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Інформаційна агресія та її вплив на культуру1

Микола Сенченко,
директор Книжкової

палати України,
професор

Витоки "культурної революції"1

Процеси "культурної революції", а точніше культур-
ної інверсії, відбуваються у всесвітньому масштабі і беруть
початок від Франкфуртської школи, яку заснували у
Франкфуртському університеті в 1923 р. Дьорль Лукач і
декілька членів німецької компартії і яка згодом дістала
гучну назву — Інститут соціальних досліджень.

Серед засновників інституту був і Теодор Візенґрунд-
Адорно (1903—1969) — німецький філософ, соціолог, му-
зикознавець, автор однієї з найвпливовіших книг нових
марксистів "Авторитарна особистість" (1950), у якій еконо-
мічний детермінізм Карла Маркса поступається місцем
культурному детермінізму. Ця книга — священний текст
адептів керованої деградації. У ній, зокрема, зазначено:
"Якщо у християнській сім’ї і суто капіталістичній главою
і авторитетом є батько, з великою ймовірністю можна пе-
редбачити, що діти виростуть расистами і фашистами".
Чарльз Сайкс, старший науковий співробітник Віскон-
сінського центру політичних досліджень, говорить про
"Авторитарну особистість" як "безкомпромісний вирок
буржуазній цивілізації, оскільки погляди, які раніше вва-
жалися не більш як старомодними, тепер, за цією книгою,
визнаються фашистськими і недостойними психічно здо-
рової людини"2.

Знайшовши зародок фашизму в патріархальній сім’ї,
Теодор Адорно  відтак знайшов і місце, де "проживає" цей
зародок, — у традиційній культурі: "Добре відомо, що
схильність до фашистських ідей найбільш характерна для
представників середнього класу, що вона закорінена в
культурі, а отже, ті, хто найбільше схильний до цієї куль-
тури, є й найбільш уразливими..."3.

Таким чином,  я можу сказати усім:  хоч ви би що
робили — мовчки сиділи чи галасували, — ви схильні до
проповідування фашистських ідей тому,  що маєте власну
культуру,  яка налічує тисячі років.  Ось так!  На думку
спадають слова: "Ти винен уже в тому, що мені хочеться
їсти…".

У середині 60-х років ХХ ст. у США прізвиськом
"фашист" наділяли всіх, хто посмів заперечувати "куль-
турну революцію" чи навіть обережно висловлюватися
проти неї. Як пише Стефан Гааде, "... коли противники
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стають дуже настирливими, слід затаврувати їх як фашис-
тів, нацистів і антисемітів... За частого повторювання такі
звинувачення неминуче відкладуться у свідомості народ-
них мас"4.

Таким чином, шановні читачі, якщо фашизм, як
стверджує Теодор Адорно, впроваджений у культуру, то
всі ми, що виховані у країні, яка найбільше постраждала
від фашизму,  і знаємо,  що таке фашизм,  не тільки з книг,
підлягаємо лікуванню, яке відкриє нам очі на забобони й
обмани, що оточували нас від дня народження.

У 1930 р. колишній марксист і шанувальник маркіза
Донасьєна Альфонса де Сада Макс Горкгаймер (1895—
1973) став директором Інституту соціальних досліджень,
яким керував до 1965 р. (у 1934—1949 рр. перебував у емі-
грації в США).  Написана ним у 1948  р.  у співавторстві з
Теодором Адорно  книга "Діалектика просвіти" стала про-
грамним документом, що відображав філософсько-со-
ціологічні ідеї Франкфуртської школи. Під керівництвом
Макса Горкгаймера марксистська теорія стала впроваджу-
ватись у культурну сферу. Класову боротьбу було від-
кинуто, а новим ворогом оголошено культуру. В розвине-
ній Максом Горкгаймером критичній теорії суспільства він
назвав ворогом західну культуру, вважав, що правлячу
структуру можна скинути без насильства, шляхом "куль-
турної революції".

