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24. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 
НАДСИСТЕМИ – СВІТОВОГО 

СУСПІЛЬСТВА 
 
Модель світового суспільства. Розглянемо модель світового суспільства, 

що складається з держав, народи яких мають економіку, ідеологію, 
релігію, військо, партії й політичну владу (рис. 24.1). 

 

 
Рис. 24.1. Модель держави 

 
Народ є носієм ідеології, він своєю роботою щорічно створює нові 

цінності в економіці держави, бере участь у створенні війська й підтримує 
існуючі партії, які борються за політичну владу. Популярність партій 
серед народу створюється грошовою підтримкою від економіки. Основні 
зворотні зв’язки політичної влади показані пунктиром на рис. 24.1 
(ЗМІ – засоби масової інформації). Економіка, військо, політична 
влада створюють основні важелі взаємодії у світовому суспільстві. 

Ідеологія визначає основні цілі розвитку світового суспільства, 
держави й людини і є системою релігійних, політичних, економічних, 
військових, правових, соціальних, моральних, філософських поглядів, 
відносин, ідей і теорій, у яких відображає відношення до людей, до 
соціальної дійсності й природи. 

Релігія є складовою ідеології і визначає владу релігійної справедливості 
над людиною. Серед релігійних напрямів варто виділити християнство, 
іслам, буддизм, індуїзм, атеїзм, масонство. Атеїст – віруюча людина, 
тому що він без доведення говорить «Я не вірю в Бога!», у той час як 
віруючий говорить «Я вірю в Бога!». 

Економіка (виробництво, гроші, банки) визначає інший «релігійний 
вплив» – владу економічного добробуту над людством, яку далі будемо 
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розглядати як вплив грошей. Вольтер казав: «Стосовно грошей всі люди 
сповідують однакову релігію». Іуда, до речі, продав Христа (свою релігію) 
за Гроші. Недарма існує вираз «Не знаю, як Бог, а гроші допоможуть 
завжди». «Релігія» грошей є найбільш постійною складовою ідеології: 
протягом історії релігійні погляди людства змінювалися, але ставлення до 
грошей – ні. Проти цього поклоніння «Золотому Тельцю» застерігає 
релігійна ідеологія, святі люди, пророки. Світові події (війни, революції) 
звичайно пов’язані з економічними проблемами, з грошами. 
Недарма за всіх часів існували фальшивомонетники. Гроші приносять 

добробут, а надмірне прагнення до грошей – нещастя для людства. І 
мало хто усвідомлює, що банки є уособленням грошей: вони керують 
економікою і є «фальшивомонетниками в законі». Відомі слова 
Ротшильда: «Дайте мені право контролювати й управляти фінансовою 
масою держави, і мені немає справи до того, хто пише її закони…». А 
умовою надання кредитів є контроль за економікою. Зараз основною 
світовою валютою (доларами) керують масонські банки США. 

Військо (озброєння, військові сили і їх керівництво, військові 
союзи з іншими державами) є неабияким чинником у прийнятті рішень 
у міжнародних відносинах. Керівництво збройних сил часто може 
розглядатися як окрема партія, що може мати власну ідеологію (хоча 
це й забороняється – занадто у війська вагомі «аргументи» в диспутах). 

Партії та їх ідеології мають близькі до релігії ознаки (а найбільш 
впливові й небезпечні для людства – з кривавим підтекстом: комунізм, 
фашизм, масонство, терор). Люди більше підтримують ідеологію партії, 
якщо вона освячена «теорією». Тому партійну ідеологію (а це – захист 
грошей) часто поєднують із релігійними напрямами: «комуністи + 
атеїсти», «фашисти + католики». Демократію можна розглядати як 
неіснуючий релігійний міф, тому що насправді всі політичні питання 
вирішують «Гроші + Політична влада». Релігійний і партійний напрями 
мають багато загальних ознак: «Вождя»; ідеологію; непогрішність; 
намагання обходитись без конкурентів; боротьба за владу; повчальне 
ставлення до інших плинів. Прикладом політичних партій є демократи, 
релігійні партії, масони, комуністи, фашисти, терористи. 

Політична влада є об’єктом зазіхання з боку релігії (ідеології) й 
грошей, тому що вона розподіляє цінності, отримані в результаті роботи 
народу; дозволяє зміцнити позиції партії розподілом цінностей і посад; 
розподіляє інвестиції; керує військом, економікою й впливає на ідеологію 
через правові органи й ЗМІ. Але історично політичну владу захопили 
спочатку гроші (економіка) – у рамках національних держав. 
Системний аналіз світового суспільства повинен стосуватися політичної 

влади, грошей і війська провідних держав світу. Характерною ознакою 
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сучасних світових процесів є намагання об’єднатись у різні спілки 
інтересів – НАТО, ЄС, ОПЕК. Гроші борються за гроші і є най-
впливовішими в розвитку світового суспільства. Тому потрібно дослідити 
політику того, хто «очолює» гроші. На даний час масони США – 
найбагатші у світі і мають надвплив на геополітичні процеси. Зараз 
дуже великі гроші на чолі з масонами США хочуть захопити політичну 
владу на Землі і створити масонський Світовий Уряд. 

Масони – основна сила геоекономічної та геополітичної Влади 
на Землі 
Масонська організація «Вільні муляри» була організована головним 

візиром Древнього Єгипту Імхотепом (ціль – прагнення до волі). 
Символіка масонів: піраміда з «всевидючим оком» Люцифера; фартух 
муляра; камінь; молот; Фенікс; ключові фрази типу «Новий світовий 
порядок»; числа 3, 7, 13, 33; ритуали. Цілі масонів виправдовують 
убивства й відомі лише верхівці – «особливо присвяченим». На нижчому 
рівні й для «неприсвячених» пропагуються загальнолюдські цінності [73]. 
На людях масон може набувати будь-якого, навіть ворожого, образу, 
але всередині він повинен берегти єдність. 
Різні автори на основі зібраних фактів указують на існування 

масонського таємного Світового Уряду, що планує створення на Землі 
масонського суспільства у вигляді «золотого мільярда», куди входять 
члени «вищих гільдій» і представники «найбільш гідних» націй. Інше 
населення повинне обслуговувати «золотий мільярд» або знищуватись. 
Таємний світовий уряд керує світом за допомогою своїх організацій – 
Більдербергського клубу, Комітету 300, Великого Сходу Франції, ФРБ, 
МВФ, ВБ [74; 75]. Масонів не раз били й розганяли. Але гарна 
конспірація ватажків і накопичені банками багатства дозволяли масонам 
відроджуватись. Зараз масони – це маса різних організацій, включаючи 
неонацистські. Це дітище й ворог усього людства, у тому числі – 
ворог народу США. Використовуване тут слово «США» слід розуміти 
не як «народ США», а як «масони США». Стати масоном у США – 
довгий час було «засобом зробити кар’єру» [76, c. 288]. З 56 людей, що 
підписали Декларацію про Незалежність США, 53 – масони. 
Кажуть, що всі президенти в історії США були масонами. Перший 
президент Д. Вашингтон – іллюмінат; недавні президенти США (Буші – 
старший і молодший, Б. Клінтон) і нинішній президент Б. Обама – 
масони; лише один Д. Кеннеді не був масоном, його вбили. Пишуть, 
що в одній Америці нині офіційно є 5 мільйонів масонів. У світі зараз 
безліч різних спілок масонів – вони створюють кадри масонів; кращі 
йдуть «наверх», у таємні ложі. Тепер масони США вже майже відкрито 
використовують їхні ресурси для досягнення своїх цілей. Народи СРСР 
захищала від масонів «залізна завіса», яка зараз зникла. У результаті – 
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«перший комуніст» масон Горбачов М.С. розвалює СРСР (зараз він 
зайнятий створенням Організації Об’єднаних Релігій за типом ООН), 
перший президент Росії Єльцин – масон [77], перший президент 
України Кравчук – масон, 300 видних керівних діячів України є 
масонами (ця проблема обговорювалася в парламенті України).  

Сценарій захоплення масонами США світового панування в 
Третій світовій війні 
Як це не дивно, але для США існують можливості «безпечного» 

сценарію війни з її початком у 2012…2014 рр.: 
1. Прийняти в ряди масонів лідерів політичної, адміністративної, 

фінансової, економічної, правової, інформаційної та військової влади 
держав світу. Захопити банки для управління економікою. За їх допомогою 
зруйнувати державність та знищити «зайве населення» – розрухою 
економіки, кабальними позиками, «перебудовами», голодом, хворобами 
типу свинячий грип, війнами, хабарництвом, руйнуванням психіки й 
моралі. Зруйнувати системи освіти та охорони здоров’я. Для всього 
людства застосовувати «ліки» власного виробництва і охопити своєю 
«допомогою» народжуваність. 

2. Вселити непевність у майбутньому в усіх народів повідомленнями 
про майбутні космічні катастрофи: про планету Нібіру на 2012 р., 
астероїди і т. д. [78-81]. Для їхнього підтвердження використати засоби 
масової інформації, чутки; психотропну й космічну зброю; імітацію 
Другого пришестя. Використати як «п’яту колону» масонів усього світу 
для створення паніки. 

3. Космічним військовим силам реалізувати спрямоване падіння 
астероїдів на Землю; «організувати» глобальні лісові пожежі; катастрофи; 
виверження вулканів; землетруси. Використати нанозброю для нанесення 
невідворотних ударів, спрямованих на об’єкти економіки. 

4. «Через погрозу тероризму» розосередити свої військові сили по 
всьому світі й зробити «непомітну» внутрішню військову мобілізацію 
в США. 

5. Під загрозою «космічних катастроф» спровокувати панічну втечу 
народів Землі в Росію, одночасно убезпечивши від цього свою власну 
територію. Для цього першим на Землі одержати удар «астероїдом» 
по території США. 

6. Перед 2012-2014 рр. демонструвати свою заклопотаність внутрішніми 
проблемами, слабість, поступливість. Створити враження про агресивність 
інших держав. 

