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Наступ на освіту*
Для реалізації своїх планів адепти культурної револю-

ції вирішили змінити систему освіти, вилучивши з неї
батьків, а водночас і християнську віру.

З цією метою масони, ілюмінати і гуманісти, які захо-
пили владу в США і формують уряд, вважали, що діти мають
навчатися у школах, якими керує держава. Засновник орде-
ну ілюмінатів Адам Вейсгаупт писав: "Ми повинні завойо-
вувати простих людей на кожному розі. Цього вдасться
досягти головним чином через школи"; "Ми повинні до-
могтися управління освітою — церковно-професійними ка-
федрами і кафедрами проповідників"1.

Комуністи розглядали освіту як засіб переучування
дітей, відлученням їх від релігії і віри в Бога. Аналогічні
спроби робилися й робляться сьогодні в Америці. Масони
надають підтримку державній системі освіти. Генрі Клаузен,
масон 33-го ступеня посвячення і до недавнього часу Вели-
кий незалежний командор Шотландського обряду масонст-
ва, написав памфлет "Сатанинська небезпека", в якому заз-
начає: "Отже, ми (мабуть, він веде мову про все масонство.
— М. С.) вкотре повторюємо: "Руки геть від державних
шкіл! Слід назавжди відокремити церкву від держави. Зали-
шайтесь американцями!"2.

Великого командора масонів хвилював той факт, що
Верховний суд США у 1983 р. дав дозвіл штату Міннесота
стягувати податок за неакадемічне навчання у приватних
церковних школах. Він, мабуть, був занепокоєний тим, що
віруючі батьки у приватних школах отримували переваги
перед тими, хто не був віруючим. Наскільки можна судити з
публікації, його не хвилювало, чому батьків-християн, які
бажали навчати своїх дітей у приватних школах,  змушують
платити за два види освіти, одним із яких вони так і не
скористалися. У статті йшлося про те, що спричинило вимо-
ги, щоб батьки, які хочуть дати дітям альтернативну освіту,
платили двічі:  за те,  чим вони скористалися,  і за те,  чим
вони не користуються.

Але масон Генрі Клаузен дивиться на освіту під іншим
кутом зору.  Він хоче,  щоб усіх дітей навчали тому,  чому
навчати вважає за необхідне уряд у державних школах.

Гуманісти також підтримують державне навчання.
В 11 пункті "Гуманістичного маніфесту ІІ" зазначено: "Ми
визнаємо право на загальну освіту"3. Окремі гуманісти зая-
вили на увесь світ, чому вони хочуть, щоб освіту дітям дава-
ла держава. Ешлі Монтегю пояснює це так: "Кожна дитина в
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Америці приходить до школи в шестирічному віці з певною
вірою в Бога"4.

Національні підготовчі лабораторії, програма під керу-
ванням Національної асоціації освіти і Національна спілка
вчителів вбачають проблему в тому, що дітей отруює став-
лення їх релігійних батьків до процесу виховання. Вони
зазначають: "Хоча вони (діти віруючих батьків. — М. С.) на
перший погляд поводяться як слід і здаються нормальними
за більшістю культурних норм, фактично їм необхідна до-
помога як душевно хворим, щоб вони могли змінитися й
адаптуватися в суспільстві, в якому не буде конфліктів від-
носин і вірувань"5.

Гуманісти дуже занепокоєні тим, що батьки можуть
прищепити своїй дитині окремі релігійні цінності до того, як
державна школа розпочне свою офіційну програму вихован-
ня. Таку думку висловив суспільний діяч Поль Бланчард.
У 1976 р. він заявив: "На мою думку, найважливішим чинни-
ком, який підштовхує нас до світського суспільства, є вихов-
ний чинник.  Може бути так,  що наша школа не зможе як
слід навчити Джонні читати, але те, що Джонні до 16 років
перебуває у школі, скоріш за все забезпечить звільнення
його від релігійних забобонів. Середня американська дитина
здобуває тепер середню освіту, і це свідчить проти Адама і
Єви та інших міфів, які нібито мали місце в історії"6. Згадаємо
наші школи недалекого комуністичного минулого, коли дітям
заборонялося ходити до Церкви і навіть носити хрестик.

Джон Дані також вважав,  що державні школи є вирі-
шення проблеми, пов’язаної з тим, що батьки можуть при-
щепити своїм дітям релігійні переконання. У нарисі для гу-
маністичного журналу "Релігія для "Нового Віку" він писав:
"Я впевнений, що битва за майбутнє людства відбувати-
меться й буде виграна у класах державних шкіл учителями,
які правильно зрозуміють свою роль у наверненні до нової
віри: релігії, що визнає і поважає іскру того, що богослови
називають божественним у кожній людині (тут знову пов-
торюється думка, що людина — це Бог. — М. С.). Ці вчителі
повинні бути втіленням такої ж безмежної відданості, як і
більшість шалених проповідників-фундаменталістів.

Класи мають стати і стануть ареною зіткнення старого
з новим — залишків християнства, що розкладаються, з при-
таманним йому злом і стражданнями і Новою вірою з її
блискучими обіцянками"7.