Представники Франкфуртської школи стверджували,
що коли в душі західної людини не залишиться й крихти
християнства, то можна прийти до влади без революцій та
інших потрясінь, через культурну інверсію. Для цього
варто заволодіти засобами масової інформації (тепер ви
розумієте, чому закривають альтернативні газети, і чому
телебачення захопили мамоністи), суспільними інституція-
ми, і за якийсь час "держава... впаде без бою" — так декла-
рував свої ідеї один із ідеологів нових марксистів Антоніо
Ґрамші. Разом з ним працювали: музичний критик Теодор
Адорно,   психолог Еріх Фромм і соціолог Вільгельм Райх.
З приходом до влади Адольфа Гітлера в 1933 р. світилам
Франкфуртської школи, переважна більшість з яких були
євреї,  довелося "пакувати свою ідеологію"  й тікати до
Америки.

Досягненням представників Франкфуртської школи
була теза, що суть "культурної революції" полягає не у філо-
софському диспуті, а в психологічній обробці населення,
зокрема молоді. Молодим людям потрібно постійно нага-
дувати й привчати їх до думки, що їхні батьки — расисти,
шовіністи і що їм необхідна інша мораль.

З появою телебачення і розвитком кінематографа
викорінення старих цінностей і насаджування "нової
моралі" стало успішнішим. Ось що пише з цього приводу
Вільям Лінд, директор американського Центру
культурного консерватизму при фонді "Вільний конгрес":
"Індустрія розваг ... проковтнула ідеологію марксистської
культури і проповідує її не тільки прямо, а й алегорично:
сильні жінки перемагають слабких чоловіків, діти стають
розум-нішими за батьків, чесні парафіяни викривають
злодійкуватих священиків, чорні аристократи
справляються з насильством у районах білої бідноти,
гомосексуалістів приймають у кращих домах... Це все
казки, перекручування реальності, проте мас-медіа
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роблять з казок бувальщину, перетворюючи їх на
реальність більш явну, ніж світ за вікном..."5.

Критична теорія
З роботою франкфуртського Інституту соціальних до-

сліджень пов’язаний перший період творчого доробку Мак-
са Горкгаймера — формування критичної теорії. Основні
його праці у цьому напрямі — "Студії про сім’ю і автори-
тет" (1936), "Традиційна та критична теорія" (1937), "Кри-
тична теорія" (1968) та ін. Використовуючи ідеї критичної
теорії, нові марксисти стверджують: все, що на користь
"культурній революції", є моральним, а все, що проти неї, є
аморальним і підлягає знищенню.

У розвиненій Максом Горкгаймером і Гербертом
Маркузе філософсько-соціологічній "критичній теорії сус-
пільства" Франкфуртська школа зробила спробу поєднати
елементи критичного підходу Карла Маркса до буржуазної
культури з ідеями Ґеорґа Вільгельма Фрідріха Геґеля і
Зігмунда Фрейда. Поняття раціоналізації, що виходить від
Макса Вебера, трансформується в одне із центральних
понять філософії культури Франкфуртської школи. Історія
людства розглядається як універсальна історія Просвіт-
ництва, що характеризується поглибленням відчуження.
Причина такого поглиблення коріниться в орієнтації
людства на удосконалення керування природою і світом у
власних інтересах. Самовпевненість розуму призводить до
фатальних помилок у пізнанні світу і втрати спроможності
до критичної самооцінки.

Найважливішим напрямом критичного пізнання вва-
жається мистецтво, звільнене від мислення поняттями. На
думку  цих філософів, справжнє мистецтво (мистецтво мо-
дерну. — М. С.) свідомо викриває власні претензії на ціліс-
ність і самодостатність, через що стає дедалі спромож-
нішим до заперечення суспільної реальності.

Франкфуртська школа суттєво вплинула на розвиток
немарксистської соціальної і філософської думки в Ні-
меччині та США та на теоретичне оформлення ідеології
нових лівих. У подальшому Теодор Адорно, Макс Горкгай-
мер і Юрґен Хабермас відмежувалися від ліворадикальних
тенденцій цього руху6.