«Вигоди» від такого розвитку подій: 
1. При використанні нових вірусів і ракет для бомбардування Землі 

«космічними каменями» злочин практично не доказовий, і його можна 
приписати суперникові або терористам. 
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2. Не може держава, чиї власні правителі ведуть країну до прямої 
економічної й політичної кабали (тобто – до військової поразки), 
оголосити з цієї причини війну іншій державі. Чужих військ на її території 
практично немає. 

3. У результаті космічної катастрофи виникне голод, і вибухне найбільша 
світова соціальна й економічна криза, плодами якої скористається 
підготовлена сторона для захоплення матеріальних і фінансових ресурсів 
планети – без воєнних дій і навіть під видом надання допомоги. 

4. «ГОЛОД І ХВОРОБИ» є ключовими словами в цьому процесі. 
Голод дозволить США вирішити проблему урядового боргу, а також 
проблему випущених доларів, які за вартістю перевищують все національне 
надбання США. «Вороги» США із численним населенням (Росія, Китай, 
Індія, мусульманські країни) будуть мати масу проблем внаслідок голоду. 
Голод скоротить загальну чисельність населення Землі, що дозволить 
створити на Землі суспільство «золотого мільярда» з «найбільш гідними 
представниками». 
Таким чином, від 2012-2014 р. можна чекати неординарних 

міжнародних подій. 
Американський народ цього не допустить? Абсурд? – автор 

згодний із цими твердженнями на 99,995 % – цього не може бути!  
Але все-таки залишається сумнів в 0,005 % і ця мала ймовірність, 
помножена на можливі величезні цілі ініціаторів подій і величезні 
втрати Людства, у сукупності є двома вагомими аргументами для 
розгляду фактів, що побічно підтверджують виникнення Третьої 
світової війни у 2012-2014 рр. за ресурси. Тут наводяться дані про 
можливість негативних подій як попередження про необхідність 
прийняття рішень для пом’якшення їх наслідків. 
Треба нагадати, що народи СРСР ознайомились повною мірою з 

«культурою» цивілізованої Європи під час Другої світової війни: у 
кожній родині СРСР було горе. Я, молдованин, пишаюся стійкістю всіх 
народів СРСР (росіянами, білорусами, євреями, українцями, казахами, 
грузинами, татарами й ін.), що зламали хребет гітлеризму. У наших серцях 
біль мужнього білоруського народу, який втратив тільки вбитими 20 % 
свого населення, і попіл Освенцима, Майданека, Хатині – як уособлення 
«культури» Заходу. Я також вдячний союзним силам за їх вагомий 
внесок у розгром гітлеризму. Автор під час Другої світової війни був в 
окупації. Повторення уроку не потрібне: обстріли; стрілянина з пістолетів 
з вікна будинку п’яних офіцерів, що супроводжувалась веселим реготом, 
по дітях 6-11 років, як по горобцях (одного ранили); голод, небезпека, 
страх. Двічі хрещений – пішли чутки, що нехрещених дітей будуть 
знищувати. Для всіх нас це й було знайомство з культурою Європи. І 
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у свій час ми теж «закидували Європу шапками»... І автор тепер розуміє 
неодноразове скрушне попередження матері в 1970-1980 рр.: «Ти зіткнешся 
з небезпечною «організацією». 
На жаль, сьогодні Європейський Союз не з’єднує, а роз’єднує Європу. 

На зміну Берлінській Стіні прийшла Шенгенськая Зона із зарозумілою 
політикою ЄС відносно інших країн. Європейці явно діляться на 
«старших» і «молодших». Нам це знайоме на практиці. Нам уже 
тлумачили, що ми, «недолюди», повинні служити гноєм для цивілізації… 
Треба звільнити свідомість із павутини неправди, яка обплутала Людство. 
Війни починають не народи, а «Гроші + Влада», причому, в основному – 
за рахунок провокацій. Зараз Третю світову війну провокують «масонські 
гроші, що розважаються + розжиріла масонська влада». Але автор – 
звичайна грішна людина й може помилитися. Висновки повинна зробити 
кожна людина на підставі фактів. Тому перейдемо саме до них. 

Допомога Папи Римського у створенні масонського Світового 
Уряду 
Хоча в лютому й березні 2009 р. Папа Римський стверджував, що у 

фінансовій кризі 2009 р. винен егоїзм світових фінансистів (масонів), 
але вже через 4 місяці (13.07.2009 р.) він же призвав їх створити світовий 
уряд. Папа знає, що, відповідно до Одкровення Іоанна Богослова в одному 
з останніх епізодів Апокаліпсиса, світовий уряд очолить Антихрист. 
Багато пророцтв указують на важливу роль Ватикану у встановленні 
світової влади на чолі з Антихристом. 
Тільки Православна Церква послідовно виступає проти масонства, 

бо з погляду християнства, масонська віра є сатанинською. Масони 
стверджують, що християнство є вкраденою і перекрученою гілкою 
масонства [82], яке має коріння у віруваннях Древнього Єгипту [76, с. 256]. 
У Біблії є масонські цифри – Свята Трійця; відпочинок на 7-й день; 12 
апостолів плюс Христос становлять цифру «13»; Христос був розп’ятий 
на 33 році життя. І знак долара «$» є знаком Сатани ($atan). Тобто, з 
точки зору християнства, уряди беруть $атанинські гроші в борг у 
$атани – для поневолювання власного народу. 
Християнство не проти благополуччя – воно проти добування Грошей 

заради Грошей, коли поруч з ненажерливим добробутом страждають 
люди. Спокусою, Прокльоном і $атаною для Людства є його невгамовна 
спрага Грошей за всяку ціну. Саме це поклоніння $атані приносить 
війни й страждання Людству. Недарма Біблія забороняє кланятися 
Золотому Тельцю, $атані. А хіба не є Гроші масонів уособленням цієї 
спраги, обіцянкою $атани комфортного життя за рахунок інших людей? І 
чи не ведуть нас зараз «Гроші + Влада» у пекло Третьої світової війни? 
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Папство не зробило істотного впливу на події Першої і Другої світових 
війн і не засудило фашизм [84, c. 329, 387]. Папа не засудив війну в 
Югославії, розв’язану протестантом Клінтоном. Католицька церква 
продавала індульгенції; спалювала людей на багаттях; придумала більше 
1 600 знарядь катувань, що ламають ноги, виривають очі, спускають кров; 
прославилася тим, що анти-Папа Іоанн ХХІІІ зґвалтував 800 черниць, 
1 500 незайманих, 2 000 заміжніх жінок та власну внучку Діору [94]. 
Ватикан виявився замішаним (1978 р.) в убивствах [84, c. 378], коли 

гроші Ватикану в банку були використані наркомафією. Виникла 
кримінальна справа. «Двоє Пап підряд умирають при підозрілих 
обставинах, а з ними ще біля тридцяти слідчих, свідків, поліцейських і 
прокурорів» [84, c. 84, 329, 332, 515]. Папи (Павло VI і Павло I) не 
винні в цій афері: їх убили кардинали, щоб сховати злочин [84, c. 83-86]. 
Павло VI був «винний» у зближенні з комуністичними країнами, в осуді 
конфліктів у В’єтнамі й на Близькому Сході. А Павло I почав розслідування 
банку Ватикану й дав секретареві Вильо список осіб з масонів ложі 
«Р2», які підлягали звільненню з роботи [84, c. 84] (навіщо Ватикан 
співпрацює з масонами?). І через кілька днів Павла I знаходять мертвим. 
Вильо заборонив розтин, наказав бальзамувати тіло й забрав ліки [84, 
c. 83-86]. «Кардинал Бенеллі на ранковій конференції сказав: «Ми вражені 
й налякані». Він добре знав убивць і боявся їх більше, ніж прокльону 
Господа» [84, c. 85]. Кого можуть боятися Папа й кардинали? Невже й 
Ватикан настільки «проржавів» масонством? А в 2009 р. Папа закликає 
здійснити заповітну мрію масонів – створити світовий уряд. А у 2009 р. 
католицький банк у Німеччині знову порушив закони етики – вклав 
гроші у виготовлення зброї (826 тисяч доларів)... 
Ватикан скасував переслідування масонів (раніше він спалював їх 

на багаттях), а тепер тісно з ними співпрацює. 
Але дивуватися нема чому: із системної точки зору, для панування 

над світом масони повинні були захопити керівництво ідеологією всіх 
напрямів – католицизму, православ’я, ісламу, комунізму, неонацизму, 
сатанізму, тероризму. Іслам цьому тиску не піддався. А православ’я Росії 
завжди виступало проти масонів, було захищене «залізною завісою», і 
багато хто з його священиків прийняли мученицьку смерть за віру. 
Центральною проблемою людства стають відносини християнського 

світу й ісламу в районі Аравійського півострова. США імпортують 
звідси 55 % нафти, Германія – 75 %, а Японія – 95 %. Зараз ціна на 
нафту визначає рівень життя держави. Щоб знизити ціну на нафту, США 
воювали в Перській затоці вже двічі, але успіхів так і не домоглися. 
ОПЕК твердо стоїть на сторожі своїх інтересів. У цих умовах Людству 
загрожує Третя світова війна за нафту – «вона стає неминучою, але 
тепер уже за володіння нею» [84, c. 332]. Для повного захоплення нафти 
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масонам США потрібен конфлікт. Як Ватикан бореться за мир у 
цьому районі? Адже всі люди – брати, нафта – арабська, і де позиція 
Ватикану стосовно цього питання про справедливість? І отут Папа 
не знайшов нічого ліпшого, як обурити весь світ, привівши слова 
візантійського імператора XVI століття Мануїла II, що Мухаммед приніс 
світу лише «щось зле й нелюдське, таке, як його наказ поширювати мечем 
віру, що він проповідував». Чи сприяє така заява в гарячій точці Землі 
встановленню миру й любові між людьми? Чи не сприяє це інтересам 
масонів? А чому не згадати заодно розквіт інквізиції в XVI столітті з 
1 600 інструментами для катувань, першу загальноєвропейську релігійну 
Тридцятирічну Війну 1618-1648 рр., спалення Дж. Бруно (1600 р.), зречення 
Галілея (1633 р.)? Турецька ісламська партія звинуватила Папу в тому, 
що він трактує історію, як Гітлер і Муссоліні. 

