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--------------------------------------------------------Второзаконие 7.21
Да се не уплашиш от тях, защото
ЯХВЕ твоят Бог е всред тебе, Бог велик и страшен.
Левит 18.22..25
С мъжко да не легнеш като с женско; това е гнусота...
Не се осквернявайте ни с едно от тия неща, защото с всички тия се
оскверниха народите,
които Аз изпъждам отпред вас.
Оскверни се и земята; за това въздавам върху нея беззаконието й,
и земята избълва жителите си.
1 Коринтяни 6.9..11
Или не знаете,
че неправедните няма да наследят Божието царство?
Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците,
нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,
нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите,
нито грабителите няма да наследят Божието царство.
И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се
осветихте,
но се оправдахте в Името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия
Бог.

--------------------------------------------------------Дами и господа народни представители,
през последните седмици усилено се дебатира върху т. нар. Истанбулска
конвенция (приета в Истанбул на 11.5.2011 и подписана от България на
21.04.2016), която предстои да бъде ратифицирана в българския
Парламент. Защитниците на конвенцията не престават да уверяват, че тя
не легализира еднополовите бракове и не въвежда понятие като "трети
пол". В същото време пропускат да разяснят на българското общество,
че ратифицирането на тази конвенция проправя пътя за оказване на
последващ натиск върху българската държава за признаване и
узаконяване на еднополовите бракове. И точно това е скритата цел.
Тъй като Черният елит, който командва Европейския Съюз, среща
силна Съпротива за легализирането на еднополовите бракове в
България, затова полага свръхусилия да обвърже държавата с една
международна конвенция, която би дала възможност на хомосексуални
двойки, сключили брак в чужбина, да съдят успешно България за
нарушаване на техните права по тази конвенция.
В тази връзка се налага да припомня какво се случи наскоро. Две
българки-лесбийки, сключили брак в Обединеното кралство, направиха
безпрецедентен опит да накарат (буквално да изнудят) българските
власти да им признаят незаконния брак. Случаят бе огласен от медиите
п о н ач и н , п о к о й т о д а бъ д е д и с к р ед и т и р а н о бъ л га р с к от о
законодателство. Излъчените по телевизията репортажи с участието на
едната лесбийка и нейната адвокатка имаха за цел да покажат колко
много правата на обратните в България са нарушени. В крайна сметка
българският съд (слава Богу!) отхвърли искането на лесбийките,
позовавайки се на българската Конституция (член 46). Така, каузата
им пропадна, но веднага се заговори, че ще търсят правата си в
Европейския съд. Бе подета и усилена кампания за ратифицирането на
Истанбулската конвенция. Всички овластени жени в България и чужбина
излязоха като един отбор в подкрепа на тази конвенция, чиято истинска
цел е да обезсили всички национални закони и конституции, които не
приемат хомосексуалните извращения и свързаните с тях
законодателни инициативи. Вдействителност, съгласно член 5 (4) на
българската Конституция,
Чл. 5. (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен
ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от
вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на
вътрешното законодателство, които им противоречат.
От горния член става ясно, че след като бъде ратифицирана от
българския Парламент, Истанбулската конвенция ще обезсили член 46
на българската Конституция, така че българските съдилища ще бъдат

принудени да признават противоестествените и вредни за обществото
бракове на хомосексуалистите и лесбийките, сключени в чужбина. Нещо
повече, по силата на Истанбулската конвенция, българските власти ще
бъдат задължени да приемат редица закони, легализиращи техните
извращения и преследващи всички, които биха протестирали срещу тях.
Правото да осиновяват и отглеждат деца също ще бъде легализирано.
Това ще бъде неописуема трагедия!
---------------------------------------------------------

Черната пропаганда за домашното насилие
Сега нека проследим по какъв фин манипулативен начин Истанбулската
конвенция преследва своите дяволски цели. Основните две понятия,
залегнали в нея (член 3 – Определения), са "насилието над жени" и
"домашното насилие". Но зад тази привидно благородна цел и кауза –
борбата срещу насилието над жени и домашното насилие, се крие
зловещият план на Черния елит за тоталното деморализиране и
дехристиянизиране на българския народ, за неговото пълно
обезличаване и поробване!
Макар да се фокусира върху един общочовешки проблем, какъвто е
насилието, този проблем е изваден от действителната обстановка и е
поставен в нов контекст, за да обслужва тайните цели на авторите на
конвенцията. Така, цялата конвенция е основана върху пропагандата за
насилието над жените сякаш насилието над мъжете и децата е нещо
нереално, маловажно и незаслужаващо внимание. Истината е, че
мъжете и децата в днешното съвременно общество са дори в по-голяма
степен обект на насилие, но този факт се подминава от агентите на
съвременния войнстващ феминизъм. Какви брутални лъжи чухме
само в последните няколко седмици на разгорещени дебати! Един
милион българки (или всяка четвърта българка) били жертва на домашно
насилие! Тази долна ЛЪЖА не спира да се повтаря. Дори
омбудсманът Мая Манолова я избълва от трибуната в аулата на
Софийския университет. Цветан Цветанов, един от лидерите на
управляващата партия ГЕРБ, също я избълва в ефира на предаването
"Тази сутрин" по БТВ (26.01.2018).
Ето един ярък пример за фалшива новина, изфабрикувана във
фабриката за лъжи на Черния елит и пусната в черната пропаганда за
промиване на мозъци в България. Така например, ел. издание на в. "24
часа" публикува следната фалшива новина, където дословно четем:
1 млн. насилвани жени в България, Истанбулската конвенция може
да ги защити
https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6676796

23.01.2018, Елена Дочева
>>> Според едно от най-задълбочените изследвания на Европейската
агенция за основните права (FRA) около един милион жени в България
са били на жертва на домашно насилие (психологическо, сексуално или
физическо).
Изследването от агенцията е установило, че около 23% от женското
население в България е било жертва на домашно насилие.
Проучване на социологическата агенция НОЕМА потвърждава тези
данни. Според него 1/4 от българките са били жертва на насилие във или
извън дома си. <<<
Авторк ата на горната статия, Елена Дочева, заключава, че
"Истанбулската конвенция обхваща всички уязвими на насилие
групи", но това се опровергава от самата конвенция. Така например,
всичките пет букви на член 1 относно целите на конвенцията говорят
единствено и само за насилието и дискриминацията над жени! Нито
думичка за насилието над мъже и деца! Под маската на борба с
домашното насилие над жените Истанбулската конвенция прокарва
новата офанзивна политика от войната на нео-феминизма и неолиберализма срещу многовековните утвърдени християнски ценности, в
частност срещу Божия Закон и Божието Управление. Крайната цел е да
се стигне до отмяна или обезсилване на всички норми и закони, които
"дискриминират" вече узаконените в много страни в Европа и по света
еднополови бракове с всички техни извращения. Това е страшно зло,
срещу което всички съвестни и морално отговорни граждани на
РБългария трябва да се изправят!
---------------------------------------------------------

