат от развитието на фундаменталните науки, които са „ядрения” 
генератор на познанието, отнасящо се до самата същност на материята 
като микро и макро космос и разкриване законите на биологичната и 
социална еволюция. По тази причина като част от духовната сфера 
новата революция следва да се определи и осмисли като духовна или 
културна революция.    

Характерното за индустриалните революции е, че те променят 
индустрията и икономиката. Същността на културните революции е, 
че те променят общественото съзнание като го издигат на качествено по-
високо равнище. В процеса на социалната еволюция разума или 
общественото съзнание се развива във форми на интелигентност с 
нарастваща мощ: индивидуална, колективна и колаборативна 
интелигентност. Ако приемем, че Възраждането е първата такава 
революция от новата история на човечеството, а Реформацията и 
Просвещението последвалите две културни революции, то новата 
революция следва да се определи като Четвъртата културна революция, 
която е също толкова епохална колкото предхождащите я три. 
Възраждането  пренасочва интереса на човека и познанието от 
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божественото към земното, полага основите на естествените науки и е 
предпоставка за еманципиране на общественото съзнание от 
религията; заражда се светско общество и се откриват перспективите 
за развитието на индивидуалното съзнание и зараждане на обществено 
самосъзнание. По тази причина тази епоха е наситена с гении в областта 
на изкуството, архитектурата и естествознанието. С появата на 
капитализма, изобретенията, предприемачеството и търговията са 
поле за изява на индивидуалната интелигентност. Реформацията 
отхвърля средновековните догми на католицизма, корупцията, 
търговията с индулгенции и лицемерието на църквата и предлага един 
хуманистичен подход към християнството. Просвещението се 
инициира от група философи, достига до идеята за гражданското 
общество, разделението на властите, демокрацията и появата на 
капитализма като политико-икономическа формация. То открива 
перспективата за развитието на колективната интелигентност, чийто 
връх е идеята за разделението на властите и репрезентативната 
демокрация. Четвъртата културна революция се основава на 
развитието на фундаменталните науки, които се базират на 
колаборативната интелигентност и води до преход от доминиране на 
политиката като форма на обществено съзнание към утвърждаването 
на общественото самосъзнание като решаващ фактор в развитието на 
обществото. Това е преход от политически идеологии към научен 
подход в разбирането на обществото и предпоставка за поява на нов 
тип обществени отношения базирани на колаборацията и нова 
структура  в организацията на обществото. Това е преход от демокрация 
към колабокрация; преход от „социален пубертет” към социална зрялост 
(social maturity). Затова резултата от тази революция е появата на 
Социална зрялост и утвърждаването на общественото самосъзнание като 
основен носител на тази зрялост. В крайна сметка възниква нов тип 
общество, което в работен порядък може да определим като 
колаборативно. Просвещението наложи идеята за свобода, равенство и 
братство и по този начин откри пътят за развитие на демокрацията. 
Аналогично появата на Зрялото общество ще промени ценностната 
ориентация на обществото подменяйки доминиращите днес 
развитието: алчност, егоизъм и  демагогия с такива отнасящи се до 
оцеляването на човечеството. По този начин ще се извърши и 
прехода от демокрация към колабокрация.  

Накратко, Ренесансът промени индивидуалното съзнание от 
религиозно в светско; Реформацията отхвърля църковните догмите и 
лицемерието на католицизма; Просвещението формира колективно 
съзнание на гражданското общество, а протичащата днес Четвърта 
културна революция формира общественото самосъзнание, което е 
колаборативно по своята природа и предпоставка за оцеляване на 
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човечеството. В крайна сметка се появява нов тип общество, което 
може да бъде определено като колаборативно, защото се основава на 
колаборативната нтелигентност. Подобно на другите три културни 
революции Зрелостта е носител на нов тип съзнание и нови морални 
ценности. Подобно на предхождащите я духовни революции тя се 
инициира от долу нагоре от научни работници, а не от глобалният 
управляващ  елит в лицето  на Г-7, Билдерберг, Римският клуб, ООН, 
други международни институции и мозъчни тръстове, които 
гравитират около евроантлантическите ценности и са загрижени как 
да маргинализират част от обществото и унищожат морала му за да го 
манипулират по-успешно и наложат Новият световен ред.   

От гледна точка на Новата парадигма приемаща познанието като 
движеща сила в развитието на обществото проблемът не е какво става 
с икономиката, а как се променя общественото съзнание. Поредицата от 
четирите културните революции – Възраждане, Реформация, 
Просвещение и Съзряване, може да се разглеждат като четири етапа в 
развитието на интелигентността в нейните четири форми на 
съществуване: индивидуална, колективна,  колаборативна и виртуална, 
които радикално променят общественото съзнание. Възраждането и 
Реформацията го еманципират от доминиращото по това време 
религиозно съзнание и осъществяват преход към доминиращото днес 
политическо съзнание и появата на гражданското общество. 
Просвещението открива колективната интелигентност и 
демокрацията, а Съзряването утвърждава колаборативната и 
виртуалната интелигентност и зараждането на бъдещото 
колаборативно общество като резултат от развитието на новата 
културна революция. От своя страна това означава също така и преход 
от доминиращата днес политическа форма на общественото съзнание 
към друга по-висша форма.   

Трите индустриални революции (механизацията,  
електрификацията и цифровизацията)  са резултат от развитието на 
ествествените науки и технологиите. Те променят икономиката и 
развиват капитализма, но не променят общественото съзнание. През 
20-ти век бяха организирани три идеологически революции 
започващи от сферата за управлението на обществото. Това са появата 
на комунизма, националсоциализма и финансизма, който се 
самоопределя като либерален капитализъм. Тези модели за социална 
реорганизация са създадени от субективния фактор и определиха 
съдбата на човечеството през това столетие, но не промениха 
общественото съзнание, въпреки целенасочените усилия и свирепата 
пропаганда в тази насока. Неуспеха на тези революции произтичат от 
посочения трети закон на социалната еволюция, според който 
духовните (културните) революции предхождат и провокират появата 



 

388 

на икономическите и политическите революции. В посочените случай 
реорганизацията на обществото започва от идеология и вземане на 
властта, а не от културна революция. Разбираемо е, че опите да се 
промени общественото съзнание посредством масирана пропаганда 
след вземането на властта са обречени на неуспех.   

Революционният момент при Новата културна революция е 
утвърждаването на колаборативната интелигентност като определящ 
фактор в развитието на обществото. Най-важните постижения на 
колаборативната интелигентност са развитието на фундаменталните 
науки и утвърждаването на общественото самосъзнание. Смисъла на 
общественото самосъзнание най-лесно може да се обясни и разбере 
като се илюстрира с развитието на индивидуалното съзнание и 
прехода му от пубертет към самосъзнание при индивидуалното 
развитие. Индивида и обществото са единствените живи и разумни 
системи. Затова те се определят като изоморфни и могат да се 
използват като база за аналогии. Индивидуалното съзнание се заражда 
в най-ранна възраст когато детето усвоява езика и мисленето и се 
отделя  от средата осъзнавайки своето Аз. Формирането на 
самосъзнанието приключва с пубертета когато индивида е 
физиологически зрял и интелектуално напълно развит. Това е преход 
към период на зрялост когато личността е напълно социализирана, 
може да взема самостоятелни решение, да решава проблеми, да носи 
отговорност за поведението си и няма повече нужда от родителски 
контрол. На този етап от развитието си се намира човечеството днес – 
преход от „социален пубертет” към зряло общество. Това обяснява хаоса 
днес, поражда надеждите и опасните предизвикателства на 
очертаващото се бъдеще. Очевидно обществото е все още твърде 
младо, но има огромен потенциал за развитие  в периода на своята 
зрялост както за съжаление и потенциалната възможност да се 
самоунищожи.   

Общественото самосъзнание изисква обществото да се разглежда 
като комплексна система наподобяваща познатите екосистеми 
създадени от биологичната еволюция. Това е мрежа от 
самоуправляващи се общности обединени в едно цяло от 
върховенството на морала. Тук няма да разглеждаме диалектиката в 
развитието на морала от Десетте божи заповеди до идеята за свобода 
равенство и братство на гражданското общество и израждането му до 
доминиращите днес алчност, егоизъм и  демагогия, защитавани от 
върховенството на закона. Ще отбележим само, че на тази морална 
база не може да се изгради бъдещото общество и за оцеляване на 
човечеството е неизбежно моралните ценности на гражданското 
общество да се доразвият до доверие, уважение и почтеност. Това е основа 
на бъдещото колаборативно общество, при което доминиращата 
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форма на обществено съзнание ще бъде върховенството на морала. 
Моралът включва общоприети ценности, които осигуряват 
интегритета на обществото и гарантира оцеляването на човечеството.   

Поуките от историята следва да се търсят не във външните 
прилики породени от решения на субективният фактор, защото те са 
подвеждащи и често погрешни. Уроците на историята са кодирани в 
действията на обективните закони, които са лесно откриваеми през 
преходните периоди. Например, сравнявайки процесите протекли по 
време на Възраждането, Реформацията и Просвещението и 
протичащите  днес процеси се наблюдават подобия, които позволяват 
те да се определи посоката и нивото в развитието днес. Възраждането 
е преход от монотеизъм към гражданско общество, което с развитието 
си формира множество нови идеологии, три от които бяха частично 
реализирани прес 20-ти век. Новата културна революция също е 
преход от една  идеология към нов тип общество. Това е идеологията, 
която превърна парите в световна религия. Както знаем тя се  основава 
на използването на фиктивните пари като лост за манипулация на 
финансовата система, икономиката и самото общество и беше 
определена като финансизъм. За сто години тази идеология генерира 
множество неразрешими глобални проблеми и няколко 
екзистенциални проблеми, които изправят човечеството пред 
реалната възможност от самоунищожение. Този етап от развитието си 
 може да се определи като „политическо средновековие”. То се 
изразява в ясно изградената йерархия от финансов и корпоративен 
елит, напомнящ йерархията на феодалната аристокрация и илюзията, 
че парите може да решат всички проблеми и, че притежаващите ги са 
достатъчно интелигентни да управляват този свят. Фанатични 
представители на тази изживяла времето си и затова мракобесна 
идеология проповядваща върховенството на парите намира своя 
Савонарола в лицето на Дж. Сорос и Бил Гейтс. Крахът на 
неолибералната идеология показа колко илюзорен и опасен е този 
модел за организация на обществото. Подобно на Реформацията днес 
някои финансисти и икономисти предлагат радикални промени във 
финансовата система в границите и в името на самият капитализъм. 
Човечеството днес се намира в зората на своето „Съзряване” и  може 
да се прогнозира с висока степен на вероятност, че ще последва  бум в 
развитието на обществените науки; ще се формира нова школа в  
социалната философия; ще се наложи разбирането, че обществото е 
самоорганизираща се система, развиваща се в резултат от ръста на 
познанието генерирано от разума и действието на обективни закони, 
които периодично привеждат съществуващата структура в 
съответствие с нивото на настъпилите промени. Тези закони подменят 
и управляващите елити с нови такива, които са носители на адекватно 
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разбиране за същността на новата политико-икономическа и културна 
формация. Подобна тенденция вече е забележима с появата на 
зеленото движение, което налага мнението, че човека като част от 
природата трябва да оптимизира експлоатацията на ресурсите и 
изгради ефективна екосистема. По този начин се заражда критическа 
маса от хора носители на общественото самосъзнание, което се 
характеризира с налагането на нови морални ценности ориентирани 
към оцеляването на човечеството. Това самосъзнание ще се превърне 
в решаващ фактор при прехода от финансизма към нов тип общество, 
което тук определяме като колаборативно. Това общество представлява 
самоорганизираща и самоуправляваща се система, ориентирана към 
устойчиво развитие и ефективно усвояване на ресурсите и енергията 
подобно на всяка екосистема, управлявано от глобален разум. Анализа 
на тези процеси ни дава основание да определим бума в развитието на 
науката и технологиите днес не като поредната индустриална 
революция, а като културна революция, променяща възгледа за света и 
катализираща утвърждаването на общественото самосъзнание като 
фактор на прехода.  

Правилната оценка на очакваните промени и характера на 
предстоящата революция е от изключително значение, защото само 
тя може да ни разкрие промените, наложени от обективния и 
субективен фактор; оцеляването на човечеството като биологичен вид, 
както и грешките и погрешните представи на управляващия елит; 
причините за глобалните проблеми и екзистенциалните 
предизвикателствата пред обществото днес. Тъй като социалната 
еволюция се определя от тези два фактора, то и промените 
провокирани от колаборативната интелигентност манифестиращи се 
като Четвърта културна революция, трябва да се разглеждат като 
продукт на взаимодействията между обективния и субективния 
фактор.   

Българският преход – продукт на геополитиката и 
жертва на криминалната приватизация   

Преходът в България се определя от два фактора – а) разпадът на 
Съветската империя, част от която беше България и б) влиянието на 
външни фактори произтичащи от геополитическата реалност на 
неолибералния капитализъм и идеологията на финансизма.    

Съветският съюз се разпадна от нарастването на вътрешни 
противоречия, характерни за залеза на всяка империя. Спецификата в 
колапса на Съветския съюз се определя от два фактора: а) за първи 
път в световната история, управляващ елит осъзнава неизбежния си 
крах; б) той решава да извърши реформи от горе надолу. В хода на 
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тази перестройка, комунистическата номенклатура реши да предаде 
политическата власт, като заграби икономическата и чрез нея по-късно да 
контролира политическата власт. Този ход определи одиозния характер 
на прехода не само в Русия, но и в другите страни от Съветският блок, 
в това число и в България. Използването на тази стратегия на 
номенклатурата и под влияние на идеите на либералният глобализъм, 
ресурсите на страната бяха разграбени, без да се осъществи преход 
към гражданско общество. Има огромна разлика между „разграбване” 
и „преход”. Преход означава подмяна на тоталитарен режим с 
гражданско общество. От своя страна гражданското общество предполага 
наличието на 70% средна класа, която е в състояние да избира 
компетентно правителство и да го контролира ефективно по времето 
на неговия мандат. Естествено това не се случи. За да се прикрие целта 
и действията на номенклатурата в Русия, Украйна и България беше 
включен криминален елемент. Жертва на който у нас стана и 
архитекта на българския преход Андрей Луканов както и около 150 
други поръчкови убийства. Погрешно е мнението, че Съветската 
империя се е разпаднала в резултат на Студената война. Това е само 
външната и видима страна на разпада, но истинските причини са 
нарасналите вътрешни противоречия както и при сриването на всяка 
друга империя позната от историята. В този смисъл Запада не е 
победител в Студената война, защото като финансова империя той 
също е пред разпад и е без значение кой полюс ще се срине пръв. 
Глобалните проблеми и геополитическият хаос днес са ясен симптом 
за това.   

В така наречения преход, съществена роля изиграха и 
„доброжелателните” апологети от Запада, представители на 
неолибералния капитализъм. Това са хора, които никога не са живели 
в условията на социализма и познаващи тази система само от 
пристрастните западни медии. Те наложиха идеята за шокова 
приватизация. За съжаление в България се намериха хора, случайно 
изтласкани от вълната на събитията, заслепени от огромната власт и 
откриващите се възможности за бързо забогатяване, които извършиха 
приватизация, която може да се определи единствено като 
криминална. По този начин шоковата приватизация доведе до бавен 
преход или по-точно казано до невъзможност да се осъществят 
какъвто и да са реформи. Шоковата приватизация се оказа само един 
пункт от добре замислена и разработена стратегия за провеждане на 
реформи във всички сфери: образование, здравеопазване, отбрана, 
финанси, икономика, селско стопанство и управление. Наложената 
фасадна демокрация направи този политически модел за управление 
несменяем. По този начин страната беше превърната в колониален 
придатък на финансизма, който също е социално-инженерен проект 
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подобно на  комунизма и нацизма, с тази разлика, че е създаден от 
финансовият елит и е многократно по-деструктивен. Тази стратегия 
напомня Генералният план Ост (Master Plan for the East) разработен от 
нацистите за колонизация на страните от Централна и Източна 
Европа. Разликата е, че новият план е разработен от глобалистите от 
типа на Сорос и представлява стъпка към изграждането на Нов 
световен ред със световно правителство. Другата разлика е, че планът 
Ост е цинично откроен в поставената цел и задачи, а соросоидният 
плана на глобалистите е потресаващо лицемерен.  

Особен интерес за изясняване на прехода в България, 
представляват споменатите по-горе Програми на Европейският Съюз: 
ФАР, САПАРД и ИСПА за подпомагане на държавите от Източна 
Европа за присъединяване към ЕС и ролята на СДС за развихряне на 
корупцията.[2] През 1991 г., беше създадена и Агенцията за 
чуждестранна помощ, която просъшествува до 2007 г. За този период 
тя създаде няколко милионери и до такава степен дискредитира СДС, 
че то премина в небитието, оставяйки горчив спомен от илюзорният 
„демократичният преход”.[3], [4] 

Всички промени, които доведоха до тоталният срив в държавата и 
обществото се представят като грижа за хората и се правят в името а 
на: човешките права и свободи, демокрация, атлантически ценности и 
т.н. В крайна сметка в България и Източния блок националното 
богатство беше разграбено, а гражданско общество не беше изградено. В този 
смисъл е осъществен преход от социализъм към финансизъм. Да 
напомним, че финансизма не е капитализъм, независимо, че той се 
представя за такъв и повечето хора не правят разликата между тези две 
системи. В този смисъл е приключило само разграбването на 
ресурсите, а самите промени предстои да се осъществят. Това може да 
се осъществи само с предстоящите цивилизационни промени 
отнасящи се до човечеството като цяло.   

Разграбването на националните ресурси причини много 
страдания на народа, водещи до отчаяние и чувство за безизходица 
при масовото съзнание. Нещо повече тази стратегия наложи един 
клептократичен модел и провокира изплуването на посредствеността 
и невежеството, които окупираха управлението и нанасят 
непоправими щети на страната – срив на икономиката, унищожаване 
на водещи предприятия и заводи, разруха в селското стопанство, 
разпускане на армията, приватизация на банковата система, загуба на 
суверенитет, посредственост и политическо невежество, алчност и 
корупция. Днес България няма шанс да формира средна класа защото 
грабежа продължава. Краде се от настоящето чрез европейски 
фондове за развитие и от бъдещето, чрез сключването на външни 
заеми. Прехода е отсрочен във времето и ще се осъществява 
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успоредно с предстоящите глобални промени.   
При възникналата ситуация на безизходица и отчаяние обзело 

масовото съзнание; управление доминирано от арогантни и 
посредствени политици, някои със съмнителни морални ценности, 
криминално минало и зависимост от външни сили довели страната до 
невероятен хаос, възниква въпроса какво може да се направи. 
Проблема се усложнява от факта, че наличните демократични 
механизми за смяна на статуквото не работят, защото от една страна 
репрезентативната демокрация е превърната във фасадна, а от друга – 
средна класа, която може да контролира правителството не е създадена 
или напълно унищожена, а нов политически проект може да се 
реализира само с наличието на много пари. Те могат да се предоставят 
от външни НПО-та срещу определена зависимост. При тези условия 
политическата класа изглежда непоклатима, което само засилва 
нейната арогантност до степен на наглост и неадекватност при 
вземаните решения.    

Ясно е, че България не може да се измъкне сама от блатото, без да 
се отчитат процесите, протичащи на европейско и глобално равнище. 
Ставащото в България е отражение на това, което става в ЕС и в света 
като цяло. В  същото време то е и по-ясна илюстрация на нарастващия 
хаос и политическа апатия, провокирана целенасочено с научно 
обосновани методи. Когато една страна е изправена пред национална 
катастрофа или е достигнала до дъното на своята разруха, се открива 
една неочаквана възможност. Това е предимството да се погледне 
света в състояние на шок, болезнена прострация и от самото дъно на 
пълното опустошение и катастрофа, да се види без розови отблясъци, 
пропагандни окраски и напълно лишено от всякакви идеологически 
илюзии. От този поглед се заражда един освобождаващ катарзис. В 
такава ситуация изпада Германия след края на Първата световна война 
както и Русия след рухването на Съветският съюз. Всъщност, 
катарзиса открива възможността да се осъзнаят по-ясно от всички 
останали нации, причините, същността и хода на протичащите 
процеси не само на национално равнище, но и на европейско и 
световно ниво, а това е огромно предимство.    

Например, става ясно, че проблемите и в трите подсистеми на 
обществото произтичат от това, че всички усилия за промени са 
насочени към реформи от горе надолу, а качествените преходи между 
две епохи се извършат от долу нагоре. Горбачовата перестройка се 
провали и доведе до днешния хаос именно по тази причина. Това 
обяснява защо съществуващият механизъм за легитимиране на властта 
у нас не позволява да се формира интелигентно правителство, което 
знае, може и иска да осъществи необходимите реформи. Както вече 
знаем на практика изборите изтласкват на повърхността криминални 
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елементи, лоялност, посредственост и некомпетентност; партии и 
хора, които нито знаят, нито могат, нито искат да осъществят 
реформи.    

Оръжието за протест и промени днес са постиженията на науката 
и технологиите – компютри, интернет и социални мрежи.  Факт е, че 
комуникацията и взаимодействието между хората днес се осъществява 
посредством дигитални платформи. Очевидно е също така, че 
управляващите трудно могат да контролират подобни мрежи. Някои 
политици дори се опитват да ги използват в предизборната си борба и 
за влияние върху общественото мнение. Днес света е наситен с 
персонални компютри и мобилни устройства за връзка, което открива 
големи възможности за взаимодействие и колаборация между хората 
на всички равнища – локално, регионално, национално и глобално. 
Точно тук пред България се открива един изключителен шанс да се 
измъкне от блатото, който тя може да използва или пренебрегне. 
Става въпрос за това, България да се освободи от идеологическите си 
илюзии, да се захване за набиращия скорост влак на обективно 
протичащите процеси, някои от които бяха посочени по-горе и да 
работи в синхрон с тях. Посочените тенденции се проявяват и 
наблюдават в световен мащаб, в страните от Източна Европа и в 
частност България, тези тенденции се осъзнават по-ясно и откриват 
възможност за инициативи в това отношение. По-конкретно, това, от 
което има нужда света, ЕС и България в частност днес са реформи от 
долу нагоре и нов механизъм за вземане на решения.  

Описаната по-горе платформа за колаборативно вземане на 
решения и решаване на социални проблеми изглежда естествен избор 
за посоката за търсене и реализация. Създаването на такава платформа 
превръща обикновения компютър в оръжие, а изграждащата се мрежа 
– в средство за самоуправление на обществото  на всички 
организационни нива. Може да изглежда парадоксално, но най-голям 
шанс за иницииране на културна иновация имат страните от Източна 
Европа, които преживяха краха на комунизма, достигнаха дъното на 
икономическия упадък, преживяха фрустрацията и катарзиса от този 
процес и са в състояние да предложат изход валиден не само са 
региона, но и за обществото като цяло. Всички тези промени биха 
могли да се определят като културна революция.   

За България би било шанс само да инициира този процес с 
изграждане на мрежа за колаборативно вземане на решения, 
алтернативни на решенията налагани от официалните институции, 
които биха били и техен коректив. Ясно е, че при изграждането на 
подобен механизъм за управление, подходът трябва да бъде от долу 
нагоре, за да  се разрешават възникващите проблеми на по-ниско 
ниво, без те да се вграждат в голямата система. От друга страна е ясно, 
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че механизмът следва да е приложим на всички нива за управление – 
локално, регионално, национално, наднационално и глобално. По 
този начин България ще отговори на обективната потребност от 
изграждането на мрежово общество, което рано или късно ще бъде 
реализирано със или без нейно участие. Огромен успех би било ако 
създаването на подобна мрежа започне от България, а по-късно 
положителния опит се пренесе в ЕС където предстоят радикални 
реформи. За целта е необходимо да се мобилизира интелектуалния 
потенциал на ЕС като се организира нов механизъм за вземане на 
решения. България би могла да експериментира и предложи модела за 
този механизъм. Този хипотетичен механизъм за колаборативно 
вземане на решения също така следва да изключва всички 
недостатъци и ограничения на колективния механизъм за управление 
и да предлага нови, по-големи възможности. По тази причина към 
него следва да се предявят посочените по-горе предварителни 
изисквания към решенията, които  априорно могат да се  формулират 
като основни принципи на този механизъм.   

Днес България има уникалната възможност да инициира 
промени, които да я измъкнат от блатото и да възвърнат 
самочувствието й на древна нация. Става въпрос да се заложи не на 
парите и партиите, а на интелекта на българите разпръснати по света. 
На практика може да се започне с изграждането на колаборативна 
платформа за нуждите на София, а останалите градове в страната да 
изградят подобни платформи, които да се обвържат в мрежа. На 
базата на тоя опит може да се предложи такава платформа за нуждите 
на ЕС, която да обедини европейския интелектуален елит. Единствено 
този елит може да намери решения на проблемите и предложи 
адекватни реформи, които да работят не за групови интереси и 
отделни страни, а за всички европейци.    

Ако управляващите в България показаха абсолютна непригодност 
да управляват страната, то как може глобалното лидерство да е по-
ефективно когато то е резултат от същият механизъм за отрицателна 
селекция, базирана на партийна принадлежност, лоялност, 
послушание изтласкващ на повърхността само посредственост, която в 
съчетание с властта прераства в цинична арогантност. Илюстрация на 
тази особеност са процесите протичащи в Европейският Съюз, ООН 
и геополитиката днес. 

Европейският съюз – супердържава или мрежа от 
самоуправляващи се общности    

ЕС беше създаден като икономически съюз и като такъв той 
постигна изключителни резултати и с огромен потенциал за културно 
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и икономическо сътрудничество и развитие. В момента, когато някои 
сили се опитаха да го превърнат в политически проект и модел за 
устройството на бъдещото общество, налагайки структурни промени, 
засягащи суверенитета на страните членки, ситуацията се промени 
драстично. Възникнаха проблеми, които се задълбочиха и доведоха до 
Брекзит и реална опасност от разпад на Съюза. Декларираните 
принципи и обтекаеми евроатлантически ценности, внимателно 
подбрани от геополитическите стратези, дългосрочното приложение, 
на които би следвало да доведе до установяването на Нов световен ред 
и световно правителство, просто не проработиха.    

ЕС е проект, който се приема за най-успешния и перспективен 
след края на Втората световна война. Днес той е в състояние на криза в 
управлението, произтичаща от установената структура. Създателите на 
Европейския съюз решиха да го изградят по подобие на 
националните държави и оформят като федерация или конфедерация. 
Те започнаха със създаването на Европейски парламент, Европейска 
конституция, европейско законодателство, съд и т.н. Днес ЕС се оказва 
изправен пред непреодолими трудности, опасност от разпад и 
необходимост от фундаментални реформи. Всичко това е резултат от 
грешки в подхода, планирането и реализацията на проекта, резултат 
именно от непознаването законите на общественото развитие и 
запълването на тази празнота с идеологически илюзии. Грешката 
може да се разбере като се изяснят двете възможни стратегии при 
изграждането на комплексни системи формулирани като top-down vs 
bottom-up.    

