Homosexuálové – fakta
Důkaz, že homosexualita je zdraví nebezpečná
Homosexuálové žijí nečistým, nezdravým, nebezpečným, nešťastným a v mnoha případech násilným
životem.
• 25. dubna 2001 CDC (tj. Center for Disease Control, americké Centrum pro kontrolu chorob – pozn.
překl.) vydalo zprávu, v níž se říká: „Na četných místech této země pozorujeme značný nárůst sexuálně
přenosných chorob mezi muži, kteří mají sex s muži.“ (31, 32)
• Homosexuálové jsou zodpovědní za „první sexuálně přenosnou nákazu tyfové horečky“ v dějinách
Spojených států. Tato choroba je zapříčiněna polykáním lidských výkalů. (32)
• Více než 10% homosexuálů na území významných měst USA je nakaženo virem HIV. K dnešnímu dni
tvoří stále více než 50% známých případů AIDS ve Spojených státech. (30, 31)
• Homosexuálové orálně uspokojují téměř 100% svých sexuálních kontaktů a v polovině případů jejich
semeno polykají. Semeno obsahuje prakticky každý mikroorganismus unášený krevním oběhem, takže
se to přibližně rovná polknutí surové lidské krve. (6)
• Jistá studie podává zprávu, že 70% homosexuálů přiznává, že mělo sex pouze jednou s více než 50%
svých partnerů (3)
• Jistá studie podává zprávu, že průměrný homosexuál má mezi 20 a 106 partnery za rok. (6) Průměrný
heterosexuál má za život 8 partnerů.
• Sperma lehce proniká anální stěnou (ta má tloušťku jen jedné buňky) a rovnou tak vstupuje do krevního
oběhu. To zapříčiňuje silné imunologické poškození buněk T a B obranného systému. (14)
• 50% mužského syfilis je přenášena homosexuály jako infekce konečníku a může se během análního
styku přenést močovou trubicí na jiného homosexuála. (7)
• Asi 67-80% homosexuálů lízá anebo vkládá svůj jazyk do konečníku svých partnerů (tzv. „rimming“,
anilingus, fecal sex atd.) a polyká biologicky významné množství výkalů (7), což je mezi homosexuály
hlavní příčina hepatitidy a infekcí parazity. (8) Tato praktika se v bestselleru The Joy of Gay Sex
(Radosti homosexuálního sexu) nazývá „skvěle chutnající sexování“.
• 33% homosexuálů připouští „fisting“ (vkládání ruky, někdy části paže, do partnerova konečníku). (7)
• Močení na sebe („zlatá sprcha“) a mučení se mezi homosexuály od 40. let 20. stol. zdvojnásobilo a
fisting narostl astronomickou měrou. (7)
• 17% homosexuálů pojídá anebo se potírá výkaly svých partnerů. (4)
• 12% homosexuálů dává nebo přijímá klystýry jako součást sexuální rozkoše. (4)
• V jisté studii se uvádí, že průměrný homosexuál KAŽDÝ ROK orálně uspokojil asi rozmezí 20 až 106
mužů, spolykal 50 dávek semene, měl 72 průniků penisu do konečníku a polykal výkaly 23 různých
mužů. (6)
• K mnoha sexuálních kontaktů homosexuálů dochází, když jsou opilí, zfetovaní, či na místech konání
orgií. (7)
• Mnoho homosexuálů nevěnuje pozornost varováním před jejich životním stylem: „Znalost zdravotních
pouček byla docela vysoká, ale tato znalost neměla žádnou souvislost se sexuálním chováním.“ (16)
• Aktivity homosexuálů zahrnují rimming (anilingus), zlaté sprchy, fisting a používání „hraček“. (21)
• Na počátku 70. let 20. stol nechali homosexuálové vyškrtnout homosexualitu ze seznamu mentálních
chorob tím, že v průběhu let brali útokem výroční konferenci Americké společnosti psychiatrů
(American Psychiatric Association; APA). „Partyzánské teatrální taktiky a přímé hlasité střety byly pro
jejich přítomnost charakteristické.“ (2) Od té doby je homosexualita vyškrtnuta z APA seznamu
duševních chorob stejně jako pedofilie (kromě případů, kdy dospělý cítí „subjektivní stísněnost“). (27)
• Homosexuálové se ve Spojených státech podílejí z 3-4% na všech případech kapavky, z 60% na všech
případech syfilis a ze 17% na všech hospitalizacích v nemocnici (kromě pohlavních chorob). (5) Přitom
tvoří jen 1-2% populace.
• Homosexuálové žijí nezdravým stylem života a v dějinách se podíleli na rozšíření syfilis, kapavky,
hepatitidy B, „syndromu homosexuálova střeva“ (napadá střevní trakt), tuberkulózy a viru slinné žlázy.