Равнопоставеност на половете, но каква?
Друго основно понятие в Истанбулската конвенция е "действителната
равнопоставеност на половете", чийто смисъл обаче е съвсем различен
от този на понятието "равенство", залегнало в член 6 на Конституцията
на РБългария. На половете по тази конвенция се вменени нови
"социално изградени роли", така че чисто биологичният елемент се
размива и разтопява в новите сложни "социални" формулировки.
Така например, в член 1, ал. 1, буква "б", се казва дословно:
Член 1. Цели на Конвенцията
(1). Настоящата Конвенция има следните цели:

б). да допринася за премахване на всички форми на дискриминация
срещу жени и да насърчава действителна равнопоставеност между
жените и мъжете, включително чрез овластяване на жените;
Член 3. Определения: За целите на настоящата Конвенция:
в). „пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и
характеристики, които определено общество смята за подходящи за
жените и за мъжете;
Освен това, член 14 на конвенцията въвежда и налага понятието
" н ес т е р е от и п н и р ол и н а п ол а " , к о ет о б ез с п о р н о в и з и р а
хомосексуалните извращения и претенции на една увеличаваща се група
от грешници и богохулници. Така, фино и деликатно, Истанбулската
конвенция пропагандира и налага едно "равенство", което няма нищо
общо с общоприетия законов термин и неговия смисъл. Очевидно става
въпрос за равенство в правата на социално изградените и
нестереотипни роли на новите полове или джендър-идентичности, т.е. на
хомосексуалистите, лесбийките, транссексуалните и т.н. В това
отношение бих посочил за пример САЩ, където политиката на содомия
и тотално извращаване и погазване на традиционните християнски
ценности, е държавна политика вече от много години. Така например,
през 2015 г. (когато Върховният съд на САЩ узакони еднополовите
бракове във всички щати) Комисията за човешки права в Ню Йорк издава
брошюра, в която се посочват 31 джендър-идентичности (виж
прикачения файл: Gender-ID-Card-2015-New-York.pdf), чиито права
трябва да бъдат зачитани според антидискриминационната политика,
налагана в САЩ. За много просветени хора вече е ясно, че тази държава
отдавна е престанала да бъде символ на демокрацията и свободата.
Брошюрата може да бъде свалена и от следния линк:
h t t p : / / w w w. n y c . g o v / h t m l / c c h r / d o w n l o a d s / p d f / p u b l i c a t i o n s /
GenderID_Card2015.pdf
---------------------------------------------------------

Задължителни законови промени!
Може би най-съществената част от конвенцията се съдържа в член 4,
който задължава всички държави, подписали конвенцията, да
"предприемат без забавяне необходимите законодателни и други мерки",
включително конституционни! Важно е да се подчертае обаче, че дори
и да не бъдат гласувани и приети предписаните законодателни промени,
конвенцията стои над Конституцията на РБългария и я обезсилва във
всички нейни членове, които й противоречат.
Член 4. Основни права, равнопоставеност и недискриминиране

2). Страните осъждат всички форми на дискриминация срещу жени и
предприемат без забавяне необходимите законодателни и други мерки
за неговото предотвратяване...
Този важен въпрос е бил повдигнат и от народния представител Николай
Александров от ПГ на Обединените патриоти. В свое писмо до
министъра на правосъдието Цецка Цачева, вх. No. 754-06-723/26.10.2017
на НС, депутатът пита, цитирам:
>>> Може ли на базата на текстове от конвенцията да се изисква
промяна на чл. 46 ал. 1 изречение първо от Конституцията? <<<
Отговорът на правосъдния министър е също толкова манипулативен,
колкото и самата конвенция. В своето писмо, изх. No. 01-00-75/01.11.2017
на МП, Цецка Цачева, която беше гласена за "майка на нацията" от
Бойко Борисов, отговаря, цитирам:
>>> С оглед на гореизложеното и предвид предмета и целите на
Конвенцията, не считаме, че въз основа на чл. 3, б. "в" от нея се
налага промяна на чл. 46, ал. 1 от Конституцията на Република
България, даваща дефиницията за брак, като по този начин може да
се регламентират у нас еднополовите бракове. <<<
Какво лицемерие само! Скрито под маската на загриженост за правата
на жените! Сега нека аз задам няколко въпроса на г-жа Цачева:
<<< Защо вие, г-жо правосъден министър, не сте обяснила в своя
отговор на народния представител Николай Александров, че по
силата на член 5 (4) на българската Конституцията, Истанбулската
конвенция ще стои над нея и че по силата на тази конвенция
българските власти ще бъдат задължени да признават сключените
в чужбина еднополови бракове? Защо не сте обяснила, че след като
бъде ратифицирана, тази конвенция ще позволи да се водят
съдебни дела срещу държавата за хиляди левове? Вие ли ще
плащате от джоба си огромните обезщетения, които ще бъдат
присъждани? Партия ГЕРБ ли ще ги плаща? Бойко Борисов ли ще
ги плаща? Тогава знайте, че Ние сме категорично против вашата
престъпна схема, която вие и вашата партия искате да наложите на
държавата и всички нейни граждани! Нека Всевишният да ви съди!
>>>
---------------------------------------------------------

Още за скритите цели на конвенцията!
Цялостното запознаване с Истанбулската конвенция разкрива една