Політичні, військові й економічні події в США 
Смерть президента Кеннеді. Убивство президента Кеннеді було 

виконано в Далласі (розташований на 33º північної широти) через 
2 місяці після його пропозиції об’єднати зусилля США, СРСР й інших 
країн в освоєнні космосу [76, с. 8, 9, 125] і через тиждень після згоди 
на це Хрущова [76, с. 127], Р. Хогленд обвинувачує в убивстві Кеннеді 
ЦРУ й масонів США [76, с. 9, 134-138]. Але якщо в [76] зазначені 
ритуальні масонські причини вбивства, то тепер до них можна додати 
економічні й політичні причини: масони США не бажали мати контроль 
за їх діями на Місяці. Автор був свідком промови Джонсона по 
телебаченню з приводу смерті Кеннеді й дивувався тому, що під його 
«похмурою» маскою ховалася невтримна радість. Автор був обурений 
його небажанням стримуватися й пояснював собі радість Джонсона 
тим, що він зайняв пост Кеннеді. Але в книзі [76, с. 134-138, у розділі 
«Подмигивание»] на фотографії наведене інше пояснення: відразу після 
закінчення жалобної промови Джонсон посміхається конгресменові 
Томасу, який йому підморгує, як би говорячи один одному «Ми його 
зробили!». І правий Р. Хогленд, коли стверджує, що якщо Джонсон і 
Томас організували вбивство Кеннеді, то «вони повинні були очікувати 
чогось неймовірного» [76, с. 138]. 

Неймовірно люб’язні терористи. Організовані за допомогою США, 
а тепер «неслухняні» терористи на чолі з Усама Бен Ладеном «чомусь» 
дуже успішно допомагають США вирішувати зовнішньополітичні 
проблеми: 

1. США ввели свої війська в головні нафтоносні райони Землі (за 
допомогою міжнародного співтовариства й навіть країн СНД) і забезпечили 
собі переваги у випадку виникнення ускладнень. 

2. США розосередили свої військові сили по усьому світі й зробили 
внутрішню військову мобілізацію «під погрозою тероризму». 
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3. США «під погрозою тероризму» розосередили на власній території 
кілька мільйонів покликаних на військову службу резервістів; побудували 
на своїй території укомплектовані персоналом величезні в’язниці, які 
поки що пустують; концентраційні табори, що не працюють; 
непрацюючі, але укомплектовані персоналом гігантські крематорії 
й запаслися 1 млн гігієнічних пластмасових трун – у передбаченні 
глобальної катастрофи й масонської фашизації суспільства. У США був 
прийнятий «Акт національної безпеки», що дозволяє вторгатися в приватне 
життя громадян, усуває судовий нагляд за поліцією й розвідслужбами, 
дозволяє підслуховування телефонних розмов і розкриття електронної 
кореспонденції. Все це – непогана підготовка до фашизації власного 
народу. 

4. «Терористи» дозволяють терміново побудувати глобальну систему 
ПРО, а додатково – побудувати на кордоні з РФ ПРО – проти «терористів», 
але якщо знадобиться, то й проти Росії. 

5. Здійснюється шантаж Ірану – за обвинуваченням у «тероризмі» й 
«ядерному озброєнні». А як може бути інакше, якщо Іран займає 2-е місце 
за видобутком нафти в ОПЕК? І ніхто не замислюється: а що ж 
робити Ірану, якщо в арабському світі на його порозі господарює армія 
США? А перед цим був безпідставний шантаж Іраку... Ми вірили, що в 
Іраку розробляється біологічна і ядерна зброя, а потім – у те, що її там 
просто не знайшли, але тепер її треба терміново «пошукати» в Ірані... 

6. «Неслухняні» терористи вмішуються у внутрішні справи держав-
суперників США (Усама Бен Ладен чотири рази відвідував Чечню; війна 
велась під керівництвом президента-кавалера-масона Єльцина; гроші в 
Чечню надходили терористам навіть з Росії – мільярди доларів). Усе 
це – непогане «підштовхування» Росії до війни з арабським світом. 
Аналогічна задача ставилась в Югославії. Бо дуже хочеться, щоб Росія 
проливала кров за інтереси масонів США. Подібних провокацій слід 
очікувати й далі. 

7. На додаток до сказаного «неслухняні терористи» мають можливість 
загрожувати будь-якому району Земної кулі невідомими «карами», 
включаючи ракетну, бактеріологічну, хімічну, космічну атаку, кібер- і 
нанозброю. Терористи також «не дозволять» США вивести свої війська з 
нафових районів Землі. 

І невідомо кому це вигідно? А авторові незрозуміло, кому служать 
розвідувальні й аналітичні органи країн світу! Цих «терористів» 
треба зробити «Героями США»! 
Заради таких «вигод» масони США й ЦРУ пішли на руйнування 

терористами двох хмарочосів Нью-Йорка 11 вересня 2001 р. і на загибель 
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3 000 співвітчизників з наступним пролиттям іудиних сліз і підморгуванням 
один одному. 
Як легко забули, що США «допомогли» Росії в розвалі СРСР. У 

результаті розвалу СРСР Росія опинилась у рамках XVI століття! А 
зараз Росія допомагає США затвердитися в нафтових районах, безкоштовно 
пропускаючи через свою територію військові вантажі США в Афганістан! 

Зацікавленість США в Третій світовій війні. США і Європа 
споживають значно більше, ніж виробляють працею. І цей період 
закінчується. Монополія у технологіях та шахрайська грошова система 
масонів вичерпала себе. Країни Землі нагромадили зараз величезну 
купу доларів й у будь-який момент можуть «пред’явити рахунок» «$атані». 
Найгострішим питанням для Людства на 2000-2050 рр. стає сировина, 
а особливо – НАФТА та ГАЗ. Це стержень економіки: паливо, 
електрична енергія, металургія, хімічна промисловість, ліки, посів 
сільськогосподарських культур, опалення, пластмаси, електрична ізоляція, 
конструктивні матеріали. Їх відсутність викличе крах цивілізації, 
голод, необхідність цілковитої перебудови економіки, що особливо 
буде відчуватись розвиненими країнами, звиклими до комфорту. Ефект 
буде не менший, ніж від появи планети Нібіру. Запевнення, що нафти ще 
вистачить на 150 років є невірними: при теперишніх темпах споживання її 
вистачить на 20-30 років. Тому там, де є на Землі нафта, слід очікувати 
Грошей, провокацій та армію масонів США – під благородними 
гаслами. Не треба брати участь у «миротворчих акціях» масонів за 
нафту. І недарма з держав СНГ масово вивозився метал. 
Ще 5-10 років й економічне становище розвинених країн може круто 

змінитися. У США, крім Росії, з’явилися потужні конкуренти в Азії й 
Латинській Америці. Тому США, як повітря, потрібний військовий 
конфлікт для розв’язання всіх проблем. І США до цього готові, мова 
йде лише про «економічне» приєднання до США «сировинних ресурсів», 
у першу чергу – нафти. 

Військова програма США. США готові вести військові операції 
на морі, на суші, у повітрі, у кіберпросторі й космосі. Три кандидати в 
президенти США (включаючи Б. Обаму) обіцяли підготувати США до 
відбиття агресії з космосу, тобто обіцяли підготувати космічні війська! 
Але війська, як відомо, можуть захищати, але можуть і нападати... США 
розгорнули свої військові сили по всьому світі. Всупереч умовам ДОВСЕ 
(«Договор про Обычные Вооруженные Силы в Европе», 1990 р.), які 
РФ виконує, Захід нарощує свою військову присутність по периметру 
російських границь й досяг у цьому значної переваги на свою користь, 
що викликало протест РФ. 
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У листопаді 2008 р. декільком мільйонам звільненим у запас і 
військовим пенсіонерам США прийшли повідомлення, що вони повинні 
пройти трирічну військову службу [83] – це охоплює й 2011 р. Востаннє 
щось подібне відбувалося в 1941 році. У ЗМІ США склалося враження, 
що США готові інсценувати ядерний або біологічний удар по США 
для виправдання початку Третьої світової війни. Експерти вважають, 
що США готуються до війни з іншою державою, гігантського цунамі, 
геологічної катастрофи, терористичного акту чи репресій з величезними 
втратами: 

– а в одному зі складів виявлено від 500 000 до 1 000 000 трун. 
Це не єдиний склад, тобто загальний рахунок заготовлених трун іде на 
мільйони; 

– склади трун перебувають, як правило, поруч із недавно збудуваними 
спорудами, що нагадують концтабори – з бараками, обнесеними 
заборами з колючого дроту і вишками; 

– у 2008 році в США ударними темпами було побудовано більше 
160 в’язниць, з яких 90 % є порожніми, але повністю укомплектовані 
персоналом. Також було побудовано кілька гігантських крематоріїв, 
серед яких жоден не працює, хоча всі готові до експлуатації. 
Уряд США відмовчується про значення цих приготувань. Але 

розпорошення населення та внутрішня мобілізація практично відбулась – 
і якраз на 2012 рік. 

Масони планували створити Світовий уряд у 2000 р. Згідно з 
[84, с. 362, 366] Третя світова війна повинна відбуватись у 2003-2030 рр. І 
автор вважає, що Третя світова війна вже давно йде. 