Подхода от горе надолу предполага концептуализация на проблема, 
създаването на някаква обща схема и решаването му, чрез 
изграждането на модел съответстващ на структурния замисъл. Този 
подход започва от голямата картина, която се разбива на по-малки 
компоненти.  Следва се позната структура адекватна за националните 
държави, но неадекватна за комплексна система като ЕС. Ако 
изграждането на Съюза беше започнато от долу нагоре както това е 
предлагал Де Гол, без да е използвал това понятие, то ЕС би се 
изградил по-бавно, но неговата структурата би се формирала в 
съответствие със специфика му, появяващите се проблеми и тяхното 
разрешаване в крачка. В този случай бихме имали съвършено 
различен и жизнен Съюз. Подходът от долу-нагоре предполага 
свързване на отделни малки компоненти в едно цяло, наподобяващо 
изграждането на сложна система без предварителен план където 
конкретните потребности определя структурата и оформя цялостната 
картина. От системна гледна точка това означава изграждане на 
подсистеми и свързването им в една система с нарастваща сложност 
до комплексност, наподобяваща развитието на жив организъм. 
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Пример за такъв подход е появата и развитието на интернет. Той се 
реализира „от долу нагоре” без предварителен план, защото никой не 
би могъл да си представи как ще изглежда и работи една комплексна 
система след 10 или 20 години.    

Проблемите на ЕС произтичат от три предпоставки: 1. 
Неразбиране на същността на протичащите социални процеси; 2. 
Погрешно възприемане на общественото развитие и 3. 
Парадигмалната некомпетентност на управляващия елит.     

1. Масовото съзнание, дори политици и соросоиди не разбират 
разликата между промишлен капитализъм и финансизъм, а тези системи са 
принципно различни. Промишления капитализъм е 
самоорганизираща се икономическа система, породена от 
Индустриалната революция, а финансизма представящ се за 
либерален капитализъм е социално-инженерен проект за управление 
на обществото, замислен и реализиран от субективният фактор 
представен от банкерите, които „управляват” обществото посредством 
манипулация на финансовата система и икономиката. Не се разбира 
разликата между фасадна демокрация и технокрация.  Това е когато 
упражнявайки демократичното си право на глас и гласуваш за 
промяна, но избираш статуквото. Не се разбира разликата между 
европейски ценности и морални норми. Първите са създадени от 
субективния фактор и защитават интересите на корпоративния елит, а 
вторите се пораждат и развиват от обективния фактор в процеса на 
социалната еволюция. Не се разбира, че пропагандата и манипулациите 
на общественото съзнание не остава без последствия. Те може да имат желан 
ефект в краткосрочен план, но в дългосрочен план негативите 
подхранват някои от прословутите глобални проблеми, подкопават 
морала и системата като цяло. Не се разбира, че финансизма като 
механизъм за управление, не се различава съществено от механизма за 
управление на другите две идеологически проекти от 20-ти век – фашизма и 
комунизма, с тази разлика, че неолиберализма  и финансизма като 
негова идеология е по-разрушителен за обществото от тези две 
идеологии взети заедно.    

2. Повечето хора възприемат научния и технологичен прогрес като 
функция на системата. В действителност развитието на науката и 
технологиите в условията на финансизма поражда прословутите 
глобални проблеми, застрашаващи не само съществуването на 
човешкия род, но и унищожаването на планетата. Това не е нещо 
ново. Още по времето на социализма, постиженията на научно-
техническата революция се представяха като постижения на системата. 
Сега е ясно, че това не е така. Науката и технологиите се развиват 
следвайки свой иманентни закони. Това развитие не може да бъде 
контролирано, въпреки че такива опити се правят от корпоративният 
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елит.    
3. Малко преди разпада на една обществено-политическа система 

се наблюдава нарастване на парадигмалната некомпетентност на 
управляващите елити от всички времена: римски патриции, феодална 
аристокрация, нацистки гаулайтери и комунистическа номенклатура. 
Това е състояние, при което управляващите са изчерпани по 
отношение генерирането на иновационни решения и не са в 
състояние да приемат нови такива извън тесните граници на 
съществуващата парадигма, защото промените изискват смяна на 
парадигмата, а елита не може да го позволи защото посяга на 
собствените си интереси. На този етап манталитета на управляващите 
се характеризира с пожелателно мислене или приемането на желаното 
за действително. Има всички признаци, че властовия елит (Power Elite) 
днес като цяло, както и европейските лидери в частност са достигнали 
тавана на своята парадигмална некомпетентност и не могат да 
извършат реформи, които да запазят системата. В резултат на това тя 
неизбежно се срива и се заражда нов елит.    

Когато Коперник сменя геоцентричната парадигма с 
хелиоцентрична, католическата църква, категорично отхвърля тази 
революционна идея, защото противоречи на Светото писание и 
застрашава интересите й. Галилей е съден от Инквизицията, унижен и 
заставен да се отрече публично от идеите си, а Джордано Бруно е 
изгорен на кладата за да не се „пролива кръв”. Лицемерието също е 
симптом за упадъка на една система. Едва когато зараждащата се наука 
и Просвещението доказват, че видимият кръговрат на слънцето е 
илюзия, новата парадигма става общоприета. Днешната ситуация е 
аналогична. Когато критическа маса от конструктивният 
интелектуален елит се убедят, че „видимата” роля на икономиката като 
двигател на общественото развитие е илюзия, а действителният 
двигател на развитието е ръста на познанието, ще осъзнаят,  че 
икономиката е само един доминиращ фактор за развитието на 
капитализма, така както религията е била подобен доминиращ фактор 
за по-ранни етапи от историческото развитие. Ще осъзнаят, че с краха 
на една система се променя доминирането на съпровождащите я 
фактори: култура, икономика, форма за управление и управляващ 
елит, а самите промени се определят от утвърждаването на новата 
парадигма. Днес е общоприето мнението, че капитализма 
(финансизма) си отива, но манталитета на управляващите остава в 
плен на старата парадигма и се изразяват в опит да се изгради един 
Нов световен ред, геополитика основана на противопоставяне и силов 
подход, управлението на глобални кризи от типа на Ковид-19 и много 
други. Решенията, които се налагат са: надпревара във въоръжаването, 
локални и хибридни войни, цветни революции, препрограмиране на 
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обществото, контролиран хаос, приватизация на образованието и 
здравеопазването, икономически санкции и много други. Те изглеждат 
логични от позицията на съществуващата парадигма, но са абсурдни 
от позицията на Новата парадигма за движещата сила на познанието в 
развитието на обществото. Ако всички свръх сложни или комплексни 
системи са организирани като мрежа, то става ясно, че в резултат от 
експоненциалният ръст на познанието, обществото става все по-
интегрирано и диференцирано или се превръща в комплексна система и 
реорганизацията му в мрежа остава без алтернатива.   

При мрежовата организация на обществото няма полюси и 
доминиращи икономики и държави. На този фон споровете относно 
еднополюсна, двуполюсна или многополюсна структура на 
обществото стават безсмислени, а примитивни концепции за света 
като „голямата шахматна дъска”, приети на доверие само защото това 
е „видимо” от досегашното историческо развитие. Не се разбира, че 
при преходните периоди обективният фактор сменя самите играчи и 
тези концепции са пагубни за интегритета и оцеляването, защото 
потикват към противопоставяне на народите. Да се пропагандира 
някакъв йерархически организиран Нов световен ред, е проява на 
парадигмална некомпетентност. Този етап от развитието на 
обществото най-вероятно един ден ще бъде определен като 
политическо средновековие (political dark ages), поради упадъка на 
политиката като  форма на общественото съзнание, подобно на 
религията в зората на Възраждането. Обществото днес няма нужда от 
егоизма, алчността, арогантността, демагогията и лицемерието на 
свръх богатите и техните апологети; то се нуждае от 
свръхинтелигентност. Това не е интелигентността  на ония 10% от 
привилегированият интелектуалният елит поддържащ статуквото и 
работещ за 1% от владеещите и контролиращите ресурсите. Това е 
виртуалната интелигентност на другите 10% от интелектуалният елит 
създаващ науката, технологиите и носител на нарастващото 
обществено самосъзнание. Двете прослойки в интелектуалният елит 
определят възможността за всеки проблем да се предлагат две 
решения: единият предлаган от обслужващите статуквото и груповите 
интереси експерти и другият предлаган от хората носителите на 
общественото самосъзнание.  Това са хора от  мозъчни центрове, 
работещи за обществото като цяло, защото само те може да решат 
глобалните и екзистенциални проблеми, застрашаващи оцеляването 
на човечеството и живота на планетата. Виртуалният мозъчен център 
позволява да се отделят придворните експерти, които работят за 
статуквото и като стратегия предлагат идеи от типа на „голямата 
шахматна дъска” и „препрограмиране на обществото”, а като 
практика: цветни революции, целеви програми, активни мероприятия 
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и икономически санкции, от конструктивната прослойка на 
интелектуалният елит, който създава науката и технологиите. Ако този 
управленчески механизъм спести на обществото един трилион долара 
от военните разходи и 3.6 трилиона годишно от корупцията, то само 
за няколко години, света ще стане по-справедлив и по-добро място за 
живеене.   

Парадигмалната некомпетентност на управляващият елит на 
Европейския Съюз е една от причините за напускането на 
Великобритания на съюза. Брекзит е симптом, който управляващите 
се опитват да лекуват симптоматично като завишават цената на 
развода за да „дисциплинират” другите членове, без да се 
концентрират върху причините довели напускането и вземат решение 
в тази насока. Това е израз на безпомощност породена от 
некомпетентност и неадекватност към променящите се условия. 
Европейските лидери или не разбират причината или не могат да я 
отстранят, а тя е в напреженията пораждани от ограничаването на 
суверенитета на страните. Една бивша световна империя не може да 
приеме компромис, при който 80% от законодателството й се прави в 
Брюксел и влиза в противоречие с прецедената правна система на 
страната изграждана векове. Решението на Великобритания да напусне 
ЕС е естествено и напълно разбираемо. Допускането от Бжежински, 
че суверенитета на страните „вече не е актуален” е проява на 
желателно мислене и въпросната парадигмална некомпетентност 
характерна за апологетите. Явно суверенитета като фактор е бил 
силно подценен от архитектите на Съюза заложен е като архитектурна 
грешка или по идеологически причини още в основите му. Вместо да 
търсят решения в тази насока, днес се чуват гласове за изграждане на 
обща армия което звучи напълно логично в границите на сегашната 
парадигма, но би  означавало окончателното отнемане суверенитета 
на държавите и естествено би задълбочило проблемите на ЕС.    

Най-вероятно стратегията на регионалните съюзи е замислена от 
Билдербергския клуб като стъпка към създаването на Новия световен 
ред, представляващ световна държава със световно правителство, 
контролирано от финансовия и корпоративен елит. Тази стратегия 
предвижда постепенно отнемане на суверенитета на страните членки. 
Стратегията „стъпка по стъпка” се оказа изключително успешна при 
създаването на декретните пари чрез отменянето на златния стандарт 
и превръщането на долара в световна валута. Въпросът е – би ли 
могла тази стратегия да се използва със същия успех при отнемането 
на националния суверенитет на държавите с оглед създаването на една 
свръх държава със световно правителство? Досегашния опит от 
създаването на Европейския съюз чрез прилагането на стратегията 
започвайки като митнически съюз и последващи стъпки водещи до 
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изготвяне на Европейска конституция с постепенно отнемане 
суверенитета на страните членки показа, че случая е много по-
различен. Появилите се проблеми и необходимостта от радикални 
реформи са доказателство за това. Факта, че в конкретния случай 
стратегията „стъпка по стъпка” не работи съгласно очакванията се 
дължи на два фактора. Първо, при отхвърлянето на златния стандарт, 
приложената хитрост е новост оставаща неразбрана от масовото 
съзнание. Петдесет години по-късно механизма на промените е 
изяснен и тази технология престава да бъде хитрост. Второ, отмяната 
на златния стандарт и отмяната на националния суверенитет са две 
принципно различни ситуации. В първия случай се извършват 
промени в една подсистема, което е във възможностите на 
субективния фактор. Във втория случай промените се отнасят до 
структурни изменения в обществото, които са прерогатив на 
обективния фактор, пред който задкулисния елит е безсилен. За 
съжаление поради парадигмалната си некомпетентност, 
управляващият елит не може да разбере тази разлика и ще продължи 
усилията до самия крах на системата.    

Проблемът със създаването на ЕС като наднационалната държава 
е, че от системна гледна точка йерархическа структура е невъзможна за 
изграждане и управление поради нейният комплексен характер. 
Експоненциалното развитие на науката и технологиите променя света 
много бързо, формирайки стотици нови подсистеми, които са 
относително самостоятелни и изискват изграждането на собствени 
обратни връзки за саморегулация. По тази причина механизма за 
вземане на решения се определя от самата структура на организацията. 
Наложеният механизъм за управление в ЕС до голяма степен определя 
и проблемите в него. Този механизъм за вземане на решения 
произвежда около 80% от законодателството на Съюза, което е 
задължително за страните членки, срещу 20% национално 
законодателство. В действителност националните парламенти 
адаптират националните закони в съответствие с европейските норми. 
Това разбира се ограничава суверенитета на страните, което е и 
крайната цел в изграждането на една наднационална федерация или 
конфедерация, но повишава напрежението в системата и води до 
непредвидими последствия. За сега ЕС не е решил нито един значим 
регионален или глобален проблем от типа на мигрантската криза или 
ковид-19, защото по принцип не би могъл да решава такива 
проблеми. Той не е постигнал нито една от декларираните „цели”.   

От където и да се погледне действащият механизъм за управление 
на Съюза е безнадеждно остарял и смехотворно абсурден. Причините 
са много и взаимосвързани, но не се трудни за разбиране, ако се 
погледне на ЕС като комплексна система и необходимостта от 
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изграждане на адекватни прави и обратни връзки за комуникация и 
управление в подсистемите й. Общоприетият принцип е 
„демокрация”. Демокрацията е върхово постижение в развитието на 
обществото. Това е несравнимо по-мощен механизъм в сравнение с 
всяка форма на автокрация и идеална форма за управлението му в 
зората на индустриалният капитализъм. Демокрацията обаче има един 
съществен недостатък. По определение и реални възможности 
демокрацията е количествен метод за вземане на решения, което е 
избор на едно от няколко възможни алтернативи и се постига 
посредством гласуване. Тази форма е задоволителна и приемлива за 
националните държави където група от политически партии с 
различна идеологическа ориентация се борят за налагане на 
собственото си виждане и интереси. Демокрацията обаче не може да 
решава проблеми, защото те изискват генериране на нова информация, а 
тя не може да се постигне с гласуване. Да напомним, че в тези случаи 
проблемите се решават или от лидера на партията, което води до 
диктатура или от мозъчен център, който е външен фактор. Основният 
проблем на регионалните съюзи и геополитиката е, че като 
комплексни системи те трябва да разрешават регионални и глобални 
проблеми, които по принцип не може да се решават от един лидер 
или с гласуване. По тази причина Европейският парламент, който 
копира националните механизми за управление е неадекватен като 
механизъм за комплексността на Съюза. За сега всички значими 
проблеми се решават с целеви програми и много пари, които се борят 
с последствията, но не премахват причините, защото те произтичат от 
самата система. За да се премахнат причините те трябва да се 
анализират с научни методи от политически независими специалисти 
от различни области. Подобен компонент в управленческият 
механизъм в регионален съюз и на глобално равнище липсва, а един 
парламент или организация като ООН не може да го замести.   

От друга страна като йерархически организирана система по 
подобие на националната държава ЕС неизбежно се бюрократизира. 
Едно от противоречията е, че чиновниците се избират между 
партийни функционери и административни бюрократи. Лидерите се 
самоопределят и налагат не толкова според интелекта, колкото в 
зависимост от определени личностни качества. Чиновниците се 
назначават, а лидерите се самоселектират. Лидерско място обаче не 
прави чиновника лидер, но предоставената власт му дава правомощия 
да решава проблеми. Това противоречие поражда проблеми 
неразрешими без промяна на системата. Избуялата бюрокрация 
създава множество административни звена 80% от работата, на които 
се свежда до „съгласуване” на решения. Чиновниците не поемат 
отговорност. Освен това те лесно се корумпират. Примери не са 
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нужни, достатъчно е всяка от страните членки безпристрастно да се 
вгледат и оценят нивото на своите представители в органите на ЕС. 
Болшинството от тях са подбрани по лоялност към партията и 
непотизъм (шуробаджанащина) и могат да се определят като овластена 
посредственост.   

Бюрократизирането на Европейския съюз вече е видимо с 
просто око. Според публикуваните данни в Брюксел работят около 
46,350 служители, от които в Европейска Комисия за заети 24,428 
щатни, плюс около 9,000 с временен договор към отделни проекти, 
Европейски Съвет – 3,072, Европейският Съд – 2,000, Европейският  
Парламент 6,739, Генерална дирекция за преводи 2,260.[5]  Според 
Регистъра за прозрачност на Европейска Комисия в Брюксел са 
регистрирани 11 хиляди лобистки организации, в които работят около 
80 хиляди лобисти представляващи интересите на всички 
международни компании и банки лобиращи за бизнес, национални и 
етнически интереси.[6] За тази цел се изразходват около €1,7 милиарда. 
Европейският съюз няма ясно формулирани правила и прозрачност 
регулираща тази задкулисна дейност, която остава извън фокуса на 
гражданите.[7] За сравнение във Вашингтон през 2018 са регистрирани 
11,656 лобисти, които за постигане на целите си са изразходвали $3.4 
милиарда.[8] Колко долара изразходват лобистите в Брюксел по 
отрасли, компании и страни са представени в Lobby Facts.[9] Изобщо 
проблемът на демокрацията е, че в условията на финансизма тя 
предразполага към корупция. Лобизма е опит да се регулира този 
процес, но открива възможности и за разширяване на корупцията.   

Съмнително е, че Регистъра за прозрачност решава въпроса с 
прозрачността. Той регистрира организациите по определени 
показатели създаваща статистика, но не отчита съдържателната работа 
на лобистите. Възниква въпроса кой управлява Европейският Съюз – 
партийният непотизъм или лобизма? Отговорът е кристално ясен. 
Лобизма прави законите, а Парламента ги легитимира или с други 
думи – парите създават законите, а властта ги легитимира. Това е 
технокрацията, която демагогията определя като „демокрация с 
европейски ценности”, а политически некоректните анализатори – 
като „фасадна демокрация”. Технокрацията подмени демокрацията и 
се наложи в ЕС с приемането на лобистки закони и подписването на 
Лисабонският договор. По принцип технокрацията е моделът, по 
който работи финансизма в световен мащаб. Характерно за 
технокрацията е, че тя работи за групови интереси, в конкретният 
случай за корпоративният елит. Зад лобистите стоят интелигентни 
хора, вещи в макроикономиката и финансовите пазари, но 
ориентирани към максимализиране на печалбата, лобизма като 
компонент от технократическият механизъм поражда проблеми, някои 
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от които прерастват в глобални и екзистенциални. Друга особеност е, 
че в развитите страни тя произвежда олигарси, а в бедните страни – 
клептократи. България е пример за тази особеност. Изобщо 
технокрацията прави богатите по-богати, а бедните по-бедни. 
Статистиката през последните десетилетия го доказва за света като 
цяло. Две неща са сигурни, 1. Действащият механизъм осигурява 
материалното благосъстояние на част от онези 10% работещи за 
статуквото в ЕС с пари от данъкоплатците на страните членки и 2. 
Съществуващият механизъм никога няма да реши посочените „цели”. 
При такъв механизъм и бюрократичен апарат не може да се очаква 
адекватно управление на системата и резултатите вече са видими.  

Механизмът за управление през всички времена се основава на 
интереса, а формата за управление определя чии са интересите. Това е 
ясно видимо на национално, регионално и глобално равнище. 
Нормално е механизмът за управление на ЕС да се основава на 
борбата и защитата на определени интереси. При комплексни 
системи като регионалните съюзи те са многопланови и 
противоречиви, поради което самият механизъм не сработва. Такава 
ситуация възникна с приемането на Европейската конституция. 
Проблемът беше решен с подписването на Лисабонският договор. С 
този акт ЕС подмени демокрацията с технокрация, което намира израз в 
посоченият по-горе сблъсък на идеологически ориентирани партийни 
пристрастия и лобизъм. В условията на финансизма крайните 
решения се определят от лобизма, защото те представляват 
владетелите на ресурсите. Затова и всички проблеми се решават с 
целеви програми и много пари, по-голямата част, от които потъват в 
джобовете на тези, които подържат статуквото.   

Предимствата на технокрацията са в това, че при нея в 
управлението се включват хора разбиращи от технически системи. 
Като правило те се фокусират върху макроикономиката и 
финансовите пазари и игнорират духовната сфера и социалните 
компоненти, които технократите са склонни да подценяват или не 
разбират. Очевидно е, че технокрацията не може да реши 
регионалните и глобални проблеми. Нужен е механизъм основан на 
принципи различни от този основан на защитата на определени 
интереси. Тези принципи не може да се определят от субективният 
фактор на базата на определена идеология. Те следва да се открият и 
заимстват от еволюцията, която с прилагането им е създала 
екосистемите и човешкият мозък. Тези принципи са оцеляване и 
развитие.   

Днес когато човечеството е доведено до ръба на 
самоунищожението, е необходимо усилията да се пренасочат от 
лични, национални и регионални интереси към оцеляването на 
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човешкият род. Нищо друго няма значение. Когато говорим за 
развитие се има предвид това, което прави биологичната еволюция – 
организира комплексните системи в посока на тяхната ефективност в 
усвояването и кръговрата на ресурсите и енергията в самата система. 
Разликата между традиционната система за управление на обществото 
базирана на определени лични и групови интереси, експлоатация, 
заграбване и контрол на ресурси и механизма за саморегулация 
използван от биологичната еволюция, базиран на оцеляването и 
развитието на вида е, че първата система е създадена от субективният 
фактор и е преходна по природа, а вторият механизъм отразява 
обективният ход и посоката на развитието и е непреходен. 
Механизмът за управление, който е нужен на всяка комплексна 
система, регионален съюз или геополитиката като цяло следва да се 
преориентира от защитата на определени политически, 
икономически, идеологически, финансови и каквито и да са други 
интереси към форма на управление прилагаща  принципите за 
оцеляване и развитие използвани от биологичната еволюция. 
Разликата между тях е, че сляпата биологична еволюция ги прилага на 
информационно ниво „загрижена” за оцеляването и развитието на 
вида, а при социалната еволюция тези принципи са осъзнати като 
същност и се прилагат с оглед оцеляването на мрежата от общности 
представящи човешкият род. Тази мрежа е еквивалент на екосистемите 
създавани от биологичната еволюция. В този смисъл аналог на 
разнообразието на видовете наблюдавано в биологичната еволюция 
се явяват многообразието от общности, формирани по различни 
критерии, които представляват и „възлите” в мрежата и се конкурират 
помежду си по отношение на оцеляване и развитие.  

Днес  ЕС се нуждае от фундаментални реформи. Големият 
проблем обаче не е в самите реформи, а в невъзможността на хората 
управляващи този Съюз да предложат адекватни решения по две 
причини. Първо, защото самите те са част от проблема и със своя 
манталитет и действия ограничени в тесните рамки  на финансизма  са 
го довели до този печален край. Второ, абсурдно е да се говори за 
регионално или глобално лидерство защото подобни комплексни 
системи не може да се управляват от индивидуалната интелигентност. 
Лидери в ЕС и по върховете на всички международни институции 
няма, защото те се избират като чиновници по квоти, степен на 
лоялност и послушание. Ако проблемите се проучат и разрешат от 
мозъчен център, то препоръките най-вероятно няма да бъдат приети, 
защото ще противоречат на определени групови интереси.    

Призива за създаване на Европейски Съединени Щати по 
подобие на САЩ, което е реформиране от горе надолу и илюстрация 
на  ограничения манталитет на еврократите оставащ в границите на 
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съществуващата парадигма за света. Подобен подход по-скоро ще 
доведе до разпадане на Съюза, отколкото до неговата интеграция. 
Доказателство за това е печалния пример с изготвянето на Европейска 
конституция. Европейските лидери очакваха тя да се приеме 
единодушно, но този опит се провали. За съжаление еврократите не 
потърсиха причините за този крах и не си направиха съответните 
изводи. Ако провала с Европейската конституция беше позакърпен с 
Лисабонския договор, в противоречие с демократичните принципи и 
оставащ с оспорвана легитимност, то провал с ЕСЩ не би могъл да се 
поправи с нищо. Впрочем не само ЕС, но и света като цяло се нуждае 
от фундаментални промени. Възможни са няколко сценария, но 
всички те в края на деня се свеждат до промяна в структурата и 
формата за управление на обществото.    

Създаването на Европейски парламент, обща валута, дори обща 
армия, съчетано с ограничаване или отнемане на суверенитета, не 
гарантира интегритет на съюза. Прословутите четири принципи, на 
които се изгражда ЕС: свобода в придвижването на стоки, услуги, 
капитали и хора, не са морални ценности, а икономически принципи 
утвърждаващи неолиберализма и обслужващи финансизма. Разликата между 
морални ценности и икономически принципи е в това, че моралните 
ценности се пораждат от обективният фактор и обслужват обществото 
като цяло, осигурявайки неговия интегритет, а идеологическите 
принципи са рожба на субективният фактор, обслужват интересите на 
управляващия елит и тласкат обществото към хаос и 
самоунищожение. Моралните ценности се зараждат и налагат от долу 
нагоре, а идеологическите принципи се формулират от тези, които 
обслужват и се налагат от горе надолу. Идеологията не е основата, върху 
която може да се обединят народи с различни култури и национални 
традиции. С разширяването си ЕС все повече наподобява Съветската 
империя, базирана на илюзорна идеология. Морала осигурява 
интегритета на обществото, а идеологията  задълбочава вътрешните 
противоречия и води до неизбежен разпад. Брекзит е симптом, който 
следва да разтревожи бюрократичния естаблишмент на ЕС и да 
потърси ефективно лечение, посредством радикални реформи. 
Големият проблем е, че той не може да направи това.    

Най-съществената промяна  е подмяната на целта на ЕС от 
изграждането на наднационална европейска свръхдържава към обединение около 
моралните ценности на гражданското общество. Това налага постепенно 
демонтиране на изградените вече структури и подмяната им с други, 
адекватни на новата цел. Например този Съюз няма нужда от 
Европейски парламент, а от мощен европейски мозъчен тръст, който да 
предлага визия за развитието; решава глобални и европейски 
проблеми; може да разработва философията на новото 
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законодателство, но приемането на самите закони си остава 
прерогатив на националните парламенти. Европейския мозъчен тръст 
ще включва постоянно действащи и ad hoc тинк танк работни групи. 
Такива групи могат да се формират по въпросите за разоръжаването, 
икономиката, търговията, финансите, сигурността, екологията и други 
европейски и глобални проблеми. Представителите в този мозъчен 
център трябва не да се назначават от горе, а да се самоселектират от 
експерти с доказан интелектуален потенциал и морал за участие в 
работата на такива групи. Тези експерти дори не е необходимо да 
бъдат в Брюксел. По този начин с управлението на Съюза се ангажира 
целият наличен интелектуален капацитет, а избираното ръководство в 
качеството си на другата „хемисфера” от билатералният механизъм ще 
се ограничи до своята специфика при вземането на решенията, 
изпълнението им и техният контрол. Това, която е ясно относно хора 
поемащи функциите на тази „хемисфера” е, че те няма да бъдат 
партийни функционери или такива избирани или назначени от 
някакво задкулисие. Колаборативната интелигентност на мозъчният 
център ще определи необходимите личностни качества, морални 
ценности и други критерии както и методиката по която те ще бъдат 
определяни и контролирани. Това е и същността на описаният по-
горе билатерален механизъм за управление. По този начин държавите 
членки на съюза ще формират мрежа от суверенни държави търсейки 
форми за партньорство, коопериране и колабориране. Когато мрежата 
бъде изградена, националният суверенитет ще отпадне по естествен 
път, защото ще се подмени от суверенитета на мрежата.   

