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ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ –  

ДА СИ СМЕНЯМЕ ЛИ ПОЛА?  

И ОПРИЧНИЦИ В УЧИЛИЩАТА?!  

 

Ново социално земетресение разлюля все по-обезлюдяващата се 

България. Идва от Истанбул, където е подписана още през 2011 г. 

Истанбулската Конвенция.  

На пръв прочит целите й са благородни и никой не може да възрази 

срещу тях: борбата с насилието над жените и децата и домашното 

насилие. За насилието над мъжете се споменава с половин дума. Но това 

е най-малката беда. Тя идва оттам, че покрай иначе благородните 

намерения на документа прозира злокобното желание да се прокара 

безумната идея децата ни от малки да се възпитават в двуполовост, 

безполовост или, ако е възможно - направо в хомосексуализъм. А той, 

както добре знаем от Библията (ако сме я чели и ако сме добри 

християни), е категорично отречен от Господа. "С мъжко да не легнеш 

като с женско; това е гнусота. И двамата да се убият!", нарежда Той на 

Мойсей. Какво по-ясно от това?   

"Да унищожиш хомосексуализма, значи - да унищожиш 

фашизма!", пише Горки през 30-те години на миналия век във в. 

"Правда" (там всеки ред се редактира от Сталин). Хитлер е пращал 

немските хомосексуалисти, с розови триъгълничета на реверите, в 

концлагерите (изпепелил е 500 000).  В недалечното минало, според 

нашия социалистически Наказателен кодекс, еднополовия секс бе 

криминализиран.    

Разбира се, днес никой не иска и не извършва преследвания срещу 

каквито и да са форми на най-висшата форма на общуване между 

човеците – сексуалното. Демокрация е, всеки е свободен да прави 



каквото си иска. Няма перверзия (извращение), когато има взаимно 

съгласие, не се прилага насилие и не се използва служебна или 

финансова зависимост. Нещо повече. Въпреки протестите на 

обществото, което в огромната си част (97-98%) е хетеросексуално, у нас 

са позволени гей-парадите (не сме ги виждали в другите православни 

страни - Русия, Гърция, Сърбия, Румъния, Македония) - шумни, 

предизвикателни и зрелищни. Искали си били правата. Какви права, кой 

ви преследва, кой ви съди или уволнява, кой се интересува от 

заниманията ви под юргана в извънработно време?  

Правата им идват узаконени с Конвенцията: ще имат предимство 

при конкурси, ще им се заделят квоти (?!) в депутатските листи, в 

правителствата... Мигриращите, които заявяват своята хомосексуална 

ориентация, ще бъдат незабавно и безусловно, без изискване на каквито 

и да са документи, приемани в която си поискат европейска страна.   

Чакайте, нали всички сме равни? Нали при конкурси предимство 

имат по-образованите и квалифицираните?  

Пак за Хитлер. Веднага след като става канцлер (1933), той 

разпорежда неговите депутати да приемат Закон за чистотата на расата, 

според който германците нямат право не само да се женят за евреи, но и 

да правят секс с тях. Сиреч - закон срещу Любовта!!  

В скандинавските страни вече усърдно се практикува друго 

задължение, произтичащо от Истанбулската Конвенция: специални 

патрули от бдителни граждани изземват дечица, чиито родители 

(представете си каква наглост!), не са съгласни с обучението им в 

"джендър-културата" и ги предават на "приемни семейства". Тогава с 

умиление ще си спомняме за нашите безобидни отрядници, които ни 

гонеха за дълги коси, къси поли и тесни панталони. Едно време така 

обикаляха по селските къщи да проверяват какво готвиш: ако е пиле, а не 

боб - значи си кулак, сиреч - народен враг. От историята са ни известни 

опричниците на цар Иван Грозни, камионетките-"чьорний воронь" на 



Ежов и Берия. Да си спомним и за Жан Калвин (1509-1564), 

протестантът, който е тормозил цяла Женева с неограничена теократична 

власт: издал е забрана за развлеченията, карнавалите, театрите, танците, 

пъстрите дрехи, ругатните - всички нейни жители е трябвало само да се 

молят Богу; тайна полиция е следяла за поведението им и ги е предавала 

на църковен съд (първообраз на трибуналите-тричленки на Сталин); 

провинилите се са били наказвани с бой, затвор или направо - смърт. 

(Така е изгорен на клада д-р Сервет, откривателят на 

кръвообръщението). И при това положение в Европа има десетки хиляди 

протестанти-калвинисти, а на този психично болен сатрап му е издигнат 

величествен паметник в същата тази Женева, която толкова много е 

измъчвал.  