Зараз 2009 р. І хіба можна зрівняти завоювання Чингісхана й 
А. Македонського з нинішнім пануванням у світі США? Хіба зараз 
США не правлять практично світом за допомогою доларів? Хіба зараз 
США не очолюють ООН з масонськими емблемою й прапором, і чи не 
вони приміряються очолити «світовий уряд», «запропонований Папою»? 
Чи не вони дають команду, що садити на полях Україні? 
Замість бойової зброї при цьому в основному використані долари 

США. І чим отримана перемога над СРСР гірша за битву при Канах? 
Втім США також готові розв’язати це питання «гарним старим методом». 
Чому ці диверсійні політико-фінансово-економічно-інформаційно-військові 
методи не вивчають Генеральні штаби й військові Академії всього 
світу? Звідки така скромність у Ротшильдів і Рокфеллерів? Запроданець-
керівник коштує значно менше за атомну бомбу, а шкоди власній державі 
принесе більше. У військових академіях, крім воєнних дій, варто вивчати 
політичну, фінансову, економічну й інтелектуальну експансію як не менш 
небезпечний сучасний вид військового мистецтва поневолювання народів. 
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Армія «суперника» США не веде бойових дій, «пильно охороняє свої 
кордони», а за її спиною країна вже економічно переможена – Україні 
досить поглянути на нинішній стан її військ. Підрив економіки забезпечує 
перемогу над армією. І хіба вона практично не розгромлена без усяких 
бойових дій? Так чому цей вид діяльності не враховують військові 
відомства? 
Замість диверсантів використовуються зрадники – масони-керівники з 

невгамовною спрагою збагачення й особистої кар’єри. Саме у вищих 
колах найбільшою мірою розвинені кар’єризм і масонство. Щось не чутно 
про масонів з «народу» – робітників, селян, рядових продавців й інженерів. 
Вони масонам не потрібні, тому що вони – раби. Це ясно демонструє 
«любов» масонів до народу і їх «благодійні» справи. Чим відрізняється 
доведення до руйнування державних підприємств із наступною їхньою 
приватизацією від дій диверсійних груп супротивника? Чому допускається 
явище «рейдерства», коли «невідомі» банди силою захоплюють в Україні 
підприємства? 
Не довівши справу до прямого військового зіткнення з основними 

суперниками, іде військова боротьба США за головний сировинний 
ресурс – нафту, тому що в основному від нафти залежить економічний 
стан держави і його військова могутність. І це головне завдання 
зараз практично виконане. Залишився Іран. Але за допомогою «обуреного 
світового товариства» та нових провокацій і ця проблема буде розв’язана – 
у війні 2012-2014 рр. 
Звичайно політика спрямована перш за все на захист економічних 

інтересів держави. Але в Україні «еліта» захоплена привласненням та 
вивезенням державних багатств і металу за кордон перед Третьою світовою 
війною. Державні установи часто підтримують закордонні розробки, 
бо за це отримують фінансову винагороду. На кого все це працює? 

Гроші вирішили масонам проблему політичного й економічного 
підпорядкування держави США, підкорили ООН, допоможуть створити 
«світовий уряд» (за «пропозицією Папи»), допоможуть знайти «спільників» 
і управляти Землею. Треба тільки на кожному ієрархічному рівні держав 
захопити за допомогою доларів командні пости. 

Зараз $атанинські Гроші знущаються над нами: у нас з’явились 
власні нацисти (за що стільки людей загинуло у війні?), хтось нам виховує 
молодь у дусі фашизму та сатанізму, фашисти проводять демонстрацію в 
Києві, США безкоштовно перевозить військові вантажі через територію 
РФ (за що воювали в Афганістані?), йде безглуздна перебудова всього 
навкруги, організовують поразку РФ в Чечні тощо. 
У великій мірі держави «Великої сімки» (10 % відсотків населення, 

60 % всіх фінансів світу) багатіють не внаслідок надзвичайної працездатності, 
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а через банки, які надають кредитти під 10-12 % за право контролю за 
бюджетом та фінансовою системою держав [84, c. 283]. Одразу запускаються 
механізми ослаблення національної валюти та зарплати населення [84, 
c. 283]. За 10 років «демократії Єльцина» вартість сталі на світовому 
ринку різко знизилась, а автомобілів, тракторів, комбайнів – дійшла да 
300-500 тис. доларів США [84, c. 283]. І Росія змушена їх купляти, 
тому що за рекомедаціями «економістів» Гайдара, Чубайса, Лівшица, 
Чорномирдіна знищила власне виробництво. Розділені держави СРСР 
швидко перетворились у «бананові республіки» третього світу [84, c. 283]. 
Але не треба «звалювати» тільки на масонів власну розруху: лише розрив 
налагоджених зв’язків СРСР може дати зниження об’єму виробництва 
в кілька разів. Це й був потужний економічний тиск до об’єднання на 
інтернаціональній основі. Але керівники-комуністи-«інтернаціоналісти» 
держав СНГ, які «дуже люблять народ», були в захваті від зовсім інших 
справ... Цим й скористались масони. 

Масони України та Росії посилено, наче на замовлення, провокують 
війну між українцями та росіянами [92] – бо це вигідно масонам США. 
Хто з масонів першим вчинить провокацію? 
Чи цього не може бути? Але чи не масони Росії вчинили потужний 

економічний тиск на Білорусію, яка єдина з республік СРСР показувала 
усім приклад – не руйнувала власної економіки й не брала позики 
МВФ? Гроші масонів «пахнуть» кров’ю, зрадою, провокацією та 
шахрайством! Гроші масонів спочатку зруйнували СРСР, а зараз руйнують 
кожну республіку окремо. 

І зараз тільки ядерний щит Росії є реальним захистом усього 
Людства, включаючи народ США, від сатанистської влади масонів. 
І ЗМІ нема чого дивуватись, що проти протоколу і за нереалізовану 

ще пропозицію (скоротити до 85 % ядерний арсенал) президент США 
Б. Обама отримав Нобелівську премію як «борець за мир» – цього 
вимагав термін переговорів з Росією щодо зменшення ядерного озброєння. 
Бо масонам США дуже заважає ядерний щит Росії. А хто зможе 
відмовити у розброєнні Нобелівському лауреату? Як би виглядала тоді 
Росія? І Росія «не підвела» – висунула «зустрічний план» скорочення 
в три рази ядерного потенціалу. Але чи не досить того, що Україна 
склала перед масонами свою ядерну зброю, яка була третьою за 
потужністю у світі? Автору незручно так тлумачити події, бо йому 
подобається Б. Обама, його сімья та дві доньки – Малія та Саша. Але 
треба врахувати й те, що в Інтернеті було повідомлення, ніби за даними 
російської розвідки, група конгресменів США погрожувала Б. Обамі 
участю Кенеді (причина невідома). 
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Керуюча роль масонів у космічній програмі США [76]. Всіх масонів 
поєднують глибокі єгипетські коріння [76, с. 9, 288]. Майже «усі, хто 
займав у НАСА хоч яку-небудь важливу посаду, у тій чи іншій мірі 
були пов’язані з Ложею (масонів – КВ)» [76, c. 260, 287], а при відборі 
астронавтів у США «явні переваги віддавалися франкмасонам» [76, 
c. 285]. У космічній програмі США настирливо повторюються масонські 
цифри 33 й 19,5º (число 33 «є головним ритуальним числом для всіх 
трьох груп» масонів НАСА [76, с. 12]. 
Очевидно, що три групи масонів НАСА («маги» з віруваннями масонів 

Древнього Єгипту, сучасні «масони» й «наці» з їхнім шануванням Гітлера 
[76, с. 9]) об’єдналися в ім’я захоплення всесвітньої влади, тому що всі 
групи масонів мають египетскі корені [76, c. 287-288]: автоматичний 
апарат «Сервойер-3» сів 20 квітня 1967 р. на Місяць – у день народження 
Гітлера при зірці Алнитак (пояс Оріона) на 39º = 2 · 19,5º; Апполон – 16 в 
1972 р. також був посаджений на Місяці в день народження Гітлера 
[76, с. 295]. Таким чином, групи масонів різних напрямів знаходять між 
собою розуміння. Настирливе повторення масонських цифр, увічнення 
пам’яті Гітлера мають практичну мету – підтвердити могутність 
масонів, мати засіб залякування непокірливих. 
У книзі [76, с. 15] Р.С. Хогленд і М. Бара повідомляють про 

дослідження (НАСА, Білим домом, Міністерством оборони США, інститутом 
«Брункінгс») впливу інформації про інопланетян на можливість соціальних 
катастроф. Дивна радіотрансляція «Війни світів» О. Уэлса (1938р.), що 
ввела в паніку більше мільйона людей на північному сході США, на 
думку Хогленда, «була військовим психологічним експериментом» [76, 
с. 118-119]. Р.С. Хогленд і М. Бара попереджають, що НАСА засекречує 
дані щодо Місяця й Марса для забезпечення панування на Землі [76, 
с. 12-13]. Багато про що говорить і гіпнотизування космонавтів США 
[76, с. 223-225], щоб вони не могли сказати, що справді бачили й що 
робили на Місяці. 
Анонімне джерело повідомило Хогленду, що косміний телескоп США 

«Хаббл» у майбутньому «Новому світовому порядку» (це масонський 
термін) буде використовуватись як лазерний індикатор у хмарах «для 
підробки Другого пришестя!» [76, с. 115]. Дивні ідеї для великої держави – 
«Новий світовий порядок» й імітація Другого пришестя, чи не правда? 
Р.С. Хогленд відзначив дивну назву «Арес» (грецький бог війни) нового 

проекту 2006 р. для переміщення великих вантажів на Місяць і Марс 
[76, с. 526-527] і висловив здивування: чому в 2006 р. так поспішно 
відновлені польоти на Місяць і Марс [76, с. 528], адже новий політ на 
Місяць планувався в 2020 р. [76, с. 528], а відновився на 14 років раніше 
(у 2006 р.), що у два рази скорочувало строки затвердженої програми. 
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Тим часом є пояснення: 2020 р. занадто відстає від 2012-2014 р. у зв’язку 
із пророкуваннями щодо планети Нібіру. І в жовтні 2009 р. США 
запускає найдосконалішу пілотовану космічну ракету «Арес» довжиною 
100 м із твердженням про «крайню відсталість НАСА в ділянці 
проектування ракет»… 
У 2006 р. було затверджено створення пілотованого апарата Оріон: 

«Апполон і стероїди» [76, с. 526-528]. Стероїд – це ліки. Слово «стероїд» 
«з дивним підтекстом запропонував глава НАСА М. Гріффін» [76, с. 12]. 
Астероїд – це невелике планетоподібне тіло Сонячної системи; має 
назву; орбіта його відома й розраховується; загальна маса всіх астероїдів 
становить 4 % маси Місяця. А поруч із «видаленням космічних тіл від 
Землі» цілком може перебувати й «націлювання астероїдів на Землю»… 
Підтекст слова «стероїди» звучать як «ліки з астероїдів» – такий гумор 
у масонів. Кого масони збираються «лікувати» астероїдами на Землі? 
У 2009 р. США бомбардує Місяць кінетичним снарядом масою 2 тонни з 
утворенням на Місяці кратера діаметром 5 км – нібито в пошуку води 
на Місяці – в умовах вакууму. А Місяць не має навіть атмосфери! 
Цей експеримент дуже схожий на спробу точного бомбування Землі 
«стероїдами». 