Проте критична теорія стала грізною зброєю в руках
"нових лівих", яким вдалося трансформувати західне сус-
пільство. Ось що з цього приводу пише Патрік Дж. Б’юке-
нен, радник американських президентів Річарда Ніксона і
Рональда Рейгана, кандидат у президенти від Республі-
канської партії на виборах 1992 і 1996 років: "Серед тієї
нової зброї, яку розробила Франкфуртська школа, була так
звана критична теорія (виділено мною.  — М. С.). Сама
назва звучить досить цивілізовано, проте під нею прихо-
вано діяльність, яка не має нічого спільного з основами
нашої цивілізації. Один із адептів цієї теорії визначив її, як
"обґрунтовану критику всіх без винятку елементів західної
культури, у тому числі християнства, капіталізму, автори-
тету сім’ї, патріархату, ієрархічної структури, традицій,
сексуальних обмежень, вірності, патріотизму, націоналіз-
му, етноцентризму, конформізму і консерватизму"7.

Я не випадково посилаюся на висловлювання Патрі-
ка Дж. Б’юкенена. Якби я навів докази без посилань, можна
не сумніватися, що жодна людина мені б не повірила. Про
таку культурну інверсію світ не міг і подумати.

Згідно з критичною теорією, "... західні суспільства
— "юрмище" расизму, шовінізму, націоналізму, ксено-
фобії, гомофобії, антисемітизму, нацизму і фашизму. За

5 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада  / Патрик Дж. Бьюкенен  ; пер. с англ.
А. Башкирова. — М. : АСТ, 2004. — С. 121, 122.
6 Философский энциклопедический словарь. — М. : Совет. энцикл.,
1989. — С. 716.
7 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада / Патрик Дж. Бьюкенен; пер. с англ.
А. Башкирова. — М. : АСТ, 2004. — С. 116.

цією теорією, злочини Заходу випливають із характеру за-
хідного співтовариства, сформованого у просторі хрис-
тиянства. Сучасний приклад — "політика атаки", суть якої
— не захист свого кандидата, а напад на кандидатів про-
тивника. Інший приклад використання критичної теорії —
безкінечні звинувачення Папи Пія Дванадцятого в пособ-
ництві голокосту; і не важливо, що десятки томів докумен-
тальних матеріалів спростовують ці звинувачення!"8,  —
стверджує Патрік Дж. Б’юкенен.

Отже, якщо ми — християни, наше суспільство сфор-
моване у просторі християнства, і цього вже достатньо,
щоб нас оголосили антисемітами.

"Критична теорія з часом породжує культурний песи-
мізм,  — пише Патрік Дж.  Б’юкенен,  — відчуття чужорід-
ності, безнадії і відчаю, коли навіть вільні люди, які досяг-
ли великих успіхів, починають сприймати свою країну як
гнобителя,  а суспільство —  як таке,  що не заслуговує на
любов і вірність. Нові марксисти вважають культурний
песимізм необхідною передумовою революційних змін"9.

Як бачите, ми очікуємо нову революцію...
Щоб зрозуміти суть критичної теорії, слід почитати

книги "Втеча від свободи" Еріха Фромма, "Психологія мас
і фашизму" і "Сексуальна революція" Вільгельма Райха.
Ознайомившись із ними, ви зрозумієте, яке майбутнє
готують нашим дітям і онукам.

Хто ж вони, ці пророки "культурної революції"?
Еріх Фромм (1900—1980) — німецько-американсь-

кий психолог і соціолог, представник неофрейдизму.
В 1929—1932 рр. — співробітник Інституту соціальних
досліджень у Франкфурті-на-Майні; в 1933 р. емігрував до
США. Розробляючи цілісну концепцію особистості, Еріх
Фромм зазначає, що в установленні зв’язку між психікою
індивіда і соціальною структурою суспільства вирішальна
роль належить страху. Саме страх, на його думку, приду-
шується і витісняється в несвідомі риси,  несумісні з па-
нівними в суспільстві нормами. Різні форми соціальної па-
тології в сучасному західному суспільстві він також по-
в’язує з відчуженням. Критикуючи капіталізм як хворе,
ірраціональне суспільство, Еріх Фромм висуває проекти
створення гармонійного "здорового суспільства" методами
"соціальної терапії", зокрема проект "перевиховання" аме-
риканської нації10. Ідеї цього психолога і соціолога сьо-
годні активно втілюються в життя у різних країнах. Однією
із організацій, яка цим займається, є створене в 1986 р. у
Німеччині Міжнародне товариство Еріха Фромма.