Възниква въпроса – какво значи да се замени Европейския 
парламент за вземане политически решения чрез гласуване, с 
„билатерален” мозъчен център с виртуална интелигентност за 
решаване на проблеми чрез колаборация на експерти по начина, по 
който се решават научни проблеми? Преди всичко това означава смяна 
на финансовият и политическият елит с интелектуален елит. Това 
предполага да се заменят 750 евродепутати и над 40,000 души 
обслужващ персонал работещ за Европейската комисия и Генералния 
Секретариат с около 500 експерти. Това означава смяна на 
политическата форма на управление на Съюза с експертна; промяна в 
идеологията на финансизма, демонтаж на структури наложени от него. 
Подобна политика съответства на естествено протичащите процеси 
на глобализация и диференциация, но противоречи на интересите на 
днешният елит. По тази причина двигателят на подобни промени 
може да бъдат само онези 10% от конструктивният  интелектуален 
елит, който е носител на социалното самосъзнание.    

Метафорично казано ЕС трябва да се организира като една 
екосистема, съставена от множество разнородни, но добре 
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балансирани общности, с обща цел – оцеляване на човечеството и 
универсални морални ценности, които могат да гарантират 
сигурността – доверие, уважение и почтеност. В този случай 
глобализацията представлява изграждането на „екосистемата”, а 
диференциацията открива възможност за самоуправление на страните 
членки в съответствие с националните интереси, култура, 
възможности и т.н. в границите на „екосистемата” и обективните й 
закони за развитие. Това е подход отчитащ единството на субективния 
и обективния фактор и ориентиран към ефективност в усвояването и 
обмяна на ресурсите и енергията.     

В момента ЕС е социално-инженерен проект, създаден на 
идеологическа основа, ръководен от борещи се за власт посредствени 
политически сектанти вярващи в различни априорни принципи като 
леви, десни, центристки, либерални, консервативни, зелени, червени, 
социални и т.н. идеи, движени от машината на фиктивните пари. Тази 
ситуация напомня за парадигмалната неадекватност и манталитета на 
Франц Йосиф I, който е бил уверен, че с „малката балканска война” 
налага императивите на империята, но в действителност я е тласнал 
към самоунищожение без да осъзнава наближаващия край. Грешката 
ще се изясни след краха на ЕС, когато стане ясно, че вярата, че такава 
комплексна система може да се управлява от парите и тези, които ги 
контролират без да се познават обективните закони в развитието, е 
също толкова наивна, колкото и вярата на хората от предходните 
епохи в това, че всичко е в ръцете на бога, но с обратен знак. Това 
което остава неясно е цената, която ще трябва да заплати човечеството 
за осъзнаването на тази проста истина.  

Предстоящата  реформа е парадигмална по своя характер и 
изисква цивилизационни промени. Управляващите в Брюксел и 
Страсбург или не разбират или не могат да ги приемат защото 
противоречат на собствените им интереси. Днешния финансов и 
корпоративен елит следва да осъзнае преходността на системата и 
своята власт и да слезе от историческата сцена. Ако това не се случи, 
след няколко десетилетия, но по-скоро от очакваното и изненадващо 
за повече хора, ЕС ще се разпадне подобно на Съветската империя 
поради вътрешни противоречия и невъзможност да се управлява с 
така изградения механизъм за управление. Днес в условията на 
икономическия детерминизъм на политиците е трудно да разберат, че 
обществото не е фирма и не може да се управлява като фирма от борд 
на директори, фокусирани върху печалбата и налагането на волята си 
над другите „фирми”. Договарянето не решава всички въпроси. 
Законите регулират обществото, но не могат да гарантират неговия 
интегритет. Интегритета се определя от морални норми, култура, 
традиции и други духовни ценности, които не подлежат на 
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договаряне, а тяхното игнориране води до появата и задълбочаването 
на неразрешими национални и глобални проблеми. Подходът за 
промени от долу нагоре все още не е осъзнат напълно и, което е по-
важно липсва исторически опит за това. Опити за промени от долу 
нагоре до сега са ставали посредством бунтове, въстания и революции. 
Този подход не е приложим в 21-ви век. ЕС се нуждае от реформи, но 
управляващите от Брюксел не са в състояние да ги проведат по две 
причини: а) защото тези реформи не могат да имат „перестроечен” 
характер и да се осъществят от горе; б) колективната интелигентност 
на Европейската комисия и Европейския парламент не е достатъчна за 
да разрешава възникващите проблеми. Нужен е нов механизъм за 
вземане на решения за управление на обществото, който да бъде 
адекватен на нивото на развитието му, както и нов подход към 
неговото създаване и налагане, отговарящ на моралните ценности на 
обществото днес. И в двата случая е необходим преход от колективната към 
много по-мощната колаборативна интелигентност.  Изобщо, като 
комплексна система Европейският съюз може да функционира 
ефективно само като клъстер от суверенни държави, обединени от 
общоприети морални ценности, гарантиращи интегритета на самият 
съюз.  

Разпадането на Европейския съюз би било ужасяваща трагедия за 
Европа, съпоставима с годините след Първата световна война. 
Последвалият опустошителен хаос ще бъде трудно преодолим и 
съпроводен с прахосването на огромни ресурси, а общественото 
съзнание – сериозно и за дълго травмирано. Очевидно е, че са нужни 
фундаментални реформи. Ясно е също така, че изграждането на 
европейска свръхдържава е невъзможно, защото противоречи на 
обективния ход на социалното развитие и, че такава комплексна 
система не може да се организира в йерархическа структура. В същото 
време Европа има уникалната възможност да се обедини около 
ценностите на гражданското общество, изоставени някъде в началото 
на 20-ти век.     

Като първа стъпка към реформирането на Съюза може да се 
приеме идеята на Де Гол за Европейски съюз от времето когато се 
заражда самата идея за обединение на Европа. Това е идеята за 
„Европа от Атлантика до Урал”, която той лансирана в речта си от 
края на 1959 г като  алтернатива на „англосаксонския” НАТО. Това 
предполага включването на всички европейски страни, включително 
и „вечната Русия” в съюз основаващ се на сътрудничество по 
отношение на културния обмен, научно-техническото сътрудничество, 
общи външни мита и изграждане на обща политика по сигурността. В 
този случай не се посяга на суверенитета на отделните държави и правото им 
да решават проблемите си посредством националното си 
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законодателство с отчитането на националните и културни 
особености, да определят своя бюджет и граници. Този проект 
предполага обединение едновременно на културна и икономическа 
основа и е в интерес на обществото като цяло, за разлика от ЕС такъв 
какъвто се изгражда, който отговаря само на интересите на 
корпоративния и финансов елит. Ако се приеме такъв курс за 
реформи през следващите няколко години ще се решат въпроси от 
свързани със суверенитета довел до Брекзит по един елегантен начин, 
защото при тези условия страните членки няма причини да напускат 
съюза, а въпроса с автономиите на Каталуния, Шотландия и др., 
остават вътрешен проблем за тях, може да се разглежда като част от 
процеса на диференциация, без това да създава проблеми на Съюза 
като цяло. Голямо заблуждение е, че сключването на договори и 
изобщо писането на европейски закони могат да заменят упадъка на 
морала и да управляват ЕС ефективно. Сега е момента Европа да се 
завърне към корените на своята култура заложени от Възраждането и 
решително да загърби финансизма, замътен някъде зад океана и 
донесъл толкова страдание и непоправими щети на човечеството.     

В процеса на реформите е очевидно, че трябва да се потърси нов 
подход, адекватен на постигнатото ниво в социалното познание, което 
предполага промяна на съществуващата парадигма с нова такава. При 
анализа на протичащите социални процеси това може да се постигне 
ако се използва системния подход и постиженията на обществените и 
хуманитарни науки, социалната философия и философия на  
историята. От тази гледна точка могат да се открият множество 
тенденции в развитието на обществото, но е достатъчно да се посочат 
само няколко от тях за да се разбере същността на проблемите, 
посоката за развитие, пътят водещ към тяхното решаване и смисъла на 
предстоящите реформи.     

От позицията на една Нова парадигма за света става ясно, че 
Европейския съюз не може да съществува продължително като 
политико-икономическо обединение под формата на свръхдържава, 
федерация или конфедерация. Неуспеха за създаването на Европейска 
конституция, нарастването на евроскептицизма и Брекзит са само 
първите симптоми за това. ЕС следва да се изгради като мрежа от 
самоуправляващи се нации и общности, обединени от общи морални ценности. 
Тези морални ценности трябва да надградят заложените в основата на 
гражданското общество – свобода, равенство, братство, с доверие, 
уважение и почтеност. Те могат да бъдат реализирани само при мрежова 
структура на обществото. Това значи, че Европейския съюз следва да 
се основава върху тези универсални морални ценности и изкорени из 
основи наложените от финансизма – алчност, егоизъм, корупция, 
демагогия и цинично лицемерие, определяно политически коректно 
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като „двойни стандарти”. Като цяло се очертават няколко насоки за 
търсене и развитие, по-съществените от които са:    

1. Промяна на философията за разбирането на ЕС като федерация или 
конфедерация с ограничаване на националния суверенитет и преход 
от идеология за управление към самоорганизираща се система. Това 
означава да се отчетат реалните тенденции в развитието на 
обществото като посочените по-горе както и редица други. Да се 
изучат обективните фактори и принципите заложени в социалната 
еволюция за да се отчитат при организацията на обществото. 
Политиците и анализаторите следва да осъзнаят, че проблема на 
обществото днес не е в ръста на икономиката, а в упадъка на морала и 
произтичащите от това глобални проблеми, застрашаващи 
оцеляването на човечеството. Икономиката  и сега може да изхрани 
населението на замята, дори да осигури висок стандарт, ако 
преразпределението на благата се извършва на морална основа и не се 
прахосват трилиони годишно за корупция и въоръжаване. Ръста на 
икономиката води само до набъбване сметките на финансовия и 
корпоративен елит, а делът на работещите и работилите в 
икономиката винаги ще си остане малък, защото икономиката е не 
само сектор за производство на блага, но и лост за разпределение и 
преразпределение на благата както и средство за управление на обществото, а 
това изисква държавите да са в дефицит, а хората в дългове. Въпрос на 
преразпределение, за което има превъзходно действащ механизъм.    

2. Определяне на целта, принципите и задачите на ЕС по начин 
отговарящ на интересите на цялата общност, а не на определена 
привилегирована група. Европейският съюз и сега се основава на 
определени „принципи и ценности”. Ако се съди по официалните 
документи тези общоприети основни ценности включват 
гарантирането на траен мир, единство, равенство, свобода, сигурност и 
солидарност. Той също е изграден на принципа на четирите свободи 
– свободно движение на стоки, капитали,  услуги, и трудови ресурси. 
Тук обаче възникват редица политически некоректни въпроси: Защо 
тогава пропастта между богати и бедни се задълбочава и богатите 
стават все по-богати, а бедните – все по-бедни? Защо хората от третия 
свят рискуват живота си за да мигрират към Запада? Защо военните 
бюджети в света нарастват и надхвърлят един трилион долара 
годишно, а света става все по-несигурен? Защо оръжията се 
усъвършенстват вместо да се води политика за разоръжаване? Какво е 
направил Брюксел за решаването на тези проблеми? Отговора на тези 
и редица други въпроси имат един отговор – действащата система и 
механизъм за управление определян като либерален капитализъм 
подменя красивите слова с алчност, егоизъм, корупция и цинично 
лицемерие. Принципите следва да отразяват интересите на ЕС като 
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цяло, а не на определена привилегирована група. Например принципа 
на четирите свободи – свободно движение на стоки, капитали,  услуги, 
и трудови ресурси, обслужва преди всичко корпорациите. Моралните 
ценности на съюза и изобщо колаборативното общество би следвало 
да са доразвитие на ценностите на гражданското общество, които 
могат да осигурят оцеляването на човечеството в преходния период.    
Необходимо е принципите да се извадят от самата практика, а не да се 
определят и спускат от горе. Например един възможен принцип е 
проблемите да се решават на нивото където са проявени и от хората, 
които са засегнати. В този случай въпроса за кривите краставици, 
следва да се решава не от Брюксел, а от  фермерите производители на 
краставици и потребителите, отделно за всяка национална общност. 
ЕС може да предложи само препоръчителна концепция и 
методология за това. Възможно е, решенията приети в отделните 
членки на съюза да варират в широки граници, но това позволява да 
се прецизира практиката.    

3. Структурата ЕС не трябва да копира структурата на 
националните държави, а да разработи собствена структура 
съответстваща на философията, целите, задачите и спецификата на 
съюза; структура спомагаща за духовното обединение на нациите. 
Това може да бъде само мрежа от самоуправляващи се общности 
обединени от универсални морални ценности.    

4. Подбора на кадрите. Най-вероятно в обозримо бъдеще днешното 
материално неравенството ще се измести от духовна диференциация. 
Следователно подбора на кадрите трябва да се определя не от 
политическите пристрастя и лоялността, а от способностите, 
интелектуалния потенциал и морала на кандидатите.     

5. Задачите за решаване от ЕС следва да са наднационални: 
европейска и световна сигурност, разоръжаване, морал, екология, 
философията на законодателството, но не законотворчество; 
финансова и икономическа политика, а не формиране и 
разпределение на общ бюджет и т.н.    

6. Формата на управление трябва представлява механизъм основаван 
на посочените по-горе принципи: оцеляване и развитие. Това 
означава подмяна на действащата в момента технокрация с 
колабокрация.   

7. ЕС следва да се преизгради от долу нагоре, при което структурата да 
отразява спецификата на подсистемите и техните взаимовръзки.  

Идеята Европейския парламент да се замени с европейски 
мозъчен тръст, не е въпрос на лично мнение, а парадигмално 
различие в гледните точки. Без съмнение от позициите на 
съществуващата парадигма за Европа като наднационална 
свръхдържава и първообраз на бъдеща световно правителство това 
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разбиране вероятно звучи  абсурдно, но от позициите на парадигмата 
за Европа като обединение на суверенни нации около морални 
принципи и ценности, усилията да се изгради европейска 
йерархическа структура наподобяваща структурата на национална 
държава е също толкова абсурдно. Нещо повече, този опит дори е по-
абсурден от другите подобни идеи за Световна революция, 
Хилядолетен райх и Световен халифат, защото историята вече показа, 
че това са миражи на управляващите елити в стремежа им да 
увековечат властта си. Тези проекти е невъзможно да бъдат 
реализирани защото противоречат на социалната еволюция. 
Политическия инстинкт на Де Гол не го е подвел. Той е усетил 
правилната посока за обединение на Европа, без да се ограничава 
суверенитета на страните членки. С развитието си подобно обединение 
би довело до изграждане на мрежова структура, при която 
суверенитета постепенно ще отслабне и изчезне като национален 
фактор. За съжаление, основателите и управляващият елит на ЕС се 
оказаха преходни лица в политиката и лесно манипулирани от 
задкулисието представящо се като „световна демократична общност”.  

Прави впечатление, че комплексните системи създадени както от 
еволюцията, така и от човека се изграждат от долу нагоре посредством 
диференциация, без предварителен план. Социално-инженерните 
проекти са комплексни системи, които се изграждат и се сриват от 
горе надолу. Йерархически организираните общества се развиват до 
степен на комплексност и също се сриват. За да оцелеят те трябва да се 
реорганизират като самоуправляваща се мрежа. Европейският съюз е 
комплексна система организирана йерархично по подобие на 
обществата, които все още не са достигнали своята комплексност. 
Следователно, за да оцелее ЕС трябва да  се реорганизира като 
самоуправляваща се мрежа, което би послужило и като модел за 
реорганизирането на човечеството в подобна мрежа.  

От направения анализ става ясно, че Европейския съюз не може 
да бъде организиран като свръхдържава, федерация или 
конфедерация. Той може да съществува само като духовно обединение 
управлявано от интелектуален елит основан на колаборативната 
интелигентност. Това е мрежа от самоуправляващи се общности обединени от 
универсални морални принципи, работещи за обществото като цяло, а не в 
интерес на една привилегирована група. Това са универсалните 
принципи на гражданското общество провъзгласени от Френската 
революция, които могат да бъдат реализирани и доразвити само при 
мрежова организация на обществото.    
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Геополитиката днес – Нов световен ред или смяна на 
парадигмата   

Геополитиката е битка за настоящето и бъдещето на 
човечеството. Това е сблъсък на различни, често взаимно 
изключващи се идеологии. Идеологиите са спекулативни концепции 
за същността на обществото – икономиката, културата и формата за 
управление. Всяка идеология представлява виждането на определена 
социална класа или група от обществото – леви, десни, консерватори, 
либерали, неолиберали,  либертисти, ислямисти, военни, икономисти, 
финансисти и т.н. Характерното за идеологиите е, че те защитават 
интересите на определена група от обществото и се стремят към 
световно господство. Основния проблем при тях е, че като 
спекулативни концепции те са смес от верни и погрешни разбирания 
за обществото, обгърнати от митове и илюзии, примесени с 
целенасочена пропаганда и манипулации. Приблизителното 
отношение между тях вероятно е 50х50%. Истинския проблем обаче е, че 
никой не знае и не може априорно да разграничи истината от заблудата. Тези 
различия се установяват след  дълбоки катаклизми в обществото и 
висока цена, заплатена от човечеството. Цената, която човечеството 
заплати за проверка валидността на фашизма и комунизма, са само 
последен пример за несъстоятелността на идеологиите в началото на 
21-ви век. Случая с финансизма като идеология самоопределящ се 
като либерален капитализъм не прави изключение. Ясно е, че цената 
ще бъде много висока, граничеща с въжмост за самоунищожение, но 
все още не се знае колко висока. Изобщо идеологиите – религиозни и 
широк спектър от политически такива, са преходни по своя характер и 
отразяват нивото в развитието на човечеството и динамиката в 
развитието на общественото съзнание. Смисълът на една Нова 
парадигма е да минимизира този риск и загубата на ресурси. 
Изложените съображения са само указание за посоката, в която трябва 
да се търсят решенията. Първата стъпка към това е властовите елити – 
геополитици, стратези, военни, икономисти и финансисти – да се 
освободят от идеологическите, професионалните и мирогледните си 
предразсъдъци, свеждащи всичко до власт, пари, пропаганда и 
манипулация, и да дадат път на учените и експертите, мислещи с 
научни понятия и категории да предложат решение за оцеляване на 
човечеството.   

Преди всичко трябва да отбележим, че същността на 
предстоящите промени е възникването и утвърждаването на социалното 
самосъзнание като определящ и доминиращ фактор в бъдещото 
развитие на обществото. Това е осъзнаването на обществото като 
жива и разумна система или метафорично казано като жив организъм 
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където „клетките” са интегрирани и диференцирани в „органи”, а те – 
в работещи в синергизъм „системи”. Това е новата форма на 
обществено самосъзнание, която постепенно ще измести 
доминираната и определящата досегашното развитие на обществото 
форма на политическо съзнание, и в момента намираща своя 
завършен вид в геополитиката. По своята същност този процес 
представлява културна революция и следователно тя би съдържала 
всички особености на културните революции от миналото.     

Съгласно принципа за разпределението на функциите между 
обективния и субективния фактор в общественото развитие, 
културните революции са прерогатив на обективния фактор и по 
принцип мирни по своя характер социални процеси. По тази причина 
те са императивни по своята природа, а субективния фактор е само 
средство в този процес. Ролята на разума в случая, следва да се 
ориентира към подпомагане на развитието му, което предполага преди 
всичко осъзнаване на процесите от критична маса от хора, които 
практически ще бъдат първите носители на това самосъзнание и по 
същество ще реализират тази културна революция.    

Една Нова парадигма за социалното развитие би била непълна 
ако се ограничи само с теоретичен анализ и не очертае някои 
практически действия за нейното реализиране в социалната практика; 
ако не даде отговор на въпроси като: Кой, Кога и Как ще извърши 
налагащите се кардинални промени в обществото. Бегъл поглед върху 
историята на културните революции от миналото може да ни даде 
определена представа за протичането им както и отговор на въпроса 
Кой ще извърши тази революция? Християнството се заражда в 
недрата на Римската империи и се развива „от долу нагоре” до 
установяването му като световна религия. Същото се отнася и до 
всички други световни религии. Възраждането е преход от 
ирационален към рационален поглед върху света и от феодализъм 
към капитализъм. Той се инициира от хората на изкуството, предимно 
художници и скулптури, както и от занаятчии, които превръщат 
занаятите си в индустрии. Реформацията на църквата се извършва от 
добре образовани за времето си монаси, също от долу нагоре; а 
Просвещението – от френските философи. Разсъжденията върху тези 
исторически процеси ни дава основание да приемем, че в основата на 
протичащата в момента културна революция по налагането на 
общественото самосъзнание като определящ фактор за развитието на 
обществото ще бъдат хората с по-добро образование и висок морален 
стандарт, които биха могли и да бъдат и първите носителите на това 
самосъзнание – представителите на конструктивния духовен елит. Без 
съмнение този процес ще се развие от долу нагоре. 

Отговора на въпроса Кога е ясен. Не е трудно да се разбере, че 
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процеса на формирането на обществено самосъзнание е в ход от две 
или три столетия и през последните няколко десетилетия този процес 
беше забелязан и осмислен от хората занимаващи се с въпросите на 
екологичното равновесие. Те насочиха вниманието на обществеността 
към това, че човека е част от глобалната екосистема и проблемите 
свързани с климатичните промени, замърсяването на околната среда, 
обезлесяването, изчезването на животински видове, недостиг от 
питейна вода и други подобни са резултат от поведението на хората. 
Те забелязаха, че ние всички сме в една лодка и, дойдоха до извода, че 
обществото е нещо като жив организъм. По този начин обществото се 
осъзна като субект и своите отговорности за съхраняване на природата 
във вида определен от биологичната еволюция както и собственото си 
оцеляване. Следователно цивилизационните промените ще 
настъпят когато общественото  самосъзнание достигне  критическа маса, която 
може да се противопостави на днешният властови елит. 

Въпросът Как ще протече тази революция е по-съществен и по-
трудно прогнозируем в прагматичен аспект. Нека напомним, че 
предварително съставен план за действие не е нужен, доколкото това е 
обективен процес и би могъл да се реализира и без съзнателното и 
целенасочено участие на субективния фактор както това е ставало до 
сега. Обективния фактор сам си подбира „революционерите” и ги 
използва за реализирането на прехода. Един поглед върху историята 
на културните революции, може да ни даде най-обща идея за пътя, 
който предстои да се измине. За пропагандиране на своите идеи, 
религиите са използвали живото слово. Възраждането е използвало 
изкуството, Реформацията –  печатарската преса, а Просвещението – 
създаването на първата Енциклопедия, популяризираща научното 
познание. От тук могат да се очертаят две насоки за действие за да се 
ускори този процес: първо, необходимо е да се работи за достигането 
на критична маса от хора осъзнали потребността от налагането на 
общественото самосъзнание като фактор в днешния глобализиращ и 
диференциращ се свят и второ, разработване първообраза на новия 
колаборативен механизъм за виртуална и мрежова интелигентност.    

По първия въпрос могат да се организират различни 
мероприятия за изясняването същността на общественото 
самосъзнание; да се използват средствата за масова информация и 
комуникация за популяризирането на идеята, смисъла и ролята на 
самосъзнанието за оцеляване на човечеството. По втория въпрос, би 
могло да се осигури платформа за колаборация където да се 
дискутират и определи ценностната система на бъдещото общество, с 
която започват практически всички културни революции. Нека 
напомним, че религиите започват с определянето на своите ценности: 
Десет божи заповеди; вяра, надежда и любов, а Корана като цяло е 
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един етичен кодекс. Идеалите на просвещението кристализираха в 
девиза на Френската революция „свобода, равенство, братство”, които 
са трите универсални морални ценности върху които според 
френските революционери би следвало да се изгради едно 
справедливо общество. В условията на йерархична организация на 
обществото тези морални ценности никога не са били реализирани и 
не биха могли да бъдат реализирани. Независимо от това те са 
служили като указател за правилната посока на развитие. Зрялото 
колаборативно общество, структурирано в глобална мрежа, надживяло 
„социалния си пубертет”, открива възможност тези универсални 
ценности да се реализират като се доразвият до –  доверие, уважение, 
почтеност.  
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Глава единадесета 
 

Цивилизационна промяна или 
самоунищоение 

 
Системно противоречие и дилема на модерното 

общество 
 

В понятийната система на Историческия материализъм, 
системното противоречие се определя като „основно” или 
„фундаментално”. Понеже в тази школа на социалната философия, 
икономиката се приема за движеща сила или база на обществото, а 
културата в широк смисъл – надстройка, то основното противоречие е 
чисто икономическо по природа. Според Маркс, основното 
противоречие на капитализма е между обществения характер на 
производството и частно капиталистическата форма на присвояване.    

Интересното за това противоречие е, че неговото разрешаване не 
протече по начин предвиждан от субективния фактор. Изхождайки от 
философията на Историческия материализъм, формалнологично 
може да се предположи, че национализацията на средствата за 
производство ще доведе до победа на „Световната революция” и 
преход от капитализъм към комунизъм. След кървава революция, 
руските болшевики взеха властта, национализираха средствата за 
производство, но създадената социална организация се изроди в една 
тоталитарна система, която просъществува само седемдесет години. 
Този факт сам по себе си е още един аргумент за несъстоятелността на 
твърдението, че икономиката е движеща сила на социалното развитие 
през всички епохи от историческото развитие на човека. Икономиката 
е просто доминиращата подсистема в условията на капитализма, така 
както религията е е доминиращ фактор през феодализма.   

От друга страна самия капитализъм се разви по твърде неочакван 
за Историческият материализъм начин. Финансовата система е една от 
подсистема на икономиката. В началото на 20-ти век, банкерите 
изобретиха начин да произвеждат пари от „въздуха”, посредством 
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отпускане на кредити необезпечени от банкови активи. Това, че 
предварително начислената лихва, изначално преразпределя продукта 
на труда към банките е по-малкото зло. Истинското проклятие за 
обществото е приватизирането на банковата система, което дава 
възможност на много малка група от хора да управляват финансовата 
система, а посредством нея да контролират икономиката и дори самата 
държава. Това са притежателите на акции в банковия картел наречен 
твърде манипулативно Федерален резерв. Новия световен ред е проект 
за разширяването на този контрол върху цялото човечество. Самият 
процес е в ход посредством приватизирането на комуналния сектор – 
вода, газ, електричество. В перспектива се предвижда приватизация на 
здравеопазването и образованието. По този начин ранния 
капитализма от времето на А. Смит и К. Маркс, който се основаваше 
на производството и разпределението на стоки при функционирането 
на реалните пари, прерасна в механизъм за преразпределение на 
произведените блага в ръцете на една твърде малка група от 
обществото превръщайки се във финансизъм. Доколкото това 
преразпределение е в полза на обществото като цяло е тема, която 
следва да бъде анализирана отделно. По този начин посоченото от 
Маркс основното противоречие на капитализма между обществения 
характер на производството и частно-капиталистическата форма на 
присвояване по-скоро се задълбочи и прерасна в една много по-чиста 
форма за частно-капиталистическа форма на присвояване, вместо да доведе 
до предполагаемия преход към посткапиталистическа форма на 
организация.   