Истанбулската Конвенция повелява безусловно да се приемат 

мигриращи лица, "които са уязвими", в т. ч. хомосексуалисти и болни от 

СПИН. "Отхвърлят се стереотипните роли на мъжа и жената" (сиреч - 

възпроизводителните, родителските!), а децата трябва да изучават 

"нестереотипните роли на мъжа и жената" - каква връзка има това с 

насилието - иди, че разбери. Всъщност - насилие има в самата принуда да 

бъдат обучавани децата ни в хомосексуализъм. Просто не е за вярване! 

Предметът дори не е "свободно избираем" - страните, ратифицирали  

Истанбулската Конвенция, са длъжни "да подкрепят на всички равнища 

работата на съответните НПО и на гражданското общество", и да 

действат активно в борбата с насилието над жените. А за насилието над 

детската психика?  

Клопките се съдържат и в слабо известния Допълнителен доклад 

към Истанбулската Конвенция, според който "джендър"-агитаторите 

трябва да влизат безпрепятствено в училищата и да пълнят главичките на 

децата и внуците ни с безумни въпроси като "от какъв пол се чувстват" 

(за предпочитане, разбира се - неопределен, аморфен, най-добре - 

хомосексуален), да ги учат да мастурбират от най-ранна възраст (?!), да 



не изричат най-свещената дума "майко" - вместо нея "родител"; 

предвидено е място и за... злокобните "джендър-контрольори" (?!), чиито 

решения никой съд не може да отмени (т. е. имат властта на самия Бог); 

ако родителите не искат децата им да бъдат обучавани в 

хомосексуализъм или безполовост, те ще им бъдат... отнемани и 

предавани на "приемни семейства" (а какво ще правят те с тях насаме - 

можем само да гадаем). Т.е. въвежда се нова Опричнина (страшната 

тайна полиция на цар Иван Грозни) или СС на Фюрера и КГБ на Бащата 

на народите. Апропо, това вече се прилага в скандинавските страни, 

особено  в Норвегия. В резултат: увеличаване на детските самоубийства. 

И тук ли искате това да става с нашите все по-малко раждащи се деца?! 

"Фанатично трябва да защитаваме Децата!", изкрещя психиатърът д-р 

Николай Михайлов. Някой чу ли го? Президентът заяви, че отхвърля 

Истанбулската Конвенция (без да уточни  защо, а  трябваше). Да, но 

вицепрезидентката я подкрепи (както  и омбудсманката, и външната, и 

правосъдната ни министърки. А нали са майки?!)   

Няма да има биологичен пол, ще има "социален" (за предпочитане 

- хомо). Няма да има семейно възпитание, нито свещената майчина и 

бащина ласка - ще има опричници. Нито намек или призив в този 

злокобен документ за създаването и укрепването на Семейството, за 

Родителството. Под благовидната маска на борбата с насилието (кой ще 

я отрече?) се промъква - и то как само! - насърчаването към 

хомосексуализъм; а той, както е известно, е безплоден (въпреки 

продължаващите опити, особено - в Анадола). Няма и значение, че ние 

отдавна си имаме специални закони по въпроса. Всички национални 

закони, дори и Конституцията, падат при наличието на международни 

конвенции - те са над тях. Всички членове, дори и срички и запетайки в 

Истанбулската Конвенция и Допълнителния доклад към него, са 

неделими. "Не се допускат никакви (?!) резерви по отношение на никоя 

от разпоредбите на настоящата конвенция" (чл. 78). Що за болшевизъм? 



В този смисъл  колко лицемерно звучи Каракачанов, който предлага в 

един (няма да се състои, повервайте ми!) бъдещ референдум относно 

Истанбулската Конвенция да се гласува само въпросът: "Съгласни ли сте 

да има гей-паради и "джендър"-обучение в училищата?" Каквото и да 

гласуваме, ще бъде безпредметно, г-н военен министър, който няма да 

прокараш задължителната военна служба - още един повод децата ни да 

бягат омерзени от България. Но политиците умеят да лъжат, това е 

същността на доходната им професия.  

Чакайте, чакайте. Посяга се и на либидото (мерака). А той, както е 

известно, движи света - сближава хората, създава семейства, доставя 

удоволствие и радост от Живота. Ето какво, според Истанбулската 

Конвенция, е "сексуалният тормоз" (чл. 40): "Налагане на наказателни и 

други (какви?) мерки за всички форми на нежелано словесно, несловесно 

(?! - намигане, многозначителен подканващ поглед?) или физическо 

поведение (допир до ръката, напр.) от сексуално естество, с цел или 

последица накърняване достойнството на дадено лице, по-специално 

когато то създава сплашващо, враждебно, принизяващо, унизително или 

оскърбително обкръжение."  

