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ТРУД

Животът е дяволски сложен
и за да оцелееш, трябва да действаш,
при това не през куп за грош, лутайки
се напосоки и осланяйки се на
щастливия случай, а целенасочено
и своевременно, изпреварвайки
нежелателни събития от
икономически, криминален
и политически характер.
Добре организираното разузнаване
помага да се предвидят някои коварни
замисли и действия на противника.
Не е излишно всеки да знае
възможностите на разузнаването
и някои хватки, които могат да се
задействат както от вас, така и от
другата страна. Наръчникът е полезен
за всеки, който не желае да бъде роб
на текущите ситуации, както и за
онзи, който иска да знае какви
неприятности може да очаква
от твърде обиграни конкуренти,
престъпници и държавни структури.

Предисловие

“Да знаеш предварително намеренията на противника, означава
всъщност да действаш като Бог!” – изрекъл навремето китайският
военен стратег и мъдрец Сун Дзъ. Такъв всемогъщ Бог може да
стане и всеки от вас.
Всъщност трябва да се знае не много, а само необходимото и то
зависи от вашата цел в живота. Вашият противник може да бъде
както твърде обигран конкурент, така и опитен професионалист или
мощна организационна структура. При това взаимоотношенията
ви могат да бъдат напълно цивилизовани и коректни, а могат да се
окажат и крайно обтегнати и неетични.
Силата на интелекта не е аналог на морала, както и истинският
професионализъм не винаги е съвместим с морала. Всяко познание може да се възприема полярно – нерядко от един извор пият и
този, който извършва престъпление, и онзи, който лови престъпника. От позициите на вечността е трудно да се определи кой от
полюсите е угоден на Бога, защото в Природата няма разлика между
доброто и злото, а за хората е характерно периодично да променят
мнението и позициите си.
“Когато тътрещият се керван изведнъж се обърне назад, куцата
камила веднага става първа” – шегуват се аксакалите* от Изтока.
Онези, които довчера са били смятани за гнусни престъпници, днес
се възприемат като мъдри бизнесмени, а тези, които сега са обявени за терористи, може би утре ще станат украшение на нацията.
*Аксакал – от тюркски – ак (бял), сакал (брада), глава на рода, старейшина, почитан
човек в Азия и Кавказ. – бел. ред.
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Под влияние на натрапчива идея Чингиз хан е унищожил цели
цивилизации, но в днешна Монголия го тачат като национален герой. Заради амбициите си Наполеон е погубил стотици хиляди войници, но в паметта на хората е останал като романтична и доста
уважавана личност. Може би след време в подобен пиететен стил
ще превъзнасят и Хитлер, и Сталин.
Благите намерения винаги оправдават средствата, а дали се приемат или не, зависи в частност от моралната мотивация на изпълнителя. Не бива да се забравя, че не оръжието, а човекът убива.
Представените в това ръководство напълно етични, а понякога и
мръснишни хватки са предназначени за хората, които не са преминали спецкурсове в съответно учебно заведение, но така или иначе
са принудени да си пробиват път в този безумен хаос от хора и
интереси в пуснатата на самотек държава. По пътя си можете да
срещнете и криминални специалисти, и професионалисти от силовите структури, и просто ловки авантюристи, преследващи свои
подозрителни цели. Всички те биха могли да пуснат в ход хитроумни хватки, които би трябвало да се знаят и от хората, неспособни да задействат нещо подобно срещу другите.
Тук ще разгледаме как бихте могли да получите необходимите
ви сведения за дадена личност или организация, по какъв начин да
привлечете на своя страна много полезна личност и как да въздействате на човека, че той да направи точно онова, което ви е необходимо. Представените в приложението простички схеми ще позволят на начинаещия играч да си направи импровизирана специализирана апаратура, без да контактува с търговци на полулегалната
стока. Имайте предвид, че езикът на това ръководство не е строго
специфичен, затова би могъл да предизвика у надменния професионалист високомерна усмивка. Запомнете, че най-лесно се побеждава онзи, който не ви възприема насериозно!
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Част първа