изключително страшна картина! Повечето нейни разпоредби (от общо
81) са свързани с приемането на задължителни и специално
формулирани законодателни промени, които отварят широко вратата за
огромни злоупотреби и за последващо признаване и узаконяване на
еднополовите бракове. Освен това, конвенцията овластява специален
наднационален орган, наречен GREVIO, който трябва да следи за
нейното изпълнение и на когото се делегират огромни правомощия
(членове 66-70). Най-скандален е член 70, който напрактика подчинява
националния Парламент на GREVIO. Така например, съгласно член 70
(2),
>>> Страните предават докладите на GREVIO в националните си
парламенти. <<<
Платените агенти на конвенцията веднага биха възразили, че не виждат
нищо лошо в горния член, но Приложението във връзка с член 66 на
конвенцията разкрива нейните истински цели и характер:
>>> 2). Членовете на GREVIO и другите членове на делегации,
извършващи посещения в страните, се ползват от следните
привилегии и имунитети по време на изпълнение на функциите си
във връзка с подготовката и провеждането на посещенията в
страните, при последващите действия и по време на пътуването
във връзка с тези функции:
а). имунитет от личен арест или задържане под стража и от
конфискуване на личния им багаж, и имунитет от всякакъв вид
правни действия във връзка с техни устни или писмени изказвания
и всякакви действия, извършени от тях в служебно качество;
б). освобождаване от всякакви ограничения на свободното им
движение при излизане от и влизане в страната им на
местопребиваване, както и влизане в и излизане от страната, в
която изпълняват функциите си, и от регистрация като чужденци в
страната, която посещават или през която преминават при
изпълнение на функциите си. <<<
Особено брутална е формулировката на буква а). на точка 2 от
Приложението, която овластява членовете на GREVIO с пълен имунитет
срещу всякакъв вид правни действия във връзка с тяхната служебна
дейност. Потресаващо! Следва да припомня, че с подобен имунитет са
разполагали в исторически план единствено членовете на Свещения
трибунал на Инквизицията на Римската църква! Те са вършели
чудовищни жестокости и мерзости в името на римския бог Папата и
въпреки това никой (дори кралете и принцовете) не е имал
правомощията да ги разследва! Но Истанбулската конвенция отива дори
още по-далеч, защото съгласно точка 5 от Приложението, членовете
на GREVIO са овластени с пожизнен имунитет! И макар че точка 6
предвижда възможността за отнемане на имунитета чрез Генералния

секретар на Съвета на Европа, трябва да разбираме, че тази точка има
основно превантивна цел – всички членове на GREVIO да бъдат
максимално послушни и покорни на заповедите отгоре. Така,
пирамидалната структура и власт на Новата Инквизиция е ясно
очертана.
---------------------------------------------------------

ВАЖНО !!!
Черната лъжа, че конвенцията ще се справи с насилието
над жени!
Защитниците на Истанбулската конвенция уверяват също, че ако тя бъде
приета, проблемите с домашното насилие (над жените) ще бъде
разрешен. Още една брутална ЛЪЖА! Защото насилието днес се
провокира от огромен брой фактори като масовата употреба на алкохол,
цигари, опиати и наркотици, продуцирането, излъчването и гледането на
порнография, организираната престъпност и т.н. Докато няма налице
адекватни мерки и действия за борба срещу тези бичове на човешкия
род и докато обществото ги толерира или одобрява, никакви закони и
конвенции срещу насилието (в частност домашното насилие над жени)
няма да бъдат ефикасни.
В тази връзка нека поговорим за масовото разпространение на
порнография на територията на РБългария – деяние, което се
преследва по чл. 159 от НК и за което е предвидена наказателна
отговорност. Дейност, която е пряко свързана с насилието над жени,
но за която властите широко си затварят очите и която мълчаливо
одобряват! И тук се натъкваме на една чудовищна картина,
разкриваща най-колосалната престъпна организирана схема за
последните 29 години – схема, в която участват регулаторният
медиен орган СЕМ, Прокуратурата, ГДБОП, ДАНС, МВР и още редица
държавни инстит уции! Именно срещу това страшно ЗЛО,
подкопаващо духовните и морални устои на нацията, подадох сигнала
PORNO-GATE в Специализираната прокуратура, вх. No. 916/29.12.2017,
надявайки се, че тази сравнително нова инстанция все още не е пропита
от жестоката корупция, обхванала Прокуратурата (съдебната система) и
всички нива на държавната власт. Уви! Трябваше да изтърпя
поредното горчиво разочарование. Вместо да образува незабавно
досъдебно производство въз основа на предоставените солидни
доказателства, прокурорът от СП-София, Р.Р., назначил само проверка,
която възложил на ГД "НП" на МВР. В тази връзка, на 16.01.2018
изпратих протест до СП-София и ГД "НП" на МВР срещу неадекватните
(противозаконни) действия на прокурора, но справката в интернетстраницата на Прокуратурата установи, че не е настъпила никаква
промяна в обстоятелствата. Ето защо смятам, че публичното огласяване

на моя сигнал е наложително, особено предвид на предстоящото
гласуване в Парламента за ратификация на Истанбулската конвенция.
Смятам, че отношението и реакцията на народните представители към
сигнала PORNO-GATE ще покаже тяхното истинско състояние и преди
всичко доколко разбират какви мерки трябва да бъдат предприети за
намаляване на агресията и насилието в обществото, в частност над
жените и децата. Този сигнал, който прилагам към настоящето
отворено писмо, ще бъде всъщност върховният тест както за
депутатите от 44-то НС, така и за 3-то правителство на премиера
Бойко Борисов. Нека всички депутати и министри запомнят, че
насилието над жените не може да бъде преборено с приемането на една
манипулативна конвенция, разделяща българското общество, докато в
същото време насилието е поощрявано и подхранвано чрез масово и
криминално разпространение на порнография!
Важно е също специално да подчертая, че действащият вице-премиер
Валери Симеонов е бил години наред замесен в противозаконно
разпространение на хард-порнография чрез своята телевизия СКАТ. Ето
защо няма моралното право да заема този висш държавен пост, нито да
застава зад трибуната на Народното събрание! Въпреки това, от тази
трибуна той си позволи да обиди лидера на БСП, Корнелия Нинова, във
връзка с депозирания вот на недоверие към кабинета "Борисов 3". Това
бе грозно и недопустимо! Настоявам за неговата незабавна оставка!
Масовото разпространение на порнография на територията на ЕС
(което в много страни на ЕС е законово разрешено) разкрива
страшното лицемерие на европейските лидери, с което
Истанбулската конвенция е пропита! Докато от една страна
уверяват, че са много загрижени за правата на жените и че се борят
срещу домашното и сексуално насилие над жените, от друга страна
хиляди жени и момичета в ЕС, нещастни жертви и роби на
порнографската МАФИЯ, са поощрявани и привличани да продават
плътта си и да продуцират сцени на разврат и всякакви извращения
– анален секс, лесбийски секс, мастурбация с вибратори, садомазохизъм, секс с животни и т.н.! Съзнанието на мъжете
(подрастващите младежи) е целенасочено облъчвано с хардпорнография чрез интернет, телевизия и печатни произведения, и
чудно ли е, че сексуалните посегателства и насилие над жени и
момичета се увеличават? А когато облъчването с порнография се
съчетае с употреба на алкохол, опиати и наркотици, особено от
криминални елементи, тогава се синтезира една взривоопасна
черна енергия, жертви на която стават не само жените и девойките,
но и младежите и децата.
Днес, подрастващите момичета, девойките и жените, са също
толкова обсебени от порнографията, колкото и мъжете. Следствие
на това демонстрират разпуснато и разкрепостено поведение, носят
ефирни облекла и се впускат в мимолетни сексуални връзки и
изневери. Много момичета и жени нежелателно забременяват от

