БЕЛЕЖКИ

1. През последните 2 години безпрецедентно много богати хора се изнасят от големите
градове. Така само за 2015 г. от Чикаго са се изнесли над 3000 души, които притежават
повече от 1 милион долара /като се изключи стойността на основния им имот/. За
Париж тази цифра е 7000. Не само свръх богатите се изнасят, процесът засяга и
средната класа. Преселването в Калифорния вън от големите градове се сравнява
шеговито от някои медии с библейския Изход. Дори емигрират към определени други
държави, към места, които се считат за относително безопасни – много рекламирани в
момента са, например Нова Зеландия и Панама.
2. През март 2016 год. беше обявено, че е завършила едногодишната работа по
изработката на свитък Тора, който да му бъде поднесен като подарък, под
ръководството на един от водещите равини на Израел – равин Йосеф Бергер . Друг
изтъкнат равин, Моше Стернбух - вицепрезидент на Rabbinical Court, наскоро е казал, че
хората трябва да „облекат своите празнични дрехи и да се подготвят за Месията“, а
главният равин на Йерусалим и предишен главен равин на Израел, равин Шломо Амар,
е бил цитиран да казва, че светът сега е във възможно най-близкия момент до идването
на Месията.
3. Защитници
4. Само в Новия завет предсказанията за повторното идване на Божия Син са 318
5. Нека да приведем и още един пример – за разумните мъже от синовете Исахарови,
„които разбираха времената, та знаеха как трябва да постъпва Израил“ (2 Летописи
12:32).
6. Сред най-известните днешни самозванци са така наречения Исус от Сибир – руснакът
Сергей Тороп, основател на Църквата на Последния Завет с хиляди последователи, като
поне 2 хиляди живеят постоянно с него в селище в Сибир; Алваро Тейс (известен като
Inri Cristo) от Бразилия и Алън Милър и Мери Лък от Австралия (Милър твърди, че е
Исус, а Лък – преродена Мария Магдалена).
7. Откровение на Йоан 17: „ …голямата блудница, която седи над многото води… видях
една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена … и на челото й
бе написано името: тайна, Вавилон велики, майка на блудниците и на земните гнусотии
… водите, които видя, дето седи блудницата, са народи и тълпи, племена и езици“
8. Според библейската история хората започнали дело, което разгневило Бога и той с
могъща ръка го прекратил. На пръв поглед не става ясно какво е злото, което се канели
да извършат, строейки висока кула. Но ако се вгледаме в текста ще видим, че целта е
била да стигнат „ до небето“, а още един ключ към загадката дава и самото име
Вавилон – първоначално Бабел. Учените са единодушни, че то произхожда от акадските
думи баб-иллим и означава врата към боговете. Че учените са прави доказва гневната

реакция на Единия Всемогъщ Бог. А боговете с малка „б“ без съмнение са езическите
богове, които са всъщност демоничните сили на Сатана. Нимрод, който бил водачът на
хората в това дело е първият преобраз на Антихрист и наистина е логично
предсказаният духовен Вавилон на последните дни да роди и самия Антихрист.
Ето откъси от краткия разказ от Битие за Вавилонската кула, а за Нимрод е записано в
Битие 10:8-10
Битие 11: „ А по цялата земя се употребяваше един език и общ говор. След като хората
тръгнаха на изток, намериха поле в Сенаарската земя, където се и заселиха. … И казаха:
Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето… Господ ги
разпръсна оттам по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града…“
9. Картината е „Вавилонската кула“, 1563 г. от Питер Брьогел Стария.