(27)
• 73% psychiatrů tvrdí, že homosexuálové jsou méně šťastní než průměrná osoba, a z těchto psychiatrů
jich 70% tvrdí, že tento smutek NENÍ způsoben sociální stigmatizací. (13)
• 25-33% homosexuálů a leseb jsou alkoholici. (11)
• Z homosexuálů dotazovaných v jisté studii jich 43% přiznalo, že mělo za život 500 či více partnerů,
28% přiznalo za život 1000 či víc, a z těchto jich 79% prohlásilo, že polovina těchto partnerů byli zcela
neznámí lidé a 70% těchto sexuálních kontaktů bylo na jednu noc (či, jak připouští jeden teplouš ve
filmu „The Castro“, na jednu minutu). (3) Také je oblíbenou zábavou mnoha homosexuálů chodit na
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„místa, kde se šlape chodník“, a mít tam anonymní sex. Viz www.cruisingforsex.com (POZNÁMKA:
tato stránka může obsahovat pornografické obrázky – nepřihlašujte se na ni prosím, pokud nemáte
dostatečný věk či nechcete podobný materiál vidět. Odkaz na tuto stránku je uveden jen pro ilustraci.)
78% homosexuálů je nakaženo pohlavní chorobou. (20)
John Martaugh, hlavní policejní soudce Trestního soudu města New York prohlásil: „Homosexuálové
se ve velkých městech podílejí na polovině všech vražd.“ (10)
Kapitán William Riddle z policie Los Angeles říká, že „30.000 sexuálně zneužitých dětí v Los Angeles
jsou oběti homosexuálů.“ (10)
Homosexuálům se přisuzuje 50% sebevražd (10)
Dr. Daniel Capron, praktický psychiatr, říká: „Homosexualita z povahy věci není zdravá a blahodárná.
Homosexuální osoba bude přinejlepším méně šťastná a více nenaplněná než sexuálně normální osoba.“
(10) Ohledně dalších psychiatrů, kteří věří, že homosexualita je špatná, viz National Association for
Research and Therapy of Homosexuality (Národní sdružení pro výzkum a léčbu homosexuality).
Péče o každou oběť AIDS stojí přibližně 300.000 USD, takže díky promiskuitnímu stylu života
homosexuálů se všem prudce zvedá sazba zdravotního pojištění. (10)
Jistá studie podává zprávu, že 90% teploušů provozuje anální sex a 66% provozuje anální sex
pravidelně. (6)
Homosexuálové byli zodpovědní za rozšíření AIDS ve Spojených státech a poté vytvořili násilné
skupiny jako Act Up a Ground Zero, aby si kvůli tomu stěžovali. Dokonce i dnes se homosexuálové
podílejí na více než 50% případů AIDS ve Spojených státech, což je docela velký počet, pokud
vezmeme v úvahu, že tvoří jen 1-2% populace.
Homosexuálové se podílejí na neúměrném počtu případů hepatitidy: 70-80% v San Franciscu , 29%
v Denveru, 66% v New Yorku, 56% v Torontu, 42% v Montrealu a 26% v Melbourne. (8)
10% homosexuálů připouští pojídání výkalů anebo pití znečištěné klystýrové vody. (8)
29% homosexuálů provozuje urine sex („zlaté sprchy“). (8)
37% homosexuálů provozuje sadomasochismus, což má za následek mnoho nezaviněných úmrtí. V San
Franciscu se konaly přednášky, kde byli homosexuálové vyučováni, jak při masochismu nezabít své
partnery. (8)
Ve velkým městech se často volá do nemocnic kvůli odstranění předmětů z konečníků homosexuálů.
Někdy se homosexuálové ublíží natolik, že musí do konce života nosit pytlík s vývodem tlustého střeva.
(8)
41% homosexuálů tvrdí, že mělo sex s cizími lidmi na veřejných záchodcích, 60% mělo sex s cizími
lidmi v lázních a 64% těchto náhodných setkání zahrnovalo užití ilegálních drog. (8)
V závislosti na městě je 39-59% homosexuálů nakaženo střevními parazity, jako jsou červi, motolice a
améby (měňavka), běžné ve špinavých zemích třetího světa. (8)
Průměrný věk, kdy homosexuálové umírají, je 42 let (jen 9% zůstává naživu po dosažení 65. roku).