извънбрачни и блудствени връзки и са принудени да извършат
аборт, което е равносилно на убийство! Всяка година у нас и по
света милиони невинни създания са убивани по най-садистичен
начин, като пряка вина за тези ужасни престъпления носят именно
ЖЕНИТЕ! ТОВА Е НАЙ-СТРАШНИЯТ ГЕНОЦИД В ЧОВЕШКАТА
ИСТОРИЯ, КОЙТО НЯМА АНАЛОГ! В тази връзка следва да
подчертая, че жените проявяват не по-малко безчувственост,
жестокост и агресия. Колко случая само нашумяха в пресата! Какво
да кажем, например, за българката Милка Дочева, която закла трите
деца на любовника си в Германия? А какво да кажем за онези майки,
които захвърлят новородените си бебета или ги продават? Колко
майки също проявяват агресивно поведение и насилие спрямо
децата си! Не! Жените в Европейския съюз не са специален обект
на насилие, нито са повече жертва на насилие отколкото мъжете и
децата, та да се нуждаят от специална конвенция, която да ги
защитава! Да, в страни, където ислямската религия властва, има
извращения, които трябва да бъдат осъдени и срещу които трябва
да се води решителна борба. Но християнска България не следва
да се приравнява на едно ниво с тези държави. България няма
нужда от подобна конвенция! Но има нужда от международна
конвенция за забрана на продуцирането, разпространението и
излъчването на порнографски материали в ЕС и по целия свят.
Защото, макар че в България разпространението на порнография е
наказуемо, всички отговорни държавни институции напрактика
насърчават и участват в това мащабно престъпление! Ето къде
трябва да се води истинската битка! Тотална забрана за
разпространението на порнография, спиране на всички интернетсайтове, които разпространяват порно (а те са хиляди),
криминализиране на интернет-порнографията, забрана и
криминализиране на абортите (освен в специални случаи) – това са
истинските мерки, които ще доведат до намаляване на насилието в
обществото.
Доживотен затвор за българка, убила три деца в Германия
https://www.manager.bg/българия/доживотен-затвор-за-българка-убилатри-деца-в-германия
---------------------------------------------------------

Овластяването на жените – основна цел на Черния елит!
В Преамбюла на Истанбулската конвенция се твърди, че
>>> ...постигането на равнопоставеност между жените и мъжете de
jure и de facto представлява ключов елемент в превенцията на
насилието над жени; <<<

Горното твърдение е още една откровена манипулация и брутална
ЛЪЖА, доколкото няма абсолютно никаква доказана връзка между
равнопоставеността между жените и мъжете и насилието над жени!
Такава връзка съществува единствено във въображението на авторите
на конвенцията, които имат за задача да прокарват тайните планове на
Черния елит. А тези планове и цели се прокарват най-добре чрез
категорията на т. нар. "овластени жени". Всъщност, "овластяването на
жените" е специално посочено като основен приоритет и цел на
конвенцията:
Член 1 — Цели на Конвенцията
(1). Настоящата Конвенция има следните цели:
б). да допринася за премахване на всички форми на дискриминация
срещу жени и да насърчава действителна равнопоставеност между
жените и мъжете, включително чрез овластяване на жените;
Член 6 — Политики, отчитащи особеностите на пола
Страните се ангажират да включват перспектива, основана на пола, в
изпълнението и оценката на въздействието на разпоредбите на
настоящата Конвенция, както и да насърчават и ефективно да внедряват
политики за равнопоставеност между жените и мъжете и за овластяване
на жените.
Член 12 — Общи задължения
6). Страните предприемат необходимите мерки за подкрепа на програми
и дейности за овластяване на жените.
От горните недвусмислени разпоредби на конвенцията (за разлика от
някои други) става напълно ясно, че равнопоставеността между жените и
мъжете означава преди всичко по-голямо овластяване на жените, повече
власт за жените. Специално наблягам на израза "по-голямо
овластяване", защото това е всъщност истинският смисъл на понятието
"равнопоставеност" в конвенцията. Следва да отбележа, че днес
жените са напълно равноправни в своето участие в обществения и поспециално политическо-икономическия живот и имат възможността и
правата наравно с мъжете да се кандидатират и да бъдат избирани на
държавно-ръководни и висши държавни длъжности. Това право жените в
България и в целия ЕС го имат в пълна степен. Но проблемът е другаде.
Защото Черният елит смята, че все още има прекалено малко жени във
властта. Тяхната цел е да вкарат в управленията на държавите колкото
се може повече жени (по възможност 50 % и дори повече), защото
ОВЛАСТЕНИТЕ ЖЕНИ СА ТЕХНИЯТ НАЙ-ДОБЪР ИНСТРУМЕНТ В
ТАЙНИЯ ПЛАН И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОКОНЧАТЕЛНОТО НАЛАГАНЕ НА
НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД! Като опитни психолози и манипулатори те
използват един исторически обусловен и създаден психологически