10. Официалният постер, рекламиращ Европейският парламент:

11. Европа върху бика

12. Ще дадем един пример. Тази година се навършват 500 години от началото на
Реформацията. На 31-ви октомври 1517 г. Мартин Лутер, монах към университета във
Витенберг, написал своите знаменити 95 тези, противопоставяйки се на практиката на
индулгенциите, разпоредена от папата и забил с гвоздей листа на вратата на местната
църква. Последвала го голямата част на народа - принцове и селяни, счели вярата си в
Бог достойна за саможертва. Днес неговата родина – Източна Германия се определя от
социолозите като най-атеистичното място в света.
13. Първо послание на апостол Павел към солунците 5:2-3 „…знаете, че Господният ден ще
дойде като крадец нощем. Когато казват: Мир и безопасност!, тогава внезапно ще
дойде гибел …“
14. Ще посочим като пример вездесъщия Елон Муск. Преди време той беше сред
създателите на Paypal , след пълния успех на компанията я продаде за много милиарди
долари и направи SpaceX за производство на космически ракети, където в някои
отношения дори надмина NASA. Друга негова иновативна компания е Tesla за
производство на електрически коли, включително самоуправляеми, батерии и соларни

системи, като само преди няколко дни в компанията беше привлечен могъщ
инвеститор – китайският технологичен гигант Tencent. Притежава също Hyperloop /за
вакуумни влакове/ и Boring Company /за тунели/. Наскоро създаде нова компания, пак
от предния фронт на технологиите - Neuralink, чиято цел е точно тази – свързване на
човешкия мозък с изкуствен интелект.
Подобна цел си поставя и фирмата, наречена Kernel , създадена през октомври 2016г.
от Брайън Джонсън, който вложил в нея 100 милиона долара собствени пари. По
думите му, воден бил от разбирането, че „Отключването на нашия мозък е най-важната
и съществена благоприятна възможност в историята“
15. Ключов момент се счита победата в началото на 2016 г. на системата Алфа Го на
GOOGLE над Ли Седол, признатия за най-добър професионален играч на играта Го –
много по-сложна от шах, при която поради невероятно многото варианти играчите
играят, разчитайки на интуиция. Това се определя като символично преминаване на
важна граница в развитието на изкуствения интелект. През 1997 г. компютърът IBM
Deep Blue победи Гари Каспаров на шах.
Темата за изкуствения интелект застава на дневен ред вече и пред политиците, които
осъзнават, че човечеството е на самия ръб на огромна трансформация. Така, например,
в САЩ през октомври 2016 г беше публикувано изложението „Подготвяне за бъдещето
на изкуствения интелект“ от Националния съвет за наука и технологии към Белия Дом.
В него се прави задълбочен анализ на проблемите, които поставя бързото развитие на
изкуствения интелект. Разграничава се „тесен изкуствен интелект“, който широко вече е
застъпен в новите технологии и в определени области превъзхожда човешкия като
например системи за лицево разпознаване, самоуправляващи се наземни превозни
средства, които комисията оценява като по-сигурни от шофираните от човек и др.
Общият изкуствен интелект се определя като ниво, което най-малкото ще съответства
на човешкото ниво на интелект. Американските експерти прогнозират, че тази степен
на машинен интелект ще се достигне най-рано през 2030 г. Експертите предупреждават
за възможност след този етап самите интелигентни машини да създават поинтелигентни от самите себе си и да се стигне до „експлозия на интелекта“ или т.нар
„сингуларност“, когато машините в много бърз срок далеч ще изпреварят човека. И още
нещо, според мен много тревожно, е отбелязано в документа – учените признават, че
още сега не разбират напълно начина, по който машините вземат своите решения и
често не могат да предвидят това решение.
В началото на годината в Европейския Парламент освен, че се постави на обсъждане
даването на легален статут на роботите като „електронни личности“, беше призната и
опасността в рамките на „малък брой десетилетия“ изкуственият интелект далеч да
превъзхожда човешкия и хората да не са в състояние да управляват съдбата си.
16. Така, например, в началото на 2016 г. правителството на САЩ започна „Проект Аполо за
мозъка“ към военните за 100 милиона долара с цел изучаване алгоритмите на
мозъчната дейност и прилагането им в компютрите (а преди 4 години беше стартиран
проектът „Човешкият мозък“ за 2 милиарда долара).
За хората, които не следят напредъка на науката в тази сфера изказването на директора
на отдела за биологични технологии към DARPA /научното крило на Пентагона/