Начини за получаване
и преценка на
информацията
1. Уводни бележки
За решаването на всеки проблем се изисква оптимална информация. Но онова, което за някого представлява информация, друг
може да го възприема като нищо незначещ и достатъчно банален
шум.
Информацията се смята за ценна само тогава, когато тя може
да се използва, а нейната полезност много силно зависи от пълнотата, точността и своевременността є.
Трябва конкретно да се различават и да не се бъркат: факти (данни), мнения (личностни предположения), информация (аналитично
обработени данни).
Обикновено информацията позволява:
– да се ориентирате в ситуацията;
– точно да планирате действията си;
– да проследявате доколко резултатни са провежданите акции;
– да се предпазите от изненади;
– да се манипулират отделни хора и групировки.
Информацията се подразделя на:
– тотална (дава обща обзорна представа за интересуващия ви
проблем и за участниците – индивиди и организации – на провежданата игра);
– текуща или оперативна (държи ви в курса на променящите се
събития);
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– конкретна (запълва допуснатите пропуски в данните или отговаря на определени въпроси);
– косвена (потвърждава или опровергава някои предположения,
с които е свързана само опосредствано);
– оценъчна (тълкува събитията и дава прогнози за развитието
им в бъдеще – това са оптимално обработени данни).
След като осъзнаете, че ви е необходима информация, изяснете
за себе си следните въпроси:
– Какво искате да разберете?
– Къде (и в какъв вид) би могла да се намира желаната информация?
– Кой би могъл да я знае или да я добие?
Точните и ясни отговори на първите въпроси осигуряват разбирането на последния, чиято техника за решаване зависи както от
съществуващите външни условия, така и от вашите знания, воля,
опит, възможности и изобретателност.
След като получите изходната информация, тя трябва:
– да се оцени (по степента на достоверност, важност, секретност, съвместимост, възможност за използване);
– да се интерпретира (в светлината на другите данни и с дълбока
интуиция), като се намери мястото є в общата мозайка от факти;
– да се определи дали е необходима и каква допълнителна информация е нужна;
– да се използва ефективно (да се има предвид в плановете ви –
да се предаде комуто следва или да се задържи до нужния момент...).

2. Кратка характеристика на източниците
на информация
Необходимата ви информация може да бъде:
– открита (повече или по-малко достъпна);
– полузакрита (не засекретена, но контролирана от онези, които
засяга);
– секретна (със силно ограничен достъп и много важна в определени ситуации).
Конфиденциалната информация може да се получава от най-разнообразни източници, повечето от които неизкушеният човек просто
не взема под внимание. Трябва да се отчитат дори най-невероятни-
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те възможности, колкото и нереалистични да ни се струват, защото в информационната верига понякога се намира изключително
ценен източник.
Главен носител на перспективни материали са:
– знаещи хора;
– документи;
– средства на безжичната и жичната връзка (телефони, телефаксове, радиостанции...);
– електронни системи за обработка на информация (компютри,
електрически пишещи машини...);
– различни проследявани фактори (поведение, разговори, резултати от действия).
След като попаднете на един или друг източник на информация,
точно преценете:
– наличните и потенциалните му възможности – степента на сигурност.
ЗНАЕЩИ ЛИЦА са онези, за които се смята, че безспорно притежават (или могат да притежават) необходимата информация. Към
тях се отнасят:
– ЕКСПЕРТ – индивид, чиито професионални знания и контакти (както работата, така и хобито) осигуряват превъзходна ориентация в разработвания въпрос. Той ще ви позволи по нов начин да
видите съществуващия проблем, ще ви даде базови материали, ще
ви изведе до неизвестни източници на информация. При това общата надеждност на получаваните данни като правило е от найвисока класа.
– ВЪТРЕШЕН ИНФОРМАТОР (ОСВЕДОМИТЕЛ) – човек от
групировката на противника, завербуван и доставящ информация
по материални, морални и други от значение за него причини. Ценността на предоставяните от информатора данни съществено зависи от възможностите му и мотивите да издава нужните сведения,
чиято достоверност при съответен контрол би могла да е доста
висока.
– “ГОРЕЩ ИНФОРМАТОР” – може да бъде всеки, който разполага с информация от привържениците на противника или негови
контрагенти и дава сведения под влияние на активни методи на въздействие в стила на твърд форсиран разпит – изтезание, хипноза,
шантаж и пр. Поради това че в подобни случаи не е гарантирана
достоверността на съобщенията, такава импровизация е допусти-