От гледна точка на Новата парадигма обществото се разглежда 
като информационна система. Проблема с потиворечието 
формулирано от Маркс между обществения характер на 
производството и частно капиталистическата форма на присвояване е, 
че при анализа си той не отчита фактора „знание”, а го определя като 
„надстройка” към базата, а базата е икономиката. В действителност 
икономиката е продукт и компонент от познанието. По тази причина 
посоченото от Маркс противоречие може да се определи като 
подсистемно, т.е. отнасящо се преди всичко до капиталистическата 
икономиката, но не до системата като цяло. Подобни противоречия 
могат да се посочат и за другите подсистеми. Например, за 
общественото съзнание това е противоречието между религия и 
политика; за икономиката това е – концентрацията на финансовия 
капитал и упадъка на морала; за управлението това е противоречието 
между постигнатата комплексност на обществото и съществуващия 
механизъм за вземане на решения. Тези подсистемни противоречия са 
различни аспекти на системното противоречие в обществото като 
цяло.    
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Ако трябва да формулираме системното противоречие на 
капитализма от времето на Маркс (или основното противоречие по 
терминологията на Историческия материализъм) от гледна точка на 
Новата парадигма за социалното развитие, следва да отбележим, че то 
е между постигнатата комплексност на обществото в резултат от 
нарасналото познание след Индустриалната революция и исторически 
обособилите се, но остаряла структура на обществото и форма на управление. 
Това е противоречие между обогатеното като познание съдържание на 
обществото и остарялата форма, в което то все още е принудено да 
съществува. Цялата история от времето на Маркс до края на Втората 
световна война е процес разрешаващ това противоречие. То беше 
разрешено от обективния фактор и намери израз в отделянето на 
църквата от държавата, съответно – религията от политиката; 
изравняване правата на жените с тези на мъжете при гласуване и 
участие във властта; формиране на политически партии, засилване 
ролята на парламента, изчезването на монархиите от картата на 
Европа през първата половина на 20-ти век. Всички те подмениха 
доминиращата автокрация с набиращата сила демокрация. По този 
начин възникнаха светската държава и гражданското общество, които 
са сърцевината на това, което днес определяме като Западна 
цивилизация. В опит за разрешаването на това противоречие между 
обогатеното като познание съдържание на обществото и остарялата 
форма, в което то все още е принудено да съществува е и появата на 
трите социално-инженерни проекти за реорганизация на обществото 
през 20-ти век, което доведе до упадък на демокрацията и подмяната й 
с плутокрация, технокрация, олигархия и клептокрация.   

Междувременно след Научно-техническата и серия от 
технологични революции появили се през втората половина на 20-ти 
век, съотношението между формата и съдържанието отново се промени. 
Възникна ново системно противоречие, което беше забелязано като 
явление и описано в най-общ план като „залез на Западната 
цивилизация”. Това системно противоречие е аналогично на 
противоречието в обществото от времето на Маркс, от гледна точка на 
натрупването на лавина от ново познание. Възникналото ново 
противоречие е между това ново познание и остарялата форма 
(структура) на обществото. Това противоречие провокира  
необходимостта от нова културна революция. В същото време то е и  
много по-дълбоко поради количеството и качеството на генерираното 
познание. Това противоречие в съвременното общество може да се 
формулира по-конкретно като – противоречие между исторически 
наложилата се йерархия в социалната структура и постигнатото ниво на 
комплекстност на обществото, която изисква хоризонтална или мрежова 
организация.    
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Йерархията е типична за по-простите аграрни и индустриални 
общества. Системи като религиозни и военни организации, 
политически партии и самите държави са организирани йерархично 
поради простотата и ефективността, които тази структура предлага в 
процеса на вземане на решения и прилагането им в практиката. При 
йерархическата структура, по-нисшето ниво се контролира от по-
висшето ниво. Натрупвайки опит и знание, обществото се 
диференцира, става по-сложно, а йерархическата организация – 
неефективна и остаряла. Не е трудно да се забележи, че всички 
естествени и изкуствени комплексни системи като Космоса, който 
според последните изследвание представлява мрежа от галактики, а не 
хаос както се предполагаша до скоро; екосистемите както и 
създадените от човека комплексни системи като железопътната  
мрежа, въздушния трафик, интернет са организирани като мрежа. 
Решението на природата за комплексност е човешкия мозък, който 
също е организиран като 3D мрежа от неврони. Очевидно, мрежовата 
организация на комплексните системи е естественият модел за 
съществуването и функционирането им и за да оцелее обществото 
трябва да се реорганизира от в подобна структура.    

Нарастващата комплексност на обществото постепенно прави 
йерархичната му организация неефективна, дори невъзможна и 
опасна. Съвременното общество е твърде сложна система, сравнима 
само с комплексността на човешкия мозък и следователно то трябва да 
се реорганизира в подобна 3D мрежова структура. Това противоречие 
е най-драматичния сблъсък между обективния и субективния фактор в 
съвременното общество. Сега след 10,000 години еволюция на 
йерархически организирани аграрни и индустриални общества е 
време за нова реорганизация на обществото с преход от йерархическа 
в хоризонтална социална структура. Метафората за обществото като 
„жив организъм” означава процеса на интеграция и диференциация 
на около 200 йерархично организирани нации да се реорганизира в 
една самоуправляваща се система подобна на екологичните системи 
създадени от биологичната еволюция и метафорично определяща 
обществото като един “жив организъм”.  По този начин ще бъде 
изградена свеовна мрежа от около 200 супер клъстери, включващи по 
няколко стотин национални клъстера и няколко хиляди възела от 
отделни общности.  

За да се разбере същността на предстоящия преход към 
постиндустриално развитие на обществото в цялата му сложност и 
отговорността на интелектуалния, политическия и финансов елит, 
трябва да се осмисли и основната дилема, пред която е изправено 
съвременното общество. Тази дилема има характеристиките на 
системно противоречие, от което зависи оцеляването на човечеството 
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като цяло. Това е противоречието между експоненциалния ръст на науката и 
висшите технологии и нарастващата уязвимост на човечеството.    
Днес е пределно ясно, че всички научни открития и технологични 
постижения имат двустранна характеристика. Те могат да се използват 
за благото на човечеството, но биха могли да се превърнат и в 
смъртоносно оръжие. За зла участ втората възможност е 
технологически по-проста и по-лесно достижима. Технологиите на 
20-ти век базирани на върховите постижения на естествените науки 
физика, химия и биология, позволяват да се произведат оръжия за 
масово поразяване. Ресурсите за това са на нивото на развита в 
технологично отношение нация. Технологиите на 21-ви век продукт 
от развитието на фундаменталните науки: роботика, генетика и 
нанотехнологии, откриват възможност само с помощта на знанието без 
наличието на значителни материални ресурси т.е. ресурси достъпни на 
малки групи или дори на отделни индивиди да произведат оръжия с 
потенциал да унищожат човечеството.[1]      

Без съмнение нарастващото познание, от една страна е благо, а от 
друга повишава уязвимостта на обществото, което в определен момент 
от развитието си може да бъде унищожено. Тази възможност се появи 
с изобретяването на атомната бомба и става все по-очевидна с 
разработването на химически и биологически оръжия за масово 
поразяване. Възникващите технологии от 21-ви век са с 
умопомрачителни по своите деструктивни възможности и правят 
гибелта на човечеството много вероятна, дори неизбежна, ако 
обществото не се преструктурира. Следователно, проблема на 
съвременното общество не е в парите и ръста на икономиката, а в ръста на 
познанието и произтичащата от това уязвимост. Това прави 
реорганизацията на обществото без алтернатива, защото 
унищожаването му не е опция.   

Както посочихме по-горе, идеята, че някаква дигитална система за 
контрол на обществото ще запази Новия световен ред и управляващия 
елит като стратегия и философия е твърде наивна, за да не кажем 
глупава. Бъдещото общество, няма нужда от система за сигурност 
типични за йерархично организираните общества управлявани от 
привилегирован елит. То се нуждае от „имунна система” осигуряваща 
вътрешният интегритет и оцеляването на организма като цяло, което е 
възможно само при мрежова организация на обществото. В първият 
случай, обществото се разглежда като съставено от две касти, при 
което „висшата” каста се защитава от „нисшата” каста, която се явява 
като външен фактор по отношение на нея. Подобно кастово деление е 
познато като явление, но е минало в историята. Във вторият случай, 
обществото се разглежда  като „жив организъм”, който има нужда от 
имунна система осигуряваща неговата цялост и оцеляване.    
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Дилемата на модерното общество определя оцеляването на 
обществото като фактор многократно по-важен от парите и ръста на 
икономиката. Този фактор е другата страна на посоченото системно 
противоречие между йерархичната организация на обществото и 
постигнатата комплексност, която изисква реорганизирането му в 
мрежова структура. Дилемата на модерното общество също така 
показва и защо тази реорганизация е без алтернатива.   

Методологически подход при очертаване границите на 
бъдещото обществото    

На днешният етап от развитието на познанието и горчивия опит 
от последиците с разгледаните социално-инженерни проекти, 
определили съдбата на 20-ти век, възниква едно принципно 
противоречие. То е между необходимостта от очертаване на 
контурите на бъдещото общество, което предполага описание на 
евентуални структурни промени и опасността от залитане по нов 
социално-инженерен проект. Понеже структурните промени се 
определят от обективния фактор, то намесата на субективният фактор 
е определен риск. Това противоречие на практика се проявява като 
проблем налагащ необходимостта от лансиране на идеи за структурни 
промени, без опасност от това социалното творчество да прерасне в социално 
инженерство. Този проблем може да се реши посредством изясняване и 
прилагане на релевантна методология отчитаща тази особеност и 
следователно основаваща се на добре осъзнати и проверени 
принципи. Някой от универсалните принципи в анализа на 
обществото като диалектическият подход и разкриване на законите на 
социалната еволюция бяха посочени. Тук ще разгледаме само няколко 
принципни положения отнасящи се по-конкретно до прогнозиране на 
обозримото бъдеще.  

Когато човека е изправен пред непознати явления, той може да 
подходи към тях индуктивно или дедуктивно. В случая със социално-
инженерните проекти подхода е индуктивен, или мисленето се движи в 
посока от частното към общото – една идея се приема за 
основополагаща и на тази основа се изгражда самия модел, който се 
развива под формата на идеология: комунизъм, нацизъм, финансизъм. 
Дедуктивният подход предполага движение на мисълта от общото към 
частното. В такива случаи за да се опише явлението хората си служат с 
приблизителни образи, сравнения и аналогии. Тази форма на 
изразяване се определя като метафора. Например определянето на 
обществото като „жив организъм” е метафора, посредством която се 
изразява разбирането за цялостния характер, сложната структура и не 
напълно ясните закони и функции на обществото. Тази метафора 
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беше използвана от хората загрижени за съдбата на планетата след 
появата на глобалните проблеми. Тя представлява и най-общата 
характеристика на разбирането за новото общество. От тук се налага 
извода, че опита за анализа и описанието на бъдещото общество 
следва да бъде дедуктивен. При съвременното развитие на познанието 
тази дедукция следва да има системен подход. В това отношение има 
известен опит.   

В средата на миналото столетие беше разработена една област, 
наречена бионика или бионично творческо инженерство, която прилага 
методи заимствани от природата при изучаването и конструирането 
на технически и технологични системи. Този „трансфер” на 
технологии заимствани от живата природа е възможен само защото в 
резултат на биологичната еволюция, продължила 3.5 милиарда 
години, растителните и животински видове са постигнали висока 
степен на организация в резултат от действието на обективни 
биологични закони. Самия метод се изразява в това да се изучават 
закономерностите на тази организация и откритите принципи да се 
пренасят в една твърде  далечна област като инженерството и 
технологиите. В това отношение могат да се изброят хиляди примери 
при които инженерите са следвали мъдростта на природата.   

Може да предположим, че е възможно и дори необходимо да се 
разработи аналогична област, нещо като „социална бионика”, която 
целенасочено да търси примери от организацията в живата природа 
като екосистеми, организацията и функционирането на главния мозък 
и др., които да служат като ориентир при изучаване на обществото, 
както и да се пренасят определени принципи при усъвършенстване на 
организацията му. „Социалната бионика”, би включвала два етапа: 
„изоморфен анализ” на определена жива система и „изоморфна евристика” 
като специфична форма на социално творчество, при внедряването 
на тези принципи в социалната практика.    

Изоморфността предполага подобие, съпоставимост, 
еквивалентност в структурите на две системи. Изоморфни системи са 
живите и разумните системи (човека като индивид и обществото като 
цяло или онто- и филогенезиса), свръхсложните естествени и 
изкуствени системи, които имат съпоставими структури. Същността на 
изоморфния анализ се свежда до: а) търсенето на подходяща система, 
която е проучена по-добре; б) заимстване на принципите върху които 
тя е изградена и функционира и творчески да се приложат към 
обществото. Пример за такъв подход е съпоставянето на онто- и 
филогенезиса, които имат общи принципи на развитие заложени от 
обективните закони на еволюцията. По този начин едната система 
служи като ориентир при изучаването на другата. Изоморфният 
анализ може да се използва както при анализа на процесите 
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протичащи днес така и да очертае контурите на един възможен свят.  
Ако изоморфната система е определена и анализирана правилно то 
може да се очаква, че въпросния структурен компонент се е зародил и 
вече съществува в някаква по-елементарна форма в другата система, в 
случая в обществото. Изоморфната евристика е етап при който 
социалното творчество е насочено към търсенето и откриването на 
това проявление в обществото. С други думи разрешаването на 
посоченото по-горе противоречие се свежда до следването на две 
правила: първо, социалното творчество да не „изобретява” структурни 
компоненти, а да ги открива в изоморфна система и второ, да потърси 
тези компоненти  в обществото на етапа на тяхното зародишно 
развитие или предисторията на тяхното проявление.  Следователно 
дедуктивният подход и търсенето на зародили се вече промени, са двата 
основни принципи гарантиращи лансираните идеи за бъдещите 
промени в обществото да не се превърнат в идеология или нов 
социално-инженерен проект. Описаните по-горе механизъм за 
вземане на решения и решаване на проблеми симулиращ структурата 
и функциите на главният мозък и мрежовата организация на 
обществото наподобяваща екосистема са пример за прилагането на 
тези принципи в анализа на бъдещите промени.   

По-долу ще посочим няколко от най-важните очаквани 
структурни промени в съвременното общество в прехода му към нова 
организация. Те произтичат от основните положения на Новата 
парадигма за развитие на обществото, при което е използван 
дедуктивният подход, изоморфния анализ и изоморфната евристика 
за определянето и обосновката на предстоящите структурни промени. 
Естествено е тези промени да се отнасят до трите подсистеми на 
обществото: култура, икономика и управление, които и да разрешават 
техните подсистемни противоречия. По този начин в края на деня се 
разрешава и системното противоречие, доколкото подсистемите 
противоречия са аспекти на системното или фундаментално 
противоречие.     

        Очаквани промени и проблеми при прехода към нов 
модел на социална  организация   

Доминиращата днес парадигма за развитието на обществото 
основана на икономическия детерминизъм ни осигурява един 
заблуждаващ и опасен комфорт, произтичащ от бума в развитието на 
технологиите. От друга  страна светът става все по-сложен и 
наличните теории все по-трудно могат да го обяснят. Съвременните 
концепции, които определяха развитието през 20-ти век се основават 
на определена идеология, а системата по принцип се гради върху 
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определени закономерности, които следва да се анализират и разкрият 
с научни методи. Точно поради идеологическата си ориентираност 
въпросните концепции не достигат до това ниво на анализа. За целта е 
необходим принципно нов подход при търсенето на решения за 
глобалните промени и съвременните предизвикателства, пред които е 
изправено човечеството.   

Новата парадигма за устройството на обществото изхожда от 
разбирането, че развитието му се определя от ръста на познанието. 
Икономиката е само частен случай и етап от това развитие. Както 
беше посочено, познанието е формирало езика и мисленето и се е 
натрупвало хиляди години до възникването на икономическите 
отношения преди около 10,000 години. Дори появата на самия 
капитализъм е резултат от Индустриалната революция, която по 
същество е бум в развитието на познанието. По този причина Новата 
парадигма разглежда обществото не като икономическа, а като 
информационна система, която генерира, обработва и предава знание от 
поколение на поколение. По този начин последователно се формират 
множество подсистеми на обществото. От позициите на тази нова 
гледна точка, се очертава съвършено различна картинка за света, в 
който живеем, проблемите и предизвикателствата, пред които е 
изправено човечеството както и възможните решения. Следователно, 
генерирането на ново знание определя развитието на обществото, а 
икономиката е структурен компонент определящ нивото в това 
развитие – Античен свят, феодализъм, капитализъм и 
посткапиталистическа организация, каквото и да означава това. 
Естествено посткапиталистическата икономика ще бъде принципно 
различна от днешния финансизъм, самоопределящ се като либерален 
капитализъм. Тези нарастващи по сложност нива представляват 
естествените политико-икономически формации. Обществото се 
развива като система, или метафорично казано като жив организъм в 
резултат от симултанното действие на свой специфични обективни 
закони и човешкия разум.    

Разгледано като система, обществото се изгражда от три 
подсистеми – култура, икономика и управление всяка, от които с 
развитието си поражда множество свой подсистеми. В исторически 
план една от подсистемите винаги е доминирала над другите две. В 
по-ранните епохи е доминирала религията, която е компонент на 
културата, в условията на промишления капитализъм доминираща е 
икономиката, а в условията на социално-инженерните проекти и в 
частност на финансовия капитализъм днес, доминира управлението 
ориентирано към изграждането на един Нов световен ред, двуполюсен 
или многополюсни модели за организация на бъдещото общество. 
Доминирането на една или друга подсистема се определя от 
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значението й за съответния етап от развитието на обществото, но все 
пак самото доминиране е преходно явление. Бъдещото общество 
трябва да намери баланса в това взаимодействие, което може да се 
разглежда като критерии за зрялост. Диалектиката на подсистемите 
определя динамиката на обществото. Най-общо казано тя е следната – 
духовната сфера генерира познание, икономиката го материализира, а 
управлението разпределя благата и осигурява сигурността на общността. 
Материализираната култура може да се определи като цивилизация, 
която се развива, залязва и умира. Умиращата цивилизация е 
предпоставка за пораждането на нова култура.   

Генерирането на ново знание от обществото може да се определи 
като социалното творчество. През последните няколко столетия 
социалното творчество се самоорганизира в една специализирана и 
институционализирана форма за генериране на позитивно знание. 
Това е науката, която покрива всички сфери на природата и 
обществото и се развива в две основни форми: теоретична 
(фундаментална) и приложна. Фундаменталните изследвания 
разкриват природните закони, а приложната наука адаптира 
генерираното знание за нуждите на обществото. Така възникват 
модерните технологии, които внесоха драматични промени в 
границите на  едно поколение. Заедно със съществуващите вече 
университети, се оформи един мощен комплекс за генериране, 
обработка и предаване на познанието от поколение на поколение. По 
тази причина истинските революции днес започват именно от 
научната сфера и променят света с безпрецедентна скорост. На този 
етап най-впечатляващи са постиженията на технологиите, които са 
продукт на инженерните и приложни науки. Може да се очаква, че 
през настоящото столетие, обществените и хуманитарни науки ще 
претърпят бум в развитието си, което ще позволи да се разработи 
визия за развитието на обществото и личността като преход от 
биологичната към социалната еволюция. На базата на тази визия 
трите подсистеми на обществото – културата, икономиката и 
управлението, ще бъдат балансирани и ще функционират подобно на 
екологична система.   

Понятието „жива материя” и в частност „еволюция” бяха 
определени като процес за усвояване и кръговрат на ресурси и 
енергия. Този процес протича на две нива: а) информационно, което 
представлява биологичната еволюция и се изразява в изграждане на 
самоорганизиращи се екосистеми и мозък управляващ поведението в 
животинският свят; б) на ниво разум, който представлява осъзната 
информация или познание, което е същността на социалната 
еволюция. Това, което впечатлява при сравняването на двете форми 
на еволюция е, че за разлика от социалната еволюция, биологичната 
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еволюция е постигнала поразителна степен в целесъобразност и 
ефективност при осъществяване кръговрата в усвояването на 
ресурсите и енергията. В този смисъл ако говорим за бъдещето 
общество или за развитието и оцеляването на човешкият род като 
биологичен вид и социален феномен, то трябва да мислим за 
оптимизиране на неговата организация и ефективност. Тази оптимизация 
изисква промени, които произтичат от обективният фактор или 
социалните закони както и такива, които следва да се реализират от 
носителите на общественото самосъзнание. Тук ще посочим само 
някои по-съществени промени като бледа илюстрация за посоката на 
очакваното развитие.       

Очаквани структурни промени – прерогатив на 
обективния фактор   

Експоненциалното развитие на науката и технологиите след 
Втората световна война предизвикаха промени в границата на едно 
поколение, за които в миналото са били нужни столетия. Високата 
динамика на протичащите процеси правят някои тенденции в 
развитието на обществото лесно забележими. Представа за бъдещото 
общество може да се изгради като се анализират тези промени.  Те са 
продукт както на обективния така и на субективния фактор. По-
съществените тенденции в развитието на обществото продукт на 
обективния фактор или законите на социалната еволюция са:  
интеграция и диференциация на обществото; преход от 
информационно общество към общество основано на знанието и 
морала; поява на обществено самосъзнание; преход към нов 
структуроформиращ фактор на постиндустриалното общество; 
преход от вертикална към хоризонтална социална структура; преход 
от доминиране на правното съзнание към доминиране на морални 
принципи и норми и преход от демокрация към колабокрация.    

Интеграция и диференциация на обществото. Беше посочено, че 
глобализацията е двустранен процес на интеграция и диференциация. 
Интеграцията на обществото е стара колкото света. Първоначално 
малки групи са се обединявали в племена, а последните в – държави. 
Днес държавите се обединяват в регионални съюзи интегрирайки 
икономиките и политиките си. Този процес на интеграция днес се 
определя като глобализация. Успоредно с него протича и един по-слабо 
забележим и дискутиран, но не по-малко важен процес на 
диференциация, който се извършва по сфери на дейности и степен на 
тяхното развитие. Диференциацията се изразява в изграждането на 
верига от подсистеми. Например, формиращата се мрежа от научни 
институти и изследователски лаборатории, многостепенна 
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образователна система, наподобяваща виртуален мозък и разум е 
пример за диференциация в условията на глобализиращия се свят. 
Възникват също така множество международни организации на 
лекари, адвокати, учители, природозащитници, защитници на 
човешките права и др. Тези организации са първообраз на бъдещите 
„органи” и „системи”, които ще изграждат „живия организъм” на 
обществото. Те се формират като поредица от под-под-системи към 
трите основни подсистеми на обществото: култура, икономика и 
управление. Нарастването на броя на подсистемите се определя като 
комплексност на обществото. Комплексността е специфичен тип 
сложност включваща верига от относително независими подсистеми и 
изискваща системен подход при анализа на протичащите процеси. 
Тези под-под-системи са свързани помежду си в мрежа наподобяваща 
модел за разрешаване на проблеми и вземане на колаборативни 
решения в една конкретна област и в общи линии очертава мрежовата 
структура на бъдещото общество. При тази структура, „клетките” се 
интегрират в „органи”, които формират определена „система”. 
Работейки в синергизъм тези системи материализират това, което 
определяме метафорично като „жив организъм”.  

Идеята за световно правителство пропагандирана от финансовия 
елит може да се определи като „глобализъм”. Това е  субективна, 
следователно изкуствена конструкция или идеология подобна на идеите за 
„Световната революция” на комунизма и  нацисткия „Хилядолетен 
райх”. Това е един социално-инженерен проект, чиято идеология е 
провокирана от икономическия детерминизъм и проповядвана от хора 
оставащи в плен на тази митология. Между „глобализация”  и 
„глобализъм” има принципна разлика. Тя се изразява в това, че 
глобализацията е естествен, обективен процес на интеграция и диференциация 
на общностите в един цялостен организъм, а глобализма е политическа 
идеология, целяща да внуши, че Новия световен ред се налага по 
„еволюционен път”.    

Преход от информационно общество към общество основано на знанието и 
морала. Днешното общество се определя като „информационно”, 
защото основните икономически, политически и културни дейности 
са базирани на информацията, посредством използване на 
информационни и комуникационни технологии. Информационното 
общество неизбежно води до глобализация и диференциация на 
протичащите процеси, до изграждането на нови структури и 
взаимоотношения на всички равнища. В резултат на това обществото 
се превръща в мрежово, което не може да бъде контролирано 
„отгоре”. Хората, където и да са по планетата, са взаимосвързани чрез 
Интернет и други възможности за директна комуникация. 
Информационните технологии могат да се развият до появата на 
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изкуствен интелект, който симулира възможностите на 
индивидуалната интелигентност и дори я превъзхожда, но е твърде 
далеч от инвенцията, присъща на колективната и колаборативната 
интелигентност на субективния фактор. Може да се приеме, че досега 
човечеството е преминало през три основни фази в развитието си: 
аграрно, индустриално и информационно. Информационното общество 
обаче не е краят в развитието. То отразява определен връх в 
развитието на точните науки и технологиите, които са приложният 
аспект на тези науки. В обозримо бъдеще може да се очаква бум в 
развитието на хуманитарните и обществените науки. Това е етап, в 
който социалното битие ще се определя не от информацията, а от 
знанието,  а знанието представлява осъзната информация. Това е по-
висш етап в развитието на обществото и ще бъде базирано изцяло на 
науката и морала. Прехода на днешното общество контролирано от 
парите към социална организация базирана на знанието е преход от 
информационно към колаборативно общество или преход от 
материални към духовни ценности. Финансизма не може да контролира 
колаборативното общество, защото парите губят управленческата си 
функция. Физическото оцеляване на индивида се заменя с 
физическото оцеляване на обществото като цяло или човешкия род 
като биологичен вид. В този смисъл гражданското общество, което на 
този етап от развитието се определя като „информационно” е само 
един преход към зрялото общество, което може да бъде определено 
като колаборативно общество.   

Поява на обществено самосъзнание.  Строго погледнато социалната 
еволюция е еволюция на общественото съзнание. Общественото 
съзнание е твърде комплексен феномен. Свързано е с появата на езика 
и мисленето и еволюира от митологично в религиозно (политеизъм и 
монотеизъм) до научно по отношение познаването на света. В същото 
време то обособява няколко относително самостоятелни форми като: 
изкуство, религия, философия, морал, право и наука.   

Съзнанието се развива от политеизтичният Античен свят през 
монотеистичния феодализъм за да достигне през Възраждането до 
равнището да се еманципира от религията и окончателно се 
ориентира към рационализма. Вероятно някъде през тази епоха се 
заражда и общественото самосъзнание. Това е време когато художниците са 
преоткрили красотата на човешкото тяло и го представят в своите 
картини и скулптури в естествения им вид; когато Андреас Везалии и 
Леонардо да Винчи правят първите дисекции за да проучат 
анатомията на човешкото тяло и изучават как работи човешкия 
организъм. Просвещението кристализира идеите за свобода, 
равенство, братство, които стават девиз на френската революция. Да 
напомним, че всяка културна революция започва с определянето на 
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нови морални ценности. В Старият Завет са посочени Десет божи 
заповеди, християнството прибавя още три: вяра, надежда и любов, а 
Просвещението – свобода, равенство, братство. Не е трудно да се 
забележи, че културната революция представена от Стария Завет 
определят ценности отнасящи се до индивида; ценностите 
предложени от християнството се отнасят до общностите, а тези 
провъзгласени от Просвещението са морални ценности отнасящи се 
до обществото като цяло. Този тип морални ценности може да се 
определят като универсални. Следователно обществото еволюира 
посредством развитието на  морала, който е една от формите на 
общественото съзнание.   

Универсалните моралните ценности определят посоката в 
развитието на обществото. За съжаление, но напълно обяснимо, в 
условията на социално-инженерните модели определили съдбата на 
човечеството през 20-ти век, моралните ценности на гражданското 
общество: свобода, равенство, братство, бяха подменени с алчност, 
егоизъм и  демагогия. Потомците на етноса, който формулира 
първите морални ценности, изложени в Старият и Новият Завет, с 
което положиха първия камък в основите на Западната цивилизация, 
инициираха в социалната практика и тяхното отрицание – алчност, 
егоизъм и  демагогия. Това са бащите на финансизма, които 
създавайки банковата система, при която се печатат произволно 
количество пари без златно покритие, убиха капитализма и насочиха 
човечеството по пътя на самоунищожението. Случайно ли е? – Не, 
илюстрация на третия закон на диалектиката – развитието на една 
променлива (в случая морала), достига до нивото на своето отрицание. 
Иронията на историята е, че самоопределящите се за любимци на 
Бога, които вярват, че един ден ще управляват света го доведоха до 
ръба на самоунищожението.    