Охоплення страхом і непевністю найбільшої кількості людей 
[78-81]. На 2012-2014 рр. створена велика концентрація «страхіть» – з 
опорою на наукові дані й пророкування. Непевність народів у завтрашньому 
дні створюється повідомленнями про кінець світу – Апокаліпсис, планету 
Нібіру на 2012 р., астероїди, комети, космічні катастрофи 2012-2014, 
2029, 2050 рр. 
Наприклад, планета Нібіру сузір’я Оріон пройде крізь орбіту Сонця 

під кутом 33º («33» – масонське число [76, с. 285]). За повідомленням 
НАСА планета Нібіру спостерігається з травня 2009 р., її будуть усі 
бачити з травня 2011 р.; 21.12.2012 р. на Землі почнуться землетруси; 
14.02.2014 р. – найгірші події (зрушення тектонічних плит, зсув полюсів); 
після 01.07.2014 Нібіру не буде тероризувати наш світ і рушить геть із 
нашої частини Галактики. У результаті впливу планети Нібіру виживе 
приблизно кожна десята людина планети. НАСА на той же період 
повідомляє про вихід з ладу усіх трансформаторів на Землі... І наче це 
не стосується усіх науковців Землі, які займаються чим завгодно, лише 
не питаннями погроз Людству. 

4.10.2009 р. українським телебаченням в одній передачі було повідомлено 
про три варіанти повного знищення планети Земля з наступною 
заспокійливою заявою усміхненого астролога. У кінотеатрах пішла 
демонстрація фільму «2012». 
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Пророкування Павла Глоби: «Світ зіштовхнеться з небаченою 
кризою, що почнеться після приходу 44-го президента США. На це є 
вказівка російського астролога В. Немчина – він назвав його «чорною 
людиною». Для Б. Обами найважчим стане 2011 р. – його життя буде 
під загрозою. Гороскоп Б. Обами дивно схожий на гороскоп Д. Кеннеді. 
США чекає велика депресія, країна поступиться лідерством. Найважчий 
час для США наступить після Б. Обами. Більш сумне майбутнє очікує 
Євросоюз. Розпадуться військові й політичні союзи, у тому числі й НАТО. 
Україна розпадеться на три частини, дві з яких увійдуть до складу 
Росії. У 2014 р. людство впритул підійде до Третьої світової війни. 
Але до 2014 р. війни в Росії не буде». 

26.10.09 р. на телебаченні виступає академік і повідомляє, що на 
2011-2012 рр. (до чого ж «удала» дата!) варто очікувати атаку ожилих 
вірусів з льодів Арктики, що тануть, і до яких людина не має імунітету. Й 
існуючі віруси пташиного й свинячого грипу теж активізуються (й 
обов’язково на 2011-2012 рр.!). При цьому не згадується, що Земля не 
перший рік зустрічається з айсбергами, танення яких до 2009 р. чомусь 
не призвело до катастроф. 

Влада Грошей [85]. Долар США є основною валютою світу й складає 
більше 50 % від загальних валютних запасів. Нині 30-50 % доларів ідуть 
за межі США. Щодня для виготовлення доларів ФРБ США витрачає 18 
тонн фарби. Приріст резервів валюти поза США становить 63 % у євро, 
37 % – для підтримки долара. Хто гадав, що Росія буде підтримувати 
долар США? Але вона підтримує – вимушено! Розмір валютних резервів 
світу досягає $7,3 трлн. Росія має валютні резерви: 47 % – у доларах 
США, 42 % – у євро, 10 % – у фунтах стерлінгів. 

США і Європа офіційно – християнські країни. Вони бояться 
числа $атани 13, тому що в п’ятницю 13-го: розіпнули Христа, Адам 
й Єва покуштували заборонений плід, Каїн убив брата Авеля. У деяких 
готелях навіть немає 13-го поверху. Але жодного християнського символу 
на доларовій купюрі немає. Немає хреста, зате панує сатанинське 
число 13. Пояснюється це тим, що масони, які малювали долар, – 
супротивники Христа. США спочатку складалися з 13 штатів (за числом 
колін ізраїлевих плюс тринадцяте: духовні іудеї – масони). Принцип 
керування той же: місцеві закони й загальний федеральний центр. Така 
ж структура у Федерального Резервного Банку США. 
У лівій частині однодоларової банкноти США (рис. 24.1), виконаної за 

задумом С. Макроновского (він же – масон М.К. Рерих) і розпорядженням 
майбутнього віце-президента США масона Генрі Уоллеса, зображена 
усічена піраміда – найдавніший символ жерців Єгипту, що сформували 
й саме іудейське царство, й іудаїзм як релігію. 
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Рис. 24.1. Один долар США 

 
Рис. 24.2. Зірка Давида 

 
Рис. 24.3. Піраміда й орел 

 
Рис. 24.4. Прапор США 

 
Усічена піраміда складається з 13-ти цегельних ярусів, де кожна 

цегла позначає окремий народ або державу. Називають її «пірамідою 
Ілюмінатів». Структура ілюмінатів складається з 13 ступенів посвячення в 
істину. Це ціла група масонських лож. У вершині – трикутника (ще 
один масонський символ!) – око. Фахівці називають його по-різному: 
«Всевидюче і Всезнаюче Око» «невидимого правителя» усім світом, око 
«Великого Архітектора Всесвіту», «око Люцифера», тобто Сатани 
(рис. 24.2). Якщо зобразити іудейський символ – зірку Давида на шість 
кутів, то з літер у вершинах трикутників можна утворити слово M.A.S.O.N. 
Символ «вершини» увінчаний латинським написом з 13-ти літер: «Annuit 
Coeptis» – «благословенні всевишнім», що підкреслює, якому «обраному» 
класу дано правити світом. Під пірамідою написано «Novus Ordo 
Seclorum» – «Новий Світовий Порядок» (рис. 24.3). 
У центрі зображений «американський» орел. У дзьобі він несе стрічечку, 

на якій написано (13 літер): «E PLURIBUS UNUM» – «Один над 
множиною». Впадає в око настирливе повторення «масонського» числа 13, 
що означає 13 ступенів посвяти в істину: 13 листків у гілці акації, 
13 бутонів на гілці, 13 стріл в лапі орла, 13 смужок на прапорі у нього 
на грудях, 13 п’ятикутних зірок над головою орла, 13 сходів у піраміди, 
13 літер у словах над пірамідою, 13 літер у словах над орлом. Стріли 
в лівій лапі орла символізують знання й сили, покликані втихомирити 
або вмертвити ворогів. 
На державному прапорі США є 13 біло-червоних смуг (рис. 24.4); 

якщо виміряти ширину купюри $1, то одержимо 66,6 мм. «Число Звіра» 
666 згадується в Біблії як ім’я Сатани. Випадковий збіг? Люди, які 
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стояли за Рерихом, вибрали однодоларову купюру, тому що надавали 
одиниці сакральне значення. Головну таємницю Рерих зашифрував у 
центрі купюри у вигляді одного речення із трьох написів: «США + 
Ми віримо в Бога + Один долар». 
Вся масонська система на різних рівнях керування дають різну систему 

знань. Рабовласникам дають знання про те, як управляти людьми; 
рабам же дають лише знання, необхідні для роботи раба – як ростити 
рис і т. д. Але боротьба за волю ставала непримеренішою, і рабовласники 
замінили кайдани на кредити з високим позиковим відсотком. При цьому 
90 % доларової маси створюється як кредитний борг, що повертається 
з відсотками. Але грошей для відсотків просто не існує. Тому повернути 
всі доларові борги неможливо. Долар – це засіб поневолювання всього 
людства масонами – власниками Федерального Резервного Банку США. 
На новій українській купюрі вартістю в 500 гривень (рис. 24.5) на 

будинок Києво-Могилянської академії напливає масонський символ – 
«око Люцифера», поміщене в центр трикутника і зображене на доларових 
банкнотах США. «Хто продав Україну за 500 гривень? І на що натякнув 
нам всім НБУ? На те, що Києво-Могилянська академія є масонським 
навчальним закладом, чи на те, що економіка України вже цілком 
перебуває під контролем масонів?», – пише із цього приводу сайт «Обком». 
На монетах України праворуч від року випуску з’явився масонський 

символ – квітка. 
А яке має відношення ООН до масонів? Емблема ООН (рис. 24.6) 

підготовлена Керівництвом стратегічних служб США у квітні 1945 р. у 
вигляді земної кулі з двома маслиновими гілками: число листків в 
одній гілці дорівнює 13, число «ієрархічних рівнів» листів – 7. Обидві 
цифри – масонські й призначені для підтвердження могутності масонів. 

 

 
Рис. 24.5. Купюра України 

 
Рис. 24.6. Эмблема і прапор ООН 

 
Особливості поширення доларів США [86]: 
– Долари друкуються приватною конторою – Федеральним Резервним 

Банком США (ФРБ) з 12-ти відділень без якого-небудь контролю з 
боку уряду США. Ці долари не підкріплені ні товарообігом США, ні 
золотим запасом. 

– Всі гроші, які беруться урядом США в борг у ФРБ під відсотки, 
забезпечуються державними гарантіями США. 
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– Кожен долар, що друкує ФРБ США, дається в кредит. Кожен 
кредит повинен бути повернутий з відсотками. Для кредитів (на строки 
від 10 до 30 років під відсотки від 7 до 20 % річних) відсотки можуть у 
2,5-4 рази перевищувати суму кредиту. 