момент. Какъв е той?
През по-голямата част от човешката история жените са били лишени от
власт. Но от няколко десетилетия историческата парадигма (матрица)
започна да се променя (не случайно), така че днес жените имат не само
еднакви права с мъжете в обществения и политически живот, но и желаят
да упражняват власт наравно и дори в по-голяма степен от мъжете. Или,
казано с други думи, властта днес силно привлича жените (това касае
също и властта в семейното управление). Жените искат да командват и
да управляват. Да разполагат с абсолютна власт. Да бъдат
независими и да се налагат. Противно на Божия план и Божиите
наредби, но по този въпрос – друг път. Едно обаче е пределно ясно –
за много жени властта е силен опиум и наркотик! Именно този тънък
психологически момент използват вещите манипулатори от Черния
елит, които прокарват и налагат "овластяването на жените", защото те са
техният най-добър инструментариум. Вече в много страни по света има
жени премиери и президенти, зам. премиери и зам. президенти (даже не
споменавам министри и други държавни постове като съдии и
прокурори), а премиерът на съседна Сърбия, например, е не само
жена, но и жена-лесбийка, която открито демонстрира своята
извратеност! Какъв срам и позор! Каква мерзост е това в Божиите
очи! Сега тази премиерша-лесбийка на име Ана Бърнабич активно
работи с голям брой организации за узаконяването на еднополовите
бракове в Сърбия. Следната статия на сръбската LGBT организация
Labris е показателна:
2017.06.16 - Labris expects the adoption of the Law on Registration of
Same-sex Partnerships during the mandate of Prime Minister Ana
Brnabić
http://labris.org.rs/en/labris-expects-adoption-law-registration-same-sexpartnerships-during-mandate-prime-minister-ana
2017.09.17 - Сръбският премиер и министри - на гей парада в
Белград
http://www.dnes.bg/world/2017/09/17/srybskiiat-premier-i-ministri-na-geiparada-v-belgrad.353540
Тук стигаме до втората част от плана на Черния елит – да вкара във
властта и управленията на държавите колкото се може повече женилесбийки (бисексуални) и мъже-педерасти. Особено брутална в това
отношение е програмата на Черния елит в САЩ, Великобритания и
Австралия. Там положението е наистина страшно. Така например,
наскоро беше съобщено, че австралийският депутат от Либерлната
партия, Тим Уилсън (Tim Wilson), е поискал ръката на своята "булка"
Райън Болгер (Ryan Bolger), в самия Парламент, по време на
обсъждането на проектозакона за легализиране на еднополовите
бракове в Австралия! Потресаващо!
2017.04.12 - Да предложиш гей брак от парламентарната трибуна... и

да чуеш "Да"
https://www.dnes.bg/notifikacii/2017/12/04/da-predlojish-gei-brak-otparlamentarnata-tribuna-i-da-chuesh-da.361216
Liberal MP Tim Wilson Proposes To Partner In Parliament | Studio 10
https://www.youtube.com/watch?v=nh_-mnC8rCk
Australian Parliament Passes Marriage Equality with Incredible Reaction
https://www.youtube.com/watch?v=oXlr9bB-nVA
За да бъдат максимално прикрити тайните цели и действия на Черния
елит, често се прибягва до използването на общоприети и популярни
термини като "равнопоставеност", "дискриминация", "насилие над
жените", "домашно насилие", "нетолерантност" и т.н. Така е и с
Истанбулската конвенция. Тя е най-добър пример за манипулация от
висша степен. Манипулация със силата на закон, който прокарва пътя
за тоталното поробване и дехристиянизиране на българската нация! И
виждаме, че овластените жени в България са най-яростниците
защитници и промоутъри на тази брутална манипулация. Ето
имената на седем от тях::
– Мария Габриел - евродепутат и еврокомисар;
– Илияна Йотова - вице-президент;
– Мая Манолова - омбудсман;
– Лиляна Павлова - министър на европредседателството;
– Цвета Караянчева - председател на Парламента;
– Екатерина Захариева - министър на външните работи;
– Цецка Цачева - министър на правосъдието;
---------------------------------------------------------

Чуждестранната намеса за ратифицирането на
конвенцията!
По необходимост трябва да засегна още един важен момент в дебата
около приемането на Истанбулската конвенция. Става въпрос за
безпрецедентния натиск, който външни сили упражняват в момента, за
да повлияят на решението на българското общество и депутати. В тази
връзка конкретно посочвам неправомерната намеса на британския
посланик Ема Хопкинс. Следва да припомня, че посланик Хопкинс
открито поощряваше публичните изяви и дейности на българските
хомосексуалисти и лесбийки, в частност София прайд. Това ли трябва
да е дейността на един посланик в България? Сега отново направи
изказване в аулата на Софийския университет в полза на Истанбулската
конвенция. Заемаше видно място на първия ред, очевидно не случайно.
Смятам, че тази нейна проява беше много зле премерен ход. Надявам се
за вбъдеще да не се повтаря, в противен случай ще настоявам за

нейното отзоваване.
---------------------------------------------------------

Накрая стигаме до Конституционния съд
Поредният отчаян опит на Бойко Борисов и партия ГРЕБ да обърнат
хода на събитията в тяхна полза и за ратифицирането на Истанбулската
конвенция, след като получиха масов отпор от просветеното българско
население и дори от БПЦ, бе публично оповестеното решение да
представят въпроса пред Конституционния съд. Чрез този добре
обмислен ход на йезуитска хитрост и лукавство Бойко и компания
несъмнено целят да използват този най-висш съдебен орган в
изпълнението на това, което се очертава да бъде тяхната най-свещена
мисия по време на европредседателството – тоталното поробване и
дехристиянизиране на българската нация. Съгласно чл. 149 (1), т. 4 от
Конституцията,
Чл. 149. (1) Конституционният съд:
4. произнася се за съответствието на сключените от Република България
международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както
и за съответствие на законите с общопризнатите норми на
международното право и с международните договори, по които България
е страна;
Предстои да видим дали корупцията, завладяла всички нива в
държавната власт, се е просмукала и в Конституционния съд. Ако трябва
да отговорим на въпроса дали Истанбулската конвенция противоречи на
българската Конституция, по-специално на член 46 (1), който дефинира
брака като "доброволен съюз между мъж и жена", то отговорът е
категорично ДА! ДА, конвенцията противоречи, защото налага една нова
дефиниция на понятието "пол" (член 3, буква "в"), която скрито визира
хомосексуалните наклонности и извращения, и защото налага
антидискриминационни законодателни мерки, основани на тази нова
дефиниция (член 12, т. 1)! Но не така може да преценят 12-те члена на
Конституционния съд. Имайки предвид огромния залог, който е поставен
на карта, допускам, че членовете на КС може да бъдат подходящо
обработени и убедени да изготвят едно манипулативно решение в полза
на Истанбулската конвенция. Предстои да видим. Все пак е важно да
припомня, че КС вече е сериозно компрометиран като допусна
погазването на Конституцията и приемането на задължителното
гласуване в Изборния кодекс – много тежък грях срещу Правото и
Народа! Дано Всемогъщият им прости и ги вразуми! Но ако и този
път предадат националния интерес, ще изпълнят мярката на своята
вина.

