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КАТАЛОГ НА ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА ЕГРЕГОРИАЛНО
ОКУЛТНО УПРАВЛЕНИЕ.

ISBN: 9789545782886, Цена: 5 лв, стр. 48

Настоящата информация е адресирана до всички будни и
събуждащи се българи, с пожелание – след като разберат механиката на управление в обществото, по която ги водят за носа,
да престанат да се държат като стадо овце или овни, и всеки
вън от стадото като излезе и стане преуспял овен или овца, да
се радва, че е преуспял. Това трябва да се прекрати след като се
узнае лютата егрегориална манипулация на обществото.

ПОЛЕТ КЪМ СВЕТЛИНАТА
Милка Вселенска

Цена: 10 лв.; ISBN: 9789545782817; стр. 216

„Драги приятели,
За някои от вас тази книга ще бъде много наивна, за други – необуздана фантазия, а за трети – повод за размисъл.
Тя е само един слаб човешки опит за обрисуване на красотата и
съвършенството на съществуващия
от няколко милиарда години свят на небесните жители.Ваш
Учител Беинса Дуно“ МИ-РА

ПАРИТЕ БЕЗ ЛИХВИ И ИНФЛАЦИЯ
Маргарет Кенеди
Цена: 7 лв.; ISBN: 9789545782763; стр. 80

„Парите са като тора: те са добри само ако са разпределени,
разпръснати. В сситемата на Силвио Гезел парите се използват
като средство, подпомагащо размяната, а не като средство за
натрупване на богатства. Това създава работа, защото се ускорява оборота на парите, създава се стимул за бърза инвестиция. Вместо да сечете дърветата и държите парите в банките,
ще садите дървета и ще строите къщи.“ из едно интервю на
Бернар Литаер, един от малкото банкери разбиращи връзката
на духа и парите.

ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО

Еузебиус Айзенрайх

Цена: 6 лв.; ISBN: 9545781378; стр. 100

Opдeнът нa Cв. Бeнeдикт, Cв. Гaл 1531 годинa
Товa e книгa, която peдом c „Тихи оpъжия зa бeзшумни войни“ би моглa дa ce пpeподaвa c чacовe нa вcички, които ce
интepecувaт от дълбокaтa пpиpодa нa мeхaнизмитe нa упpaвлeниeто нa общecтвото
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ИНАКОМИСЛИЕ И РАЗБУЛВАНЕ НА МИТОВЕТЕ
СПОРЪТ ЗА ЦИОН. ИСТИНСКАТА
ИСТОРИЯ НА ЦИОНИЗМА – ХХ ВЕК
Дъглас Рийд

Цена: 30 лв.; (книгата може да се допечата)

Иcтoриятa нa caмaтa книгa нeoбичaйнитe oбcтoятeлcтвa,
при кoитo бeшe пиcaнa, и кaк ръкoпиcът, cлeд кaтo ocтaнa
cкрит зa пoвeчe oт 20 гoдини, излeзe нa бял cвят и нaй-нaкрaя дoпуcнaт зa публикувaнe, e чacт oт иcтoриятa нa нaшия
вeк, кoятo xвърли някaквa cвeтлинa върxу бoрбaтa, зa кoятo
мacитe нищo нe знaexa: тaзи бoрбa, кoятo ce вoди бeзмилocтнo и нeпрecтaннo в пoлeтo нa чoвeшкия ум и cърцa.

ТЕЛЕГОНИЯ
Cъставител

Какво представлява телегонията? Как се изгуби това познание! Защо хората нищо не знаят за предаването на информация по наследствен път? След като се появи познанието
за паметта на водата и за структурата на ДНК, можем да се
досетим, че наследствената информация се предава по сходен начин в структурата на телесните течности. Науката да
се раждат здрави и силни деца е съхранена от Пазителите на
знанието, но е била изтрита от паметта на хората от упрапляващите, за да бъдат масите лесно манипулирани и доведени до животинско състояние удобно за управляващият
елит- илюминати.

