
Homosexualita bola donedávna klasifikovaná ako sexuálna úchylka, ale kvôli celkovému 
úpadku spoločnosti, splošťovaniu myslenia, zjednodušovania a pod. bola vyňatá z tejto klasifikácie 
a stala sa niečím pseudonormálnym -  tzv.“moderným”.

Homosexuálne páry sú maximálne nevhodné pre manželstvo a pre adopciu detí, aj preto, 
lebo týmto spojením nedochádza k naplneniu toho jeho najzákladnejšieho poslania, čiže reprodukcii 
– zrodu nového človeka, zrodu nového života, ale práve naopak a homosexuáli navyše túto svoju 
úchylku prenesú aj na ďalšiu generáciu, na bezbranné deti.

Každý človek sa rodí so širokým spektrom schopností a orientácií a na 80% záleží na 
výchove, ktoré vlastnosti dieťaťa sa budú rozvíjať a ktoré nebudú podporované a teda zostanú 
nerozvinuté.
Každý človek má v sebe aj homosexuálne sklony, ktoré sa rozvinú v priaznivých podmienkach 
popr. aj v prípade núdze, napr. pri dlhotrvajúcom pobyte vo väzení.

Dieťa po narodení nemá žiadne vlastné skúsenosti, preto nekriticky preberá všetky informácie, 
vzorce správania a pod. zo svojho najbližšieho okolia, z rodiny. Pre dieťa je po narodení celým jeho 
svetom jeho rodina a ak sú to ale homosexuáli, budú pre neho tým krajne nesprávnym vzorom.

V dospelosti bude človek, ktorý vyrástol v takejto pseudorodine prirodzene inklinovať k osobám 
rovnakého pohlavia, tým najsamozrejmejším pre dieťa sa opäť stane homosexuálny pár.
Tým bude dochádzať k domino efektu, táto úchylka sa bude spoločnosťou šíriť ako rakovina, 
reťazovou reakciou, 

Čoraz viac rodín sa stane nefunkčnými – neschopnými rodenia detí, takže umelý spôsob, deti zo 
skúmavky sa stanú bežnou metódou, čo sa v neustále upadajúcej, tzv. “modernej” spoločnosti bude 
považovať za “pokrok”, v skutočnosti bude predstavovať ale len ďalší stupeň úpadku.

Spoločnosť sa už teraz rozpadáva, atomizuje sa, čoraz viac ľudí myslí len na seba, správajú sa ako 
rakovinové bunky, ktoré prestali pracovať v prospech celku a začali sa nekontrolovateľne množiť, 
chcú sami rozhodovať o tom, čo je správne, čo je pravda a čo nie.
Je to to, čo sa im práve hodí, čo je práve to najľahšie, najjednoduchšie, to najpríjemnejšie …. dolu, 
dolu, neustále dolu – do pekla.
Hlúpa rakovinová bunka je krátkozraká, nechápe že svojim egoizmom postupne zahubí nielen 
celok, ale aj seba.

A toto sa v súčasnosti deje v celej spoločnosti, ktorá sa postupne prepadá do čoraz väčšieho chaosu, 
je v rozklade, speje ku katarzii, pretože je ľahšie upadať než stúpať, je ľahšie búrať než stavať, je 
ľahšie sa rozpadať než skladať, je ľahšie byť hlúpy než múdry.

Jednotlivci a skupinky tých, ktorí si to celé uvedomujú, sa snažia ísť proti prúdu, proti mase 
hlúposti, ktorá hrozí, že ich prevalcuje.