---------------------------------------------------------

ВАЖНО !!!
СОДОМИЯТА – БЕЛЕГ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ!
Изучавайки свещената история на Божия народ, записана на
боговдъхновените страници на Божието Слово – Библията, виждаме, че
греховете на разврата, хомосексуализма (содомията) и насилието са
били причината за унищожението на предпотопния свят и на древните
градове от Йорданската равнина, по-специално Содом и Гомор. Ето
каква картина се разкрива пред нашия поглед, четейки докладите в
Битие 6 гл. и 18-19 гл.:
Бит. 6:5 И като видя ЯХВЕ, че се умножава нечестието на човека по
земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше
постоянно само зло,
Бит. 6:6 разкая се ЯХВЕ, че беше направил човека на земята и огорчи се
в сърцето Си.
Бит. 6:7 И рече ЯХВЕ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото
създадох – човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, понеже се
разкаях, че ги създадох.
Бит. 6:11 И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие.
Бит. 6:12 И Бог видя земята и, ето, тя бе развратена защото всяка твар
се обхождаше развратно на земята.
Бит. 6:13 И рече Бог на Ноя: Краят на всяка твар се предвижда от
Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова, ето, ще
ги изтребя заедно със земята.
Бит. 18:20 И рече ЯХВЕ: Понеже викът на Содома и Гомора е силен и
понеже грехът им е твърде тежък,
Бит. 18:21 ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според
вика, който стигна до Мене; и ако не, ще узная.
Бит. 19:1 Привечер дойдоха двама ангела в Содом; а Лот седеше в
содомската порта. И като ги видя, Лот стана да ги посрещне, поклони се
с лице до земята и рече:
Бит. 19:2 Ето, господари мои, свърнете, моля, в къщата на слугата си,
пренощувайте и си умийте нозете, и утре станете та си идете по пътя. А
те рекоха: Не, на улицата ще пренощуваме.
Бит. 19:3 Но, като настояваше много, те се отбиха към него и влязоха в
къщата му; и той им направи угощение и изпече безквасни хлябове; и
ядоха.
Бит. 19:4 А преди да си легнат те, градските мъже, Содомските жители,
млади и стари, всичките люде от всякъде, обиколиха къщата
Бит. 19:5 и викаха на Лота, казвайки: Где са мъжете, които дойдоха у

тебе тая нощ? Изведи ни ги да ги познаем.
Бит. 19:23 Слънцето изгряваше на земята, когато Лот влезе в Сигор.
Бит. 19:24 Тогава ЯХВЕ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от ЯХВЕ
от небето.
Бит. 19:25 Той разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на
градовете и земните растения.
Историите за унищожението на предпотопния свят и градовете на
Йорданската равнина са завещани на човечеството като ВАЖНО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ срещу отдаване на нечестието и особено срещу
греха на разврата и содомията (хомосексуализма). И въпреки това,
Божият Син, Творецът и Изкупителят на човешкия род, ИСУС ХРИСТОС,
е предал на Своите чада една ярка пророческа картина за последното
време, която днес виждаме да се изпълнява пред нашите очи. Описвайки
белезите на времето, което ще предхожда световния Апокалипсис
(тоталното унищожение на нечестивите и запустяването на земята) и
Неговото Второ Пришествие като Цар на славата, МЕСИЯТА
предупреждава, че греховете на предпотопния свят и на Содом и
Гомор отново ще вземат връх. Хората ще бъдат всецяло отдадени на
плътски удоволствия и придобиването на земни облаги, няма да
обръщат внимание на предупредителните знаци и ще осмиват
Господните пратеници.
Лк. 17:26 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на
Човешкия Син;
Лк. 17:27 ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное
влезе в ковчега, и дойде Потопът и ги погуби всички.
Лк. 17:28 Така също, както стана в Лотовите дни – ядяха, пиеха,
купуваха, продаваха, садяха и градяха,
Лк. 17:29 а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от
небето и ги погубиха всички.
Лк. 17:30 Подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще
се яви.
Лк. 21:33 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да
преминат.
Лк. 21:34 Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от
преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно
като примка;
Лк. 21:35 защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на
цялата земя.
Лк. 21:36 Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете
всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.
През изминалата 2017 година, която сложи началото на последните 10
години от човешката история, светът направи още една крачка в
погазването на БОЖИЯ свят ЗАКОН на 10-те Заповеди и в узаконяване
на БЕЗЗАКОНИЕТО. В големи и влиятелни страни като Германия,

Австралия и Финландия (Малта също) беше финализирана
легализацията на еднополовите бракове. В много други страни
СОДОМИЯТА е вече неотменна част от законодателството, измежду тях
Колумбия (2016), САЩ (2015), Ирландия (2015), Люксембург (2014),
Великобритания (2013-2014), Франция (2013), Нова Зеландия (2013),
Бразилия (2013), Дания (2012), Португалия (2010), Швеция (2009),
Норвегия (2008), Канада (2005), Испания (2005), Белгия (2003), Холандия
(2001) и много други. Така, бавно, но сигурно, светът се приближава до
крайната точка – върха на БЕЗЗАКОНИЕТО, и открито ПРЕДИЗВИКВА
ужасните съдби на Всемогъщия. Това е и причината Бог да оттегля
Своята въздържаща сила и да позволява на Сатана и демонските
войнства да сеят опустошение навсякъде. Колко страшни бедствия
само сполетяха различни части на планетата през последните
години и особено през 2017 година! Някои от тях бяха небивали по
своя мащаб и сила. И въпреки това, повечето хора остават все така
дръзки и непокаяни в престъплението – нарушаването на Божиите
заповеди, надявайки се, че Божиите съдби и бедствия няма да стигнат
до тях. Това е и състоянието на мнозина управници и съдии, богати и
високопоставени, които поради своите привилегии, власт и богатство,
вършат всякакъв род престъпления и се ласкаят да вярват, че ще
останат ненаказани. Точно за тази категория високопоставени
грешници, която смята, че е недосегаема, Всемогъщият заявява
чрез Своя пророк:
Ис. 28:14 Затова слушайте Словото на ЯХВЕ, вие присмивачи,
Които господарувате над тия люде, които са в Ерусалим.
Ис. 28:15 Понеже сте казали:
Ние направихме договор със смъртта,
И се съгласихме с преизподнята,
Щото, когато заливащата беда минава, да не дойде до нас,
Защото си направихме лъжата прибежище,
И под измама се скрихме,
Ис. 28:16 Затова, така казва Господ ЯХВЕ:
Ето, полагам в Сион камък за основа,
Камък отбран, скъпоценен, краеъгълен, за твърда основа;
Който вярва в него, не ще прибърза да бяга.
Ис. 28:17 Ще направя правосъдието връвта,
И правдата отвеса;
И градушка ще помете прибежището от лъжи,
И водата ще наводни скривалището.
Ис. 28:18 Договорът ви със смъртта ще се унищожи,
И съглашението ви с преизподнята не ще устои;
Когато заливащата беда минава,
Тогава ще се стъпчете от нея.
Ис. 28:19 Колкото пъти минава ще ви хваща;
Защото всяка заран ще минава,
Денем и нощем;
И само слуха за нея да чуе някой, ще се изплаши.