– Весь світ винен ФРБ в 2,5 рази більше, ніж взагалі існує 
грошей, тобто віддати борг фізично неможливо. Навіть держава США 
має величезні борги перед ФРБ. Для відстрочки банкрутства всіх перед 
всіма ФРБ США щороку друкує мільярди нових нічим не підкріплених 
доларів, щоб створити грошову масу, необхідну для виплати боргів і 
відсотків за торішніми кредитами. Але ця маса знову дається в кредит, 
заганяючи цивілізацію в остаточне рабство. 

– Собівартість друку 100-доларової купюри – 3 центи. А ціну 
долара (його курс) можна регулювати штучно, зменшуючи або збільшуючи 
кількість доларів на ринку. Це виконується такими організаціями, як 
ФРБ, МВФ, ВБ, які належать тим самим людям. Для створення хвилі 
банкрутств (приватних осіб, підприємств, банків і держав), досить лише 
перестати видавати нові кредити й приймати платежі за старими, накачуючи 
долари в сховища ФРБ, МВФ, ВБ. І цей крок робився неодноразово – 
у 1907 році в США, у 1914 році в США, 1928-1932 року в США. Нинішня 
криза 2009 року теж почалась з банкрутства банку США Lehman Brothers 
15 вересня 2008 р. 

– Сьогодні долар є міжнародною валютою. Це уможливлює штучне 
створення кризи в планетарних масштабах. 

Світова фінансово-економічна система. Матеріальною основою 
масонської могутності є гроші й створена ними фінансова система – 
ФРБ, МВФ, ВБ. Більдербергський клуб (неофіційна щорічна конференція 
130 учасників з найбільш впливових фінансових і політичних діячів) 
трактується як таємний світовий уряд. Зараз наступив переломний момент: 
дуже великі гроші хочуть керувати Світом. 
Їхня стратегічна мета – захоплення фінансової, економічної й політичної 

влади на Землі й установлення «нового світового порядку» на нелюдських 
принципах рабовласництва. Методологія відпрацьована по США – там 
уперше влада захоплена масонами. А тепер досвід переноситься на 
найближчих сусідів США та на народи Землі. 
За типовим сценарієм національному уряду дається кредит на «реформи» 

та «розвиток» з фантастичною сплатою послуг «радникам даної держави», 
які, у свою чергу, керують «місцевими чиновниками». Частка виділених 
коштів наперед призначається для «розподілу» місцевою владою. В умови 
«кредиту» входить також контроль за економікою та «де й що купляти», 
тобто це звичайнісінький продаж власних послуг, товарів чи «впливу». 
Світовий уряд керує національними урядами й видає основні ключові 
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документи держави. Так проводились реформи у Росії, в СНГ, Латинській 
Америці [87]. На «зелені папірці» йде підкуп урядів. Із системної 
точки зору – навіщо витрачати мільярди на війну, якщо папірцями за 
собівартістю 3 центи за 100 доларів можна розв’язати ті ж проблеми, 
але значно дешевше? Ніхто не хоче задати собі прості питання: 

1. Як така могутня держава, як США, стала боржником приватної 
маленької масонської контори – власного Федерального Резервного 
Банку (ФРБ), який розташований на території США й випускає лише якісь 
зелені папірці? Є таким же банкрутом ФРБ, чи в нього «усе в порядку»? 

2. Чому вважають за можливе брати багатомільярдні позики у відомого 
банкрута – США (при наявності в Японії, Китаї, Росії банкнот США на 
суму вже 5 трлн доларів)? Чому в міжнародних відносинах папірці 
замінюють золото? Чому злодійським правилам ФРБ повинні підкорятися 
народи Землі? Кому це вигідно? 

3. Чому Гітлер друкував фальшиві фунти стерлінгів (у той час це 
була світова валюта) для підриву економіки супротивника, й де гарантія, 
що ФРБ не може надрукувати зайвих «зелених» папірців? 
У структурі золотовалютних запасів Китаю золото становить 1 %, 

Росії ($ 413,4 млрд) – 4 %. Близькі значення мають Японія, Індія, Тайвань, 
Сінгапур. Золото США становить 67,5 %. США можуть піти на 
гіперінфляцію: це знецінить борги США й здешевляє робочу силу. 
США не бояться інфляції своїх доларів, бо мають достатній золотий 
запас, – інфляції долара боїться вся Земля. Зараз навіть усього майна 
США (включаючи землю й заводи) не вистачить, щоб розплатитись за 
випущені зелені папірці. 
США експортують інфляцію, а в самих її немає. Фінансова громадськість 

світу обурена поводженням США, але нічого не може зробити. 
Розглянута проблема набагато складніша, але все ж настав час 

переходити у відносинах між державами на матеріальне забезпечення 
грошей. Першою отямилась Європа – перейшла на «євро». Іран переводить 
свої долари в «євро». Аналогічне рішення приймають країни ОПЕК. 
Існує проект заміни долара на «Амеро». Домовилися (12.10.09) про єдину 
грошову одиницю союз країн Латинської Америки (ALBA). Росія, Китай і 
Японія можуть стати заручниками своїх величезних запасів доларів. 
Але економічні процеси не можуть бути зупинені. Тому вживають 
часткових заходів: РФ преводить частину своєї валюти в канадські 
долари, Китай – у євро і японські ієни. Але час паперових грошей 
пройшов. Стабільних паперових грошей більше немає. Тому приватному 
інвесторові в такій ситуації треба бігти від будь-якої валюти: євро теж 
може бути девальвований з метою стимулювання економічного росту 
Європи. 
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Генетична афера – інструмент харчового контролю над суспільством 
для майбутнього «єдиного уряду» [88]. Один літній канадський фермер 
повідав наступне: 

«15 років тому в Канаді за сприяння держави почалося кредитування 
фермерів. За 5 років близько 85 % фермерів було втягнено у великі 
борги. А потім держава за один сезон зробила на них потужний тиск, і 
багато хто не зміг погасити взяті кредити. Банки стали відбирати 
заставне майно. Але тут з’явилася корпорація, яка рятувала фермерів 
від проблем з банками за умови, що фермери повинні сіяти генетично 
змінені рослини (пшеницю). Особливістю цих рослин було те, що на 
наступний рік їхні насіння не проростали, і фермерам доводилося 
знову купувати генетично змінене насіння. За кілька років зникли 
запаси «звичайного» зерна Канади. Тепер якщо ця корпорація вирішить 
улаштувати голод у Канаді, – вона просто не дасть зерна на посів». 

15 років тому з’явилися надзвичайно багаті фірми – підставні фігури 
фінансово-промислових груп. Вони скупили майже всіх конкурентів за 
біотехнологією й генетично зміненими продуктами. Зараз десяток 
фірм у світі контролюють харчові ресурси на планеті – більше 40 % 
виробництва генетично зміненого зерна. У Канаді й інших країнах може 
бути влаштований ГОЛОД – для регулювання чисельності населення, 
політичного тиску, геноциду непокірливих народів. 
Але дана тема – це табу в ЗМІ й Інтернеті. Учені б’ють тривогу, 

але їх не чутно в шумі про можливі мутації людини в результаті зміни 
ДНК рослин та про надприбутки фірм. Насправді обмін між ДНК людини й 
рослин неможливий. Якби людське ДНК могло одержати частину ДНК 
помідора – воно б давно його одержало, і по всій планеті ходили б 
червоні «люди-помідори». Зазначений шум є спецоперацією з приховання 
дійсних цілей: суть біологічної революції не в грошах, а у владі, 
контролі й у рабстві, у створенні продовольчого й політичного 
контролю над цілими країнами. 

Масони України 
Багаторічне дослідження колишнього співробітника британських 

спецслужб Джона Колемана «Комітет 300» розкриває таємниці Світового 
Уряду масонів у складі 300 людей. Несподіване число 300 виникло в 
українському контексті. У 1999 році в Україні була зареєстрована 
Міжнародна громадська організація ордена Тамплієрів – «Пріорат України» 
[89]. З тих пір його членами стали близько 300 вищих керівників України 
[89; 90]: парламентарі, міністр оборони; начальник генштабу; голова 
СБУ; заступники голови СБУ; генерали й полковники СБУ; начальник 
Національної академії Оборони України; начальник Головного керівництва 
щодо боротьби з корупцією й організованою злочинністю і т. д. 
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Доведення членства в масонській ложі 300 високопоставлених 
керівників України привів лідер соціалістів України А. Мороз [90]. Він 
продемонстрував фотографії посвячення в лицарі ордена першого 
Президента України Леоніда Кравчука, екс-міністра оборони Івана 
Кураса та ін. й уточнив, що керівництво масонів перебуває за кордоном. 
А. Мороз зажадав, щоб масони-керівники України покинули державну 
службу. Але перший Президент України Л. Кравчук не вважає організацію 
«Орден Святого Станіслава», до якої він належить із 1999 року, 
масонською ложею. Л. Кравчук назвав Орден позитивною організацією. 
За його словами, в Орден входить багато українських політичних діячів, а 
також бізнесмени, що займаються доброчинністю. 
У національному інституті україно-російських відносин при Раді 

національної безпеки й оборони України пройшов «круглий стіл» на 
тему «Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті 
стратегії соціально-економічного розвитку України». Секретар Ради 
Безпеки України (СБУ), екс-шеф держбезпеки Е. Марчук запропонував, 
що якщо вже «світовий уряд» не противиться планам Москви побудувати 
газопровід в обхід України, то співробітництво Києва з масонами 
треба припиняти, а також призвав відмовитися від глобалістичних 
цінностей у керуванні державою. 
Відомо, що батько вбитого журналіста Георгія Гонгадзе був масоном, 

але масонський напрям у розслідуванні злочину ігнорується. 
Економіка України 
Народи США, Росії, України, ставлячи масонів на чолі урядів, по суті, 