Джъстин Санчес, може да прозвучи шокиращо : „ Мисля, че последните научни и
технологични разработки, които правим в DARPA … ни дават възможността да
приготвим условията за кардинални промени в това как хората и машините могат да
работят заедно“ Според Санчес, който освен че е биомедицински инженер, има и
докторска степен по философия, ние сме на ръба да видим сливането на човека с
машина. Ще споменем само едно от малкото на брой неща, които са стигнали до
публично оповестяване е, че още през 2008 год. е извършено успешно управление на
робот, използвайки мозък на маймуна. Доста години са минали оттогава, наистина …
Санчес споменава и за успехи на DARPA в изработването на неврални интерфейси и
устройства, които могат да прикрепени към мозъка и там да се съхраняват нови
спомени. „Как биха могли нашите мозъци и машините да работят заедно по един много
различен начин, отколкото днес?“, нежно пита Санчес. „Например, ако вместо да си
носите смартфона в джоба или да го държите в ръката си, за да се обадите на някого
или да направите резервация за ресторант онлайн или да потърсите някаква
информация, какво би било ако не се нуждаете от устройство въобще? Може би бихте
могли само … да си помислите: „Обаждам се на мама“ или „Отвори приложението
Юбер и ме закарай до вкъщи“ и това ще се случи, защото вие имате неврален
интерфейс, който ви свързва с клауда“. Цитатите са от интервю за списанието
Computerworld от 13.02.2017

17. Квантовите компютри превъзхождат традиционните с невероятната по-голяма
бързина на изчисляване 100 милиона пъти! Един квантов компютър може да извърши
за секунди изчисление, за което на най-добрия съвременен традиционен компютър ще
са нужни 10 000 години! Не бива да се пренебрегват обаче и другите типове компютри,
които също се развиват бързо – като дигиталния суперкомпютър IBM Watson, както и
някои неконвенционални компютри като мемкомпютъра, който имитира човешкия
мозък, а също и разработките на някои биологични компютри. За основа на последните
служи биологична материя –носителката на генетична информация ДНК и целта е да
бъде използвано не електричество, а преносителят на енергия на живите организми
АТФ. Има съобщения, че с цел по-голяма устойчивост вече успешно са модифицирали
ДНК с прибавяне на живак в двойната спирала.
До края на годината се очаква в Китай да бъде произведен първия в света exascale
компютър – такъв, който да може да извършва поне 1 квинтилион /милиард милиард/
изчисления за секунда. В момента от 10-те най-бързи компютри в света само 2 са в
Китай, 5 са в САЩ, останалите са в Япония и Швейцария.
18. Такива квантови компютри, системи D Wave, притежават например лабораторията за
изкуствен интелект на NASA, съвместно с USRA / Universities Space Research Association/
и Google, като последният предоставя цялата информация, която има за своите
потребители и за света, за обучение на квантовия компютър … доста информация! Чрез
GOOGLE се осъществяват средно 3,5 милиарда търсения на ден от целия свят!
Университетът в Йейл също разполага със свой квантов компютър. Разбира се, както
вече споменахме, предстоящо е влизането в практиката на квантови компютри ново
поколение, за чиято цел Майкрософт и GOOGLE са вложили милиарди долари.