Вільгельм Райх (1897—1957) — австро-американсь-
кий лікар і психолог (з 1939 р. жив у США), зробив спробу
об’єднати фрейдизм з марксизмом (фрейдомарксизм), вис-
тупав з ідеями сексуальної революції як складової будь-
яких соціальних реформ (тепер зрозуміло, чому в Україні
поруч з "демократичними реформами, яким немає альтер-
натив", відбувається сексуальна революція). Вільгельм
Райх вимагав скасування усіх форм "репресивної моралі",
моногамної сім’ї. Він вважав, що кожен авторитарний лад
базується на пригніченні сексуальних інстинктів, що стає
основою характеру і джерелом масових неврозів. Культу-
ра, як стверджував Вільгельм Райх, не терпить придушен-
ня й витіснення інстинктів. З 60-х років минулого століття
ці ідеї були сприйняті на Заході "новими лівими",  які ого-
лосили його своїм ідеологом11.

Невже й ми підемо шляхом "культурної революції",
дамо можливість здійснювати її під наглядом ідеологів
іудеолібералізму?

8 Там само. — С. 119.
9 Там само. — С. 121.
10 Философский энциклопедический словарь. — М. : Совет. энцикл.,
1989. — С. 718.
11 Там само. — С. 540.
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У Франкфуртської школи сила-силенна послідовни-
ків. У 1971 р. у США видруковано бестселер "Озеленення
Америки", автор якого Чарльз Райх пророкує наступ "куль-
турної революції": "Наступає революція! Вона відрізня-
тиметься від усіх революцій минулого. Вона звернеться до
людини, а не до класів, й зачепить культуру, а зміна
політичної структури відбудеться лише на останній стадії.
Вона не потребує насильницьких дій для свого успіху, і
придушити її насильством також не вдасться. Вона поши-
рюється з дивовижною швидкістю, і вже наші закони, наші
інститути і соціальна структура змінюються під її впли-
вом... Така революція нового покоління"12.

В одному з публічних виступів у Х’юстоні в 1992 р.
Патрік Дж. Б’юкенен дуже влучно, на мій погляд, висло-
вився щодо процесів, які відбуваються у США. Він сказав:
"Друзі, сьогодні вирішується не просто, хто і що отримає в
результаті виборів. Вирішується, ким нам бути, чому ві-
рити, як нам довести, що ми американці. У нашій країні
йде релігійна війна, війна за душу Америки. Можна наз-
вати її війною культур; і кінець цієї війни для нашої країни
не менш важливий, ніж кінець холодної війни"13.

Сьогодні йде жорстока, непримиренна війна й за ду-
шу України. Кожен патріот нашої волелюбної країни по-
винен це зрозуміти, відчути всіма фібрами своєї душі, що
настав критичний момент: або вони нас, або ми їх. Іншого
не дано. І треба не стояти осторонь, а боротися за нашу
індоєвропейську цивілізацію, за наш ведичний світогляд,
за нашу арійську культуру. І ми переможемо, я впевнений,
що наші Боги допоможуть нам.

Які цілі ставить перед собою "культурна революція",
як оскверняє нашу віру і наші храми,  як узяла в полон і
поділила Америку?

Дехристиянізація Америки
Американський письменник Сторм Джеймінсон у

1966 році у своїй книзі "Ранні роки Стівена Хайда" писав:
"Це був інший світ, — сказав він. — Інша цивілізація, —
виправила вона, — та сама, до якої я належу за правом на-
родження. І ця цивілізація, заснована на сімейних цін-
ностях,  вмерла — не зникла,  а саме вмерла,  тому що була
живим організмом. Їй на зміну прийшло щось неживе —
подрібнене на атоми суспільство, полишене тепла і затиш-
ку, справжній хаос механічних зв’язків".

Ми спостерігаємо сьогодні, що й наша цивілізація,
заснована на сімейних цінностях, поступово вмирає. Гидко
спостерігати за молодими людьми, а ще більше за літніми
парами, які вважають себе "просунутими" і бездумно ко-
піюють західну ідею жити "громадянським шлюбом",
поживуть і розбіглися, як тварини, шукаючи нову жертву.