підтримують нікому не відомі цілі закордонних керівників масонів. 
Керівництво України під виглядом реформ зруйнувало економіку, керування 
й соціальні стандарти власної країни. Ми успішно перетворюємося в 
сировинний придаток Зарубіжжя. Наші парламентарії «граються в 
парламент» на тлі неухильного економічного поневолювання країни й 
зменшення населення. За 18 років – жодного напряму розвитку економіки 
чи принаймні збереження існуючого майна України. Основною функцією 
Верховної Ради стала невпинна приватизація державного майна та 
держзаймів України. 
Дійсно, навіщо потрібна війна із завоювання України? Пройшло 

18 років у мирі: економіка зруйнувана, влада й суди приватизовані 
фінансовими кланами (про привласнення політичної влади свідчать 
назви партій за прізвищами керівників), армія ослаблена, зате «звідкілясь» 
з’явилась кучка мілліонерів, які «заробили» свої гроші на фоні зубожіння 
населення. 
Інвестиційні долари беруться не на інноваційні технології, а на 

«латання дір» технологічно застарілих підприємств, практично консервуючи 
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технічну відсталість країни на століття. І дивно чути, що похваляються 
не створеними підприємствами на основі нових технологій, не збільшенням 
робочих місць, не розширенням внутрішнього ринку за рахунок підвищення 
виробництва товарів і зарплати, а прославляють новий отриманий зашморг 
для народу у вигляді позики МВФ. 
Дарма обвинувачують наших «реформаторів» у бездарності. Вони 

натхненно і винахідливо розподіляють між собою зовнішні державні 
позики, «чуже» (державне) майно України, позбавляють робітників у 
майбутньому пенсій, а іноді – взагалі не платять за роботу. Адже головна 
мета масонства – зменшення населення Землі і його дебілізація. Так 
вони швидше збагачуються й так їм «економічно вигідніше». Навіщо 
їм займатися заморочливим і ризикованим будівництвом нових підприємств? 
А на інтереси держави (а за великим рахунком – це їх власні майбутні 
інтереси) їм наплювати – вигода, отримана в цю ж хвилину, набагато 
дорожча, й так вони звикли. Крім того – у них і так «непогано йдуть 
справи»... 

Чому банки України розпочали війну проти власної валюти [91]? 
Всі гроші, виділені НБУ у 2009 р. (при погрозі дефолту в Україні!), 
пішли не на кредитування економіки, а на валютний ринок (1$ банки 
купували по 6 грн, а продавали по 9 грн – це забезпечило прибуток в 
150-200 % річних). А виплачувати позику буде народ України [93]. 
Зараз Україна знаходиться на порозі реструктуризації банківської системи 
в систему з перевагою іноземного банківського капіталу. Про це під 
час прес-конференції на «Обозревателе» заявив екс-заступник голови 
Національного банку України С. Яременко. В умовах домінування 
грошового капіталу над виробничим «іноземні банківські установи є 
основою для керування країною» – підкреслив економіст. 
Чи не тому МВФ командує, як Україні «розвивати» сільське 

господарство, дає команду підвищити ціну на газ, приватизувати 
держпідприємства й т. д. І зверніть увагу: нікого не обурюют накази 
МВФ, до цієї «нової влади» звикли, а це означає, що ми поступово 
звикаємо до нового масонського «Світового Уряду», що вже існує 
практично. 
Держави СНД припустилися стратегічної помилки – у погоні верхівки 

влади за власним благополуччям вони дозволили зруйнувати національну 
економіку. А тепер МВФ добиває те, що ще не добито. Лозунг «Пролетарі 
всіх держав, єднайтесь!» замінено на лозунг «Багатії всіх держав, єднайтесь!». 
І головна турбота МВФ – це втілення практичних висновків з ідей 
Мальтуса – зменшення населення Землі, у тому числі за рахунок 
України. Уведення грабіжницьких податків на зарплату, стягнення 
прибутку зі здоров’я робітників і практичне позбавлення робочих прав 
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і пенсій, розгром промисловості й сільського господарства має тільки 
один вищий зміст – скоротити населення України і позбавити її 
державності. Адже це розширює «життєвий простір» для масонів. На 
це спрямовані команди: не підвищувати зарплату, скоротити соціальну 
допомогу, збільшити ціну на газ. Немає жодного «наказу» МВФ – не 
розкрадати і не руйнувати економіку. Немає жодної пропозиції масонів 
провести жорстку боротьбу з корупцією, починаючи з лобіювання у 
Верховній Раді та в судах; скоротити роздутий адміністративний апарат і 
кількість депутатів з 400 до 150 людей; скоротити витрати на обслуговування 
Верховної Ради України й президента; перерозподілити величезний 
розрив прибутків різних верств населення; встановити виборність суддів, 
щоб найвищим Суддею був народ України. Не будуються підприємства з 
виготовлення завершеного національного інноваційного продукту. Усе 
спрямовано або на вивіз сировини (металургія, нафтопроводи, атомні 
електростанції за принципом: ми вам джерельно чисту електричну 
енергію, нашій «еліті» – гроші, державі – теплові викиди, а народу – 
радіонукліди й радіоактивну воду), або випуск напівфабрикатів (корпусів 
судів без «начинки», товари незавершеного виробництво). Магазини 
України забиті іноземними товарами, які й ми можемо випускати. І 
уважно прислухаються до наказів МВФ (чим він не «світовий уряд»?) 
про заходи для подальшого погіршення життя населення. Немає 
порівняння витрат на адміністративний апарат і звітів про витрату коштів 
за позиками – скільки коштують «внутрішні й зовнішні консультанти», 
скільки робочих місць створено, скільки нових підприємств побудовано. 
Будь-яка організація ставить перед собою цілі. Які цілі ставлять 

перед собою керовані з-за кордону кавалери-масони? Хоч один масон 
підняв питання про захист робітників від сваволі підприємців? Або 
про скорочення роздутого бюрократичного апарату? Або про введення 
представників простого народу в парламент? Або про обмеження 
співвідношення прибутків, одержуваних все ж у результаті суспільної 
праці? Або про дебилізацію українців телебаченням? 
А ось «зворотні» дії є. Робочі раді, коли їм дають роботу без 

пенсійного забезпечення (чим не «нові» раби?). У президенти України 
може балотуватися тільки людина, яка внесла 2,5 млн грн, і тому 
розуміє, чому «багаті теж плачуть». Невже слово «демократія» означає, 
що керувати країною може тільки мільйонер? За це проголосували депутати 
України – всі, згідно з їх заявами, – матеріально дуже бідні люди. Чи 
депутат «дякує благодійникам» на основі інтелігентного слова «лобіювання», 
яке застосовується замість більш точного слова «продажність»? 
Невже народ України обрав депутатів, щоб фізично сильні били 

слабких? Чому допускаються бійки, блокування трибуни й псування 
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майна Верховної Ради? Коли припиниться «запах параші» і дух «дитячого 
садочка» у Верховній Раді? Чому неонацисти провели демонстрацію 
1 травня 2009 р. у Києві? Хто їх фінансує, і чому президент Ющенко 
не раз казав, що в Україні їх немає? І чомусь тему про небезпеку 
масонства і їхніх міжнародних організацій неонацистів і сатанистів 
вперто замовчують в ЗМІ й передвиборній компанії 2009 р. 

Світовий банк фінансує шкільну реформу України: у районі, де 
існує 30 шкіл, повинні залишитися 10. Дітей з інших шкіл повинні возити 
автобусами. Наша влада схвалила ідею Світового Банку. Але діти 
утомляться їздити щодня по 20-30 кілометрів. Молодь почне масово 
виїжджати із села, тому що без школи немає села. Ось це й треба масонам! 
Вони негайно захоплять знецінені землі спустілих сіл зі встановленням 
у них «нового порядку». 
Де захист ВНЗ від сваволі Міністерства вищої освіти й науки України 

у вигляді нескінченних реорганізацій форми навчання і звітності? Замість 
наукової праці викладачі України зайняті обслуговуванням нікому 
непотрібних реорганізацій в умовах відсутності коштів на наукову роботу. 
Фізичне й розумове здоров’я націй під погрозою. Ніколи в Україні 

не було стільки розумово відсталих, не було стільки випадків жорстокості, 
бійок ногами, насильства, прищеплювання «смаку» до вбивств, до сексу, 
до садизму з деталізацією садистських знущань над людиною, неповаги 
до жінки і т. д. за допомогою «ігор», реклами, кіно, телебачення, преси. 

Відомо, що моральність людини важливіша за професійні знання. 
Але в усіх навчальних закладах скасовані існуючі раніше оцінки за 
поведінку й характеристики дітям. Але ж перед школою стоїть завдання 
виховання й навчання: професійні знання обов’язково повинні під-
кріплюватися моральними якостями – це «дві ноги людини», аксіома 
при прийомі на роботу будь-якого працівника. Школа дає не тільки 
знання. Вона вчить жити в колективі, дисциплінує, прищеплює позитивне 
ставлення до праці й дорослих, виховує. Тому потрібна оцінка не лише 
професійних знань людини. 

Інтернаціональне об’єднання народів. Британські депутати вже 
вимагають жорсткого ставлення до Росії: мати план у випадку «нападу 
Росії на Прибалтику» (нападу немає, але зато є готові «захисники», 
«агресор», «жертва» і навіть «обурення»), зажадати від Росії повідомлення 
про маршрути польотів своїх військових літаків поблизу кордонів Британії 
(літаки не порушують кордонів Британії, але створюють «напруженість»!) 
і не визнавати сфер інтересів РФ. 