19. Една възможност е вече добре разработената технология Radio-frequency identification
/RFID/ чипове, големи колкото оризово зърно, поставящи се подкожно, съхраняващи
лична информация с възможност за прехвърляне и разчитане от специални приемници.
Всъщност от години има реално поставяне на микрочипове на хора, работещи в
определени сфери на сигурността, както и при някои медицински състояния, а
напоследък някои компании предлагат това „улеснение“ на своите служители. В много
от развитите страни вече е въведено поставянето им на домашните животни. В САЩ
процесът е далеч по-напреднал – обхващат се всички животни в животновъдството. В
България през 2016 г. също беше приет подобен закон за поставяне на микрочипове на
домашните любимци – кучета, както и на конете. В момента по света поне 10 000 са
хората, които по собствено желание са си поставили чип.
20. В края на 2015 г. всички световни лидери приеха план на ООН за устойчиво развитие на
света до 2030г. Сред изобилието от красиви фрази и словоизлияния ще откриете
ненатрапчиво и забутано в ъгъла решението за обхващане на цялото население на
земята до 2030 г. в система за идентификация с биометрични данни, процесът е в ход и
дори вече са ангажирани конкретни биотехнологични компании!
Системите за биометрични данни - лицево разпознаване, пръстови отпечатъци и
разпознаване на вените на пръстите и на дланта са изключително усъвършенствани в
наши дни и вече се прилагат масово. Такива има вече на много летища и банки,
включени са в данните на личните карти на гражданите от все повече страни в света, но
се използват и в много други случаи. Например в САЩ половината от възрастните –
повече от 117 милиона вече са вложили образите си в някаква мрежа за разпознаване,
а пък службите за сигурност от доста време събират тази информация. Наскоро пък в
Ню Йорк се е взело решение за поставяне на техника за лицево разпознаване на
входовете на всички мостове и тунели.
21. Например така наречената кибервойна. През декември 2015 год. голяма част от
територията на Украйна остана без електричество. Причината беше онлайн атака, която
блокира електрическата мрежа от разстояние. Според американското разузнаване тя е
дошла от Русия, това е първата успешна кибератака във света със спиране на
електричеството. Друга възможност е чрез EMP - electromagnetic pulse – може да
прекъсне електричеството и електрониката на много голяма територия. Конгресът на
САЩ от няколко години е приел, че EMP е най-голямата заплаха за страната.
22. В САЩ ,Аризона, на Маунт Греъм се намира международна обсерватория към
университета на Аризона. Там се намират 3 мощни телескопа, един от които е
собственост на Ватикана. За едно устройство за изследване на дълбокия космос – в
инфрачервения спектър на светлината с шокиращото име– луцифер, много се
спекулира, но истината е, че Ватикана няма нищо общо с него, както и с името му – то
принадлежи към един ат другите 2 телескопа, които не са под неин контрол. И все пак е
интересно, като си помисли човек -какви данни събира и кого търси (с това име …)?
Астрономите, които работят там, казват, че търсят извънземни.

23. Астроном, изтъкнат теолог, професор по фундаментална теология в университета на
Ватикана в Рим –Pontificia Universita della Santa Croce

24. Ето и изказването на друг изтъкнат теолог, отец Малахи Мартин : „Тези, които са на найвисоки позиции в администрацията на Ватикана … сега знаят какво се случва в космоса
и че това, което ни приближава, би могло да е от огромно значение през следващите
години.
25. 1807—1867 г., канонизиран от Руската православна църква
26. Показателен е и видеоклипът с папата, разпространен в началото на 2016 г. The Pope
Video – Inter-religious Dialogue, в който се заявява, че хората „търсят Бога или срещат
Бога по различен начин“, призовавайки за явно обединителен разговор между
основните световни религии.
27. Проучване на престижния Pew Research Center, САЩ, от май 2015 г.