Tento věk klesá na 39 let, pokud je příčinou smrti AIDS. Průměrný věk úmrtí ženatého
heterosexuálního muže je 75 let. (8)
Průměrný věk, kdy umírají lesby, je 45 let (jen 24% zůstává naživu po dosažení 65. roku). Průměrný
věk úmrtí vdané heterosexuální ženy je 79 let. (8)
U homosexuálů je 100krát větší pravděpodobnost, že budou zavražděni (obvykle jiným homosexuálem)
než u průměrné osoby, 26krát větší pravděpodobnost, že spáchají sebevraždu, a 19krát větší
pravděpodobnost, že zahynou při dopravní nehodě. (8)
21% leseb umírá z důvodu vraždy, sebevraždy či dopravní nehody, což je v poměru k počtu bílých
heterosexuálních žen ve věku 25-44 let, u nichž byla stejná příčina smrti, 534krát více. (8)
50% hovorů na horkou linku oznamuje, „teploušské rvačky“ zahrnující domácí násilí (tj.
homosexuálové mlátí homosexuály). (18)
Asi 50% žen v cele smrti jsou lesby. (12)

Homosexuálové mají spadeno na děti
• „Homosexuálové ve Spojeném království požadují, aby se děti učili o análním sexu už ve 4 letech.“
• 33% homosexuálů PŘIZNÁVÁ sex nezletilých a dospělých. (7)
• Existuje významná skupina homosexuálů, která má tisíce členů, známá jako North American Man and
Boy Love Association (NAMBLA; tj. Severoamerická společnost pro lásku mužů a chlapců). (Pozn.
jejich internetová stránka někdy nefunguje). Jedná se o homosexuální skupinu zneužívající děti, jejíž
heslem je „SEX PŘED OSMÝM ROKEM NEŽ JE POZDĚ.“ Tuto skupinu lze vidět, jak pochoduje na
většině přehlídek homosexuálů v celých Spojených státech.“
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Homosexuálové se ve Spojených státech dopouštějí více než 33% všech ohlášených zneužití dětí, což
při předpokladu, že homosexuálové tvoří 2% populace, znamená, že 1 z 20 homosexuálů je pachatelem
zneužití dítěte, zatímco 1 prznitel dětí připadá na 490 heterosexuálů. (19)
73% všech homosexuálů má sex s chlapci mladšími 19 let. (9)
Mnoho homosexuálů přiznává, že jsou pedofilové: „Láska mezi muži a chlapci je u základu
homosexuality.“ (22)
Protože se homosexuálové nemohou rozmnožovat přirozeně, uchylují se k nabírání dětí. Homosexuály
lze na jejich přehlídkách slyšet, jak skandují: DESET PROCENT NENÍ DOST, NABÍREJTE,
NABÍREJTE, NABÍREJTE!“ Skupina nazvaná „Lesbian Avengers“ (tj. Lesby mstitelky) se chlubí, že
se snaží nabírat mladé dívky. Na své literatuře mají natištěno: „NABÍRÁME!“ Někteří homosexuálové
v tom nejsou tak otevření, ale raději se pokouší infiltrovat do společnosti a dostat se na pozice, kde
budou mít přístup k poddajným myslím mladých dětí (např. kněžstvo, učitelé, vedoucí chlapeckého
skautu atd.). (8) Viz webové stránky DC Lesbian Avengers či AFA Action Alert.

Program homosexuálů
• Program homosexuálů zahrnuje znecitlivění veřejnosti: „Prvním povinným úkolem je znecitlivění
americké veřejnosti, pokud jde o gaye a práva gayů… Znecitlivět veřejnost znamená pomoci jí vnímat
homosexualitu s lhostejností a ne s vášnivými emocemi. Ideální by bylo, kdyby se rozlišovaly rozdíly v
sexuální preferenci stejným způsobem, jako se rozlišuje různý vkus u zmrzliny či sportovních her…
Alespoň na začátku usilujeme o znecitlivění veřejnosti a nic víc. Nepotřebujeme a nemůžeme od
průměrného Američana očekávat úplné ’uznání’ a ’chápání’ homosexuality. Můžete zapomenout na
snahy přesvědčit masy, že homosexualita je dobrá věc. Ale pokud je jen přimějete si myslet, že jde jen o
něco jiného... pak je vaše bitva o zákonná a sociální práva vyhrána.” (25)
• Součástí programu homosexuálů je přimět veřejnost, aby potvrdila jejich zvrácený způsob života, jak
přiznal jeden homosexuál na sjezdu homosexuálů ve Washingtonu v říjnu 1987: „ Už neusilujeme jen o
právo na soukromí a ochranu před špatným. Máme také právo – stejné jako teď mají heterosexuální
Američané – vidět, že vláda a společnost potvrzují naše životy.“ (27)
• Součástí programu homosexuálů je odvrátit lidi od křesťanství: „Učení, že pouze sexuální aktivita mezi
mužem a ženou, která je vymezena hranicemi manželství, je jedinou přijatelnou formou, by měl být
dostatečným důvodem, aby křesťanství každý homosexuál odsoudil.“ (1)
• Homosexuálové vědomě lhali (a stále lžou) ohledně čísla 10% (tj. že homosexuálové tvoří 10%
populace). Jak řekl Tom Stoddard (dřívější člen Lambda Legal Defense Fund; Fond právní obrany
Lambda): „Používali jsme toto číslo, když většina gayů byla zcela skryta, abychom vytvořili dojem
početnosti.“ (17)
Skutečný počet homosexuálů
• Kinseyho studie z roku 1948, kterou homosexuálové často citují, že mluví o 10% homosexuální
populace, vlastně říká, že pouze 4% populace je VÝHRADNĚ homosexuální. Tato studie zahrnovala
neúměrné množství lidí, kteří byli ve vězení za sexuální zločiny (sotva náhodný vzorek populace).
