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Самопризнание като въведение

Тази книга на практика е завършекът на моите психосоци-
ални анализи. Те започнаха с Емоционално задръстване1, 

през Фалшивия живот2 на Нарцистичното общество3, което 
продължава да се натрупва в непреодолимата социална криза 
като защитен механизъм срещу болезненото осъзнаване и води 
до Разделената страна4. В „Разделената страна“ разгледах въз-
можните и вероятни сценарии за социална криза, като на първо 
място посочих катастрофата на демокрацията. Краят на демо-
кратичните условия беше постигнат с безпочвеното обявяване 
на „епидемична ситуация от национален мащаб“. За мен това 
развитие е доказателство, че след 1945 г. в Германия не се е раз-
гърнала истинска демокрация, а се е наложила само една външ-
на игра на демокрация. В този процес не се обръща внимание 
на демократизацията на вътрешния свят на човека, която може 
да бъде постигната само чрез по-добра ранна грижа за децата, 
която да не ги отчуждава от самите тях.

Катастрофата на демокрацията, която протича в момента, 
е добра новина за мен: тя е и краят на водения досега в нар-
цистична нормопатия5 фалшив живот. Но лошата новина е, че 

 1 H.-J. Maaz, „Der gefühlsstau“, 1990.
 2 H.-J. Maaz, „Das falsche leben“, 2017.
 3 H.-J. Maaz, „Die narzisstische gesellschaft“, 2012.
 4 H.-J. Maaz, „Das gespaltene land“, 2020.
 5 Термин, създаден от Ханс-Йоахим Маац, който най-общо обозначава 

патологично отклонение в обществото, което се възприема за нор-
ма. – Б.пр.
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сме заплашени от един още по-фалшив живот: преминаване-
то от нарцистична финансово-капиталистическа нормопатия, 
от едно патологично общество на растежа, ориентирано към 
печалба, към дигитално-тоталитарно (световно) господство. 
Може би сред малцината супермилиардери от финансовия свят 
се намира един или друг филантроп с нарцистична мегалома-
ния да спасят човечеството, за което се говори например в кам-
панията за ваксинация на Бил Гейтс1. Това не е утеха.

В книгата си „Inside corona – Die wahren Ziele hinter 
cOVID-19“ („Короната отвътре – истинските цели зад Ко-
вид-19“) Томас Рьопер съумява убедително да докаже с близо 
500 автентични източника, че пандемията е била подготвяна на 
няколко етапа в продължение на години. Властването на стра-
ха е най-успешният метод за постигане на политико-икономи-
чески цели с недемократични средства. Страховете стесняват 
перспективата и обезсилват свободното възприятие, като пра-
вят жертвите си податливи на мерките на здравната диктатура. 
В тази книга се опитвам да опиша и анализирам катастрофал-
ното взаимодействие между властването на страха и масовата 
хипнотична готовност за подчинение. Самоотчуждаването на 
по-голямата част от децата, продължило десетилетия наред, 
създаде послушание, върху което планът за режим на страх мо-
жеше да бъде надеждно построен. Авторитарните форми на 
власт винаги са необходими и желани от травмираните в ранна 
възраст хора, които могат да изградят живота си само в зави-
симост. За разлика от тях, взимайки под внимание резултатите 
от моята терапевтична и супервизионна2 работа, аз съм убеден, 
че самостоятелността в социалните отношения е най-добрата 
и най-естествената форма на човешкия живот. Управляващите 
елити никога няма да допуснат това, защото тогава ще загубят 

 1 neue Zürcher Zeitung vom 24.09.2021. Patrick Zoll: „Ist Bill gates der 
Retter der Menschheit oder ein Bösewicht? Warum seine stiftung so viel 
Kritik erntet, obwohl sie vorgibt, gutes zu tun.“

 2 Супервизията е компонент в обучението по психотерапия, който е ва-
жен за поддържането на компетентността на специалистите в тази об-
ласт. Самият супервизор има по-голям опит и го предава на практику-
ващи професията, с които поддържа продължителни отношения. – Б.пр.
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собственото си наркотично опиянение от властта, което по-
пълва нарцистичния им дефицит. Но винаги съм смятал, че в 
рамките на една общност, в която човек е същностно вплетен, 
е възможно да се формира зряла, независима и самостоятелна 
личност, която да живее както със социална, така и лична отго-
ворност.