Усе це наслідки "культурної революції", яку пред-
ставники Франкфуртської школи активно втілювали в жит-
тя.  Маючи достатньо коштів,  вони зробили все для того,
щоб знищити у США християнські цінності, змінити віру,
що призвело до дехристиянізації Америки, сексуальної
революції, розгулу сексуальних збочень, насильства і
катастрофічної депопуляції білого населення.

У книзі "Смерть Заходу"  Патрік Дж.  Б’юкенен при-
святив цілий розділ дехристиянізації Америки. Він пише:
"Ґрамші стверджував, що дві тисячі років християнства
зробили західну людину несприйнятливою до марксизму.
Перш ніж Захід може бути завойований, слід позбавити
його віри. Але яким чином? Відповідь Ґрамші — обхідний
шлях через оволодіння суспільними інститутами. Марксис-
ти повинні співробітничати з прогресивними силами й

12 Сенченко М. І. "Культурна революція" в Україні, або Управління
деградацією / М. І. Сенченко. — К. : МАУП, 2004. — С. 38.
13 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада / Патрик Дж. Бьюкенен ; пер.
с англ. А. Башкирова. — М. : АСТ, 2004. — С. 20.

разом з ними захоплювати інститути, що формують душі
нового покоління — школи, коледжі, кінематограф, му-
зику, мистецтво, нові мас-медіа, без цензури, а також радіо
і винайдене вже після смерті Ґрамші, телебачення. Оволо-
дівши культурними інститутами, об’єднані ліві зможуть
розпочати дехристиянізацію Заходу"14.

Як бачимо, представники Франкфуртської школи чіт-
ко уявляли, як можна домогтися дехристиянізації Заходу.
Патрік Дж. Б’юкенен описує всі процеси, що призвели до
створення матеріалістичної атеїстичної цивілізації у краї-
нах Заходу, що спричинило прискорене вимирання прак-
тично всіх націй Західної Європи.

Що ж було зроблено у США для атеїстичної пропа-
ганди?

"За рішенням суду з публічних бібліотек було вилу-
чено всі Біблії, твори церкви, хрести, інші християнські
символи, відмінено церемонії і церковні свята... Немає
Пасхи — її замінив День Землі. Зникли біблійні настанови
щодо аморальності гомосексуалізму — натомість прийшли
гомосексуали, які стали судити про аморальність гомо-
фобії. Відійшли десять заповідей — натомість з’явилися
презервативи"15.

Але на цьому не закінчилися тріумфальні перемоги
"культурної революції". В 1948 р. було заборонено вивчен-
ня релігії у школах, у 1963 р. — оголошено неконституцій-
ними додаткові заняття з вивчення Біблії, а в 1980 р. закон
штату Кентуккі, згідно з яким пропонувалося вивісити Де-
сять заповідей Божих у класах, скасовано законодавчими
зборами, оскільки ці заповіді "не мають мирського зна-
чення".

Кінець ХХ ст. позначений новими гоніннями на ре-
лігію.  В 1992  р.  у школах і коледжах було заборонено всі
молитви,  а в 2000  р.  —  молитися і хреститися під час
шкільних і студентських спортивних змагань. Можна на-
водити численні приклади боротьби американського Вер-
ховного суду і судів нижчих інстанцій з релігією. Їх чи-
мало у книзі Патріка Дж. Б’юкенена "Смерть Заходу". Вис-
новок один: на сьогодні християнство в Америці — бідний
родич,  якого звідусіль виганяють.  Такою є свобода в
"найдемократичнішій" країні — США, де так люблять го-
ворити про права людини та американські "демократичні
цінності".

Що ж пропонує "культурна революція" американцям
замість релігії? Передусім — "Гуманітарний маніфест ІІ"
1973 р., в якому сказано: "Віра, що прислухається до моли-
тов Бога,  ...  є віра в недоведене,  пережиток минулого...
Традиційна етика не змогла задовольнити сучасні потре-
би..."16. Замість неї гуманісти пропонують так звану ситуа-
тивну етику, коли людина мусить поступати так, як їй це
вигідно.

Таким чином, у США християн перемогла войовнича
меншість,  віра якої чужа для американської глибинки,  але
ця меншість зуміла пробратися до Верховного суду США й
провести через нього свої вимоги. Суд відібрав у християн
усе, що вони мали, і щоб повернути християнські цінності,
потрібні лідери, готові рішуче боротися за свою релігію,
країну й не шукати компромісів.