Вярата, че евреите са любимци на бога и избрани да управляват 
света е голям проблем за тази етническа общност. Десет години 
националсоциалистите внушаваха на немския народ, че те са 
представители на Арийска раса, а всички други народи са генетично 
непълноценни. До каква степен тази арогантност е допринесла за 
краха на нацизма и разрухата на Германия е трудно да се каже, но е 
полезно да се помисли. Каква е ролята на насаждания две хиляди 
години мит за оцеляването на евреите,  жертвите на холокоста и какви 
ще бъдат последиците от тази илюзия за Израел и човечеството 
предстои да видим.   

Без съмнение бъдещото колабаративно общество може да се 
изгражда само върху морални ценности ориентиращи развитието на 
обществото в посока на неговото оцеляване, най-вероятно: доверие, 
уважение, почтеност. (trust, respect, integrity). Точно в този преход в 
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ценностната ориентация следва да се търси появата на общественото 
самосъзнание. По това време възниква гражданското общество което 
катализира и по-нататъшното му развитие.  Общественото 
самосъзнание не е просто нова форма на съзнанието от типа на 
познатите – религия, философия, морал, естетика, политика и наука. 
Това е качествено по-висока степен в развитие на общественото 
съзнание във всичките му форми на проявление;  осъзнаването от 
обществото на своето „Аз” и анализирането му като субект на 
познание.     

Поради изоморфността на филогенезиа и онтогенезиса, появата 
на общественото самосъзнание е съпоставимо с появата на самосъзнанието в 
процеса на индивидуалното развитие. За развитието на индивида знаем, че 
първоначално подрастващия младенец не се разграничава от околната 
среда и говори за себе си в трето лице. Малко по-късно започва да 
осмисля своето „Аз”, чрез което се отделя от средата като субект. Този 
процес на развитие на индивидуалното самосъзнание продължава до 
18-19 годишна възраст, когато се приема, че индивида е достатъчно 
зрял като физиология и психика, за да отговоря за поведението си. 
Появата на самосъзнанието (Аз-ът) в процеса на индивидуалното 
развитие и съзряване е качествено ниво в развитието на съзнанието, 
мисленето, ценностната ориентация и чувствата, което го оформя като 
уникална личност. Самосъзнанието е средството чрез което индивида 
от една страна се отделя от обществото със своето уникално „Аз”, а от 
друга се определя като част от това общество и намира мястото си в 
него както и способи за своята реализация като личност в границите 
на това общество.   

На днешния етап от развитието си общественото самосъзнание е 
все още в своето детство и се изразява главно в екологическата 
насоченост в осмисляне на битието; в разбирането, че ние сме част от 
природата, част от една екологична система или метафорично казано, 
че сме в една лодка. Обществото днес осъзнава  своята отговорност за 
деликатния баланс в природата, за това че в досегашното си 
съществуване и развитие то по-скоро е нанасяло значими щети на 
екосистемата; това, че човечеството е част от тази екосистема и 
оцеляването му е възможно само като част от нея. За хората 
неизкушени от философското мислене това обществено 
самосъзнание можем да наречем екологично самосъзнание, което всъщност 
е част от ранния, но вече видим стадии от проявлението на 
обществено самосъзнание.   

Появата на общественото самосъзнание като фактор определящ 
процесите в обществото е културна революция съпоставима с появата 
на Християнството, Ренесанса и Просвещението, които обособиха 
появата на феодализма и капитализма като политико-икономически 
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формации. Експоненциалния ръст на познанието и катализиращата 
роля на някой иновации – писменост, печатна преса, 
телекомуникации и дигитални технологии, ускориха формирането на 
общественото съзнание и самосъзнание. С развитието си то 
неизбежно провокира дълбоки промени в структурирането и 
функционирането на обществото като жива и разумна система, 
материализирайки се в нова качествено различна от днешната 
цивилизация.   

Съпоставяйки развитието на индивидуалното и обществено 
самосъзнание, можем да определим възрастта на човечеството, което се 
намира някъде в периода на своя „социален пубертет” и е в преход 
към период на социална зрялост. За индивида това е период на 
преосмисляне на своето битие, смисъл на съществуване, 
демонстрирането на мускули вместо разум, стремеж към доминиране, 
самоизява и реализация. За обществото това е оформяне на социални 
ценности и поемане на отговорност за оцеляването на човечеството 
като цяло.    

Общественото самосъзнание предполага кардинално нов поглед 
върху света. Това е началото на нова духовна революция, която ще 
подмени доминиращото днес политическо обществено съзнание с 
доминирането на морала като форма на обществено съзнание, защото 
оцеляването на човечеството е от върховна важност и без алтернатива. 
Развитието на общественото самосъзнание е обективна необходимост 
и се осъществява от обективния фактор – нарастващото познание за 
природата, човека и обществото като цяло. Екологичния етап от 
развитието на общественото самосъзнание е провокирано от появата 
на глобалните проблеми, които са нерешими от колективната 
интелигентност и необходимостта да се намери първопричината за 
появата им и условие за решаването им. Това е първата забележима 
стъпка на формиращото се обществено самосъзнание, която дори на 
този етап показва несъстоятелността на метафората за света като 
огромна шахматна дъска и налага разбирането за света като „жив 
организъм”.   

Появата на обществено самосъзнание е духовна революция. Тя се 
извършва не от облъчените с пропаганда и манипулация широки 
народни маси, а от интелектуалния елит, който е осъзнал социалния 
паразитизъм на финансизма като социална система, идеология и 
практика и търси правилната посока за бъдещото развитие и 
оцеляване на човечеството; предпоставка за поява на нови 
икономически отношения, култура и цивилизация. Това е серия от 
драматични  промени в организацията и преструктуриране на 
обществото, които ще доведат до изграждане на съвършено различна 
от днешната цивилизация. С утвърждаването на социалното 
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самосъзнание като решаващ фактор, се открива възможност за 
самоуправление на общностите и обществото като цяло. Това означава, 
че управляващите елити такива каквито ги познаваме от историята 
стават ненужни и ще изчезнат като такива. Те ще бъдат изместени от 
виртуалната интелигентност на обществото, механизмът, на която 
беше описан по-горе.   

Преход към нов структуроформиращ фактор на постиндустриалното 
общество. Всеки етап от развитието на обществото се изгражда около 
един структуроформиращ фактор. За Античния свят това е 
експлоатацията на физическия труд, за феодализма – експлоатацията 
на земята, а за капитализма – експлоатацията на природните ресурси с 
оглед развитието на индустрията. Всички тези фактори имат ресурсен 
характер. Тези фактори са и първопричината за всички войни водени през 
съответния период. С други думи, обществото се развива чрез 
разширяване усвояването и експлоатацията на ресурсите. Изкуствените 
модели за реорганизация на обществото също се структурират върху 
основата на една идея, която влиза в ролята на структуроформиращ 
фактор. За комунизма, това е идеята за експроприация на средствата за 
производство, за фашизма – идеята за националното превъзходство и 
расова дискриминация. Финансизма модифицира капитализма с 
идеята за контрола върху индустрията посредством контрол върху 
книжните пари, които се превръщат в лост за манипулация на 
икономиката и обществото. Очевидно е, че нито един от посочените 
фактори няма ресурсен характер, което определя изкуствената или 
идеологическата основа на тези системи.    

Анализирайки развитието на обществото и съпоставяйки го с 
развитието на структуроформиращия фактор, може да се забележи, че 
обществото се развива разширявайки експлоатацията в посока от 
робския труд през експлоатацията на земята и труда на селяните, до 
експлоатация на природните ресурси и труда на работниците за 
нуждите на индустрията. Всички тези промени се определят от 
нарастване нивото на познанието, което е и основния двигател на 
общественото развитие. Възниква въпроса – кой ще бъде новия 
структуроформиращ фактор на постиндустриалното общество? 
Отговора на този въпрос е еднозначен. Този фактор може да бъде 
само интелекта представен от науката, развиваща се върху основата на 
морални ценности свързани с оцеляване на човечеството. Да 
напомним, че капитализма започна с Първата индустриална 
революция и се развиваше посредством няколко последвали 
индустриални, технически и технологични революции. Логично е да 
допуснем, че постиндустриалното общество ще започне с научна 
революция и ще се развива с нарастване на научното познание. Това 
означава, че структуроформиращия фактор за постиндустриалното 
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общество е експлоатацията на интелектуалния труд. Това е и новия 
структуроформиращ ресурс. Възможно е и името на 
постиндустриалното общество да бъде производно на интелект, наука 
или познание.   

Необходимо е да се отбележи, че в исторически план се 
наблюдава един преход от експлоатация на физическия труд към 
експлоатация на интелектуалния труд, от физическото оцеляване на 
индивида към оцеляване на човешкия род като вид. Това е преход от 
екстензивно към интензивно развитие; преход от етап на „социална 
младост” към етап на „социална зрялост” може да се осъществи 
единствено от разума, еманципирал се от парите като лост в 
манипулирането на обществото. В обозримо бъдеще науката 
постепенно ще измести ролята на парите в управлението на 
обществото с оглед решаването на проблема за оцеляването на 
човечеството и разрешаване на глобалните проблеми генерирани от 
деструктивния финансизъм през последните десетилетия.     

Преход от вертикална към хоризонтална социална структура или 
от  йерархия към мрежа. Предисторията на Хомо сапиенс, 
продължила около 70,000 години  е период на появата на език и 
мислене, естетически чувства, морални ценности. През този период 
общностите са представлявали групи от 10–15 човека, водени от най-
силния и опитен индивид. Преживявали са от лов и събиране на 
плодове. Съвкупността от тези групи, а по-късно окрупнени в 
племенна е била организирана хоризонтално, представляваща нещо 
като примитивна мрежова структура. Едва след Аграрната революция 
преди 10,000 години възниква йерархията, която доминира социалната 
еволюция до наши дни.  Тази структура има големи предимства при 
по-елементарни социални системи като племена, държави, военни 
организации и др. където субординацията създава ред и е 
предпоставка за ефективно управление на конкретното образувание.    

С развитието си обществото става все по-комплексно. 
Комплексността отразява появата на множество подсистеми, които 
имат своята специфика и необходимост от относително 
самоуправление и самоконтрол. По този начин йерархическата 
структура става все по-проблематична и неефективна за управление на 
обществото днес и в обозримо бъдеще.   

Има основания да приемем, че на настоящия етап от развитието 
си, обществото е в навечерието  на преход от йерархична към 
хоризонтална структура, където всяка общност се обособява като 
отделен „възел” от социалната мрежа с възможност за самоуправление 
и самоконтрол. В същото време той изгражда десетки връзки с други 
„възли”. По този начин мрежовата структура на бъдещото общество 
наподобява организацията и функционирането на главния мозък, 
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разглеждан като комплексна система. Всеки индивид и социална 
общност ще представляват нещо като нервна клетка, свързана със 
стотици други, а група от „клетки” ще се специализират в определени 
функции, наподобяващи функциите на мозъка, органите и системите 
на човешкото тяло като: генериране на ново познание (мислене), 
съхранение на наличното знание (памет),  предаване на 
информацията от поколение на поколение (образование), 
здравеопазване, сигурност и т.н. От тук и метафората за обществото 
като жив организъм.     

Причината за този преход е, че свръхсложните системи на всички 
нива: Космос, жива природа и създадените от човека системи са 
възможни само при хоризонтална или мрежова структура на 
организация. По-горе посочихме за пример въздушният трафик, 
интернет и човешкия мозък, които са организирани като мрежа. 
Въпросният преход се извършва под действието на обективни закони, 
които не изискват предварителен план. Нека напомним, че интернет е 
създаден без подобен предварителен план от долу нагоре и се развива в 
резултат от колаборацията на хиляди известни, малко известни и 
неизвестни индивиди, допринесли със своите иновации за 
изграждането и функционирането на мрежата. Развитието на интернет 
е красноречив пример както за възможностите на социалното 
творчество така и за изграждането и функционирането на една 
мрежова структура. Пример за мрежата като структура в живата 
природа са биосистемите където стотици видове и хиляди 
относително самостоятелни живи организми, взаимно балансират 
съвместното си съществуване и развитие, изграждайки една обща и 
добре функционираща система. Процеса е подобен на развитието на 
един жив организъм по законите на своя „геном” вложен от 
природата. „Плана” по който се реализира този преход е записан в 
„социалния геном” кодиран в културата. За сега е достатъчно  да 
отбележим, че предварителен план има само при разгледаните по-горе 
социално-инженерните проекти, които са опит на разума да предложи 
социална структура, което както показва историята е невъзможно за 
реализация. Днес особено подробно са описани стъпките при прехода 
от финансизма към Новия световен ред, който като йерархическа 
структура противоречи на обективните закони на социалната 
еволюция и въпреки формално-логическата си обосновка, а може би 
точно поради нея не може да просъществува повече от няколко 
десетилетия. Опита да се изгради йерархично организиран Нов 
световен ред е съпоставим с опит да се централизира управлението на 
въздушният трафик или интернет, което очевидно е невъзможно. Ако 
това не се разбира, то е защото 10,000 обществото е организирано 
йерархично, а комплексни системи от типа на въздушният трафик и 
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интернет изначално са развити като мрежи.  
Един поглед към близката история ще ни покаже, че преход от 

вертикална към хоризонтална социална структура не е нещо ново. 
Корените му вероятно могат  да се търсят някъде през Възраждането с 
еманципирането на политиката от религията и зараждането на 
капитализма. На този етап „установената от бога” йерархия 
изразяваща се в унаследяването на властта, се подменя с йерархия 
базираща се на парите. Преди около две столетия обективния фактор 
постепенно налага един по-осезаем преход от йерархия към мрежова 
структура. Френската революция събори абсолютната монархия и 
обяви република, което е акт за ограничаване на йерархията. След 
Първата световна война по-либералните монархии в Европа се 
сринаха и бяха заменени с демократични форми, които по принцип 
допълнително ограничават социалната йерархия. В по-ново време 
глобализацията и диференциацията на обществото са явна тенденция 
да се отхвърлят остатъците от йерархичната организация и преход към 
по-адекватна социална структура. Нищо ново под слънцето, всичко е 
процес на развитие в резултат от натрупващо се знание, което на всеки 
нов етап от развитието ни позволява да разберем по-добре 
обществените отношения.   

Неизбежността от прехода от йерархия към мрежова структура се 
определя от факта, че при свръх сложните системи йерархията води 
до нестабилност. Мрежовата структура е идеалната и единствено 
възможната форма за саморегулация на хиляди подсистеми. Баланса 
при екологичните системи е пример за това. Йерархическата структура 
в модерния свят е източник на нестабилност. Дилемата днес е 
оцеляване посредством стабилност или крах. Няма друга алтернатива.   

Твърдението, че глобализацията е път към Нов световен ред е 
самозаблуждение или примитивна манипулация на общественото 
съзнание, защото глобализацията и диференциацията са процес на 
преход на обществото, метафорично казано към един „жив 
организъм”, а Новия световен ред е опит да се запази съществуващата 
йерархия и привилегированите позиции на властовия елит. Прехода 
от йерархическата структура на съвременното общество към мрежова 
социална структура е трансформация на географски базираните нации 
в общество представяно като една жива система. Това са 
самоуправляващи се локални общности с функционална 
специализация на членовете й.    

Този преход от йерархична към хоризонтална социална 
структура е драматичен сблъсък между обективния и субективния 
фактор представен от властовия елит. В продължение на няколко века 
обективния фактор разширява социалната структура посредством: 
премахването на монархиите, изграждането на гражданско общество, 
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налагането на демокрацията като доминираща форма на управление и 
протичащия днес процес на глобализация и диференциация на 
обществото. Субективния фактор в лицето на финансовия, 
корпоративен и политически елит обаче, упорито се противопоставят 
на този обективен ход на социалната еволюция, посредством 
изграждането на измислени и абсурдни йерархии от партийни лидери 
и лихвари, които при това се стремят да увековечат властта си 
посредством изграждането на световни империи. Изкуствено 
създадени социални структури и елити, които докато са на власт 
изглеждат непоклатими. Когато минат в историята новите поколения 
се чудят как изобщо е било възможно съществуването на подобни 
системи. Това е сблъсък при които днешния властови елит няма 
никакъв шанс за оцеляване и ще бъде отнесен от вихъра както всички 
елити от миналото: патриции, феодална аристокрация, 
комунистическата номенклатура и нацистките гаулайтери. Това също 
така е и най-голямото предизвикателство пред човечеството и най-
съществената промяна в социалната еволюция за последните 10,000 
години.    

Следователно изграждането на Нов световен ред с йерархическа 
структура и световно правителство при високо развито и силно 
диференцирано общество е принципно невъзможно. С други думи 
света е в процес на преход от управлявана от вън йерархична структура  
към самоуправляваща се мрежова структура. Организираното в мрежова 
структура общество е плод на обективните закони на социалната 
еволюция в резултат от експоненциалния ръст на познанието и 
произтичащата от това комплексност на обществото. Това е и 
насоката за търсене на решения за бъдещото структуриране на 
обществото. Формиращата се социална мрежа не може да се управлява 
от колективния интелект на традиционно йерархично 
структурираното управление, представено от политически партии с 
различна ориентация. Тя може да се управлява единствено от 
формиращата се в момента колаборативна и виртуална интелигентност, 
генерирана от интелектуалният елит на отделните общности и 
човечеството като цяло.   

Преход от доминиране на правното съзнание към доминиране на морални 
принципи и норми. Прехода от йерархическа към мрежова структура 
предполага и преход от доминиране на правното съзнание към 
доминиране на морални принципи и норми при регулиране на 
обществените отношения. Йерархичните структури са предизвикали 
появата и развитието на правната форма на обществено съзнание. 
Корените й се губят в древността, но съвременната правна система се 
основава на принципите на частното римско право. С развитието на 
обществото се усложняват правните отношения и законите които ги 
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регулират. Днес тези отношения се осъществяват от армия 
законодатели, адвокати, прокурори и съдии. От друга страна всяка 
култура формира свои норми за регулиране на отношенията в самата 
общност. Нещо повече. Както беше посочено всяка културна 
революция започва с установяване на няколко универсални морални 
ценности, които са основата на тази общност и определят посоката за 
нейното развитие. По този начин обществените отношения се 
регулират двустранно от общоприети морални норми произтичащи 
от културните особености на общностите и закони специално 
написани за да регулират конкретни отношения. Често тези две 
системи за регулация влизат в противоречие, но това е неизбежно при 
йерархичната организация на обществото и необходимостта да се 
регулират твърде противоречиви интереси.    

При прехода  от индустриално към постиндустриално общество 
и от йерархическа към мрежова структура тези регулиращи механизми 
ще претърпят съществени промени. Широко пропагандирания днес 
мултикултурализъм явно не работи така както дизайнерите на 
социални политики биха искали. Това е така, защото културното 
разнообразие насилствено се вкарва в някаква илюзорна йерархическа 
структура на едно предполагаемо бъдещо общество, организирано 
като световна държава. Решението на мултикултурализма е в 
мрежовата структура, така както и биоразнообразието съществува в 
природата. Тази особеност е още една причина за необходимостта от 
преход към мрежова социална структура. Мрежовата структура може да 
се управлява само от ясно формулирани морални принципи и норми, 
а всяка общност ще доразвива моралната си система според 
културните особености и традиции.   

Големия въпрос, над който следва да се замислят политолози, 
социолози и политици е как да се определят тези универсални 
морални принципи и норми. В това отношение историята на 
Западната цивилизация може да ни даде малък, но интересен 
ориентир. Според вярванията християнските норми за вяра, надежда и 
любов са въплътени в поведението на Христос и светците и са пример 
за подражание. Корана е морален кодекс с конкретни предписания за 
поведението на вярващите. Мюсюлманите вярват, че той е 
продиктуван на части в продължение на 23 години на пророка 
Мохамед от самия Аллах при посредничеството на архангел Гавраил. 
Известно е, че Христос е син на дърводелец, а Мохамед – търговец, 
така да се каже хора от народа. Независимо как те самите си представят 
моралното познание което творят, тези идеи се формират и развиват в 
посока от долу нагоре. Моралните ценности на гражданското общество  
са формулирани след Възраждането в резултат от спонтанната 
колаборация на хора на изкуството, философи и политически лидери. 
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От тук следва извода, че морални норми се формират от 
колаборативният разум и са издигнати от долу нагоре. Това означава, 
че моралните норми на постиндустриалното общество, не може да се 
напишат в кабинети и се спуснат за реализация от горе надолу 
подобно на множеството  декларации и харти, написани през 
последните десетилетия и оставащи на книга, вероятно по тази 
причина. Например Декларацията за правата на човека от 1946 г., 
както и произтичащите от нея регионални харти са написани без тези 
права да се свързват със задълженията и отговорностите на човека като 
личност и гражданин. Тези декларации могат да служат за 
пропагандни цели, както и да обслужват определени политически 
интереси, но като регулаторен механизъм, смисъла им е спорен. Те 
напомнят за опита от близкото минало да се състави програма за 
идейно-политическото и нравствено възпитание на младежта в 
България, като „морален кодекс на строителя на комунизма”, което си 
остана само едно пожелание, за да не кажем илюзия. Затова моралните 
принципи и норми, върху които ще да се изгражда 
постиндустриалното общество следва да са продукт на 
колаборативното по природа социално творчество и да се наложат на 
общественото съзнание от долу нагоре. Изобщо моралните ценности 
в новата история се определят  не от официалните представители на 
властта, възпитани в политически коректно мислене, а се зараждат в 
низините и се развиват от долу нагоре. Споменатия по-горе Морален 
кодекс на строителя на комунизма както и нароилите се декларации и 
харти през последните десетилетия са пример за това, че моралните 
норми не може да се наложат от управляващият елит.   

Преходът от демокрация към колабокрация е обективна потребност, 
произтичаща от нарастващата комплексност на обществото, при която 
количественият механизъм на колективната интелигентност е 
изчерпил своя потенциал, така както автокрацията беше неадекватна за 
управление на капиталистическото общество и беше заменена от 
демокрацията. Не случайно през последните десетилетия 
демокрацията се изроди в технокрация, плутокрация, олигархия и 
клептокрация, които се самоопределят като демокрация, но тя е само 
фасадата на управлението. Общите избори са фарс, които сменят 
политическите партии, но не променят механизма за вземане на 
решения и практически изключват избирателите от вземането на 
политически решения. Това налага подмяната на количественият 
механизъм за вземане на решения с качествен механизъм за решаване на 
проблеми. Това може да се постигне при колаборацията между 
представителите на интелектуалният елит, които работят върху 
дигитална платформа и формират виртуална интелигентност. Този 
механизъм представлява едната „хемисфера” от описаният по-горе 
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глобален мозък. С налагането на колабокрацията се завърва цикъла от 
трите основните форми за управление на обществото: автоктация, 
демокрация и колабокрация, които са базирани съответно на 
индивидуалната, колективната и колаборативната интелигентност. 
Преходът от демокрация към колабокрация е най-съществената 
промяна в сферата на управлението, към която ще се върнем отново 
при изясняването на субективните му аспекти. 

Посочените структурни промени, които предстои да се 
реализират не са плод на социално инженерство най-малко по три 
причини:    

Първо, те са заимствани от природата чрез използването на 
изоморфния анализ. Идеята за появата на общественото самосъзнание 
е резултат от съпоставянето на фило- и онтогенезиса, чиято 
изоморфност е открита от Е. Хекел и формулирана в закон, според 
който онтогенезиса е кратко повторение на филогенезиса. В този 
смисъл появата на общественото самосъзнание като аналог на 
индивидуалното самосъзнание към края на пубертета и прехода към 
зрялост може да се приеме като закономерно и очаквано развитие. 
Идеята за прехода от йерархическа към мрежова структура, също е 
плод на „социалната бионика”. Прехода се налага поради факта, че 
свръхсложните системи са възможни само при мрежова организация. 
Примера с организацията на създадените от човека изкуствени свръх 
сложни системи като Интернет и организацията на въздушния трафик 
са само по-разбираеми. В действителност и тук патента за тази 
организация принадлежи на природата, която е създала много 
подобни системи с мрежова организация, включително хиляди 
екосистеми и човешкия мозък. Идеята за колабокрацията като по-
висша форма за вземане на решения и решаване на проблеми е 
механизъм „открит” от природата. Той е въплътен във 
функционирането на главния мозък и използван през целия период на 
историческото развитие на човечеството под формата на един от 
основните фактори за развитие на  обществото – социалното 
творчество.   

Второ, посочените структурни промени могат да се реализират 
само при наличието на определено ниво от развитието на познанието 
и затова не могат да се налагат от субективния фактор, а се определят 
от обективния фактор при наличието на необходимите предпоставки. 
Общественото самосъзнание се заражда през Възраждането в резултат 
от еманципацията на  разума от религията, формирането на 
гражданска идея по времето на Просвещението и гражданско 
общество след Френската революция до проявата му през последните 
няколко десетилетия под формата на екологично съзнание и 
разбирането, че ние „всички сме в една лодка”. Преходът от 
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йерархична към мрежова структура е възможна само при постигане на 
определена комплексност, при която обществото не може повече да 
съществува при наличната структура и императивно се налага 
неговото преструктуриране. Преходът от демокрация към 
колабокрация също предполага изчерпване на възможностите на 
демокрацията, така както в зората на капитализма, автокрацията се е 
оказала неспособна да решава проблемите на индустриалния свят и е 
била подменена с господстващата днес, но вече изродена фасадна 
демокрация.   

Трето, посочените структурни промени не са нещо съвършено 
ново. Те имат своята предистория и история. Това е  така защото 
изоморфните системи се основават на общи принципи и обективния 
фактор неизбежно е провокирал някой промени в съответната посока. 
Задачата на изоморфната евристика е да ги открие. Корените на 
общественото самосъзнание се отнасят към появата на Възраждането, 
и еволюират в наши дни до появата на екологично съзнание. 
Преходът от йерархична към мрежова структура започва с 
премахването на абсолютните монархии, налагането на демокрацията 
като доминираща форма за управление днес до появата на 
диференциацията, която най-вероятно ще довърши този процес. 
Колабокрацията във формата на социално творчество е стара като 
света, еволюира като метод използван в науката, а с възникването на 
мозъчните тръстове се прилага и при управлението на обществото, 
при определянето на политически стратегии както и в бизнеса, 
технологиите и културата.    

Новата парадигма за социалната еволюция разглежда обществото 
като информационна и самоорганизираща се (жива и разумна) 
система или метафорично казано като жив организъм, която генерира 
и предава знание. Тази парадигма прави опит да разкрие основните 
закономерности в социалното развитие и да използва тези 
закономерности като ориентир при анализа на историческите 
събития. Бяха посочени два фактора на развитие – субективен и 
обективен, които имат строго определени функции и възможности за 
проявление. Посочени бяха и няколко закономерности, които могат да 
се разглеждат като принципи или закони на социалното развитие. 
Разбирането, че човешкия разум твори историята, а обективния 
фактор определя хода на социалната еволюция ни позволява да 
очертаем границата между социалното творчество и социалното 
инженерство и да разберем, защо последното е опасно за 
човечеството и не е възможно да бъде приложено в социалната 
практика.    

Ако се проследи развитието на управляващия елит от времето на 
патрициите, през феодалните аристократи до самопровъзгласилите се 
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елити от новото време: комунистическа номенклатура, нацистка 
партокрация и днешния корпоративен и финансов елит може да се 
установи ограничаване на функциите и възможностите им. В този 
смисъл отмирането на управленческия елит изглежда  закономерен 
процес.   