При властването на страха се злоупотребява политически 
с личните страхове от живота и с оправданите страхове от бъ-
дещето, за да се установи „нова нормалност“ на управлението 
чрез разпад на досегашната игра на демокрация. Въпреки че по-
вече от 30 години описвах такова политическо погрешно раз-
витие като психодинамична неизбежност на нормопатичните 
условия, все още отказвах да повярвам, че политическото му 
осъществяване е възможно в Германия, която за 80 години вече 
е създала два тоталитарни режима. Това собствено отричане на 
по-задълбоченото знание го класифицирам като защитна пси-
хологическа реакция, която съм неспособен да задържа, при 
положение че се сблъсквам с развитието на корона-манията.

Фалшивият живот вече е стигнал дотам, че дисидентските 
възгледи повече не могат да бъдат изразявани без буфер. И така, 
за да не стана веднага и напълно жертва на дискриминацията, 
сякаш съм мракобесник, аз също трябва да взема необходимите 
предпазни мерки и да заявя тук: да, вирусът съществува, да, има 
корона инфекция с леки, тежки и фатални протичания – по вре-
ме на писането на тази книга аз самият се разболях сравнително 
тежко от Ковид-19. И, разбира се, не съм противник на ваксина-
цията, самият аз съм се ваксинирал многократно, но използва-
ните сега генетични медицински интервенции не заслужават да 
носят името „ваксини“, защото почти не предпазват и по никой 
начин не може да се каже, че будят голямо доверие.

След задълбочени проучвания на многобройни свободни и 
алтернативни медии стигнах до заключението, че обществена-
та политика за борба с короната вече не е свързана със защита 
на здравето (най много в маргинална степен), макар че много 
голям брой хора са доведени до това да го вярват чрез страхов 
комплекс, който е активирал усещането за несигурност, упла-
хата и зависимостта. Много неща говорят против претендира-



О
бщ

ес
т

во
 н

а 
ст

ра
ха

10
 

ната защита на здравето: повечето цифри, статистически дан-
ни и резултати от тестове не се обсъждат критично, тълкуват 
се погрешно или дори се фалшифицират. Това, че мерките за 
борба с короната са ползотворни, не може да бъде потвърдено 
по нито един основан на доказателства начин, а основателните 
съмнения за значителни щети не са опровергани. Срещу вакси-
нирането с мРНК могат да бъдат повдигнати значителни меди-
цински възражения, които не се вземат предвид в обществената 
дискусия. Срещу научните обосновавания на корона полити-
ката могат да бъдат изтъкнати и други научни открития, но на 
тяхното обсъждане не може да се придаде уместна форма – те 
или се апострофират предварително като мнение на малцин-
ството и по този начин се маргинализират, или биват лишени 
от публична трибуна. И накрая, що се отнася до често обявява-
ната опасност от евентуално претоварване на здравната систе-
ма поради короната: никой не може да приеме това твърдение 
сериозно, докато се закриват болници, премахват се леглата за 
интензивно лечение и не се осигуряват по-добри условия за 
медицинския персонал под формата на адекватно заплащане и 
намаляване на работното натоварване.

В тази книга не искам да представям отделни доказателства 
за тези констатации; те могат да бъдат намерени на много мес-
та в алтернативните медии. Стремя се да анализирам и интер-
претирам как и защо едно общество на страха може отново да 
бъде доведено до диктатура, при което страхът подготвя пътя 
за мнозина да го направят доброволно и с охота. Това само по 
себе си е достатъчно болезнено, но свързаната с него враждеб-
ност и дори насилие срещу малцинството, което мисли по раз-
личен начин, е непоносима. Когато патологичните разстрой-
ства са политически желани и използвани и са превърнати чрез 
омраза и насилие в социална деструкция, аз като психиатър 
и психотерапевт не мога да стоя безучастно, а камо ли пък да 
подкрепям такава патологизация. С тази книга искам да освет-
ля психодинамиката и да анализирам и тълкувам поведението 
на страха. Това са моите усилия да се боря решително срещу 
новото тоталитарно управление и да създам предпоставки за 
по-добри демократични условия.
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При всички прозрения и анализи винаги стигам до въпро-
са: дали абнорменото социално развитие е симптом на масова 
заблуда, за което има много признаци, или е следствие и наме-
рение на политико-икономическо-идеологически план? Пред-
полагам, че става дума за съгласувано взаимодействие: чрез раз-
въждания страх от корона „планът“ създава една маниакална 
защита от страха. Тази мания дава възможност за политическо 
развитие, което властимащите могат да приложат, за да го из-
ползват за своя план. Това е взаимодействието: страхът помага 
да се изработи план – планът създава и използва страха!