28. По данни на „Open Doors“ – неденоминационна мисия, подкрепяща преследвани
християни. По техни данни, публикувани през януари 2014 г., броят на християните мъченици, загинали по целия свят през 2013 г. се е удвоил. Тези данни бяха потвърдени
и от Pew Research Center.
29. Много показателно за времето, в което живеем, е фактът, че през 2015 г.по повод
преследването на язидите в Ирак и Сирия от Ислямска държава в погледа на световната
общественост попаднаха и християните и тяхното не по-малко трагично положение.
Язидите са религиозна секта, основното за която е поклонението на върховния ангел,
който се разбунтувал срещу Бога и бил хвърлен в ада. По-късно обаче се помирил с Бога
и сега управлява земята като причинява както добро, така и зло. Както християните,
така и мюсюлманите определят язидите като поклонници на дявола.
30. Според Pew Research Center, САЩ, преди един век, през 1910 г. в Европа са живеели
около две трети от християните по света и така е било в продължение на предходното
хилядолетие. Днес там са само около една четвърт (26 %). Сега мнозинството – повече
от една трета живеят в двете Америки, около една четвърт (24 %) – в Африка и 13 % – в
Азиатско-тихоокеанския регион. Данните са от 2010 г.
31. Делът от населението, който са били християните в Субсахарска Африка, е нараснал от
9% през 1910 г. до 63 % през 2010 г.
32. Счита се, че в Близкия Изток, Азия и Африка – в страните, където имат достъп, сред
мюсюлманите действат около 500 християнски мисионери. Един от известните
християнски проповедници и библейски преводачи в Индия е Paul Ciniraj Mohamed,
директор на Salem Voice Ministries, преследван от властите.
33. Известен такъв проповедник е Хормоз Шариат, наричан „Били Греъм на Иран“ – самият
той пример за този процес на обръщане на мюсюлмани. Израснал в мюсюлманско
семейство и преминал през позиция на ревностен мюсюлманин, той преживява
новорождение в Христа и сега проповедите му са със силно въздействие в Близкия
Изток и особено в родния му Иран.

34. Виден ислямски учен. Интервюто е излъчено през 2001 г.
35. Ето някои приблизителни данни за отделни страни. В Иран през 1979 г. се е считало ,че
има около 500 обърнали се към християнството мюсюлмани, през 2013 г. този брой е
поне 1 милион. За Пакистан се счита, че се касае за над 2,5 милиона, за Египет – също
толкова, за Судан – над 5 милиона.
36. Ето как определя този процес бившият президент на САЩ Бил Клинтън:
„Глобализацията не е нещо, от което можеш да се въздържиш. Тя е икономическият
еквивалент на природна сила – като вятъра и водата … ние не можем да я
пренебрегнем и тя не отминава“/Изказване от 17 ноември 2000 г./ Разбира се, в очите
на американските лидери този процес трябва да е под глобалното лидерство на САЩ,
напоследък обаче има явни признаци за разклащане на американската хегемония.
37. Такъв е бил преди хиляди години и човекът, повел хората да строят Вавилонската кула
– Нимрод, който според повечето библейски изследователи е предобраз на Антихрист.
Тогава за първи път и виждаме обединено човечество – с един управник, един език,
една религия – в бунт срещу Бога. И когато четем за „тайна Вавилон велики“
(Откровение 17:5) днес, хиляди години след запустяването на Вавилон, знаем, че става
въпрос за същия бунт към Бога и същите идеи.
38. Създаден с договора от Маастрихт през 1993 г. върху основата на Европейската
икономическа общност, основана през 1957 г. ЕС има ограничена роля и във външната
политика, с общо законодателство, включително отмяна на визите в т.нар. Зона на
Шенген.
39. Обединяващ всички африкански държави с изключение на Мароко. Създаден през
2002г.
40. Създаден през 2011 г., интегриращ две по-ранни регионални организации — Меркосур
и Андската. Наблюдаваме процес на създаване и на други подобни съюзи, например
Евразийскя съюз — икономически съюз, създаден чрез договор през май 2014 г. между
Беларус, Казахстан и Русия.
41. Очакванията са, че заради напредъка на изкуственият интелект и роботизацията до
2030 г. ще бъдат премахнати 2 милиарда работни места – половината от всички
работни места в света! /Бележката е наша/
42. Безпрецедентна е срещата на лидерите на 149 страни в света през декември 2015 г
/Бележката е наша/
43. На 23.01.2017 Европейската Комисия прие т.нар. Инициатива за рестрикция на
плащанията. Въвеждат се рестрикции над определен праг на кешовите плащания. Със
същата цел се премахва от употреба и банкнотата 500 евро. В много страни и без това
има вече рестрикции. Така например във Франция и Италия максималната сума, която
може да се плати за стоки и услуги е 1000 евро, максималната кеш трансакция пък в
Испания е 2500 евро. Ще посочим и „отличника“ в тази област, безспорен първенец е