Използвания диалектичен и системен подход налага 
необходимостта социалните явления да се разглеждат в процеса на 
тяхното развитие, тъй като живите системи еволюират. Този подход 
ни позволи да разберем, че метафората за света като „огромна 
шахматна дъска” доминираща днес като геополитическа идеология е 
дълбоко погрешна, въпреки че тя е била валидна за цялата 10,000 
годишна история на човечеството и изглежда логически обоснована. 
Причината е в това, че през последните няколко десетилетия в 
резултат на глобализацията и диференциацията на обществото, света 
се интегрира в едно цяло, метафорично казано в един жив организъм 
и всяко противопоставяне и полюси на влияние стават абсурдни.  
Общество, в което две или повече системи се борят за доминиране е 
обречено. Тъжно е да си представим колко много хора все още 
споделят този изживял времето си мит и факта, че индивиди 
наложили се като фактори в геополитиката не могат да осъзнаят 
порочността на подобен възглед в днешните условия на 
глобализиращия и диференциращият се свят.    

Разглеждайки посочените качествени промени в структурата на 
обществото, се очертава една тенденция от времето на Античния свят 
до наши дни – властта на управляващите елити постоянно се  ограничава в 
паралел с разширяването на социалната структура. По същество това е 
историческа тенденция за постепенен преход от йерархическа към 
мрежова структура. Теоретически погледнато при окончателно 
изграждане на мрежовата структура и когато някакъв колаборативен 
механизъм поеме вземането на всички решения и разрешаването на 
противоречията и проблемите на обществото, функциите на 
персонифицираният управляващ елит ще бъдат сведени до нула и той 
ще изчезне напълно. Елитите са елемент от йерархиите, когато няма 
йерархия, няма и елит. Тогава обществото ще се превърне в 
самоуправляващо се, а социалното творчество ще остане единствена 
форма за проявление на субективния фактор.   

Очаквани промени – прерогатив на субективния 
фактор   

От позицията на господстващата парадигма всяка концепция за 
бъдещото общество представлява чиста утопия. Такава утопия са били 
идеите породили преходи от една култура към друга и от една 



 

444 

формация към друга. Примери за подобни утопии са идеите на 
ранното християнство за изграждането на общество върху основата на 
морални принципи като вяра, надежда и любов, или идеите на 
Възраждането породили гражданското общество с идеала за свобода, 
равенство и братство. Наистина подобни общества не са изградени, 
но посочените морални ценности са определили посоката в 
развитието на обществото. Смисъла на морални ценности като 
уважение, доверие и почтеност, може и да са утопични, но показват 
посоката за бъдещото развитие.   

Хората от Античният свят, включително и философи от 
величината на Сократ, Платон и Аристотел не са могли да си 
представят света без роби и господари; през феодализма хората също 
не са могли да си представят света без селяни и аристократи; 
разбираемо е защо при капитализма масовото съзнание не може да си 
представи света без работници и капиталисти, но те си отиват. 
Работниците се заменят от роботите, а капиталистите не могат да 
управляват едно комплексно общество. Елитите си отиват от света, не 
защото са слаби, а защото са излишни. Управленческият механизъм 
на бъдещото общество няма нужда от елити в смисъла на познатите от 
историята, защото то ще се управлява от колаборативната 
интелигентност на всички нива в организацията на мрежата. Тази 
виртуална интелигентност ще осъществи широк спектър от промени 
и в трите основни подсистеми на обществото: икономика, култура и 
управление. Всички усилия в това отношение ще бъдат насочени към 
основната цел – обществото да се организира и функционира, като 
един организъм.   

Промени в икономиката   

Икономиката днес е по-скоро идеология, отколкото наука, с 
претенции за база и движеща сила в развитието на обществото, която 
може да обясни всичко. Както всяка идеология, тя изглежда логично 
стройна и добре обоснована в нейните граници, но погледната отвън 
картината е съвсем различна. Образно казано, манипулирането на 
фиатната парична икономика днес е модерна религия, обожаваща 
печалбата, която унищожава обществото и поражда неразрешими 
глобални проблеми. Тази религия се нуждае от Реформация и очаква 
своя Мартин Лутер да провъзгласи тезисите на финансовата 
Реформация, защото манипулирайки икономиката, парите 
унищожават обществото.   

От позицията на разглежданата Парадигма, очакваните промени в 
икономиката са по-радикални от посочените по-горе икономически 
концепции от типа на ПарЕкон и Бинарната икономика. Може да се 
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предположи, че те ще се извършат от колаборативната 
интелигентност и контролират от общественото самосъзнание. На 
този етап биха могли да се определят няколко основни насоки, 
произтичащи от досегашните грешки допуснати от социално-
инженерните проекти и поуките от смяната на парадигмата, без да се 
изключват принципно нови иновации: а) Преходът от пазарна към 
колаборативна икономика; б) Възстановяване ролята на реалния 
капитал; в) Разделяне на властта на парите от политическата власт; г) 
Създаване на обществени фондове, обслужващи мрежово 
структурираните общности; д) Екологично ориентиране на 
икономиката; е) Базиране на икономиката във все по-голяма степен 
върху науката и моралните ценности. ж) Ориентиране на икономиката 
към обслужване на обществото като цяло, а не на определени негови 
групи. з) Провеждане на радикална финансова реформа; и) Въвеждане 
на криптирани валути и блокчейн технология в управлението на 
обществото.   

а) Преход от пазарна към колаборативна икономика. Икономиката е 
подсистемата произвеждаща и разпределяща благата в обществото. 
Важността й за оцеляването и благосъстоянието на човечеството е 
толкова голяма, че в продължение на няколко века се приема, че тя 
лежи в основата и определя хода на общественото развитие. Разбира 
се, с нарастването на познанието, тя се е променяла непрекъснато. 
Една е била в условията на Античния свят, който е базиран на робския 
труд, друга е била през средните векове, базирана на собствеността 
върху земята и качествено различна е след индустриалните 
революции, монетизирането й и господството на капитала. 
Следователно, тя ще бъде принципно различна в обозримото бъдеще 
когато обществото ще се базира директно върху научното познание и 
общочовешки морални ценности. Днешния свят появил се в резултат 
от серия технологични революции е преходен период, защото 
технологиите са приложния аспект на науката. Развитието на 
технологиите е в правопропорционална зависимост от развитието на 
науката и също така мощен катализатор за развитието й. Доколкото 
действителния двигател на социалното развитие е ръста на 
познанието, което днес се генерира основно от науката, очевидно е, че 
експоненциалното му развитие неминуемо ще предизвика качествени 
промени в обществото като цяло и икономиката в частност.   

Икономиката в условията на едно колаборативно общество следва 
да се определи като „колаборативна” каквото и да означава това. Без 
съмнение това е принципно различна форма за производство, разпределение и 
преразпределение на благата в условията на една мрежова структура; преход от 
пазарна икономика към икономическа екосистема. За разлика от пазарната 
икономика, която е ориентирана към максимализиране на печалбата, 
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икономическата екосистема е ориентирана към оптимизиране 
използването на ресурсите и енергията, което означава повишаване на 
ефективността на системата като цяло по подобие на постигнатото от 
биологичната еволюция при създаването на екосистемите. Разликата 
е, че в случая икономиката ще бъде  управлявана от колаборативната 
интелигентност на мрежата и би могла да се определи като 
колаборативна икономика. Пазарната икономика работи за 
корпоративният елит и води до глобални и екзистенциялни проблеми, 
а колаборативната икономика работи за човечеството като цяло и 
води до оцеляването му. Това е съвършенно друга икономическа 
философия, пълно отрицание на финансисма, не регулираната от 
държавата икономика, пазарните и неолибералните илюзии на 
Чикакгската школа. Този преход е обективно необходим и се налага от 
протичащите структурни промени, следователно той е без 
алтернатива. Как точно ще функционира този механизъм, е трудно да 
се предвиди днес, поради принципните различия между двете 
икономики – едната, базирана на конкуренцията и печалбата, а другата 
– ориентирана към колаборация, сътрудничество и глобална 
ефективност в усвояването и обмяната на ресурсите при 
производството и преразпределението на стоки и услуги. Вероятно в 
условията на мрежова структура на обществото на природните ресурси 
ще се гледа като на всеобщо достояние, от експлоатацията, на които 
ще се ползват всички членове или човечеството като цяло с всички 
произтичащи от това последици. Дори в днешни условия някои 
икономисти предлагат въвеждането на базов доход и финансови 
реформи, които фундаментално променят пазарната икономика. Това 
само свидетелства, че днешният финансизъм вече е неадекватен като 
форма за управление на бързо развиващото се общество. Твърде 
вероятно е също така днешните международни корпорации, особено 
тези свързани с комуникациите и сигурността да се обособят като 
принадлежащи на човечеството като цяло и управлявани от 
глобалната колаборативната интелигентност. 

б) Възстановяване ролята на реалния капитал. През последните сто 
години финансизмът превърна реалния капитал в сянка на фиктивния 
капитал. Последиците от тази манипулация са появилите се глобални 
проблеми, застрашаващи оцеляването на човешкия род, перманентни 
икономически кризи и социална несигурност. Вероятно една от 
първите финансови реформи след краха на финансизма ще бъде 
насочена към ограничаване ролята на фиктивния капитал до нивото 
на неговата естествена функция в икономиката. Не е трудно да се види, 
че колосалните национални дългове са също толкова фиктивни, 
колкото и книжните пари, чрез ръста на които са начислени. 
Достатъчно е този балон да се спука, за да стане ясно, че това е само 
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сгъстения въздух от който са създадени и самите пари. Възможно е в 
обозримо бъдеще всички дългове подписани при определени условия 
на кредиторите за това как да бъдат харчени, да бъдат обявени за 
недействителни. Кредиторите могат да изискват гаранции за 
връщането на дълга с определена малка лихва, но не могат да диктуват 
икономически условия за използването на заетите пари каквато е 
практиката днес, защото в тези случаи парите се използват като 
политическо оръжие.   

в) Разделяне на властта на парите от политическата власт. Това 
означава ролята на парите и по-специално използването им като лост 
за управление и манипулиране на обществото да се преоцени и 
функциите им да се ограничат до обслужването на чисто 
икономическите отношения като се изключи възможността те да 
влияят върху вземаните политически решения. За тази цел е 
необходима радикална финансова реформа както и нов механизъм за 
вземане на решения, който изключва корупцията по принцип. В 
условията на развита колаборация, корупцията практически става 
невъзможна.   

г) Създаване на обществени фондове обслужващи структурираните като 
мрежа общности. Съвременния финансизъм е игра на банкери и 
законодатели, която ще приключи когато балона на дълга се спука и се 
наложи обществото да се върне към реалните пари с материално 
покритие. Натрупаните капитали контролирани от плутократи, 
олигарси и клептократи, най-вероятно ще се трансформират в 
обществени фондове, които ще се управляват от виртуалната 
интелигентност на възлите, клъстърите, националните и глобална 
мрежа и ще се изразходват за покриване на разходите по 
потребностите, финансиране на инфраструктурни и колаборативни 
проекти.    

д) Екологично ориентиране на икономиката. Катастрофалните 
последици върху околната среда от икономиката базирана на безкраен 
растеж и свръхпечалба са добре известни, но все още не са 
предложени задоволителни концепции за решаването им. За сега 
чисто технологично, новите продукти се конструират с възможности 
за рециклиране. Необходими са решения регламентиращи 
използването на ресурсите и реорганизация на производството като 
част от екосистемата. Не бива да се забравя, че в бъдеще природните 
ресурси ще се разглеждат като притежание на цялото човечество, а не 
на исторически и географски наложени субекти.   

е) Базиране на икономиката във все по-голяма степен върху науката и 
моралните ценности. Капиталистическата икономика изначално е 
ориентирана към производства гарантиращи печалба,  дори 
свръхпечалба. По този начин тя обслужва себе си и хората, които я 
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управляват. Доколкото бъдещия модел на икономиката ще бъде 
ориентиран към обслужването на отделните общности и обществото 
като цяло, а не на определена група от хора, то е необходим баланс 
между саморегулацията и планирането, в смисъл обективния фактор 
ще определя какво да се произвежда а субективния фактор ще 
определя как да се произвежда. Това е и разликата между икономиката 
базира а на научни проучвания и плановите икономики при 
социализма.  От друга страна върху развитието на фундаменталната 
наука се създават нови технологии, които лесно могат да се превърнат 
в оръжие за масово унищожение. Следователно, развитието  на 
научното познание трябва да се основава на безкомпромисна научна 
етика.    

ж) Ориентиране на икономиката към обслужване на обществото като 
цяло, а не на определени негови групи. Това означава, икономиката да се 
структурира върху основата на определени морални ценности, 
гарантиращи устойчивото развитие на самото общество и неговата 
цялост. Най-вероятно това ще бъдат унивесалните морални ценности, 
определени като продължение на ценностите на гражданското 
общество, свобода, равенство братство: доверие, уважение, почтеност.  

з) Провеждането на радикална финансовата реформа е абсолютно 
необходима защото съществуващата парична система дестабилизира 
обществото във всичките му проявления като култура, икономика и 
политика. В момента са лансирани множество идеи за подобна 
реформа, пречката е, че финансовия елит прави всичко възможно 
това да не случи за да запази привилегированото си положение в 
момента. Независимо от това в  обозримо бъдеще в резултат от 
перманентната икономическа криза, сриването на финансизма и 
финансовата система, върху която той се изгражда, императивно ще се 
наложи преход към друга система. Вероятно тази финансова система 
ще използва дигитални пари, от типа на биткоин. Новия механизъм за 
вземане на решения, който изключва корупцията по принцип може да 
бъде реализиран само посредством преход от демокрация към 
колабокрация. Анализирайки проблема за нарастването и пропастта 
между богати и бедни следва да отбележим, че проблема с парите, 
чрез които се изразява това неравенство е преходен. Тук възниква 
въпроса за „свещената” частна собственост. Достатъчно е да 
отбележим, че частна собственост се определя от йерархичната 
структура на обществото валидна за 10,000-та история на 
човечеството. При мрежовата организация в условията на 
колаборативната икономика и обществени отношения, тя губи своя 
смисъл. Това е закономерен преход, защото ако човечеството се 
преструктурира в екосистема, то няма как 1% от индивидите да 
контролират „хранителната мрежа” на системата, отнемайки ресурсите 
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на останалите 99%.  Виртуалната интелигентност, която е разума на 
мрежата може и следва да реши този проблем в съответствие със 
законите на социалната еволюция и каква ще бъде формата за 
нейното съществуване.   

Частната собственст има две нива: богатство и свръхбогатство. 
Разликата между тях се определя не от количеството както прибързано 
може да се допусне. Критерият за това е в начина, по който то се 
използва. Богатство представляват средствата, които се използват за 
развитие на бизнеса, а свръхбогатството е онази част от средствата, 
които се използват за манипулиране на общството в съответствие със 
собствени лаически и най-често опростенчески и примитивни 
представи за обществото. Пример за това са фондациите на Сорос и 
Бил Гейтс. Най-вероятно в бъдещото общество ще бъде елиминирана 
не частната собственост, а свръхбогатството, което обслужва групови 
интереси и има деструктивен характер за обществото като цяло. 

и) Навлизане на криптираните валути и блокчейн технологията, в 
управлението на обществото. Това е един от пътищата за изграждане на 
общество основано на морални ценности като: доверие, уважение, 
почтеност.  

 Промени в културата 

Духовната подсистема на обществото определяна като „култура” 
включва различните форми на  общественото съзнание: философия, 
религия, морал, политика, наука, изкуство, право. Това е царството на 
разума; сферата, в която се генерира познанието и двигател  на 
историческото развитие. Ако географски базираната мрежа от 
общности отразява интегрирането на обществото, често описвано 
като процес на глобализация, то мрежата в духовната сфера 
представлява процес на диференциация по сфери на проявление и 
функции. Например науката се диференцира по области на 
изследване, всяка от която изгражда вътрешна мрежа по специалности. 
Същото се отнася и за другите форми на общественото съзнание. По 
този начин се изгражда една 3D мрежа  възлите,  на която имат 
йерархическа  структура по степен на интелигентност – от нивото на 
масово съзнание до интелектуален елит в съответната област, 
съставящ около 1% от общността.  

Движещата сила в развитието на обществото е генерирането и 
предаване на знанието. В зората на човечеството този процес е бил 
много бавен, днес това развитие е експоненциално. Това означава, че 
обучението в класно-урочната система явно ще претърпи промяна. 
Като концепция тази система включва две съставни елементи: 
обучение и възпитание. До сега учителите са били ангажирани 
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примерно с 80% обучение  и 20% възпитание. С преход към 
дистанционно обучение, базирано ма дигитални технологии тази 
заетост се променя. Възпитанието ще отнема примерно 80% от 
времето на учителите, срещу 20% за обучение, което ще приеме 
формата на самообучение, продължаващо през целият живот. 
Нарасналите изисквания към възпитанието е лесно разбираемо. 
Оцеляването на човечеството зависи от високият морал, а той се 
формира в ранните години. Тук се открива широко поле за работа и в 
този процес ще бъдат ангажирани огромна част от бъдещите 
поколения.  

Очевидно, отделната личност ще се позиционира както в 
географски изградената мрежа, така и функционално в някой от 
възлите на икономически или културално организираните възли. 
Нещо повече, всеки индивид ще заеме определено място в 
интелектуалната йерархия на съответният възел и ще може да израства 
и реализира според индивидуалните си качества и положеният труд. 
Развитието на функционално базираната мрежа в духовната сфера ще 
промени обществото до неузнаваемост в границите на няколко 
поколения и утвърди колаборацията на всички нива както и 
виртуалната интелигентност, която се продуцира от въпросният 1% 
интелектуален елит на всеки възел от мрежата. Тези мрежи от 
общности изградени на различни принципи и нива може да се 
разглеждат като еквивалент на екосистемите създадени от 
биологичната еволюция и главният мозък, представен от виртуалната 
интелигентност на отделните общности, клъстери и мрежата като 
цяло. 

Промени в управлението   

Управлението е дело на субективният фактор. То е 
доминиращата подсистема в социално-инженерните модели за 
организация на обществото. Както беше посочено, тези модели 
ускоряват развитието, но го тласкат в погрешна посока. Финансизмът, 
които се самоопределя като „либерален капитализъм” е последният 
все още действащ социално-инженерен проект обхванал практически 
целият свят. Крахът на този проект означава преди всияко промяна в 
управлението на всички нива на обществото в съответствие с 
обективните закони на социалната еволюция, за да се отговори на 
нарасналата комплексност на обществото.  

Така са осъществени преходите от Античният свят към 
феодализма и подмяната на патрициите с феодална аристокрация 
както и от монархизма към демокрацията. С появата на политическата 
философия, тази промяна се осъществява с намесата на субективният 
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фактор. Днес политическата философия следва да обоснове 
принципите, върху които, да се изгради новият механизъм за 
управление на колаборативното общество както и, да реши въпроса с 
глобалното лидерство. Може да се очаква, че с решаването на 
икономическите проблеми, пред човечеството ще възникнат 
проблеми от духовен характер, които са многократно по-сложни от  
материалните проблеми, а тези промени изискват адекватен 
механизъм за управление. Днес управлението на обществото на 
всички нива е некомпетентно, неефективно и неадекватно по няколко 
причини:    

Първо, Управлението е една от основните подсистеми на 
обществото, която подобно на икономиката и културата изработва 
собствена и относително независима теория, която остава съставна 
част от социалната философия и се определя като „политическа 
философия”. Върхово постижение на политическата философия е 
идеята на Монтескьо за разделение на властите и върховенството на 
закона, които са фундамента на демокрацията. С появата на социално-
инженерните проекти в началото на 20-ти век, субективният фактор 
практически елиминира разделението на властите, а 
законотворчеството беше ориентирано изцяло в защита на груповите 
интереси на управляващите елити, което компрометира 
върховенството на закона. Това превърна демокрацията във фасадна, 
обслужваща демагогията на тези проекти.    

Второ, както беше посочено, използването на парите като лост за 
управление е нож с две остриета. Парите действително могат да 
манипулират финансовата система, икономиката и самото общество, 
но в дългосрочен план тази манипулация води до задълбочаване 
неравенството, несигурност, хаос, поява на глобални и 
екзистенциални проблеми. Решаването на тези проблеми изисква 
управление на системата, а не манипулация. Следователно, манипулацията 
на една от подсистемите не може да подмени необходимостта от 
управление на обществото като цяло.    

Трето, механизмът за вземане на решения основано на глобалното 
лидерство е твърде разнороден, хетерогенен и некохерентен. Той 
включва задкулисието на дълбоката държава, множество 
международни институции от типа на Г-7, Г-20, ЕС, ООН, мозъчни 
центрове като Билдербергският и Римският клуб, Чатъм Хаус, 
управленчески елити на полюсни модели и страни с технократични, 
олигархични и клептократични системи, НПО-та с неолиберална 
ориентация от типа на „Отворено общество” и др. Това са 
представители на твърде различни национални, регионални и 
глобални интереси, противоречиви идеологии, политическа и 
социална философия. Този механизъм позволява на 1% от 
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финансово-корпоративният елит да контролират политическият елит 
посредством корупционни практики възлизащи на $3.5 трилиона и 
дългова зависимост на отделните държави и самите граждани. 
Вземаните решения неизбежно пораждат нови проблеми. Най-често 
те са с размита отговорност или дори без поемането на каквато и да е 
отговорност пред другите страни и бъдещите поколения.  Една част 
от глобалното лидерство бленува за установяване на Нов световен ред, 
а другата част се стреми да установи двуполюсен или многополюсни 
модели. И двете визии за бъдещето противоречат на социалната 
еволюция, а следователно и на разума. НСР е опит да се изгради 
йерархия в комплексна система, което е невъзможно, а полюсните 
модели налагат противопоставяне, надпревара във въоръжаването с 
непредвидими последствия и опасност от сблъсък и самоунищожение. 
Този механизъм е наложен от груповите интереси на корпоративният 
елит. Той продуцира бюрокрация, катализира посредственост и 
лоялност; не е решил и не може да реши нито един глобален да не 
говорим за екзистенциален проблем. Всичко това може да се определи 
като престъпна некомпетентност.    

Четвърто, глобалното лидерство няма визия извън 
икономическият детерминизъм. Обществото обаче не е икономическа 
система каквото е общоприетото мнение днес. То е информационна 
система, или „жив организъм”, който изисква равнопоставеност и 
балансиране на трите основни подсистеми. Това налага 
необходимостта от принципно различен механизъм за  управление, 
адекватен на комплексността на бързо диференциращото се 
общество, което може да се развива само като мрежа от 
самоуправляващи се общности.    

Пето, глобалното лидерство днес е персонализирано и работи за 
статуквото и корпоративният елит. Механизмът за управление, който е 
нужен днес и за бъдещето общество трябва да работи за оцеляването на 
човешкият род. Проблемите, които се решават са от комплексен 
характер и следва да се решават от експерти с научно-обоснована 
методология. Политическите решения са противопоказни, защото те 
са плод на колективната интелигентност  и отразяват спорни 
идеологически пристрастия. Много често те се приемат и налагат със 
сила. Този механизъм принадлежи на миналото и следва да бъде 
заменен с нов механизъм, които да съответства на зараждащата се 
мрежовата структура на обществото. Той следва да наподобява 
организацията на обществото като екосистема и дейността на главният 
мозък. Голямото предизвикателство в случая  е как да се селектират 
онези десетина експерти от няколко хиляди специалисти в определена 
област, които да решат  всеки конкретен проблем.   

За да се създаде такъв механизъм е необходимо действащият днес 
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механизъм основан на колективната интелигентност, съчетан с 
индивидуалната интелигентност на политически и финансови лидери 
да се подмени с колаборативен механизъм включващ интелектуалният 
елит на всички нива – от определена общност и клъстър до 
национално и наднационално ниво. Това означава да се подмени онзи 
1% от свръхбогати с 1% от свръхинтелигентните индивиди, които да 
вземат решения и решават проблеми ориентирани към оцеляването на 
съответните общности. В най-общи линии той беше описан по-горе и 
определен като „билатерален” включващ виртуален мозъчен тръст и 
легитимни политици, работещи в колаборация. Това може да се 
постигне ако институции на всички нива от отделната община, 
клъстъри от общности до самата държава, международни институции 
 като Г-7, Г-20, ЕС (27 държави), Съвета на Европа (47 държави), 
ОССЕ (57 държави) и ООН (192 държави) се реорганизират като 
виртуални мозъчни центрове за решаване на проблеми на съответните 
нива с научна методология. За тази цел е необходима специализирана 
платформа  за вземане на колаборативни решения и решаване  на 
проблеми, която да позволи селекцията на онези десетина експерти от 
всяка област от онези 1% от интелектуалният елит на всеки възел от 
мрежата. Експертните решения на мозъчните центрове се съгласуват с 
политическите ръководства на съответните държави за реализация. 
Крайните решения трябва да отговарят на априорно определените и 
посочени по-горе критерии гарантиращи моралният стандарт и 
оцеляването на човечеството. Това  е кохерентен колаборативен 
механизъм продуциращ виртуална интелигентност, която подменя 
идеологизираните политически решения с научно обосновани и 
ориентирани към оцеляването на човечеството.  Участниците в този 
механизъм остават анонимни и са съпоставими с особеностите на 
невроните от мозъка. Те не могат да бъдат корумпирани и работят за 
оцеляването на системата. В този случай въпросните международни 
институции може да се разглеждат като клъстъри от глобалната мрежа 
представена  от ООН.   

Използването на мозъчни тръстове и ad hoc тинк танк групи в 
управлението е  утвърдена от потребностите практика. Разликата 
между съществуващата и новата форми е, че действащият днес 
механизъм включва само представители на обслужващият и лоялен 
към системата интелектуален елит, който не може да предложи 
структурни промени и следователно не може да решава глобални и 
екзистенциални проблеми. Механизмът основан на виртуалната 
интелигентност, предлага достъп на всички експерти до платформата, 
но самоподборът им ще ограничи участниците само до 
интелектуалният елит, който е носител на общественото 
самосъзнание. От друга страна действащият днес механизъм работи за 



 

454 

груповите интереси на корпоративният елит, а виртуалната 
интелигентност, работи за оцеляване на човешкият род. Така 
виртуалната интелигентност ще управлява организираните като мрежа 
общности и обществото като цяло.    

И сега Европейската Комисия и Европейският Парламент е 
„мозъка” на ЕС, а Съветът за сигурност и Общото събрание е 
„мозъка” на ООН. Въвеждането на виртуалният механизъм за вземане 
на решения, реорганизира този „мозък” като подменя количественият 
подход базиран на различни квоти и идеологическо ориентирано 
гласуване с качествен подход основан на научна методология: а) 
подменя избирани по неясни критерии чиновници и бюрократи със 
самоселектиращи се експерти по всеки един конкретен въпрос; б) 
подменя хората генериращи глобални проблеми с експерти, които 
могат да ги разрешат; в) подменя загрижените за запазването на 
статуквото и печалбата с представители на носителите на 
общественото самосъзнание и загрижени за оцеляването на 
човечеството. Изобщо този колаборативен механизъм променя 
съществуващият механизъм за управление основан на идеологически 
и политически пристрастия, разнородни интереси и визии за 
бъдещето,  използващи финансовата система за манипулация на 
икономиката и обществото. Това е механизъм за самоуправление на 
всички нива, основан на единственият общ и обединяващ интерес – 
оцеляване на човечеството. Установяването на новият механизъм за 
управление означава преход от йерархия към мрежова организация, 
преход от управление към самоуправление, елиминиране на 
персонализираните елити и глобалното лидерство и промяна в 
разбирането на понятията власт, политика, геополитика и много други 
от аресенала на парадигмата основана на икономическият 
детерминизъм. Подобен механизъм за управление е много просто да 
се разбере и истинско предизвикателство да се реализира.    

