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Знайомтесь: Гомодиктатура!
и живемо у розпал "гомореволюції". Апологети руху геїв та
лесбіянок все частіше з'являються перед нами без масок, де
монструючи свої диктаторські замашки. Вони вже визначили
мету — встановити тоталітарний режим. Гасла демократії вони вико
ристовують лише для того, щоб знищити демократію й встановити ГО
МОДИКТАТУРУ. "Квіточки" ми бачимо вже сьогодні. У Швеції священ
нослужителя кидають до в'язниці тільки за те, що він назвав гомосек
суалізм раковою пухлиною на тілі суспільства. У Канаді штрафують
кожного, хто привселюдно засуджує спосіб життя сексменшин.
У Німеччині позбавляють батьківських прав тих, хто не пускає своїх
дітей на уроки, що пропагують одностатеві відносини. Про яку демок
ратію, про яку свободу слова, про яку свободу совісті й віросповідання
тут може йтися?! Однозначно, ЛГБТспільнота (лесбіянки, геї, бісексуа
ли, трансгендери) сповідує вкрай тоталітарну ідеологію, яка прагне
придушити всяке інакомислення.
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Політичне гомосексуальне співтовариство діє в кожній країні за од
наковим добре відпрацьованим сценарієм:
1) використовуючи гасла демократії, лідери ЛГБТруху просторікують
про якусь дискримінацію;
2) коли їм вдається досягнути жалості з боку суспільства, активізують
ся спроби змінити законодавство, щоб "захиститися" надалі від цієї
"дискримінації";
3) поступово, радикально змінюючи законодавчу базу країни, вони
прагнуть установити гомодиктатуру, яка не приймає ніякої критики у
свою адресу.
Гомосексуальна ідеологія вкрай пасіонарна за своєю суттю. Якщо не
перешкоджати її апологетам, вони не зупиняться. Якщо вони чогось
досягнули, виходить, ми їм це дозволили. Тому будьяке здорове
суспільство повинне піднятися у повний зріст, щоб зупинити вірус го
модиктатури. Інакше плоди будуть значно гіркішими, ніж більшість собі
уявляє.

Ми стверджуємо:
Одностатевого кохання не буває!
Геями й лесбіянками не народжуються, ними стають!
Позбавлення від гомосексуалізму можливе!
Гомодиктатура не пройде!

Рух людей з майбутнім
"Любов проти гомосексуалізму"
Телефон: +380933491152
Email: info@lovecontra.org
Інтернет:
www.lovecontra.org
www.overcomingx.ru
www.twitter.com/love_contra
http://vkontakte.ru/club4682347
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Сім'я як основа
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омосексуалізм — це паразит на тілі суспільства. Гомосексу
алізм як явище існує й виживає винятково за рахунок здоро
вої гетеросексуальної більшості, яка народжує дітей. Гомосек
суалізм — це культура вимирання. Згода з гомосексуалізмом — це
свідома згода з виродженням націй. Жодне закрите гомосексуаль
не співтовариство не в змозі самовідтворюватись.
Головним ворогом політичної гейтусовки є сім'я. Гомосексуалізм
ненавидить сім'ю. Гомосексуалізм і сім'я — це поняттяантоніми.
Саме тому геї й лесбіянки домагаються всюди легалізації односта
тевих "шлюбів", щоб остаточно дискредитувати поняття сім'ї.
Відкрите протистояння гомодиктатурі й протекція інституту
традиційної гетеросексуальної сім'ї — ось два стовпи, на яких
базується активність громадського руху людей з майбутнім
"Любов проти гомосексуалізму".
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и — громадський рух людей з майбутнім. Наше минуле й сь
огодення тісно пов'язане з сім'єю. І ми усвідомлюємо те,
що без гетеросексуальної сім'ї в нас немає майбутнього.
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Ми не уражені вірусом брехливої толерантності й політкоректності.
Ми називаємо чорне чорним, і нехай це звучить не толерантно.
Гомосексуалізм — це згусток чорного кольору.
Ми нетерпимі, коли ідеологія гомосексуалізму бажає проникнути
до наших домівок, у школи, парламентські й урядові кабінети,
засоби масової інформації.
Ми стверджуємо, що потрібно заборонити під загрозою
кримінальної відповідальності будьяку діяльність фізичних і
юридичних осіб, яка пропагує або захищає одностатеві сексуальні
стосунки. Разом з тим, ми категорично виступаємо проти фізичної
агресії до сексменшин, тому що ці люди потребують допомоги й
реабілітації.
Ми захищаємо право віруючих людей сміливо цитувати уривки зі
Священних Книг, які засуджують гомосексуалізм. Ми захищаємо
право кожного вільно й привселюдно говорити, що
гомосексуалізм — це розпуста й зло. Ми захищаємо право кожної
людини незалежно від віку виховуватися й розвиватися у здоровій
і повноцінній сім'ї.

Ми захищаємо фундаментальні права людини — право
на свободу віросповідання, право на свободу слова, право жити
й розвиватися у щасливій гетеросексуальній сім'ї .