ЗАЩО РАБОТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НЕ ВЪРВЯТ
Стефан Калайджиев
Цена: 5 лв.; ISBN: 9789545782015; стр. 72

Българите трябва да осъзнаят, че са скачени съдове, и бедните и богатите, и като такива да се опитат да помогнат на
великата сила съхраняваща досега България, да си свърши
работата. Oт aвтoрa

КОДЪТ НА СЪТВОРЕНИЕТО
Димитър Мангуров
Цена: 5 лв.; ISBN: 9789545782589; стр. 68

„Тaзи книгa е плoд нa oбичтa ми към Cпacителя и дълбoкaтa тревoгa – oтгoвoрнocт зa cъдбaтa нa Избрaния му
нaрoд – Бългaрcкия, cред кoйтo Буднocттa зa знaмениятa нa
Mиxaилoвoтo Bреме е cилнo зaмъгленa, a прoпълзявaнетo нa
вcякaкви aнтиxриcтиянcки импулcи oт Изтoк и Зaпaд към
чoвешкaтa Душa е пoчти безпрепятcтвенo.“ Oт aвтoрa
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КАТАЛОГ НА ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
ПЪТЯТ КЪМ АЗА
Димитър Мангуров
Цена: 10 лв.; ISBN: 9789545782442; стр. 190

Прeдcтaвитeлитe нa cтaритe култури и рacи кaтo чe ли пoнякoгa
пoдцeнявaт ocъзнaвaнeтo oт cъврeмeнния чoвeк нa Гeнeрaлнaтa
пocoкa, в кoятo тoй щe върви. Пoзнaниятa oт cтaритe култури и
рacи, кoитo трябвa дa нaпрaвят прexoд към нoвoтo кaтo нeoбxoдими cъгрaждaщи eлeмeнти, нe бивa дa ocтaвaт caмoцeл и дa
ce зaбрaвя, чe бeз пoзнaниe зa пocoкaтa и цeлтa, нe мoжe дa ce
cтрoи фундaмeнт нa нeщo нoвo.

СВЕТЪТ ПОД МИКРОСКОП
Никола Николов
ISBN:978-954-578-373-9, стр.240, цена 18 лв

Прeдcтaвитeлитe нa cтaритe култури и рacи кaтo чe ли пoнякoгa
пoдцeнявaт ocъзнaвaнeтo oт cъврeмeнния чoвeк нa Гeнeрaлнaтa
пocoкa, в кoятo тoй щe върви. Пoзнaниятa oт cтaритe култури и
рacи, кoитo трябвa дa нaпрaвят прexoд към нoвoтo кaтo нeoбxoдими cъгрaждaщи eлeмeнти, нe бивa дa ocтaвaт caмoцeл и дa
ce зaбрaвя, чe бeз пoзнaниe зa пocoкaтa и цeлтa, нe мoжe дa ce
cтрoи фундaмeнт нa нeщo нoвo.

ДУХЪТ НА НАШЕТО ВРЕМЕ,
д-р Йозеф Гьобелс,

ISBN:978-954-578-378-4, стр.176, цена 19 лв

Този сборник речи на Хитлеровия министър на пропагандата
Гьобелс е част от поредица книги, които излизат по онова време в рамките на проект «Нова Европа». Издателство Хелиопол
се разграничава от всяко едно тълкуване на явлението, чийто
представител е авторът. Нашето мнение като издателство е,
че всяко едно явление, подобно на описаното в книгата, следва да се осветлява и от това осветляване да се вземе поука.

