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Родолюбие
УБИЙСТВОТО НА НАЦИИТЕ
Завземането на световните
медии от интернационалните
финансови кръгове цели
окупирането на въображението
и мислите на хората, а от там и
определянето на техните
ценности. Едни и същи филми,
шоу програми, новини,
интернет сайтове и музика се
гледат и слушат по целия свят. Това с всяко ново
поколение постепенно унищожава културата, нравите и
обичаите на народите и наред с безконтролната
емиграция ги превръща в аморфна маса по подобие на
американската псевдонация. Тази маса много лесно може
да бъде манипулирана и направлявана като овче стадо. Не
случайно една чужда религия ни третира като „животинско
стадо” или както те казват „гои”. Отдавна много от нас са се
превърнали в техни пионки, без дори и да го осъзнават. Стила
на живот, морала, модата, съвременната музика,
забавленията, всичко се контролира от принадлежащият им
глобален пропаганден апарат.
Хората отдавна са спрели да мислят, да се съпротивляват и
живеят по техните правила. Изрази като мъжка дума, чест,
етика, достойнство, уважение и кавалерство са започнали
отдавна да губят смисъл. Животът ни се е превърнал в
поредица от действия за задоволяване на физически нужди: ядем изкуствена храна, пием фалшиви питиета, пушим пълни с
токсини и радиоактивни елементи цигари и пури, живеем като
затворници в килии наречени апартаменти, дишаме отровите
на собствените си автомобили, мъжете ни се обличат като

американски селяни от миналия век, а жените като
пристанищни проститутки. След като в резултат на стреса и
нездравословния живот се разболеем, започваме да плащаме
за лекарства които бавно ни довършват. Лошото е обаче, че
следвайки този изкуствено създаден и антиприроден начин на
живот, ние обричаме също нашите деца и то от най-крехка
възраст. Например масово използваните памперси
представляват по същество топлинен компрес, който държи
тестисите на момченцата непрекъснато загряти. Това много
често води до стерилитет. Ние обаче едва ли ще обърнем
внимание върху този огромен проблем, дори и когато той
открито ще се прояви след няколко години, когато
поколението от 90-те започне да прави семейства. Използване
на флуорирано мляко в детските градини в България
представлява също огромна опастност за подрастващите. Под
предтекст, че трябва да се предпазват зъбите от кариес, на
децата се дава елемент, който създаден изкуствено в
лаборатории е изключително вреден за здравето. Химическите
флуориди са канцерогененни и мутагенни – т.е. те увреждат
генетичния материал на клетката, в която влизат и могат да
доведат да развитието на ракови заболявания и поражения у
плода при бременни жени. Проучванията на учени от
различни страни показват, че продължителното прилагане на
флуориди води до намаляване на интелигентността и потиска
волята на човека. Може би именно това е социалният ефект,
който се цели от определени среди в България. Върху
интелекта, културата и характера на Българина изключително
активно влияят и средствата за информация и забавление. Без
да се замисляме, ние и децата ни гледаме предавания
пропагандиращи хазарт, най – долни човешки страсти,
интриги, клюки, разврат, простотия, дебелашки и елементарен
хумор. Телевизията, киното и интернет ни заливат с най
– зверско насилие и порнография (включително
педерастия, педофилия и содомия), които се гледат и от

децата. Представете си например как повлияват на
психиката на едно шест годишно момченце кадрите от
порно сайт в които кон се чифтосва с жена или младеж
прави орална любов на възрастен чичко. Какво
отношение ще има това дете към момичетата и след време към
любовта?! Малчуганите също така следят анимационни филми
в които се употребява уличен жаргон, а образите на героите са
извратени и изродски, нямащи нищо общо с красивото и
детското (например в анимацията „ крава и пиле” един от
персаонажите е гол дявол травестит?!).
Компютърните игри са
изпълнени с кръв, счупени
крайници, отрязани глави и
какво ли още не. Тези
“забавления” по същество
представляват тренажори за
убийства. Децата истински се
забавляват и се шегуват, когато
успеят да пръснат мозъка на
виртуалния си враг. Какво става обаче ако виртуалното
премине в реално? Например при един от многобройните
случаи на стрелба в училище, който се случва в Падуках –
Кентъки, 14-годишно момче стреля с пистолет осем пъти. Ето
коментара на разследващия криминалист: “Тренирал съм
рейнджъри, полицаи и зелени барети. Никога не съм срещал
нещо подобно. Държи пистолета с две ръце. Изстрелва винаги
по един куршум към една цел, която се появява на училищния
двор като на монитор. Той просто играе мръсната компютърна
игра. Изобщо не е нормално с всеки изстрел да уцелва по един
човек. Всеки който е бил на бойното поле ще ви каже, че човек
стреля, докато целта падне. Но на какво учат видеоигрите:
един изстрел, една смърт и бонус при изстрел в главата.”
Телевизията изобщо не пада по-долу. Освен, че възпитава в

насилие и простотия там има и друг съществен проблем.
Фрапиращ е пример от Япония, при който в детския сериал
“Покемон” са използвани трептения на цветовете, които са
предизвикали епилиптични припадаци у някои деца.
Теливизионният бизнес трескаво търси честоти, кадри и
цветове с цел пристрастяване на малките към екрана и
манипулирането им като консуматори. Това разбира се влияе
изключително вредно на неукрепналата психика.
Подрастващите се взират като хипнотизирани с часове пред
компютъра и телевизора. Преди това, също толкова дълги
часове са седели на чина в училище, където недоволни от
заплащането и условията учители са им наливали с монотонен
глас “знания”, от които едва ли ще ползват дори и 20 % в
живота си. Липсата на спорт, връзка с природата, физически
занимания заедно с връстници и добре балансирана учебна
програма, води до обездвижване, често до затлъстяване,
комплекси, психически проблеми и... унищожена духовност.
Децата абсолютно целенасочено биват отвръщавани от
учебния процес, което със всяко ново поколение, наред с
другите фактори, води до дебилизация. Всеки един учител ще
потвърди на какво ниво са съвременните младежи и в какво са
се превърнали Българските училища. Докато малчуганите
гледат филми, които бързо убиват детското в тях, жените ни
пък се прехласват по сериали (включително и турски) в които
диалозите са на ниво лек кретенизъм. Интернет игрите,
форумите, skype и “социалните мрежи” фактически лишават
хората от нормален социален контакт. Към “нормални
социални контакти” не спадат разбира се тези от сайтовете за
запознанства, където човек може да намери оферти за една
вечер, като се почне от малолетна проститутка и се стигне до
застаряващ хомосексуалист. Има вече много случаи на
пристрастени към мрежата, които са престанали да живеят
реален живот, а са денонощно пред компютъра.

Много от нас слушат долнопробна и просташка
циганска музика или постоянно повтарящи се банални
негърски или техно ритми, напиват се и се дрогират
достигайки перманентно увреждане на мозъците, телата
и духа си.
Ето един показателен цитат от Новият Завет: “Не знаете ли
че сте храм на Бога и Божият Дух живее във вас? Ако
някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото
божия храм е свят, а този храм сте вие.”[Коринтяни
3:16]
Не искаме никого да поучаваме или да обидим. Ясно е, че
всеки от нас се влияе от средата в която живее. Целта е да се
замислим как можем да променим тази среда!
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