Какво излиза? Че (образно казано) няма да можеш да си поискаш 

(от колежката, комшийката, познатата)? Но за какво тогава си мъж, ако 

ти отнемат и това право - да харесаш някоя жена и да й предложиш 

интимност? Как тогава да си хванеш гадже, да се ожениш? И как да 

избегнеш затвора, след като толкова ти се иска секс? Много просто: в 

близкия публичен дом; плащаш си по тарифата - и получаваш 

облекчението. А може, в добавка, и някоя болестчица, включително 

СПИН. Що за безумие?! Искат да ни направят ако не хомосексуалисти, 

поне - стерилни ли, хермафродити ли, що ли?   

Обезпокоен от най-ниската ни продължителност на живота в ЕС, 

както и от почти пълната липса на здравна и сексуална култура на 

подрастващите, написах и издадох на собствени разноски монографията 



"Здравна азбука", сертифицирана от МОН (2009) като учебно помагало 

по темата. Многократно съм предлагал на Правителството, Президента и 

МОН децата ни да бъдат обучавани в "здравно-духовна култура" 

(здравни знания и навици плюс родолюбие). Да не говорим за Светия 

Синод, който многократно е пледирал за изучаване на "Вероучение". 

Важното е, че децата ни задължително ще изучават (и насилствено ще им 

се налага) "джендъризмът". И ще живеят без вяра, без татко и майка, без 

каквито и да са традиционни ценности. Едни безполови стерилни 

безродници.  

Явно, идва времето, когато ще бъде срамно (а може би - обявено и 

за престъпно; ще ги затварят или - новите комисари и есесовци - 

"джендър"-опричниците - направо ще ги разстрелват по улиците) мъжете 

да харесват жени и да искат да създават семейство и деца.  

Истанбулската Конвенция напълно отменя Библията и, изобщо - 

християнската религия. Какъв смисъл има тогава от нея? И още ли се 

изповядва в европейските страни, които са приели този страшен, безумен 

по своята антиприродна и античовешка същност документ? Направо да я 

забранят. Няма друго спасение за хетеросексуалните хора, освен да 

ставаме антихристи и джендъри и да престанем да създаваме семейства и 

деца; до пълния свършек на света. Явно, това е целта на съчинителите й. 

И на пламенните й (вероятно - добре платени) апологети и депутати, 

които ще я приемат по заповед на обезумелите брюкселски чиновници и 

техните послушници.   

През 1941 г. Рузвелт обявява "4-те свободи" за следвоенния свят: 

на словото, на вероизповеданието, от бедността и от страха. Къде са те 

днес?    

В САЩ определиха 31 (?!) пола, в Швеция са "само" 16. Но пък 

там гордите викинги ще трябва първо да получат писмено разрешение 

от... законните си половинки преди да осъществят "съвокуплението" 

(както е според правописа на нашия Наказателен Кодекс). Значи: 



получил си необходимата твърдост, но ще трябва да почакаш още 10-

тина минути, докато ти напишат индулгенцията; и то - с подробно 

обозначение на местата, които искаш да посетиш; пък тогава - уелкъм). 

Щото в Истанбулската Конвенция за домашно насилие се смята и сексът 

- без разрешение! - със собствената си съпруга. Че защо тогава сте се 

събрали?! Св. ап. Павел го казва ясно: "Не се лишавайте един другиму от 

близост"; "Тялото на мъжа не принадлежи на мъжа, а на жената, и тялото 

на жената не принадлежи на жената, а на мъжа." Излиза, че тези тела 

принадлежат на Истанбулската Конвенция и на новите ни опричници, 

есесовци и кагебисти - "джендър"-контрольорите. Сигурно ще отвеждат 

нарушителите с "Черната врана" (както са наричали злокобните 

автомобили на чекистите на Ежов и Берия, които са отвеждали 

"враговете на народа" към ГУЛАГ или направо към разстрел без съд и 

присъда в най-близката горичка).   

При Хитлер видяхме фашизма, при Сталин - болшевизма; сега, при 

Европейския Съюз - джендъризма.  

Казано с други думи: хегемония съответно на расата, класата, 

педерасата...  

И още нещо изумително: гледах по ТВ "Алфа" два рекламни клипа 

от Норвежката асоциация на уролозите, в които уважаемите либерални 

колеги показваха как сменят пола на хората. Струвало само 100 000 

долара. Естествено, съответната каса ще го плати; нали е в името на 

каузата - да бъде унищожено човечеството. 