Швеция – понастоящем само 2 % от продажбите се извършват с кеш, очаква се да края
на 2017 г. да спаднат до 0.5% .
44. Биткойн беше пуснат през 2009 г., сега в света има около 15 милиона единици Биткойн.
45. През първата световна война общият брой на загиналите (цивилни и военни) се
изчислява на около 18 милиона. Най-смъртоносна досега обаче е втората световна
война. Счита се, че общият брой на жертвите сред цивилното население е между 50 и
55 милиона — включително от болести, свързани с войната, и от глад. Броят на убитите
военни — между 21 и 25 милиона, включително 5 милиона загинали в плен.
46. „Миналият месец в Абу Даби се проведе IDEX /International Defense Exhibition and
Conference/, най-големият панаир за оръжия в Близкия Изток. …Имаше 1235
експозиции и рекорден брой делегати… Обединените Арабски Емирства обявиха, че са
направили покупки на оръжия на стойност 5.2 милиарда долара… Глад за оръжия има
обаче не само в държавите от Залива… Известният аналитичен център SIPRI / Stockholm
International Peace Research Institute/ напоследък изнесе данни, които показват, че
продажбите на големи оръжия през периода 2012 – 2016 са достигнали най-големия
размер в сравнение с другите 5-годишни периоди от края на студената война. Във
време, когато международната търговия е в упадък защо световната оръжейна
търговия върви толкова добре?...“ / The Economist, Mar 7th 2017/
47. Някои от пророчествата за възстановяване на Израил в края на дните: Второзаконие
30:3-5; Исайа 11:11-12, 43:5-6, 66:7-8; Иеремия 29:14, 30:3; Езекил 11: 16-17, 36, 37; Осия
3:4-5; Амос 9:14-15; Софония 3:20; Лука 21:24.
48. Източник: ADL Survey
49. Поради обширността на темата на настоящата статия няма да влизаме в детайли, само
ще споменем за оргиите, извършвани по време на Френската революция в църквите и
за масовото избиване на беззащитно население. Например било е взето решение за
„депопулация“ — намаляване на населението с 10 милиона с „разумната“ цел да може
да бъде изхранвана останалата част. Поради краткостта на революционното
управление успели да ликвидират „само“ около 300 000 души по този план. За 20-ти век
ще дадем една обща цифра — изчислява се, че общият брой на хората, загубили
живота си от насилствена смърт не по време на война, а по политически причини, е
около 80 милиона, от които при управлението на комунистите — 60 милиона.
50. Ето данните за земетресенията на земята със степен 6 и по-големи за 10-годишни
периоди:
51. 1900/1909 – средно 28.9 такива земетресения
52. 1910/1919 – 32
53. 1920/1929 - 31.7
54. 1930/1939 - 37.8
55. 1940/1949 – 46.6
56. 1950/1959 -45.1
57. 1960/1969 - 65.5
58. 1970/1979 - 103.1

59.
60.
61.
62.

1980/1989 – 108.5
1990/1999 – 149.2
2000/2009 – 161.1
От 2010 само до 2014 са 161