Дискусія з приводу того, чим повинна займатися освіта
або чим вона не повинна займатися, дає підстави припус-
тити, що цей діалог зробить освіту точною наукою або нау-
кою з точним визначенням. На сьогодні мету освіти і вихо-
вання потрібно уже б визначити, щоб не виникало супере-
чок, чим насправді є освіта. Однак у цьому випадку справа
складніша.

У 1979 р. газета "Освіта США" повідомила, що окремі
судді заявляють: ніхто не знає, що таке виховання. Такий
висновок зробив суддя у справі, порушеній однією матір’ю
проти релігійної школи в Сан-Франциско, оскільки її син,
випускник старших класів школи, не вмів читати і писати.
Вона вимагала компенсації за таке навчання і відшкоду-
вання коштів,  яких її син не зможе заробити через від-
сутність освіти. Суддя визнав її вимоги необґрунтованими
на тій підставі, що школи офіційно не мають зобов’язання
навчати, оскільки не визначено мети навчання. Отже, суд-
дям невідома мета навчання.

Проте окремі педагоги знають,  що вона полягає в то-
му, щоб переконатися, що дитина, яка навчається в держав-
ній школі, більше не вірить в те, чому навчили її батьки. Во-
ни, безумовно, знають, що мета освіти — знищення всіх ре-
лігійних цінностей, які прищепили дітям батьки. І вони про
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це відверто говорять. У США є сили, які добре це знають і
прагнуть, щоб усі діти навчались у державних школах.

Але є діти, які не здатні навчатися. Це змусило учителів
і психологів "створити"  нову дитячу хворобу,  що має назву
"брак і розлад уваги" або "незначні психічні розлади". Тепер у
дітей визначають "порушення здібностей" навчатися.

"Біблія" психічної індустрії "Діагностичне і статистич-
не керівництво з психічних розладів" вказує на симптоми
цієї нової хвороби. Наведемо деякі з них.

1. Неуважність, яка виявляється в тому, що учень часто
не здатний закінчити розпочате, зосередитися; часто відволі-
кається; не може сконцентруватися на навчальних завдан-
нях, потребує постійної уваги тощо.

2. Імпульсивність, про яку свідчать принаймні два мо-
менти: учень часто діє, не подумавши; часто змінює види
діяльності тощо.

3. Гіперактивність — характеризується тим, що учень
метушиться, йому важко заспокоїтися тощо.

Нерідко після того, як у дитини виявляють такі роз-
лади, їй прописують реталін — ліки, що мають нормалізу-
вати поведінку. Однак вони спричиняють нервозність, виси-
пи на шкірі, дерматит, нудоту, головні болі, сонливість, змі-
ни кров’яного тиску, серцебиття і втрату ваги. Через це
батьки забирають своїх дітей із державних шкіл США і або
навчають їх дома, або віддають до приватних чи християнських
шкіл, які прищеплюють релігійні цінності. І це не проходить
повз увагу гуманістів і представників "Нового Віку".

Очевидно, показники, що відображають зниження відві-
дування державних шкіл, занепокоїли чиновників, оскільки
збільшення кількості дітей у приватних школах перешкоджає
їх індокринації в системі державних шкіл. Тому в багатьох
штатах робляться кроки до закриття багатьох із цих шкіл.

Прихильники навчання у державних школах мають
боятися тих батьків, які вирішили навчати своїх дітей у при-
ватних школах. Вони мають боятися появи дедалі більшої
кількості приватних і домашніх шкіл, оскільки сотні дітей
не навчають тому, чому хочуть навчати їх гуманісти, масони
і представники "Нового Віку" в державних школах. Окремих
дітей навчають навіть релігійним цінностям.

А це неприпустимо для тих,  хто вірить у новий світо-
вий порядок.

Атака на власність
Сьогодні ми спостерігаємо, як багато жителів США

змушені полишати свої домівки під тиском кризи доларової
системи. Чимало випадків самогубства цілих сімей, що
звикли жити у своїй оселі, купленій за кредитні кошти. Вони
не мають грошей і змушені продавати оселі, чи їх забирають
банки за невнесення чергової частки кредиту.

Це ще один прояв "культурної революції", адже право
на приватну власність є одним із наріжних каменів свободи.
Людина повинна мати свободу набувати власність і володіти
нею, що визначає її право на підтримання нормального
життя. Проте це право відбирають сьогодні, але витоки ідеї
полишити людину права володіння приватною власністю, у
тому числі й землею, сягають ще в позаминуле століття.

Так, Бенджамін Дізраелі, прем’єр-міністр Великої Бри-
танії у 1874—1880 рр., доповідав, що таємні товариства хо-
чуть знищити право на володіння приватною власністю, пе-
редусім землею.  Він писав:  "В Італії існує сила,  про яку ми
рідко згадуємо в цьому будинку (парламенті. — М. С.)...