Нека всички отговорни лица и държавници в България – министри,
депутати, областни управители, кметове, съдии и прокурори,
ЗАПОМНЯТ, че в Небето се води точен доклад за всички техни думи,
действия и решения! Нищо няма да остане скрито в Деня, когато Бог ще
съди техните тайни дела и подбуди – Римляни 2:16. Нека ЗАПОМНЯТ,
че Божията справедлива присъда ще ги намери и че няма да има къде
да се скрият! Защото така казва Адонай ЯХВЕ на Силите:
Ис. 3:8 ...Понеже, и каквото говорят, и каквото правят,
са противни на ЯХВЕ,
И дразнят славните Му очи.
Ис. 3:9 Изгледът на лицето им свидетелства против тях;
И те, като Содом, вършат греха си явно, не го крият.
Горко на душата им! Защото сами на себе си въздадоха зло.
Ис. 3:10 Кажете на праведника, че ще му бъде добре,
Защото всеки такъв ще яде плода на делата си.
Ис. 3:11 Горко на беззаконника! Нему ще бъде зле,
Защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му.
Ис. 3:12 А за Моите люде – деца ги угнетяват,
И жени владеят над тях.
Люде Мои, вашите водители ви правят да заблуждавате,
И развалят пътя, по който ходите.
Ис. 3:13 ЯХВЕ става за съд,
И застава да съди племената.
Ис. 3:14 ЯХВЕ ще влезе в съд със старейшините на людете Си и с
князете им,
И ще им каже: Вие сте, които сте похабили лозето!
Ограбеното от сиромаха е в къщите ви!
Ис. 3:15 Защо разломявате людете Ми и смилате лицата на сиромасите?
Казва Адонай ЯХВЕ на Силите.
---------------------------------------------------------

Предупреждението на Божия пророк
Преди повече от 120 години Божият пророк Елън Уайт от Истинската
Божия Църква на Адвентистите от Седмия Ден записа в своята
боговдъхновена историческо-пророческа книга "Патриарси и пророци"
следните редове:
<<< Преди потопа Бог изпрати Ной да предупреди света, за да могат
хората да се покаят и така да избегнат заплашващото ги унищожение.
Когато наближи времето за Второто идване на Христос, Господ изпраща
Своите слуги с предупреждение към света да се приготви за това велико
събитие. Множества живеят в престъпване на Божия Закон и сега Бог с
милост ги зове да послушат святите му изисквания. Предложено е
прощение на всички, които оставят своите грехове чрез покаяние пред

Бога и вяра в Христос. Но мнозина смятат, че е твърде голяма жертва
да се изостави грехът. Тъй като животът им не е в хармония с чистите
принципи на Божието управление, те отхвърлят предупрежденията на
Господа и отричат авторитета на Неговия Закон.
Само осем души от онова многобройно население на земята преди
потопа повярваха и послушаха Божието Слово, изговорено чрез Ной. 120
години проповедникът на правдата предупреждаваше света за идващата
гибел, но вестта му бе отхвърляна и презирана. Така ще бъде и сега.
Преди Законодателят да дойде и да накаже непокорните, престъпниците
ще бъдат предупредени да се пок аят и да се върнат към
верноподаничество спрямо Него. Но за повечето хора тези
предупреждения ще бъдат напразни. Апостол Петър казва:
"...в последните дни ще дойдат подиграватели, които с
подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: Где е
обещаното Му Пришествие? Защото откак са се поминали бащите ни
всичко си стои така, както от началото на създанието"
(2 Петрово 3:3-4).
Не чуваме ли същите думи повторени не само от открито невярващите,
но и от мнозина, които говорят от амвоните в нашата страна? "Няма
причина за тревога - викат те. - Преди да дойде Христос, целият свят
ще бъде обърнат и правдата ще царува хиляда години. Мир, мир!
Всичко продължава, както е от началото. Нека никой не се тревожи от
вълнуващата вест на паникьорите". Но учението за хилядогодишнината
не хармонира с ученията на Христос и апостолите Му. Исус попита ясно:
"Обаче, когато Човешкият Син дойде, ще намери ли вяра на
земята?" (Лука 18:8).
И както вече разбрахме, Той заявява, че състоянието на света ще бъде
както в дните на Ной. Павел ни предупреждава, че с приближаването на
края ще видим как нечестието се умножава:
"А Духът изрично заявява, че в последните времена някои ще
отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски
учения" (1 Тимотей 4:1).
Апостолът казва, че "в последните дни ще настанат усилни времена" (2
Тимотей 3:1). И дава удивителен списък на греховете, които ще вършат
имащите само вид на благочестие.
Предпотопните жители се отдадоха на вълнуващи забавления и
празнувания точно когато пробното им време приключваше. Влиятелните
и силните се стараеха да държат умовете на народа погълнати от
веселие и удоволствия, да не би по някакъв начин да бъдат повлияни от
последното тържествено предупреждение. Не виждаме ли същото да
се повтаря и в наши дни? Докато Божиите слуги предават вестта за

идващия край на всичко, светът е погълнат от забавления и търсене на
удоволствия. Безкраен кръг от забавления поражда безразличие към
Бога и пречи на хората да бъдат повлияни от спасителните истини, които
единствено могат да ги спасят от приближаващата гибел.
В дните на Ной философите заявиха, че е невъзможно светът да бъде
унищожен с вода. Така и сега има хора на науката, които се опитват да
докажат, че светът не може да бъде унищожен чрез огън, че това е
несъвместимо с природните закони. Но Богът на природата, Създател и
Владетел на нейните закони, може да използва делата на ръцете Си за
изпълнение на Своите намерения.
Когато велики и мъдри мъже доказваха за свое удовлетворение, че е
невъзможно светът да бъде унищожен с вода, когато страховете на
народа бяха успокоени и всички гледаха на Ноевото пророчество като
на заблуда, а на Ной като на фанатик, тогава дойде времето на Бога.
"...всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните
отвори се разкриха" (Бит. 7:11)
и подигравачите бяха пометени от водите на Потопа. С всичката си
горделива философия хората твърде късно узнаха, че мъдростта им е
глупост и че Законодателят е по-велик от законите на природата и че на
Всемогъщия не Му липсват средства да изпълни намеренията Си.
"И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия
Син" (Лука 17:26).
"А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине
с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят и земята, и каквото се
е вършило по нея ще изчезнат" (2 Петрово 3:10).
Когато разсъжденията на философията прогонват страха от Божиите
съдби, когато религиозните учители сочат напред към една ера от дълги
векове на мир и благополучие и светът, погълнат в непрекъснатото хоро
на своя бизнес и удоволствия, сади и гради, празнува и се весели,
отхвърляйки Божиите предупреждения и подигравайки се с Неговите
вестители, "тогава ще ги постигне внезапно погубление... и никак няма да
избегнат" (1 Сол. 5:3). >>> (глава 7, Потопът)
---------------------------------------------------------