51. Гладът е повсеместен в Южен Судан, Сомалия, Нигерия, Еритрея, Кения, Йемен …
Ситуацията се влошава от ден на ден и за милиони, повечето от тях деца, вече е късно.
52. Учени от Китай обявиха през 2015 г., че могат да клонират примати и че нямат практически
трудности да клонират човек.
53. Става въпрос за прибавяне към генетичната информация от двама родители на генетична
информация, разположена вън от ядрото на яйцеклетката от жена — донор.
54. В годишния си доклад пред американския сенат от февруари 2016 г. директорът на
разузнаването на САЩ Джеймс Клепър причисли новите техники за генно модифициране към
средствата за масово поразяване.
55. Данните са от Световния фонд за дивата природа (WWF), наречен „Живата планета“.
Предвижда се, че до 2020 г. ще изчезнат 67% от животинските популации в дивата природа,
като за гръбначните това се отнася за 2/3-ти от тях, ако се запази това темпо. Земноводните до
момента са намалели с 39%, а най-големи поражения има сред сладководните животни – те са
намалели със 70%. Морските се с 39%по-малко.
56. За 2016 г. са регистрирани 897 масови измирания на животни в 97 държави по света.
57. Самоубийствата се увеличават по целия свят. Например за САЩ по данни на СЗО в
сравнение с 2000 г. броят на самоубийствата за 2014 г. се е увеличил с над 24 %.
58. Откровение на апостол Йоан, глава11
59.При грехопадението дяволът изкушил Ева, а чрез нея и Адам с тази лъжа –„Ще бъдете като
богове“ /Битие 3:5/
60. Трансхуманизъм най-общо означава „подобрение на човека“. Според идеите на
трансхуманизма посредством новите технологии —най-вече чрез сливане с изкуствен интелект,
но и чрез генно модифициране, използвайки и напредъка на синтетичната биология и
нанотехнологиите, хората ще имат толкова значително по-големи възможности и ще
притежават такива нови качества, че ще преминат в друга фаза на човека — „след хора“ (posthumans).
61. Обичайно е да се мисли, че от самота страдат основно най-възрастните поради загуба на
партньор и приятели, както и поради физическа слабост, която затруднява излизането от дома.
Фактите обаче показват, че днес от самота страдат хората от всички възрасти, включително
децата, а най-изразено е това чувство сред тийнейджърите. Между 20 и 80 % от подрастващите
съобщават, че често се чувстват самотни, за сравнение — това казват 40 до 50 % от старите
хора.
62 Хейтър идва от английската дума hate — мразя. Най-общо това е безпричинна атака на
омраза в социалните мрежи, словесна агресия.

63. Например в Англия само за периода април — декември 2015 г. децата в ранна възраст
(5—9 годишни), които са започнали да получават лекарства за спиране на пубертета,
сменили са имената си и са започнали да се обличат като деца от противоположния
пол, са се увеличили с 1000 %! в сравнение с 2010 г. В Швеция броят на децата, които
решават, че са в „погрешно тяло“ и също започват смяна на пола се увеличават всяка
година със 100%.
64. Например в съвместното изявление от 02.02.2016 г. на Американската колегия на
педиатрите и водещи психиатри се апелира към „законодателите и дейците в
образованието да отхвърлят политиката, която създава условия децата да приемат за
нормален един живот на постигната чрез медикаментозни и хирургически средства
личност от срещуположния пол“. Ето още някои цитати: „Човешката сексуалност е
обективен биологичен признак: XY и XX са генетични маркери на здраве, а не на
здравословно разстройство… Без значение от какъв пол си мисли някой, че е,
биологично си остава или от мъжки, или от женски пол… Трети пол няма.“ „
Убеждението на някой, че е това, което не е, в най-добрия случай е белег на объркано
мислене... Детето би могло да страда и от обективен психологически проблем, но тези
случаи са изключително редки и се лекуват като разстройство на ума, а не на тялото.“ В
изявлението се посочва, че среда, която толерира подобно поведение и появата на
деца със сменен пол допълнително обърква още деца и техните родители и броят им се
увеличава. По-нататък се казва, че пубертетът не е болест и приемането на блокиращи
пубертета хормони може да е много опасно, включително със задържане на растежа.
Приемането след това на хормони от насрещния пол е свързано със значително
нарастване на раковите заболявания, високо кръвно налягане, съдови тромбози,
мозъчен инсулт и др. А хирургическите интервенции за смяна на пола са в същността си
осакатяване на здрави тела.
Данните сочат, че 41% от сменилите пола си, правят по-късно опит за самоубийство.
65. Апел от група жени-епископи в Англиканската църква в края на 2015 г.