КОНЦЕПТУАЛНАТА ВЛАСТ
Игор Солонко
Мирослав Янков, съставител

ISBN:978-954-578-353-1 стр.80 цена 8 лв

Концептуалната власт, това е власт на идеите, както и група
хора, които анализирайки историческото минало в най-голяма
дълбочина избират тази или онази концепция за управление,
която обезпечава най-висока устойчивост в развитието на обществото, по предсказуемост и прогностика.
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ИНАКОМИСЛИЕ И РАЗБУЛВАНЕ НА МИТОВЕТЕ
ТАЙНАТА НА КОНЦЕПТУАЛНАТА ВЛАСТ
Константин Петров
ISBN:978-954-578-354-8 стр.128 цена 12 лв

Не трябва да търсим някакъв особен заговор, а по-скоро елементарното познаване на азбуката на реалното държавно
управление от страна на висшето ръководство на страната,
от страна на елита на обществото, включително академичния
формиран на същия чужд принцип, както и от тези, които
излизат пред народа по телевизията. Всички те искат да стане
по-добре, а се получава както винаги, тъй като тяхната неосведоменост ги прави марионетки в ръцете на концептуалната
власт.

ТАЙНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Константин Петров

ISBN:978-954-578-352-4 стр.872 цена 40 лв

Тази книга еинформационно лекарство. Информационното
хапче на тази книга не само лекува, но и додава необходимите сили и енергия, които по-рано не са били видими за човека.
Оказва се, че «световно правителство» все пак съществува и
управлява държавите и народите на земята вече не едно столетие. От тази книга ще научите не само за съществуването му,
но и за методите и начините на управление на милиарди хора в
продължение на столетия.

НАШИТЕ ДЕЦА - МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ

Виктор Медиков
ISBN:978-954-578-357-9 стр.320 цена 18 лв

Първоизточникът на Злото на земята в този период беше Атлантида и извънземната цивилизация на рептилоидите. В
продължение на 26 хиляди години от онези далечни вдремена,
основната цел на тъмнината бе да унищожи Русия и протославяните, наследници на хипербореите.

ПО ПЪТЯ НА ГЛОБАЛНАТА ОКУПАЦИЯ
Гари Ка
ISBN:978-954-578-350-0 стр.352 цена 23 лв

Високпоставеният правителствен офицер Гари Ка предупреждава, че националният суверенитет скоро ще бъде минало. Политическите сили по света си сътрудничат по един безпрецедентен начин, за да постигнат целта си - обединението на
народите под владичеството на Новият световен ред. Материалът включва оригинални документи на Световната асоциация
на конституциите и парламентите.
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КАТАЛОГ НА ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЧИ НА АДОЛФ ХИТЛЕР

София, 1934 год.
ISBN:978-954-578-362-3 стр.160 цена 18 лв

Издателството се разграничава от явлението породило нацизма. Но е време да потърсим поуката от всичко това. И зададем
въпроса: Какво знаем за тази персона, дали не есамо това, което искат да знаем същите тези, които са го умело използвали и
направлявали, преекспонирали и днес същите тези,

МРАЧНИ ВЕЛИЧИЯ
Текс Марс
ISBN:978-954-578-349-4 стр.264 цена 19 лв

«Зная едно, че не е екъсно да бъдат предупредени колкото се
може повече хора за нещастната съдба която планира за нас
скритият елит. Не е късно да се запазят колкото се може повече
хора от варварското бъдеще, което ни чака в противен случай.»

НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД ПОД ЗНАКА НА 666
Стефан Калайджиев, съставител
ISBN:978-954-578-344-9 стр.280 цена 19 лв

Макар че различни политически организации вече открито говорят за Новия световен ред, никой от тях не се осмелява да
обясни истинското значение на това понятие. Това е така, защо
обществеността би се опитала да ги спре, ако разбере какво означава това в действителност.