Я маю на увазі таємні товариства ...
Це марно заперечувати, оскільки неможливо прихова-

ти,  що більша частина Європи ...  не кажучи вже про інші
країни, вкрита мережею таємних товариств ...

Які ж їхні цілі?
Вони не хочуть конституційного уряду ... Вони праг-

нуть змінити умови володіння землею, вигнати її справжніх
господарів і покласти край релігійним установам"8.

Бенджамін Дізраелі справедливо констатував, що саме
релігійні установи стверджували: людина має право володі-
ти приватною власністю. Саме церква вчить підтримувати
це право, проповідуючи, що одна людина не має права крас-
ти в іншої. Заповідь "Не вкради" знаходимо і у Старому Завіті у
книзі Ісходу 20:15,  і в Євангелії від Матвія 19:18 у Новому

8 Эпперсон Р. Невидимая рука. Взгляд на историю как на заговор /
Р. Эпперсон. — К. : Аратта, 2003. — С. 88.

Завіті, що є фактичною заповіддю Ісуса Христа. Це означає, що
жодна людина не має права привласнювати власність іншої.

Таємні товариства, на які посилається прем’єр-міністр
Великої Британії, хочуть "змінити володіння землею", тобто
"власність на землю", отже, знищити приватну власність.
Оскільки церква стоїть на їхньому шляху, то саме її й треба
знищити передусім.

Засновник ордену ілюмінатів Адам Вейсгаупт писав:
"Згубний вплив власності, який посилюється, було оголо-
шено нездоланною перепоною на шляху до щастя будь-якої
нації, основні закони якої створювалися для накопичення й
захисту власності"9.

Ідеолог комуністів Карл Маркс також вимагав знищен-
ня приватної власності.

А гуманісти вважають, що людина не має права на
власність. У чотирнадцятому принципі "Гуманістичного ма-
ніфесту ІІ" проголошено: "Гуманісти твердо переконані, що
існуюче суспільство, налаштоване на отримання прибутків,
виявилося неспроможним і що потрібні ґрунтовні зміни в
методах, контролі та мотивах. Має бути встановлено поря-
док кооперативного усуспільнення, щоб забезпечити рівний
розподіл засобів існування".

"Порядок кооперативного усуспільнення" передбачає,
що уряд відбирає у тих,  хто має,  і віддає тим,  у кого є по-
треби. Саме цей принцип сповідував Карл Маркс.

У США атака на приватну власність відбувається дуже
тонко: ті, хто бере в ній участь, не заявляють про свою мету
відкрито. Вони приховують свої цілі, прикриваючись інши-
ми, але кінцевий результат буде таким самим: знищення
права власності.

Найпотужнішою зброєю в цій боротьбі є урядове
обкладання податком. За зростання податків можливості
населення щодо придбання власності зменшуються.

Ще один ефективний засіб, який успішно використо-
вують для руйнування приватної власності — інфляція. Це
той інструмент, який постійно "забирає" зростаючий відсо-
ток від заробітку працюючих. Інфляція — збільшення кіль-
кості грошей в обігу через зростання рівня цін. Дефляція —
зменшення грошової маси, що має своїм наслідком зни-
ження цін. Інфляцією і дефляцією, фінансовим циклом ке-
рують ті, хто забезпечує контроль за грошовою масою —
Федеральна резервна система США, яка з 1913 р. знахо-
диться в руках приватних банкірів. За допомогою фінансо-
вого циклу можна вилучити приватну власність в одних і пе-
редати її іншим. А фінансисти, які контролюють Федераль-
ну резервну систему, визначають час інфляції чи дефляції й
у такий спосіб отримують величезні прибутки.

Аналогічно і в Україні у минулому році було здійснено
операцію з грошовою масою, використовуючи ідею фі-
нансового циклу. Це призвело до зменшення купівельної
спроможності населення за рахунок зростання цін майже на
70 відсотків. Адже заробітна плата і пенсії не збільшились.
А той, хто забезпечує контроль Нацбанку, а відповідно і
друкування грошей (гривні) —  несе відповідальність.

Тому інфляцію можна використовувати як метод, що
дає можливість забрати в окремих людей їхню власність, не
повідомляючи їх про це. Банкіри, спроможні спричинити
інфляцію, можуть і запобігти їй. Тобто Федеральна резервна
система (а в Україні Нацбанк) має здатність регулювати
фінансові цикли (спричиняти інфляцію чи дефляцію) для
знищення права людей на володіння власністю.

Оскільки еквівалентом грошової маси в Україні є до-
лар, Федеральна резервна система може керувати фінансо-
вими циклами і в нашій країні. То про яку незалежність
України може йти мова?

Варто також зазначити, що переважна більшість не ли-
ше українців, а й американців не розуміють грабіжницької
суті фінансових циклів. Тому пограбування народів триває. І
дане Богом людям невід’ємне право на приватну власність
поступово знищується.

9 Вебстер Н. Х. Всемирная революция : заговор против цивили-
зации / Вебстер Неста Х. ; пер. с англ. Н. Н. Сенченко. — К. : Серж,
2001. — С. 19.