Посочените промени са ключов момент в прехода от демокрация 
към колабокрация. Те се изразяват в описаните по-горе механизъм за 
колаборативно вземане на управленчески решения и решаване на 
проблеми на всички нива в организирането като мрежа бъдещо 
общество. Билатералният колаборативен механизъм съставен от 
виртуалната интелигентност на мозъчните центрове и 
администрацията на мрежовият „възел” ще вземат решения и решават 
проблеми на съответните нива, включително и за посочените по-горе 
проблеми, които са прерогативи на субективният фактор.     
       Промените, наложени от обективния и субективния фактори, ще 
решат визираните глобални и екзистенциални проблеми; ще 
променят драматично света, в който живеем и демографската 
структура на обществото. Това е преход от интензивно към 
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екстензивно развитие, преход от количествен към качествен растеж 
или преход от „социален пубертет” към социална зрялост. 
Възпроизвеждането на населението ще се определя от качеството на 
образованието и възпитанието на новите поколения, а не от 
количеството. С други думи, семействата ще инвестират в по-малко, но 
по-добре образовани и възпитани деца. В дългосрочен план може да 
се очаква, че населението на планетата ще намалее, а образователно 
ниво и интелигентност ще се увеличат. Следователно общностите, 
които сега преживяват демографски бум без да осигуряват адекватно 
образование за нови поколения на сегашното ниво на науката и 
технологиите, ще бъдат в неизгодно положение в сравнение с 
общностите, които инвестират в качественото образование.     

Идеите и опитите населението на земята да се редуцира по 
някакъв начин до един милиард са проява на мегаломания и  продукт 
ма месианско мислене;  плод на арогантност, непознаване законите на 
общественото развитие и вярата, че задкулисието може да решава 
проблеми, които са в прерогатива на обективният фактор. 
Демографската структура се определя и саморегулира от самата 
система и колаборативният интелект на мрежата ще намери 
адекватното решение на този проблем.   

Цивилизационна промяна или самоунищожение   

Безпрецедентното развитие на науката и технологиите през 
последните десетилетия и съпътстващите научни и технологични 
революции налагат днешното общество да се определи като 
информационно. От политическа и икономическа гледна точка самата 
системата се определя като либерален капитализъм. Това са две различни 
и в известен смисъл противоречиви характеристики. 
Информационното общество има тенденция да хармонизира, а 
глобалният либерализмът има тенденция да увеличава и задълбочава 
хаоса в обществото. Това противоречие произтича от факта, че 
информацията отразява влиянието на обективния фактор в социалната 
еволюция, а неолиберализмът (или финансизмът) е функция на 
субективния фактор и в частност на управляващата и финансовата класа, 
която е рожба на историческото развитие на обществото. Това развитие е 
идеологическо по природа и следователно преходно по своя характер; 
основава се на силата и определя геополитиката днес. То е било 
релевантно за историята до 20-ти век, но вече е неадекватно за 
реалностите на 21-ви век и обозримото бъдеще.  

В световната история тази ситуация не е прецедент, а по-скоро 
закономерност и симптом в развитието. Противоречие между 
духовната сфера и доминиращата форма на социалното съзнание се 
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наблюдава при всички преходи от една формация в друга. Например, 
по време на Ренесанса, възникват природните науки. Това съжителства 
с криза в доминиращата форма на общественото съзнание – 
религията. Този сблъсък поражда инквизицията и идеята за 
гражданското общество. В резултат религията губи доминиращата си 
функция в обществото и е изместена от политиката, която се 
превръща в доминираща форма на общественото съзнание. 
Сблъсъкът на тези две тенденции днес определя неизбежността на 
прехода на финансизъм към нова структурна организация или нова 
политическа и икономическа формация, както и възникването и 
налагането на социалното самосъзнание като доминираща форма, 
определяща развитието на нововъзникващата структура. Това е преход 
от финансизма като социално-инженерен модел за организиране на 
обществото към еволюционна или самоорганизираща се формация.   

Днес съществуват две противоречиви и взаимоизключващи се 
тенденции – усилията на хората от финансовия и корпоративен елит 
определяни като „глобалисти”, да създадат Нов световен ред със 
световно правителство и еволюционната тенденция за интегриране на 
нациите в „един жив организъм“, представен от продължаващия 
естествен процес на глобализация и диференциация на обществото. 
Това са две коренно различни структури. Предлаганият Нов световен 
ред се основава на икономическия детерминизъм и стремежа на 
корпоративният елит и управляващата класа да запази 
привилегированото си положение. Вярата, че една малка група хора 
имат интелектуалния капацитет да управляват тази система, само 
защото контролират парите е много наивна и малко глуповата. В 
историята парите са преходен фактор. Новият световен ред е строго 
йерархична организация на обществото и следователно е невъзможно 
то да бъде напълно осъзнато и ефективно управлявано, поради 
експоненциално нарастващите знания, сложността на структурата на 
обществото и динамиката на протичащите процеси.   

Втората тенденция предполага, че обществото трябва да се 
реорганизира в хоризонтално разположени и относително независими 
самоуправляващи се общности. Тази структура наподобява 
организацията на екосистемите или на устройството и функциите на 
човешкото тяло и мозъка. Всеки жив организъм е съставен от клетки, 
органи и системи, които работят в синергия и осигуряват целостта, 
функционирането и оцеляването на организма. Появата на мрежовото 
общество е резултат от действието на обективните закони на 
социалната еволюция; експоненциалният растеж на знанието и 
произтичащата от това комплексност на обществото. Това е и 
посоката за търсене и намиране на решения за бъдещото му 
структуриране и развитие.   
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Основната разлика между двете системи на организация се състои 
в това, че Новият световен ред е опит на субективния фактор да 
наложи структура на обществото, което е прерогатив на обективния 
фактор. По същество такъв опит се основава на идеологията, че парите 
биха могли да манипулират финансовата система, икономиката и обществото 
на всички етапи от тяхното развитие. Втората система е продукт на 
социалната еволюция и следователно е без алтернатива.   
       Социалната еволюция е еволюция на общественото съзнание. От 
тази гледна точка могат да се разграничат две линии в неговото 
развитие. Разума или социалното творчество генерира знания и развива 
обществото, а моралът осигурява неговата цялост. Това напомня на 
положителните и отрицателните мутации, известни от биологичната 
еволюция. Разумът развива Homo sapiens като вид, а моралът 
осигурява неговото оцеляване. За 70,000 години предистория и 10,000 
години история в развитието на човека като биологичен вид и 
социална организация, човешкият разум създава всичко – от копието 
до космическия кораб и от първата пиктограма до изкуствения 
интелект. Това е първата линия, която се определя от субективния 
фактор и се осъществява чрез разрешаване на противоречия. Втората 
линия в развитието е социалната еволюция, която периодично 
провокира качествени промени в това развитие, като „тества“  доколко 
човешкият разум е съвместим с обективните закони на социалната 
еволюция. Това се постига чрез промени в моралните ценности, които 
се развиват от Десетте заповеди, чрез християнските вяра, надежда и 
любов към свободата, равенството и братството до тяхното пълно 
отрицание наложено от финансизма: алчност, егоизъм и  демагогия. 

Възниква въпросът как невидимата ръка на социалната еволюция 
осъществява прехода от една формация към друга? Има 
фундаментална разлика между решенията, вземани от човешкия разум, 
и действията на невидимата ръка на обективния фактор. Вземайки 
решение, политиците изхождат от действието на много 
идеологически, икономически, политически и социални фактори, 
тяхното непосредствено и дългосрочно въздействие; икономистите 
вземат предвид фактори като състоянието на пазарите, инвестициите, 
БВП, инфлацията и т.н., а военните обикновено броят ракети, 
самолети, танкове, бази. Нищо от това няма смисъл за обективния 
фактор. Обективният фактор е сляпа сила, която работи на принципа 
на мутациите, сравнявайки само два фактора. При биологичната 
еволюция това е доколко растителните и животински видове са 
адаптирани към околната среда или до каква степен са съобразени със 
законите на биологичната еволюция. Ако са адаптирани добре, те 
оцеляват и се развиват, ако не – изчезват. Биологичната еволюция е 
„загрижена“ за оцеляването на вида, принасяйки в жертва засегнатите 
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от негативни мутации екземпляри. Това се постига чрез механизма на 
положителни и отрицателни мутации.  При социалната еволюция 
тези два фактора са нивата в развитието на разума, който генерира 
познанието и морала, които осигуряват развитието и  интегритета на 
обществото.  

Отговорът на въпроса как невидимата ръка на социалната 
еволюция осъществява прехода от една формация към друга може да 
се намери във философията на Хегел и неговата концепция за 
диалектическото снемане. (Aufhebung). Диалектическото снемане е 
фундаментално понятие във философията на Хегел и неговата 
концепция за диалектиката на развитието. Той отбелязва момента в 
развитието, в който наличните форми или принципи се 
трансформират, отменят или отричат и същевременно се запазват, 
потвърждавайки тяхното значение като подчинени моменти в новата 
организация или система; момент, в който са съединени като 
отрицание, запазване и консолидация, т.е. едновременно унищожаване 
на нещо и запазване на част от него в новата му форма. По този начин 
диалектическото снемане характеризира възникването на ново 
единство, представляващо по-високо ниво на развитие. Запазването на 
най-доброто от „старото“ гарантира прогрес в развитието. 
Концепцията илюстрира диалектическия принцип на отрицание на 
отрицанието: тезата се отстранява от антитезата, а антитезата от 
синтезиса.[2] В нашия случай диалектическото снемане обяснява 
прехода от управляваното към самоуправляващото се общество. На 
практика това мъгляво за неизкушените във философското мислене 
 обяснение означава, че социалната еволюция работи само с крайния 
продукт на историческото развитие – достигнатото ниво на 
социалното съзнание, представено от неговите два компонента: 
интелигентност и морал. Това се проявява като противоречие между 
постигнатото ниво на знанията, генерирани от интелектуалния елит и 
морала наложен от системата. Всички фактори на продукта на разума, 
които са от значение за историческото развитие, са диалектически 
снети отразявайки нивото на общественото съзнание.  

Общественото съзнание е много сложно явление, проявяващо се 
в специфични форми като религия, философия, изкуство, морал, 
право, наука и политика. То пронизва всички сфери на реалността – 
история, философия, изкуство, природа и общество. В еволюционно 
отношение факторите на историческото развитие: митология, 
религия, култура, икономика, БВП, пари, политическа сила, закони, 
военна сила, ресурси, научно-технически постижения са 
диалектически снети в социалното съзнание до два разпознаваеми 
фактора: разум и морал. Разумът е резултат от еволюцията и създава 
историята чрез генериране на знания, а моралът гарантира 
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интегритета на обществото, който на съвременното ниво от 
развитието означава оцеляване. Не е трудно да се види, че моралът се 
развива от ценности, свързани с индивида (Старият Завет), през 
ценности, отнасящи се до общностите (християнството), до тези, 
свързани с обществото като цяло (светското общество). Тази 
еволюционна линия протича успоредно с добре познатите три етапа 
на духовното развитие – политеизъм, монотеизъм и светско общество 
и трите етапа в материалното развитие: Античен свят, феодализъм и 
капитализъм. Теоретично може да се предположи, че следващото 
ниво на морални ценности ще се отнася до оцеляването на човечеството 
като цяло. Те биха могли да бъдат формулирани като доверие, уважение, 
почтеност.  

Факторите на историческото развитие са преходни и 
предпоставка за грешни решения, ако бъдат взети под внимание от 
управляващите елити през преходните периоди. Например класовата 
борба се приема от Историческия материализъм като основен 
двигател на историческия процес, което по принцип е вярно, но 
диктатурата на пролетариата изигра лоша шега на комунистическата 
идеология, приемайки я като фактор на прехода. Фиатните пари на 
финансовия елит също могат да изиграят подобна шега на 
глобалистите. Ако капитализмът беше убит от банкерите, а не от 
работническата класа, тогава е логично да се предположи, че 
финансизмът ще бъде убит не от външна сила в лицето на 
управляваните, а от самата управляваща класа. Разликите в оценката на 
протичащите процеси се определят от различията в подхода – 
 идеологически за управляващия елит и систематичен за теоретичният 
анализ.   

Когато една социална система извършва действия, които са 
несъвместими с нейната цел, предмет и задачи на управление, 
означава, че тя е изчерпала ресурсите за управление. Такава система 
наближава критичен момент и е на път да се срине, което беше 
определено по-горе като точка на бифуркация. След този момент 
познатите закони престават да действат и текущите процеси стават 
необратими. Сривът  на практика е неизбежен, а вероятността за 
оцеляване е илюзорна. В началото на 20-ти век с появата на социално-
инженерни модели за организация на обществото – комунизмът и 
фашизмът, моралът е в упадък, а по време на финансизма този упадък 
вече е видим с просто око. Моралните ценности на гражданското 
общество – свобода, равенство, братство, бяха заменени от алчност, 
егоизъм и  демагогия. Тези и редица други негативни характеристики 
на управляващите елити, като егоцентризъм, нарцисизъм, 
мегаломания, месиански манталитет, безотговорност, липса на 
съпричастност, могат да бъдат определени с общия термин 
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„арогантност”. Арогантността е деформацията, с която може да се 
определи манталитета на управляващата класа и цената, която 
политиците плащат за привилегията да управляват. Това е фактор, 
който се противопоставя на човешката интелигентност. По този 
начин нивото в развитието на обществото и морала наложен от 
системата, се сблъскаха през 20-ти век.  

Всъщност във всички изкуствено създадени модели за 
реорганизация на обществото има противоречие между постигнатото 
ниво от развитието на обществото и упадъка на морала на 
управляващата класа. Както беше посочено по-горе, изкуствените 
модели на социална организация, комунизмът, фашизмът и 
финансизмът, ускоряват развитието на обществото, но го тласкат в 
погрешна посока. Грешната посока причинява моралния упадък на 
управляващата класа. Така научният и технологичният напредък на 
комунизма и нацизма вървят ръка за ръка с трудовите колонии и 
концентрационните лагери. От своя страна днес финансизмът 
поражда глобални проблеми и води до локални и хибридни войни, 
хаос, тероризъм и реална заплаха за самоунищожението, което се 
превръща е екзистенциален проблем.    

Научният и технологичният напредък изглежда води до илюзията 
в управляващата класа, която приема, че напредъкът е продукт на 
техните собствени решения и в резултат на това става по-арогантна. 
Днес ясно се вижда сблъсъкът между разума, който генерира знания в 
безпрецедентно количество, променя света до неузнаваемост, а 
упадъка на морала в управляващата класа го тласка към 
самоунищожение. Моралният упадък започва от управляващия елит и 
прониква в масовото съзнание. Той е сравним с метастазите на 
злокачествен рак, който консумира тялото до пълното му 
унищожаване, докогато тялото умре и отнесе в гроба самия рак.   
       Днес се забелязват и целенасочени  усилия за унищожаване на 
моралните ценности на обществото, с презумцията да се манипулира 
по-лесно общественото мнение. Пример за това са реформите в 
образователната система, насочени към формиране на „конкурентно-
способни индивиди” вместо формиране на личности; политиката за 
вирусното препрограмиране на обществото, предлагано от теорията 
на хаоса и др. Подобни политики са доказателство за неадекватността 
на управляващите елити и отразява момента, в който, според римската 
максима, когато боговете искат да унищожат някого, първо му вземат 
разума. Умишленото унищожаване на моралните ценности с 
примитивната презумпция, че обществото става по-лесно 
манипулативно, е престъпление срещу човечеството, защото 
унищожава самата тъкан на обществото, което осигурява неговата 
цялост и оцеляване. Парадоксалното е, че опитът на управляващия 
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елит да унищожи морала, заменяйки го с „евроатлантически 
ценности” обслужващи интересите на финансово-корпоративен елит, 
води до ускорено разпадане на управляваната система и до изчезване 
на самия елит. Следователно,  с диалектическото снемане на 
постиженията на разума и нивото на морала, социалната еволюция 
може да „провери“ доколко човешкият разум е съвместим с 
обективните закони на социалната еволюция. Ако разумът не 
противоречи на тези закони, той „мутира“ в по-висша форма; ако 
противоречи на законите на социалната еволюция, неговият носител 
ще се самоунищожи като хиляди други видове, понеже е негоден за 
по-нататъшно развитие.  Ирония на историята е, че елитите от всички 
времена и епохи се самоунищожават в резултат от нарастващата 
некомпетентност. Като се има предвид алчността на корпоративно-
финансовият елит и безумието на политическата класа става ясно, че 
те са достигнали точката на бифуркация и предстоящият им крах вече 
е видим на хоризонта. 

Днешното общество е много близо до самоунищожението си в 
сравнение с всеки друг период от историческото си развитие. Според 
Часовникът на Страшния съд (Doomsday Clock) който представлява 
вероятността от глобална катастрофа предизвикана от човека, днес 
(2020 г.) е само на две минути до „полунощ“ или до 
самоунищожението на човечеството.[3] На еволюцията са били 
необходими 4.5 млд. години за да достигне до нивото за появата на 
разум на нашата планета, а на разумът – само 10,000 г., за да се 
самоунищожи. Глобалните проблеми и Часовникът на Страшния съд 
са доказателство за това колко пагубен за обществото е финансизмът; 
колко безпомощни, некомпетентни и неадекватни са глобалните и 
национални управленчески елити при управлението на такава сложна 
система като съвременното общество. От позицията на Новата 
парадигма става ясно е, че днес всички геополитически решения са 
погрешни, а част от тях са престъпления срещу човечеството. Какво 
значение в случая имат икономиката, парите, финансовите пазари за 
обществото пред лицето на отстоящият само на две минути крах. 
Какви полюси, хиперзвукови ракети, военни бази, космически 
оръжия, информационна и хибридна война, НАТО, териториални 
претенции, санкции, шахматна дъска? Всеки помисъл за използване на 
сила две минути преди апокалипсис е проява на лудост. Тук не става 
въпрос за гилотинирането на няколко стотин представители от 
финансовата аристокрация представляващи дълбоката държава. Става 
въпрос за безотговорното манипулиране на общественото съзнание и 
манталитета на управляващият елит, защото те противоречат на 
законите на социалната еволюция. Пример за това е шизофренната 
мегаломания да се сведе населението на земята до един милиард, за да 
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може този финансов елит да властва. Понятието „елит” преди всичко 
означава отговорност при вземаните решения пред историята и 
бъдните поколения и няма нищо общо с властолюбието и 
мегаломанията.   

Силата е фактор в биологичната еволюция. С появата на разума, 
ролята  на  този фактор започва да отслабва в съответствие с 
развитието на разума. С появата на оръжията за масово поразяване 
доминирането на силата, става предпоставка за самоунищожение на 
човечеството и следва да се измести от разума. Това е ясно за научният 
елит и в частност за атомните физици, които подържат Часовника на 
Страшният съд, но все още остава недооценено от политическият 
елит. Точно това определя и упадъка на политиката като доминираща 
форма на обществено съзнание и необходимостта от подмяната й с 
доминирането на друга форма. Величието на една нация се определя 
не от военният потенциал, броят на военните бази и ръста в 
икономиката, която само задълбочава пропастта между свръхбогати и 
бедни, а от приноса й в световната култура и оцеляването на 
човешкият род. В този критичен момент става въпрос за абсурдната 
идеология за хегемония и политика основаваща се на икономическа и 
военна сила. Поради тази причина в началото на 21-ви век човешкото 
развитие достигна до кръстопът в своето развитие, което може да се 
определи като Цивилизационна промяна или Самоунищожение.   

Цивилизационни промени в миналото са прехода от политеизъм 
към монотеизъм, който се съпровожда с преход от робовладелство 
към феодализъм; прехода от монотеизъм към светско общество, 
съответно – от феодализъм към капитализъм. Предстоящата 
цивилизационна промяна е прехода от финансизъм към 
посткапиталистическа организация на обществото. Тези преходи 
внасят качествени промени в общественото съзнание (културата), 
икономиката и управлението и представляват епохи в развитието. Те 
започват с културна революция и определяне на нови морални 
ценности и продължават с промени в икономиката и формата за 
управление. Промените в икономиката се изразяват в смяната на 
структуроформиращият фактор, а в управлението, промяна в 
механизма за вземане на решения. Прехода от робовладелският строй 
към феодализъм е продължил около триста години, през които 
властта е преминала от притежателите на роби в притежателите на 
земя или от патрициите към латифундистите. Това са хората, които 
ще формират бъдещата феодална аристокрация. Този процес е 
съпроводен с дълбока криза в управлението характеризиращо се с 
хаос и нарастваща арогантност и лицемерие на 
институционализираната църква. Възраждането, Реформацията и 
Просвещението са преход от доминираното от монотеизъм 
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средновековие към гражданско общество, което се характеризира с 
появата на научното познание, съчетано с насилие и ексцесии в 
управлението. Днешното общество е в преход от финансизъм към 
нова структура на обществото. То се определя от същите закони на 
социалната еволюция и носи всички белези на преходите от 
миналото: бум в развитието на науката и технологиите съчетана с 
упадък в морала, хаос, несигурност и некомпетентност на 
управляващият елит. Политическата класа днес е некомпетентна да 
управлява, защото нейният манталитет е безнадеждно остарял по 
отношение на настъпилите промени. Тази некомпетентност се 
проявява в използването на силови методи, в момент когато силата 
престава да бъде фактор в геополитиката и се превръща в рисков 
фактор за самоунищожение. Некомпетентността произтича от самата 
система налагаща за национални и глобални лидери случайно 
попаднали в политиката в резултат от вътрешно-партийни 
боричкания, посредствени и послушни бюрократи или издигането на 
корумпирани и криминални типове, обслужващи чужди за страните 
интереси като електротехници, артисти, бизнесмени, бодигардове и 
пожарникари. По тази причина бъдещите историци може да 
определят днешният етап от развитието  на обществото като 
„политическо средновековие” (political dark ages), защото то отразява 
упадъка в морала, нарастващият хаос и некомпетентността на 
политическите елити да управляват обществото.  

Диалектиката на цивилизационната промяна е относително 
проста като механизъм или поне достатъчно ясна за разбиране: 
Манталитета на управляващият елит изразяващ се в некомпетентност 
и липса на морал, генерира добре познатите глобални проблеми; 
обективният фактор реагира на този процес с появата на 
екзистенциални проблеми, които от своя страна катализират 
утвърждаването на общественото самосъзнание като по-висша и 
специфична форма на общественото съзнание. Сблъсъка между 
морала на управляващата класа и самосъзнанието на управляваните е 
„теста”, с който обективният фактор проверява доколко разума е 
съвместим с обективните закони на социалната еволюция. Ако 
общественото самосъзнанието се развие до критична маса, която е в 
състояние да вземе връх и отстрани управляващият елит, човечеството 
ще „мутира”, в по-висша фаза от своето развитие, което може да се 
определи като зряло общество. Това е началото на духовна (културна) 
революция. Ако морала на управляващите, които контролират 
оръжията за масово поразяване решат да наложат своя императив по 
силов начин, човечеството ще загине както хиляди други видове, 
оказали се неспособни да се адаптират към променящата се среда.   

Ако човечеството достигне етапа на своята зрялост, общественото 
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самосъзнание ще се наложи като определящ фактор в развитието и 
ще замени доминиращата в момента политическа форма за 
управление. По този начин общественото самосъзнание  ще се 
превърне в основен фактор в развитието и цивилизационната 
промяна ще създаде съвсем различен тип общество. Разбира се, 
промените ще засегнат и трите основни подсистеми на обществото. 
Както беше посочено по-горе, някои от тези промени ще бъдат 
причинени от обективния фактор, други от субективния фактор. 
Настоящата форма на управление ще прерасне в самоуправление, 
което означава промяна в механизма за вземане на решения от 
днешният институционализиран елит към описаният по-горе 
билатерален механизъм и виртуалната интелигентност. Този 
механизъм ще се основава на универсални морални ценности 
ориентирани към оцеляване на човечеството и може да бъде 
постигнат чрез създаването на колаборативна мрежа с виртуален разум 
проявяващ се на всички нива на социална организация. По този начин 
ще бъде осъществен преходът от демокрация към колаборация. 
Следователно това общество може да бъде определено като 
колаборативно. В резултат на всички промени могат да се очакват 
значителни демографски промени, свързани с повишената роля на 
интелигентността и ограничената роля на парите. С други думи, 
движеният от субективния фактор финансизъм ще бъде заменен от 
самоорганизираща се система, в която човешкият разум и обективни 
закони функционират според техните естествени прерогативи.   

От гледна точка на изоморфизма, философията на 
цивилизационната промяна е много проста за разбиране, защо разума 
не трябва да измисля нови модели за реорганизация на обществото, а 
да заимства модела за устойчиво развитие от самата природа. В 
същото време това е и огромно предизвикателство за човечеството 
защото тази промяна е несравнима с нищо друго от историята на 
човечеството. Удивително е, че някаква „мистериозна” сила движеща 
материята и енергията могат да породят живот, с развитието на който 
да се достигне до появата на разум и преход от биологична към 
социална еволюция. Въпреки различията си, в своята основа и двете 
нива на еволюцията вършат едно и също нещо, но на различни нива – 
осигуряват усвояването и обмяна на ресурси, минерали и енергия, 
осъществявайки техният кръговрат в природата и обществото. 
Разликата обаче в тези процеси е принципна. Биологичната еволюция 
осъществява обмен на ресурси и енергия, а разума определящ 
историческото развитието на обществото се основава на 
експлоатацията, присвояването и контрола на ресурсите (роби, земя, 
природни ресурси и енергия), който днес намират обобщаващ израз в 
притежанието и контрола на парите. Когато обществото се изгражда 
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върху парите като основа на ценностната система, то цялата 
надстройка като духовни ценности в широк смисъл и в частност 
морала, се изражда в алчност, егоизъм, цинизъм, лицемерие, насилие 
и войни, което намира краен израз в геополитиката и появата на 
глобалните и екзистенциалните проблеми днес. В сравнение с 
биологичната еволюция този принцип ускорява развитието на 
обществото, но го тласка към самоунищожение. За 10,000 години 
човечеството е постигнало толкова колкото биологичната еволюция е 
постигнала за 2.5 млд години. В същото време в света цари хаос, 
морален упадък, а според атомните физици, човечеството е само на 
две минути от апокалипсиса. Образно казано сетът днес е един 
барутен погреб, около който кръжи ято черни лебеди и всеки момент 
един от тях може да кацне на погреба и да го взриви. Парадоксалното 
в развитието на двете еволюционни форми е, че „сляпата” 
биологична еволюция е създала поразителни по своята 
организираност и ефективност екосистеми и човешкият мозък, а 
разумът като продукт на социалната еволюция за 10,000 години 
историческо развитие е довел човечеството до прага за 
самоунищожението. Очевидно е, че посредством обмена на ресурсите 
и енергията, биологичната еволюция протича бавно, но постига 
устойчивост в развитието. Експлоатацията, присвояването и контрола 
на ресурсите от разума, ускорява развитието, но го тласка в погрешна 
посока. Ако сравним по-горе посочената Програма за устойчиво 
развитие на ООН основана на парите, с принципите за устойчиво 
развитие заложени в биологичната еволюция, става ясно колко наивно 
е глобалното лидерство разработило Програмата, нейните цели и 
финансовото обезпечение. Устойчивостта в развитието е компонент 
от неговият механизъм. Независимо, че парите могат да се разглеждат 
като универсален еквивалент на всички ресурси, то очевидно 
ресурсите имат своя собствена диалектика на развитие, която не може 
да бъде подменена с парите. Без съмнение владетелите на заграбените 
ресурси, не разбират това. По тази причина светът днес е изправен 
пред дилемата – формиране на свъхразум или самоунищожение.  