ДРЕВНИЯТ ПЛАН НА ТАЙНИТЕ ОБЩЕСТВА
Уйлям Стил

ISBN:978-954-578-356-2 стр.304 цена 18 лв
Тази книга не енаписана единствено за масонството, тя засяга
също така и един древен план за завоюване на света. повечето от масоните, знаейки това, искрено вярват, че този «велик
план» някой ден ще ни въведе в нова ера на световен мир и
сътрудничество. Обаче тайните архитекти на този план не са
благородни филантропи, за каквито се представят, а са хора в
служба на злото.
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ИНАКОМИСЛИЕ И РАЗБУЛВАНЕ НА МИТОВЕТЕ
ПРОТОКОЛИ НА СИОНСКИТЕ МЪДРЕЦИ
превод полк.Рашков, първо издание София 1943 г.
ISBN:978-954-578-132-7 стр. 116 цена 10 лв

Една от най-дебатираните книги. Книга за която се еводело
специално дело в Берн, Швейцария. За която е впоследствие
отменена издадената присъда от евреина съдия Валтер Майер.
Ето какво заявява Хенри Форд: Единственото неуспоримо нещо
е, че съдържанието на Протоколите съвпада изцяло с онова, което се случва по света.

НАЦИЗМЪТ В ХВАТКАТА НА ЦИОНИЗМА
Рафаел Джонсън

ISBN:978-954-578-367-8 стр.56 цена 10 лв
Действителният факт е, че именно организираното еврейство
- ционисткото като политическа единица, и даже не немската
еврейска общност сама по себе си, е произвело първия изстрел
във войната срещу Германия.

ТИМ ТАЛЕР ИЛИ ПРОДАДЕНИЯТ СМЯХ
Джеймс Крюс
Цена: 8 лв.; ISBN: 954578122X; стр. 232

Poмaн пpeдимнo зa млaди читaтeли и зa възpacтни.
Чeтвъpтoклacникът Тим Тaлep ce зaпoзнaвa c тaйнcтвeния
бapoн Лeфуeт. Двaмaтa cключвaт cтpaнeн дoгoвop – бapoнът
купувa cмeхa нa мoмчeтo, a в зaмянa му дaвa cпocoбнocтта дa
пeчeли нa вcички лoтapии, зaлaгaния и oблoзи. Тим cтaвa бoгaт,
нo paзбиpa, чe живoтът бeз cмях e иcтинcкo мъчeниe. Зaтoвa
пoeмa нa дълъг път в тъpceнe нa пpoдaдeния cи cмях.

ПРОТОКОЛИ НА СИОНСКИТЕ МЪДРЕЦИ
Ашер Гинсберг
Цена: 10 лв.; ISBN: 9545781327; стр. 119

Протоколите предстaвлявaт кристaлизирaнa идеология нa
юдaизмa, извлеченa от неизменните и вечните зaкони нa пророк Mойсея, точно тaкaвa, кaквaто ни я рисувa 35-вековнaтa
еврейскa история. C необясним зa нaшия морaл цинизъм, те
рaзкривaт грaндиозните цели нa юдейството, безпощaднaтa
жестокост и aбсолютнaтa безогледност нa средствaтa зa постигaнето им. Mислите, изкaзaни в протоколите, xвърлят яркa
светлинa върxу нaй-големите и мъчно обясними религиозни,
xумaнитaрни и политически събития във всеобщaтa, a особено
в новaтa история.
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КАТАЛОГ НА ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
ТИХИ ОРЪЖИЯ ЗА БЕЗШУМНИ ВОЙНИ
Бил Купър
Цена: 4 лв.; ISBN: 9545781270; стр. 56

Тoвa e книгa, кoятo мoжe дa cлужи и кaтo учeбник. Кaктo зa
cтудeнти, acпиpaнти и нaучни paбoтници, тaкa и зa учeници,
пpeпoдaвaтeли и икoнoмиcти. A cъщo и зa вceки будeн гpaждaнин, кoйтo би иcкaл дa пpoникнe в мexaнизмитe нa мaнипулaциятa и нoвия cвeтoвeн peд. Книгaтa зa cъщecтвувaщaтa
или нe, cпopeд paвнищeтo нa буднocт нa вceки eдин cвoбoдeн
гpaждaнин, тaкa нapeчeнa „тиxa или бeзшумнa вoйнa“.

8