"Нас, християн, спонукають іти на непотрібні поступ-
ки тим,  хто не належить до нашої віри..,  —  пише Гаррі
Сінклер Льюїс.  —  Ми віддаємо дуже багато...  настає час,
коли нам слід виявити твердість. Ми повинні показати

14 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада / Патрик Дж. Бьюкенен ; пер. с англ.
А. Башкирова. — М. : АСТ, 2004. — С. 246.
15 Там само. — С. 252.
16 Там само. — С. 255.
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всім, що таке справжній християнин, відданий Ісусові Хрис-
ту. Ми не можемо мовчати чи поступатися в усьому"17.

Як бачимо, американське суспільство зрозуміло,
можливо, трохи й запізно, що його релігію намагаються
знищити, і треба не шукати компромісів, а йти в наступ,
боротися за свободу особистості, за християнство.

"У ХХІ столітті дехристиянізація суспільства завер-
шиться,  —  пише Патрік Дж.  Б’юкенен.  —  Святкування
Пасхи, різдвяні вистави й гімни, християнські книги,
фільми, процесії зникнуть не лише зі шкільних програм, а
й з побуту"18.

І як тут не згадати слова Ґустава Лебона, сказані на-
прикінці ХІХ ст.: "І якщо нині старе суспільство хитається
у своїх устоях і бачить, що його настанови сильно по-
хитнулися, то це тому, що воно дедалі більше й більше
втрачає стару віру,  з якою люди жили досі.  Коли людство
втратить її, нова цивілізація, заснована на новій вірі,
неодмінно посяде її місце. Історія засвідчує, що народи не
надовго переживають зникнення своїх богів. Цивілізація,
що народилася з ними,  з ними і вмирає.  Немає нічого
більш руйнівного, ніж прах померлих богів"19.

Природно, виникає запитання: невже в такій країні,
як США, з їх розпропагованою демократією і демократич-
ними цінностями, зі свободою та правами людини понад
усе, хтось може дехристиянізувати суспільство, змусити
його відмовитися від принципів, що їх затвердили в Аме-
риканській Конституції батьки-засновники нації? Які ж
організації, крім представників Франкфуртської школи і
феміністок, здійснюють культурну інверсію в американсь-
кому суспільстві і чиє замовлення вони виконують?

Рух "Новий Вік" ("New Age")
Одним із головних апологетів культурної інверсії та

виконавцем антихристиянських акцій є всесвітній рух
"Новий Вік". Дослідник Текс Маррс, який досить скрупу-
льозно вивчав цю нову релігію,  написав дві книги:  "Темні
секрети "Нового Віку" і "Таємна мітка "Нового Віку". Він
зазначає: "Рух "Нового Віку" беззаперечно прийняв чітку
форму релігії з узгодженою доктриною, надрукованою свя-
тим письмом, взірцем поклоніння й ритуалу, функціо-
нальною групою священиків і світських лідерів"20.

Констанція Камбі, автор книг "Прихована небезпека
райдуги" і "Запланований обман", зазначає: "Рух "Нового
Віку" є релігією з власною Біблією, молитвами і мантрами,
містами-еквівалентами Ватикана і Єрусалима, священика-
ми і гуру, досвідом відродження, духовними законами і
заповітами, медіумами і пророками та всіма іншими
атрибутами релігії"21.

Нова релігія має кількох лідерів. Один із них — Аліса
Бейлі, яка написала багато книг і статей на підтримку цієї
релігії. У книзі "Екстерналізація ієрархії" вона розповіла
читачам, через які організації поширюватиметься релігія
"Нового Віку".  За її твердженням,  трьома головними ка-
налами, якими ведеться підготовка до впровадження ре-
лігії "Нового Віку", є церква, масонське братство і система
освіти22.