Уряд Росії зрозумів, що співробітництво із Заходом не виходить, 
і зараз від оборони переходить до конфронтації. Але при цьому Росія 
не враховує борги, залежність від зовнішніх ринків, розхлябану економіку, 



 154

настрої сепаратизму, загальне погіршення соціального стану населення 
і його «патріотизм» у зв’язку з війнами й «заходами» злодійської «еліти». 
Росія забула уроки Першої світової війни (розпад Російської імперії) 
і Афганістану (розпад СРСР), забула, що зараз перебуває в межах 
XVI століття, забула уроки від Грошей у Чечні. Хто виграв у війні в 
Чечні? Однозначно виграли лише масони. Всім іншим залишились втрати 
та ворожнеча. 
Всім республікам колишнього СРСР треба боротися з нацистами, які 

власне нікчемство замінюють вихвалянням національності з матеріальним 
підтекстом для своєї персони. Розвал багатонаціонального СРСР нічому 
не навчив, і влада РФ, як і раніше, замінює поняття «РФ» на «Росію». 
Ми живемо у вибухонебезпечний час (йде Третя світова війна!) і 
необхідно направити всі зусилля на примирення людей, а не на створення 
конфліктів. Ніхто не звертає увагу на те, що талановитому Задорнову 
заборонено в’ їзд у США – але ж це вже державний акт! У Росії дурні 
всі, але не росіяни. І якщо дозволені національні випади Задорнову, то 
це – політика, що зачіпає всі нації Землі. Не можна жартувати з вогнем 
на пороховій бочці національних розходжень і в жерлі Третьої світової 
війни, яка усе більше охоплює нас. Її треба уникнути – всіма способами. 
Після Чечні, провокації в Югославії й Іраку РФ треба налагоджувати 
стосунки з ісламом, щоб ні в якому разі не бути утягненою у війну за 
нафту для США. Не треба проливати кров за масонів. 
Насторожують провокаційні повідомлення зі США про неминучість 

війни України й Росії, про розділ і поглинання України Росією [95]. 
Вони підігріваються масонами РФ й охоче підхоплюються масонами 
України. Хто перший зробить провокацію? Але ж верхівці масонів 
США тільки й треба, щоб слов’янські народи почали стріляти один 
в одного. Це їх послабить, дасть можливість США бути «миротворцем» у 
хлібному регіоні Землі й навіть увести туди свої «міжнародні» війська. 
Масонам у значній мірі вдалося роз’єднати народи СРСР, але ситуація із 

самого початку жорстко підштовхує країни СНД до об’єднання на новій 
основі. Росії, Білорусії, Казахстану, Україні, Грузії, Вірменії, Азербайджану, 
Молдові й ін. тут належить своя роль в інтеграції на основі реального 
інтернаціоналізму. Щоб зрозуміти неможливість об’єднання на старій 
основі, досить лише переглянути розподіл ресурсів за останнім 5-річним 
планом розвитку СРСР: там на сільське господарство Підмосков’я виділено 
стільки ж грошей, скільки й на Україну. 
Здається, що зовсім недавно в США був потужний негритянський 

рух за рівноправ’я. Де він тепер? А справа в тому, що США дійсно 
переглянули свою національну політику – тому доказ президент Б. Обама, 
переваги нінців Аляски перед приїжджими й ін. США не потрібна 
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національна конфронтація. А нам, виходить, – потрібна? Якщо Європа 
змогла об’єднатися, то чому нам цього не можна? Чому братні народи 
раптово стали ворогами, а Гроші + Влада вже змусили їх стріляти один в 
одного? Хто це спровокував, хто «підігріває», «кому це вигідно», і хто 
зараз ллє воду на млин масонів? 
Масонам удалося розчленувати СРСР спрагою Грошей верхівки 

влади комуністів. Але ядерний потенціал Росії збережений і є вагомим 
стримуючим фактором для апетитів масонів, є опорою й надією всього 
Людства, включаючи народи США. 

Висновки 
Найгострішою проблемою для Людства на 2000-2050 рр. став 

стержень економіки – НАФТА та ГАЗ. Нафти вистачить на 20-30 років. 
Тому там на Землі, де є нафта, слід очікувати провокації та армію 
масонів США. Не треба воювати за нафту для масонів та попадатись 
на вудочку протистояння арабському світу. 

Бути масоном – це означає бути запроданцем не лише народу 
України, але й всього Людства, бути прихильником поневолення 
Людства кучкою багатих негідників, які розжиріли на грабуванні людей і 
тепер розважаються його бідами. Посилання масонів на їх добрі справи – 
не більше ніж маскування для «непосвячених», тому що їх дійсні цілі 
демонструються трагедією держав, що взяли кредити МВФ; трагедією 
арабських народів; вбивством двох Пап у 1978 р. [84, c. 83-86]; державним 
банкротством США, які притулили масонів; вбивством президента США 
Кеннеді; трагедією США від терористичного акту 11 вересня 2001 р. в 
Нью-Йорку; заготовкою для народу США 1 млн трун, 160 в’язниць, 
крематоріїв та концтаборів; тим, що зараз світ втягується в заплановану 
масонами Третью світову війну. Народ України, ставлячи на чолі урядів 
масонів, по суті, підтримує нікому не відомі цілі закордонних керівників 
масонів – керівників міжнародних банків. Органи управління масонів в 
Україні мають бути заборонені, а обмануті масони України повинні 
вийти з цієї злочинної організації. 

Між Людством і $атаною (масонами США) у світі йде Третья 
світова війна, головною зброєю якої поки що є Гроші, а ціллю – нафта 
та газ. Її початок виграв $атана. Згідно з [84], війна відбуватиметься 
протягом 2003-2030 рр. Зі страшною послідовністю відбувається перед-
бачення Біблії, Нострадамуса та розшифування Біблії А.С. Лазаревим [84]: 
битва $атани з Людством; протистояння християнства та мусульман, в 
основі якого є нафта, з центром битви – Ізраїлем; підрив впливу 
католицької церкви, яка не раз поклонялась Золотому Тельцю, підтримує 
масонів і зараз пропонує Людству створення масонського Світового Уряду 
$атани; звеличення православного християнства, яке послідовно 
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бореться з масонством; звеличення Росії, ядерний щит якої є одним з 
витверезних факторів стосовно апетитів масонів. НАФТА і ГАЗ є 
центальними політичними питаннями даного п’ятдесятиріччя. Саме тут 
слід очікувати провокації та армію США; людству потрібно подбати про 
альтернативні джерела енергії та подумати про обмеження зростання 
населення Землі. 
Небезпека Третьої світової війни за нафту та газ між масонами та 

арабами жорстко вимагає розв’язати проблему об’єднання народів 
СРСР на взаємовигідній інтернаціональній основі. 
Випущені у світі цінні папери, включаючи паперові гроші, перевищують 

створені матеріальні цінності в 2,5…28 разів. Це зростання вже вичерпало 
себе і зараз можна очікувати зменшення впливу хвилі «паперової товарної 
цінності». Зараз немає стабільних паперових грошей. 
Керована з-за кордону світова фінансова система побудована на 

невірних системних принципах, є нестабільною і приводить до експлуатації 
третіх країн. У будь-який момент можна очікувати девальвації усіх цінних 
паперів, підняття цін на товари і на золото. Фінансова нестабільність 
може перерости у військові дії. Тому приватному інвесторові в такій 
ситуації треба бігти від паперової валюти: євро нічим не відрізняється 
від долара і може бути девальвований з метою стимулювання економічного 
росту Європи. У світовій торгівлі потрібен перехід на гроші, підкріплені 
матеріальними цінностями. Грошовий капітал не повинен домінувати 
над виробничим. Отримані «борги» треба справедливо перерахувати в 
2,5…28 разів. 
Йде війна, і особливу увагу треба приділити армії й розвідці України 

(оснащенню, постачанню, ідеології, дисципліні, створенню аварійного 
запасу продовольства). Невже нас треба бити багато разів стосовно цього 
питання? 
За кордоном не працюють більше за нас. Фундаментом неоексплуатації 

є збільшена продуктивність праці та надприбуток, як результат знань 
(кадри), технологій, виробничих фондів, закабаляючих позик (контролю 
за нашою економікою та фінансами), сертифікації, політики, міжнародного 
поділу праці, захисту ринків та ножиць цін між сировиною і готовим 
товаром. Вихід полягає в переході до випуску сучасних товарів. 
Технологію ніхто не подарує: її треба купувати і розробляти паралельно з 
випереджуючим навчанням власних кадрів (в США кадри створюють 
75 % національного продукту). Але чи зацікавлена економічно Україна 
в підвищенні продуктивності праці за рахунок автоматизації? Ні, бо занадто 
дешева робоча сила, звикли до постачання сировини, напівфабрикатів, 
приватизації та привласнення держзаймів. Цю проблему треба розв’язати з 
урахуванням державних інтересів. 
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Перш за все, треба поставити цілі – перетворення держави на 
«автоматизовану виробничу лінію» з випуску готових товарів за рахунок 
політичного узгодження національних програм розвитку на 5, 10, 20, 
50 років на базі «політики + кадрів + високотехнологічності + 
автоматизації + державного та міжнародного поділу праці»; використання 
альтернативних джерел енергії; стандартизації вимог до нового й старого 
виробництва; припинення вивезення кадрів за кордон і їх перетворення 
в обслуговування з продажу чужих товарів; підвищення цін на сировину 
тощо. Розширення ринку в нас можливе лише за рахунок внутрішнього 
ринку (який треба захищати!), торгівлі з державами СНГ та з 
державами, які розвиваються. За цими межами від нас чекають не 
товарів, а лише сировину та дешеву робочу силу. Організацію міжнародного 
розподілу праці між державами СНГ розглядати не як виробництво 
напівфабрикатів, а як сумісне виробництво обладнання чи виробництво 
окремих видів готової продукції (літаків, ракет, обладнання). 

Висновки стосовно стратегії промислової діяльності: час паперових 
грошей пройшов, треба зменшити паперові заощадження; ресурси 
підприємства повинні бути більше укладені в матеріальні багатства; 
економити енергію; у зв’язку з несталим станом фінансів угоди потрібно 
складати на короткий термін та зі зменшеним ступенем ризику; не 
вивозити за кордон гроші та стратегічну сировину; на ділі підтримувати 
вітчизняних виробників; створити умови для розвитку малого та 
середнього бізнесу; зменшити випуск напівфабрикатів; розширювати 
внутрішній ринок будівництвом інноваційних підприємств, збільшенням 
випуску товарів та зарплати населення. 

 