Ако се разбере правилно диалектиката на социалната еволюция, 
решението също е много просто. Цивилизационната промяна се 
свежда до отхвърлянето на използваните до сега принципи: 
експлоатация, присвояване и контрола на ресурсите и подмяната им с 
принципите за устойчиво развитие, които лежат в основата на 
биологичната еволюция и определят върховите й постижения: 
екосистемите и разума: усвояване, обмяната и кръговрат на материалните 
ресурси и енергията. Експлоатацията на ресурсите означава натрупване и 
контрол, а усвояването и кръговрата на минерали и енергия означава, 
че природните ресурси и енергията трябва да са обществено 
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притежание. Това означава натрупаните ресурси от досегашното 
развитие да се превърнат в обществени фондове, а природните 
ресурси да се третират като притежание на човечеството като цяло, а 
не на географски определени нации. Усвояването и кръговрата на 
материалните ресурси и енергията, изискват преход от йерархическа 
структура към хоризонтална или мрежова структура наподобяваща на 
екосистемите, в която хиляди общности, подобно на животинските и 
растителни видове ще балансират развитието си.   

По този начин развитието се забавя, но се постига неговата 
устойчивост и се открива възможност за изграждане на мрежова 
структура подобна на екосистемите и глобален разум, който може да 
управлява тази мрежа. Тази структура се  управлява от глобален разум, 
който представлява виртуален тинк танк свързващ няколко стотин 
хиляди индивиди, носители на върховото познание в различни 
области и моралните ценности в нещо наподобяващо на човешкият 
мозък. Разликата е, че виртуалната интелигентност е хиляди пъти по-
мощна от индивидуалната интелигентност и всички решения ще се 
вземат с оглед оцеляването и развитието на човешкият род. Това е 
въпросният свръхразум продуциран от виртуален интелектуален елит 
управляващ процесите в мрежата, който елиминира необходимостта 
от познатите от историята персонализирани елити и не подлежи на 
корумпиране. Това е преход от „социален пубертет” към социална 
зрялост и е съпоставим със аналогичният преход в индивидуалното 
развитие. С настъпването на зрелостта индивида няма нужда от 
родителски контрол, защото е в състояние да поема отговорности и 
управлява своето поведение.  

Основният проблем днес е манталитета на задкулисието и 
управляващият елит. В обозримото бъдеще те виждат един Нов 
световен ред, при който населението ще бъде редуцирано до един 
милиард, чипирано и стриктно контролирано от същият този елит. 
Средностатистически гражданин би могъл да определи това като 
„безумие”, психиатрите могат да го определят като „психопатична 
продукция присъща на маниакална психоза”, а философското 
определение е „парадигмална неадекватност”, характерна за всички 
елити в навечерието на тяхното помитане от сцената на историята. 
Всички елити до сега са живели с идеята, че са незаменими и вечни. 
Няма основания за надежда, че днешният властови елит ще направи 
изключение. Това, което е абсолютно доказано при всеки 
цивилизационен преход е, че елита си отива, това което остава неясно 
е цената, която човечеството ще заплати за безумието на елита си. За 
съжаление с времето тази цена показва ясна тенденция за нарастване, а 
днес е достигнала нивото за евентуален апокалипсис.   

Проблемът на съвременното общество е, че механизмите за 
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вземане на решения, представени от управляващата класа, 
регионалните и военните съюзи, водят до политическа поляризация. 
По-точно, поляризацията в обществото произтича от остарялата 
идеология, от които се ръководят управляващите, моралния упадък на 
тези елити и нуждите от промени, наложени от обективните закони на 
социалната еволюция. Ако този манталитет спечели битката, 
човечеството ще се самоунищожи. В този случай са възможни два 
сценария, които съответстват на горните две линии на развитие. Тези 
сценарии са лесно предвидими, защото те не са прецедент в 
поведението на управляващите елити.    

Първият сценарий е представен от действието на обективните 
закони или от тази мистериозна и сляпа сила, наречена социална 
еволюция. Според този сценарий противоположните полюси, които 
доминират днес в геополитиката, ще изострят и задълбочат вече добре 
познатите глобални проблеми, а някои от тях ще причинят глобална 
катастрофа, която ще унищожи човечеството. В случая това означава, 
че в своята еволюция човешкият разум е създал своето отрицание в 
лицето на управляващият елит, чийто морал се е изродил в алчност, 
егоизъм, лицемерие, арогантност, демагогия, нарцисизъм и 
месианство, е по-силен еволюционен фактор от човешкия разум развиващ 
науката и създаващ благата. Следователно човешкият разум е 
несъвместим със законите на еволюцията и Homo sapiens трябва да 
изчезне като хиляди други видове в процеса на биологична 
еволюция.    

Вторият сценарий е свързан с поведението на субективния фактор и 
по-точно с решенията на управляващите. Ако те решат да използват 
сила при реализирането на планирания Нов световен ред както 
Джеймс Уорбург е заявил пред Сенатския комитет по външни 
отношения на Съединените щати на 17 февруари 1950 г., „Ние ще 
имаме световно правителство, независимо дали това ни харесва или 
не. Въпросът е само дали световното управление ще бъде постигнато 
със съгласие или ще бъде насилствено.”[4] Звучи логично, но Дж. 
Уорбург и хората зад него грешат. Товава е илюзия. Причината е 
много проста за разбиране. Силата е субективен фактор и има 
значение за историята, но не и за социалната еволюция. Процесите в 
преходните периоди се определят от обективни закони, които 
игнорират не само силата, но и всички други субективни фактори. Ако 
в тези периоди силата имаше някакво значение, светът и днес още 
щеше да бъде управляван от патриции или поне от феодални 
аристократи, но те отдавна са минали в небитието. Понеже 
психопатичната продукция на арогантността, мегаломанията и 
месианският манталитет на финансовият елит е невъзможно да бъде 
предвиден то в този случая са възможни три варианта: 1. За да 
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демонстрира своята военна сила, управляващият елит може да започне 
„малка ядрена или бактериологична война“, която бързо ще се 
разрасне като континентална и глобална. Това е сценарий, по който са 
протекли събитията от Първата световна война. 2. Алтернативно, 
управляващият елит може да реши да започне „светкавична война“ със 
същите мотиви, известни от Втората световна война. Като глобално 
събитие, епидемията Ковид-19 напомня Втората световна война, която 
започна с блицкриг и зашеметяващ успех и завърши катастрофално за 
партийният елит с Нюрнбергският процес. Това навежда на мисълта 
за развоя и края на пандемията. И в двата случая събитията се 
планират от хора с неадекватен поглед върху света, за обществото като 
самоорганизираща се система и вярата, че груповата интелигентност в 
съчетание със силовият подход са в състояние да преструктурират 
обществото. Да напомним, че структурата обществото отразява 
степента в развитието му и се определя от обективните закони на 
социалната еволюция. Така както светското общество подмени 
монотеистичният мироглед в резултат от продължителен процес на 
саморегулация, така също и доминиращият днес възглед базиран на 
икономическият детерминизъм за управление посредством 
манипулация на фиктивните пари, ще бъде отменен от нова структура 
и система с адекватен механизъм за управление. Без съмнение цената 
на този цивилизационен преход ще бъде много висока, включително 
и потенциална възможност за самоунищожение.  

Какъвто и вариант да бъде избран, резултатът остава същият – 
Часовникът на Страшният съд ще удари полунощ. Шест месеца по-
късно, когато представителите на финансовият елит изпълзи от 
своите ядрени скривалища, ще бъдат изумени да разберат, че светът се 
е превърнал в радиоактивна пепел. Радвайки се на пировата си 
победната над Човешкия разум, арогантността на властовия елит ще 
умре бавно и мъчително. Този момент ще бъде и краят на историята и 
последният човек.  3. Теоретически има още една възможност. 
Разбирайки простата истина, че Новият световен ред е илюзия, 
финансово-корпоративният елит може да се оттегли от властта както 
това направи съветска номенклатура. За съжаление в момента това да 
се случи изглежда малко вероятно. Все пак остава една малка надежда, 
че с времето и с утвърждаването на социалното самосъзнание, 
задълбочаването на глобалните и екзистенциални проблеми, 
финансовият елит ще разбере, че обществото е система, в която 
произвеждащите благата 80% не са по-ниша каста. Те не са проблем за 
елита, а част от системата с определени функции. Истинският 
проблем за властовият елит е обективният фактор, пред който този 
елит е абсолютно безсилен. Ще осъзнае факта, че между управление и 
манипулация има принципна разлика, че глобалните проблеми не 
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може да се решат посредством финансови механизми, а единствено 
посредством смяна на системата; ще разбере грешката на Франц 
Йосиф и безумието на Хитлер. Тогава изправен пред възможността от 
самоунищожение на човечеството, финансовият елит все пак ще 
последва примера на съветската номенклатура и ще отстъпи 
управлението на обществото на интелектуалният елит.  

Всъщност цивилизационната промяна означава смяна на 
парадигмата. Ако носителите на общественото самосъзнание успеят да 
организират носителите на върховото познание и моралните 
ценности в глобалният мозък, виртуалната интелигентност, на който 
да реорганизира обществото като мрежа от общности, човечеството 
ще премине в етапа на своята зрелост. Това е голямата надежда на 
обществото. Ако притежателите на ресурсите продължат с усилията си 
да експлоатират и заграбват ресурсите, човечеството ще загине. Това е 
неговата трагедия.  

Послепис   

Светът винаги е бил разделен от една невидима стена. От едната 
страна са 1% от хората, които се самоопределят като елит, а от другата 
останалите 99%, които са създатели на цялото богатство и знание 
натрупано през вековете.  Първите смятат, че могат и трябва да 
управляват останалите защото владеят или контролират богатството. 
Това е илюзия, защото света се развива не от богатството, а от 
знанието, което се генерира и проверява от обществото като цяло. 
Икономиката прави света по-богат, но знанието е неговата „душа”. 
Това е факторът, който ни отделя от животинския свят и който не 
може да бъде контролиран от робовладелци, феодали или 
финансисти. Реалната свобода е в това, тази стена да се разруши.  
Истинското равенство не е в разпределянето на богатството по равно, а 
в това, знанието да достигне до всички. Братството е интуитивна 
представа на гражданското общество за  „света като мрежа” от времето 
когато подобна възможност за организация все още не е била 
осъзната. Това се заключава в изграждането на общество без войни, 
насилие, алчност, егоизъм, корупция и  демагогия.    

Новата Парадигма за развитието на обществото просто показва, 
че такъв  свят е не само възможен, той е неизбежен, защото се налага 
от природните закони. За да оцелее като биологичен вид Хомо 
сапиенс трябва да се реорганизира от исторически наложената 
йерархия в мрежова структура за да може да се саморегулира както 
всяка друга екосистема. Няма никакво значение какво мисли или иска 
днешните управляващи елити, защото както показва историята, 
елитите от всички времена са преходни и абсолютно безсилни пред лицето 
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на законите за обществено развитие. Тази реорганизация ще се 
извърши от зародилото и укрепващо обществено самосъзнание и 
изграждането на колаборативен механизъм за решаване на проблеми, 
който ще замени съществуващата, но вече неработеща фасадна 
демокрация.    

Новата Парадигма е нов прочит на историята или нова 
концепция в социалната философия и философията на историята. 
Това е опит да се обяснят протичащите социални процеси  днес и се 
очертаят контурите на обозримото бъдеще. Новата Парадигма за 
социалното развитие отхвърля доминиращия днес икономически 
детерминизъм и приема, че движещата сила на развитието не е 
икономиката, а ръста на познанието. Тя разглежда обществото не като 
икономическа, а като информационна система, която генерира, обработва и 
предава знание от поколение на поколение. По този начин 
последователно се формират и трите подсистеми на обществото – 
култура, икономика и управление. От тази гледна точка обществото се 
проявява като  жива и разумна система, чиято диалектика се определя 
от два фактора: а) човешкия разум и б) обективните закони на 
биологичната и социалната еволюция. Субективния фактор 
посредством механизма на социалното творчество, генерира 
множество малки иновации, които с натрупването си обогатяват 
общественото съзнание и променят обществото в съдържателен план. 
На определен етап от развитието, количествените натрупвания влизат 
в противоречие с наличната форма на обществото, която се проявява 
като обществено-политическа и икономическа формация. На този 
етап обективният фактор внася качествени промени в структурата на 
обществото като осъществява преход към нова форма на организация, 
съответстваща на постигнатото ниво от развитието на познанието и 
обществото. Всеки подобен преход започва с културна революция, 
която с развитието си внася радикални промени в икономиката, 
организацията и управлението на обществото базирани на определен 
структуроформиращ фактор. По този начин културата се 
материализира в цивилизация. Цивилизациите, също се развиват, 
остаряват и отмират, при което провокират появата на нова културна 
революция. Този цикъл може да се определи като епоха от социалната 
еволюция. Няколко такива епохи формират спиралата на социалната 
еволюция. Следователно може да приемем, че субективния фактор 
или човешкия разум творят историята, а обективния фактор определя 
хода на социалната еволюция.   

През двадесети век бяха предложени и частично реализирани 
няколко изкуствено създадени идеологически модели на социална 
организация с претенциите да изградят нови политико-икономически 
формации: комунизъм, фашизъм и финансизъм, самоопределящ се 
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като „либерален капитализм”. Те са плод на неразбирането на 
закономерностите на социалното развитие и са опит субективния 
фактор да определи  структурата на обществото, което е прерогатив на 
обективния фактор, следователно – невъзможно за реализация. 
Напълно обяснимо и закономерно комунизма и фашизма преминаха в 
историята. Следователно, края на финансизма също е предопределен. 
В обозримо бъдеще той неизбежно ще сподели тяхната съдба.   

Подменяйки реалните пари с фиктивни, финансизма по думите 
на лорд Джон Стамп изобрети „най-шокиращия фокус” за всички 
времена, а Дж. Грифин определи тази схема за правене на пари като 
„най голямата и успешна измама в света”. Към това може да се добави 
само, че финансизмът е и най-голямото престъпление в историята на 
човечеството; олицетворението на егоизма, алчността и демагогията; 
престъпление многократно превишавайки престъпленията на 
комунизма и фашизма взети заедно, защото този „шокиращ фокус” и 
„най голяма и успешна измама в света” превърнаха парите от лост в 
икономическия механизъм в „средство за масово поразяване”. С това 
средство може да се покори всяка държава, описано с документална 
точност от цитираният по-горе Джон Пъркинс в книгата „Изповедта 
на един икономически убиец” и практически афектира съдбата на 
всички държави и всеки жител на планетата. Нещо повече, 
финансизмът, който се базира на този механизъм доведе до един 
патологичен индивидуализъм и наложи морални ценности 
противоречащи на идеалите и духовното развитие на човечеството 
през цялата му история. Той подмени идеалите на Френската 
революция „свобода, равенство, братство” с алчност, егоизъм и  
демагогия. Тази пословична алчност, допусна хищническа 
експлоатация на природните ресурси; намесата в генетичния фонд и 
днес реално застрашава живота на планетата. Това е престъпление не 
само срещу човечеството, но и срещу живата природа в частност и 
планетата като цяло, защото нито една форма за управление, позната 
от историята не е имала такова опустошително  въздействие върху тях. 
Например, надпреварата във въоръжаването беше съпроводено със 
стотици ако не с хиляди опити с атомно, водородно и неутронно 
оръжие, което директно влияе на замърсяването на околната среда и 
промяната на климата. Някои от глобалните проблеми свързани с 
климатичните промени са доказателство за това.   

Престъплението на финансизма се определя от факта, че той 
подмени механизма за саморегулация с такъв контролиран от 
субективния фактор, което провокира глобалните проблеми и показа 
абсолютната неспособност и некомпетентност на властовия елит да 
управлява един комплексен свят, който този елит не познава. 
Днешните елитите са такива по отношение на изживели времето си 
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фактори като: идеологии, войни, пари и геополитика. В бъдещото 
общество определящ фактор в развитието и оцеляването му ще бъдат 
специалисти в областта на живите и разумни системни, а не платената 
армия от икономисти, юристи, политолози, социолози, соросоиди и 
журналисти  манипулиращи системата и общественото мнение 
съобразно опростенческите виждания на отмиращия елит.   

Сега финансизмът определя националните политики и  
геополитиката като цяло, възнамерявайки да организира световно 
правителство и един Нов световен ред. Този Нов световен ред е 
представян манипулативно като „свят без войни и мизерия”. В 
резултат от действието на финансизма през последните десетилетия се 
появиха редица глобални проблеми на всички нива: климатични, 
екологични и социални. Тези проблеми са нерешими от отделна 
нация или първообраза на световното правителство: ООН, 
финансовите институции и силови структури в границите на 
доминиращия днес икономически детерминизъм и произтичащата от 
него геополитика. Тези глобални проблеми са симптом за погрешната 
посока на развитие наложена от властовия елит. Обективният фактор 
реагира на неадекватните решения на управляващите елити с появата 
на екзистенциални проблеми, застрашаващи оцеляването на 
човечеството. Единственото решения е цивилизационна промяна. 
Това предполага преструктуриране на обществото в съответствие с 
изискванията на обективните закони на общественото развитие, а не 
според опростенческите виждания на корпоративния, политическия и 
военен елит.    

Краха на идеологическите проекти от 20-ти век налагат няколко 
извода: 1. Пораженията нанесени на човечеството от фашизма и 
комунизма са в човешки жертви и материални загуби; пораженията 
нанесени от финансизма са в упадък на морала, глобална несигурност 
и довеждането на света до ръба на самоунищожението. 2. Зрялото 
общество не може да се управлява посредством военна сила, 
политическа идеология или пари защото всички те формират елит и 
изграждат йерархическа структура от типа на изживялата времето си 
феодална аристокрация. Механизма за вземане на решения и 
решаване на проблеми на тези модели за социална организация са 
остарели, неефективни и дори опасни за човечеството.    

Днес Западната цивилизация е в залез, който се определя от 
противоречието между нарасналото по обем и съдържание знание, 
настъпилите в резултат на това промени и съществуващата, но вече 
остаряла форма на социална организация. Залеза на цивилизацията 
провокира появата на нова култура и морални ценности. Тази нова 
културна революция е появата на общественото самосъзнание. То се 
заражда в зората на Просвещението, укрепва с развитието на 
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гражданското общество и става видим фактор в развитието с появата 
на екологично ориентирано съзнание. Това съзнание е първообраз на 
обществено самосъзнание, което е началото на новата Четвърта 
културна революция, неправилно определяна като „технологична”. 
Още с първите си самостоятелни крачки общественото самосъзнание 
убедително показа, че човечеството е част от глобална екосистема и се 
развива подобно на жив организъм. Това разбиране за света 
категорично отхвърля твърде остарялото и примитивно разбиране за 
света като „огромна шахматна дъска”, а следователно и 
произтичащата от него геополитика на противопоставяне и полюсни 
модели.    

В книга „КОВИД-19: Големият рестарт” [5] К. Шваб прави опит 
да докаже, че епидемията КОВИД-19, неизбежно води до рестарт на 
социалната система, при който хората ще загубят личната си свобода, 
но ще получат дистопично глобално лидерство. Това е познатият Нов 
световен ред. Според авторите този рестарт е без алтернатива и 
промяната предстои да се случи. От друга страна, според теорията за 
бифуркацията, с развитието си всяка комплексна система достига до 
точка на бифуркация. Това е точката когато законите управляващи 
системата престават да работят, тя се дестабилизира и настъпват 
необратими промени, в резултат, на което системата се трансформира 
в нова. Примери за това от историята са преходите от една епоха в 
друга: например от политеизъм към монотеизъм и светско общество 
или преход от феодализъм към капитализъм и т.н.    

Визията за КОВИД-19 като „зануляване” на днешната система и 
„рестартиране” на нова такава е основана в 100% на субективният 
фактор, (желателното мислене на днешният глобален елит), а 
бифуркационната теория – представлява обективен закон на 
социалната еволюция, която изобщо не се влияе от мисленето, 
желанията и волята на субективният фактор. Възниква въпроса: ако 
приемем, че КОВИД-19 е бифуркационната точка на обществото 
разбирано като комплексна система и нуждаещо се от „рестарт”, то 
какво ще последва от сблъска на субективният фактор представен от 
желателното мислене на свръхбогатите и обективният фактор, 
представен от законите на социалната еволюция?    

 „Зануляването” и „рестарта” не са прецедент в историята. Това 
беше вече направено от „Световната революция” на болшевиките и 
„Хилядолетният Райх” на нацистите. Болшевишката революция 
„занулира” монархията и стартира Световната революция. 
Антиеврейският погром в Германия известен като „Кристалната 
нощ”,  организиран от нацистите през ноември 1938 година, 
„занулира” съществуващата система и „рестартира” нацисткият 
„Хилядолетният Райх”. Тогава разграбени и опожарени са 191 
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синагоги, 815 магазина, принадлежали на евреи, 30 000 евреи са 
арестувани и изпратени в концлагери, а 40 души са били убити. Това е 
опит за „зануляване” на системата и рестарт на нова система известна 
като „хилядолетен Райх”. За погромите и убийствата в Русия при 
„зануляването” и „рестартирането” на новата система няма да 
говорим. Резултатите от „зануляването” посредством КОВИД-19 до 
сега също са впечатляващи: в глобален мащаб загубите на ресурси 
възлизат на 82 трилиона долара, 300,000 починали и десетки милиони 
заболели.  

Възникват редица въпроси, които са от философско естество и 
не могат да се решават от експерти в тесна област – каква е разликата 
между фашизма на Хитлер и технокрацията на Шваб за биологично 
модифициран и технологично усъвършенстван индивид, продукт на 
технологиите; може ли ИИ да моделира морални ценности, съвест, 
чувства, състрадание, любов към ближния; наистина ли еволюцията 
ще прерасне от биологична в „машинна”. Не става ли въпрос за два 
вида фашизъм, които не се различават по принцип, а само по степен 
на поражение върху човечеството. За да реализира своята илюзия 
наречена „Хилядолетен Райх” Хитлер унищожи 28 млн души. За да 
реализират безумието наречено „Нов световен ред” идеолозите му 
имат потенциала да унищожат 280 млн души. КОВИД-19 нанася 
сериозни поражения на масовото съзнание, но и отваря очите на 
милиони други, които са носители на социалното самосъзнание и 
също са около 1%. Сблъсъка е основно между тези две прослойки. 
Фундаменталният въпрос обаче е – защо е необходимо да се настъпва 
греблото за трети път, след горчивият опит от първите два.   

КОВИД-19 не е проблем. Като всяка епидемия, тя ще вземе 
жертвите си и ще отшуми. Проблемът е в безумието на управляващите 
елити. Това безумие е цената, която те плащат за безграничната власт 
и контрола на ресурсите. Ако се изходи от опита от другите два опита 
за „зануляване” и „рестарт” то не е трудно да се предвиди развоят на 
събитията през следващите десетина години. След първоначален 
огромен успех, който вече е факт: стотици хиляди починали, милиони 
преминали през ада на боледуването, срив на средният и дребен 
бизнес, 82 трилиона загуби, ще последва неизбежен срив. Тогава 
човечеството ще разбере колко глупаво е глобалният продукт, 
ресурсите и властта да се съсредоточават в 1% от населението и колко 
изкривено в резултат на това може да бъде мисленето на този елит. 
Както винаги този срив ще бъде резултат от сблъсъка на митологията 
създавана от управляващите елити с обективните закони на 
социалната еволюция, пред която усилията на корпоративният елит са 
смехотворни. Без съмнение, вихърът на промените ще отнесе 
милиардите на олигархията както Първата световна война отнесе 
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титлите и именията на феодалната аристокрация и короните на 
монарсите и човечеството ще тръгне по друг съвършено различен път 
на развитие. Въпросът, който остава открит е –  каква ще бъде цената 
заплатена от обществото за безумието на управляващият елит.   

Днес човечеството е в навечерието на преход към нови 
структурни промени. Те ще се определят от развитието на 
общественото самосъзнание в резултат от експоненциалния ръст на 
познанието и ще се изразят в преход от йерархическа към хоризонтална или 
мрежова структура. Това е единствената структура, в която могат да 
съществуват свръхсложните или комплексни системи. Другата 
кардинална промяна е прехода от демокрация към колабокрация. Тази 
промяна се налага от нарасналата комплексност на обществото и 
невъзможността на колективната интелигентност да разрешава 
възникващите проблеми. Протичащите социални процеси днес са 
резултат от сблъсъка на субективния фактор представен от властовия 
елит и обективния фактор в управлението и саморегулацията на 
обществото, разбирано като жива и разума система. Изхода от този 
сблъсък е ясен. Обективния фактор като механизъм и част от 
еволюцията е неимоверно по-мощен от властовия елит. Той 
неизбежно ще реорганизира системата в съответствие със своите 
закони или самото човечество ще изчезне от лицето на земята както 
хиляди други растителни и животински видове.  

През средните векове, хората са били вторачени в бога, 
задгробният живот и спасението на душите си и никой не би могъл да 
си представи гражданско общество, разделение на властите, наука, 
индустриални и технологични революции; навлизане в Космоса. 
Предстои да видим ще може ли една критична маса от представители 
на „политическото средновековие” да се освободят от 
идолопоклонничеството пред тотема наречен „пари”, предлагащ рай 
тук на земята за тези, които го боготворят и ад за останалите и да 
погледнат в едно бъдеще пълно с неизвестност и предизвикателства за 
разума и човешкият род.  Новата Парадигма за развитието на 
обществото е опит да се разкрият механизмите на това развитие с 
оглед да се решат екзистенциалните проблеми, да очертае една много 
обща картина на обозримото бъдеще и да съдейства за реализирането 
на прехода на човечеството към новата структура по-безболезнено  и с 
по-малък риск за оцеляването му.  

Днес геополитическите проблеми породени от финансизмът  и 
безумието на  глобалният елит, пораждат един екзистенциален 
проблем – оцеляване на човечеството. Този проблем произтича от 
срива на Съветската империя след края на Студената война и упадъка 
на Запада. Колапсът на Източна Европа е икономически. Той е 
болезнен, но поправим. Упадъкът на Запада е морален. Той е 
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безболезнен, но необратим. Упадъкът на морала на Запада в 
съчетание с висшите технологии на Силиконовата долина 
представлява бомба със закъснител. Накратко, приелият идеологията 
на НСР Запад, тласка човечеството към самоунищожение, надеждата 
за спасение може да се очаква само от страните освободили се от 
илюзиите  за „Световна революция” и „Хилядолетен Райх”. В случая 
има само две алтернативи: или общественото самосъзнание  да 
отхвърли финансизма като модел за управление или Часовникът на 
Страшният съд да удари полунощ.  

Разгледано като система обществото днес е достигнало своята 
точка на бифуркация. Доказателството за това е хаоса в геополитиката, 
глобалните и екзистенциални проблеми. Тази ситуация намира израз 
в непосредственият сблъсък между разума представен от 
интелектуалният елит генериращ познанието в областта на културата, 
науката и технологиите и манталитета на управляващият елит, който е 
на нивото на имперско мислене, характерно за началото на 20-ти век, 
изразяващо се в егоизъм, алчност и  демагогия. След тази точка следва 
неизбежен разпад на системата. Ако победи разумът ще се осъществи 
цивилизационен преход към нова система, работеща за обществото 
като цяло, а не за определена привилегирована група. Ако победи 
егоизма, алчността и демагогията, човешкият род може да се 
самоунищожи. Голямата надежда е, че ще победи разумът; трагедията е 
в реалната възможност за самоунищожение.  

.  
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