17 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада / Патрик Дж. Бьюкенен ; пер. с англ.
А. Башкирова. — М. : АСТ, 2004. — С. 257.
18 Там само. — С. 258.
19 Лебон Г. Психология народовъ и Массъ / Лебон Густав : перевод
съ французскаго А. Фридмана и Э. Пименовой. — СПб., Изд.
Ф. Павленкова, 1986. — С. 128.
20 Сенченко М. І. "Культурна революція" в Україні, або Управління
деградацією / Сенченко М. І. — К. : МАУП, 2004. — С. 48.
21 Constanc Cumbey. Hidden Dangers of the Rainbow / Constanc Cumbey.
— Shreveport, Louisiana : Huntington House, Inc., 1983. — P. 7.
22 A.  Ralph  Epperson.  The  New World  Order  /  A.  Ralph  Epperson.  —
Tucson : Publius Press, 1990 — P. 5.

Що являє собою релігія "Нового Віку", яка, на пере-
конання її прихильників, існуватиме понад тисячу років?

Констанція Камбі зробила спробу відповісти на це за-
питання у своїй книзі "Прихована небезпека райдуги". Ре-
лігія "Новий Вік" передбачає:

1. У недалекому майбутньому появу нового світового
"Месії", створення нового світового уряду і нової релігії
під керівництвом Майтреї (Maitreya).

2. Запровадження універсальної системи кредитних
карток.

3. Забезпечення керуючими світовим провіантом
контролю за світовими запасами їжі.

4. Запровадження єдиного податку для всіх.
5. Всесвітній набір в армію.
6. Знищення людей, які вірять у Бога, читають Біб-

лію, і знищення християнства23.
Плани дійсно антихристиянські й радикальні: знищи-

ти людей, які вірять у Бога, знищити християнство і запро-
вадити новий світовий порядок. Чи зможуть представники
цього руху реалізувати плани?

Підстави для оптимізму у них є. Інформація про нову
релігію поширюється блискавично і, схоже, має неабияку
популярність у США. За даними журналу "Тайм", кількість
книжкових магазинів руху "Новий Вік" в останні п’ять
років ХХ ст. збільшилася вдвічі і становить 2500. А за
даними журналу "Форбс", літератури про рух "Новий Вік"
продано на 100 млн доларів24.

Отже, хоч би у що вірили прихильники руху "Новий
Вік",  можна зробити висновок,  що в це вірить багато
людей. Проте, мабуть, найгостріший коментар щодо того,
що проповідує релігія "Нового Віку" і кому її прихильники
поклоняються як своєму богу, наведено у книзі Констанції
Камбі "Прихована небезпека райдуги". Авторка пише, що
це: "... намір запровадити Новий світовий порядок — поря-
док, який усуває зі сцени Бога і обожествляє Сатану"25.

Апологети нової релігії стверджують, що господь
Майтрейя незабаром явиться всьому світу і виведе всіх на
шлях до світової релігії. Великий містик Олена Блаватська
у своїй книзі "Таємна доктрина" називала його "драконом
мудрості".

Однак,  є всі підстави вважати,  що вся ця інформація
— вигадка апологетів "Нового Віку", які прагнули, щоб на-
родження господа Майтрейї було "здійсненням пророцт-
ва", але досі воно, на щастя, не здійснилося.

Отже, світ чекає появи господа Майтрейї у плоті.
Такими методами і структурами реалізується "куль-

турна революція" у США та в інших країнах світу, що має
на меті дехристиянізацію суспільств.

Релігія "Старого Віку", тобто християнство, спряму-
вало багато країн світу на правильний шлях, наголошуючи,
що людству притаманні основні права — права людини,
що сім’я — основний осередок в усьому світі, а право
приватної власності — непорушне. Християнські цінності
дають людям віру в невід’ємне право на життя, на свободу
зібрань і визнають за кожною людиною право поклонятися
своєму Богу. Вони вважалися непорушними для авторів
Американської декларації незалежності і Конституції
США, вони стали наріжним каменем американської ци-
вілізації.

Проте, сьогодні багато що змінилося в житті консер-
вативної Америки. Всі наведені положення піддаються
ревізії. Світова спільнота широко обговорює питання, чи
має право кожна людина на життя, свободу і власність.

23 Там само. — С. 9.
24 Там само.
25 Cumbey C. Hidden Dangers of the Rainbow / Constanc Cumbey. —
Shreveport : Huntington House, 1983. — P. 17.




