
Общ преглед
На следващите страници читателят ще бъде преве-

ден през няколко етапа, за да разбере напълно защо вярата
в „авторитета“ наистина е най-опасното суеверие в исто-
рията на света. Първо, от понятието „авторитет“ ще бъде
извлечена неговата основна същност, така че да бъде дефи-
нирано и проучено обективно.

В Част II ще бъде доказано, че  самото понятие е
фатално  дефектно,  че  същността  на  цялото  понятие
„Власт“  е  крайно  несъвместима  с  логиката  и  морала.
Всъщност, ще бъде доказано,  че „Властта“ е  чисто  рели-
гиозно вярване – базирано на  вяра  схващане за  свръхчо-
вешко митологично същество, което никога не е съществу-
вало  и  никога  няма  да  съществува.  (От  читателя  не  се
очаква да приеме такова стряскащо твърдение без доста-
тъчно  доказателства  и  добре  обосновани  разсъждения,
каквито ще бъдат предоставени).

В Част III ще бъде доказано защо вярата в „автори-
тета“,  включително цялата  вяра  във  „Властта“,  е  ужасно
опасна и разрушителна.  По-точно,  ще бъде посочено как
вярата в „авторитета“ поразително влияе както върху  въз-
приятията, така и върху действията на различни катего-
рии хора, карайки буквално милиарди иначе добри и миро-
любиви хора да оправдават или да извършват актове на на-
силие и неморална агресия. Всъщност всеки, който вярва
във „Властта“, прави това, въпреки че огромното мнозинс-
тво не го съзнава и разпалено би го отричало.

Най-накрая, в Част IV, на читателя накратко ще бъде
представено това как би изглеждал животът  без вярата в
„авторитета“. Противно на обичайното схващане, че отсъ-
ствието на „Власт“ би означавало хаос и разрушения, ще
бъде доказано, че когато митът за „авторитета“ бъде изо-
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ставен, много неща ще се променят, но и много ще останат
непроменени. Ще бъде посочено защо вярата във „Власт-
та“,  вместо  да  благоприятства  и  да  бъде  необходима  за
мирно общество, както почти всеки е научен, е най-голяма-
та  пречка пред взаимно изгодната организация, сътрудни-
чество и мирно съвместно съществуване. Казано накратко,
ще бъде посочено защо истинската цивилизация може и ще
съществува само  след  като  митът  за  „авторитета“  бъде
изкоренен.
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