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключително тежък в Божиите очи Е ГРЕХЪТ на премиера Бойко
Борисов и онези министри от неговия кабинет, които одобриха
Истанбулската конвенция! Но все още не е късно да се покаят.

Със своето решение No. 17/11.01.2018 Министерският съвет одобри
de jure конвенцията и изпрати в Парламента проектозаконa (вх. No.
802-02-2/12.01.2018) за нейното ратификациране. Решението на МС е
било взето на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на
РБългария и чл. 15, ал. 1 и
чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона на
международните договори на РБългария, но не е било съобразено с
член 46 (1) от Конституцията. Решението е подписано от премиера
Бойко Борисов, главния секретар на МС, Веселин Даков, и заверено
от директора на дирекция "Правителствена канцелария", Апостол
Михов.
С одобряването на Истанбулската конвенция МС извърши
поредното тежко престъпление срещу българския народ! А
последвалата мащабна пропаганда на партия ГРЕБ за нейното
ратифициране изложи на показ целия манипулативен
инструментариум от лъжи и фалшиви новини. Очевидно залогът е
твърде висок. Защото залогът е СВОБОДАТА на българската нация!
На карта е заложена ВЕРНОСТТА спрямо Истинския Бог, Творец и
Спасител ИСУС ХРИСТОС, и спрямо БОЖИЯ ЗАКОН! Но в тази тежка
криза българската нация показа, че не е напълно подчинена и
поробена. И това дава надежда за ПОБЕДА, сега и в предстоящия
последен глобален конфликт.
В качеството ми на Божий служител и представител съм длъжен да
ПРЕДУПРЕДЯ премиера Борисов и всички от неговото обкръжение
и партия, които поддържат Истанбулската конвенция, че АКО
ПРОДЪЛЖАВАТ да изнасилват и потъпкват съвестта и убежденията
на голяма част от българския народ, АКО ПРОДЪЛЖАВАТ да
заговорничат задкулисно, и най-накрая, АКО ГЛАСУВАТ
ратификацията на конвенцията в Парламента,
ЩЕ ПОДПЕЧАТАТ СВОЯ ГРЯХ !
Тежко им и горко, защото Божиите страшни наказания идат над това
нечестиво поколение!
---------------------------------------------------------

Заключение
Все повече българи днес си задават въпроса защо след 10 години
членство (от 2007 г.) в Европейския Съюз, положението в България се
влошава все повече и повече. Защо България продължава да бъде найбедната страна в съюза, в която хиляди хора оцеляват на ръба на
пропастта? Мизерия и бедност се ширят в невиждани мащаби на фона
на демонстрирания суперлукс от престъпни новобогаташи. Битовата и

организираната престъпност, както и корупцията бележат нови върхове.
Съдии, прокурори, служители на МВР, кметове, депутати и висши
държавници участват в най-различни престъпни схеми. Общините се
източват и много от тях се намират на границата на фалита като трябва
да бъдат финансирани от държавния бюджет. Здравеопазването и
армията са съсипани. Най-добрите таланти на България напускат
страната и търсят реализация в САЩ, Европа и по целия свят. В същото
време добре платените агенти на Европейската клика не престават да
уверяват, че нашето бъдеще е в Европейския Съюз. Каква страшна
измама! За съжаление, повечето българи не разбират, че Европейският
проект е една голяма измама и че всички, които са повярвали в този
проект, са жестоко измамени! Специално подчертавам, че
Европейският Съюз, чийто главен символ е Вавилонската кула, е
обречен на ГИБЕЛ! Това е Божествената присъда и тя ще се
изпълни до края на определения от Римската декларация 10годишен срок, сиреч до края на 2027 година! ТАКА Е ПИСАНО, ТАКА
И ЩЕ БЪДЕ !
Но докато има живот на тази планета, ще продължава и борбата между
силите на Доброто и Злото. Ето защо, призовавам всички народни
представители к атегорично да отхвърлят манипулативната
Истанбулска конвенция и да съсредоточат своите усилия и действия в
борбата с реалните проблеми на българското общество – корупцията,
организираната престъпност, мащабнато криминално разпространение
на порнография, моралното израждане на нацията, източването на
м о з ъ ц и ( п л а щ а н ет о н а к р ъ в н и я д а н ъ к ) , б е д н о с т т а и т. н .
ПРЕДУПРЕЖДАВАМ, че приемането на тази конвенция ще повлече
след себе си трагични последици! НАСТОЯВАМ за незабавната
оставка на премиера Бойко Борисов и неговия кабинет от министри,
които категорично доказаха, че обслужват интересите на Черния
елит! Не случайно Борисов се превърна в любимото момче на
Юнкер и Туск.
ПОЗДРАВЯВАМ специално Президента Румен Радев, лидера на БСП,
Корнелия Нинова, и министъра на отбраната, Красимир
Каракачанов, за тяхната национално-отговорна, ясна, правилна и
твърда позиция срещу Истанбулската конвенция!
Завършвам с думите на народния представител Мустафа Карадайъ:
"С този вот това правителство е малко вероятно да падне. То е обречено
да се провали и да падне заради погрешно зададения му генезис."
---------------------------------------------------------

2Пет. 3:9 Господ не забавя това, което е обещал, според както някои
смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не
иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
2Пет. 3:10 А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще
премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и
каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
2Пет. 3:11 Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да
сте вие в свято живеене и в благочестие,
2Пет. 3:12 като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден,
поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите
нажежени ще се разложат!
2Пет. 3:13 А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя,
в която да живее правда.
2Пет. 3:14 Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се
да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си.
2Пет. 3:15 И считайте дълготърпението на нашия Господ като
средство за спасение;
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