Kinsey je také autorem studií o zvrhlostech mezi chlapci a pedofily.
• Současný výzkum ukazuje, že skutečné procento homosexuálů se pohybuje v rozsahu 1-2%. (15, 23,
26, 28) Považte, jak malé je toto číslo ve srovnání s čísly uvedenými výše.
• SČÍTÁNÍ LIDU: HOMOSEXUÁLNÍ „PÁRY“ TVOŘÍ JEN 0,5% VŠECH PÁRŮ – 22.10.2002
Homosexuálové nejsou v zaměstnání diskriminováni, tak proč by měli být chráněnou třídou?
• Průměrný roční příjem homosexuála je 55.430 USD (z čehož je většina čistý příjem, protože nemají
žádné děti, o něž by se starali!). Průměrný plat celé populace je 31.144 USD. Průměrný plat černochů je
12.166 USD. (24)
• 59,6% homosexuálů jsou absolventi vysoké školy. 18% celé populace jsou absolventi vysoké školy.
(24)
• 49% homosexuálů zastává odborné či manažerské pozice. 15,9% celé populace zastává tyto pozice.
(24) Kde je tedy diskriminace v zaměstnání?
Sexuální orientace
• Výraz „sexuální orientace“ se objevil nedávno. Tento výraz vytvořili homosexuálové ve snaze vypadat
méně zvráceně, než skutečně jsou. Účelem tohoto výrazu je odvrátit pozornost od toho, co tito zvrhlíci
dělají, a zaměřit ji na názor, že se jedná jen o ubohé, týrané lidi, kteří jsou prostě přitahováni
k příslušníkům téhož pohlaví – jako by se nevěnovali perverzní aktivitě. „Sexuální orientace“, jak se
dnes tento termín užívá, nemá nic společného se sexuální aktivitou (ano, správně), ale jen se vztahuje na
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osobu či předmět, jímž je příslušná osoba přitahována. Pokud si myslíte, že lidé jiné „sexuální
orientace“ jsou prima, pojďme se podívat, jaké „sexuální orientace“, byste museli přijmout za zdravé a
nezkažené. Pokud nechcete dělat rozdíly na základě „sexuální orientace“, pak nesmíte být proti žádné
z následujících orientací. Pokud jste proti některé z nich, jste pokrytec. Tyto „sexuální orientace“ jsou
obecně známy jako „parafilie“ a jsou duševním onemocněním – stejně jako byla kdysi homosexualita.
(29)
Exhibicionismus – týká se lidí, které sexuálně vzrušuje myšlenka obnažení svých genitálií před cizím
člověkem.
Fetišismus – týká se lidí, které sexuálně vzrušuje neživé předměty.
Frotérismus – týká se lidí, které sexuálně vzrušuje myšlenka na dotýkání se a otírání se o jinou osobu
bez jejího svolení.
Pedofilie – týká se lidí, kteří jsou sexuálně přitahováni dětmi před pubertou (obvykle ve věku 13 let či
mladšími).
Sexuální masochismus – týká se lidí, které sexuálně vzrušuje být „ponižován, bit, svazován či jinak
trápen.“
Sexuální sadismus – týká se lidí, které sexuálně vzrušuje působit oběti psychologické či tělesné útrapy
(např. „omezování, zavazování očí, pohlavkování, plácání po zadnici, bičování, štípání, mlácení, pálení,
používání elektrických šoků, znásilňování, pořezávání, bodání, rdoušení, mučení, mrzačení či
zabíjení“).
Transvestický fetišismus – týká se lidí, které sexuálně vzrušuje převlékání se za druhé pohlaví.
Voyerismus – týká se lidí, které sexuálně vzrušuje sledovat při sexu cizí lidi, kteří o tom neví.
Skatologie po telefonu – týká se lidí, které sexuálně vzrušují obscénní telefonní hovory.
Nekrofilie – týká se lidí, které sexuálně přitahují mrtvoly.
Partialismus – týká se lidí, které sexuálně přitahuje výhradně určitá část těla.
Zoofilie – týká se lidí, které sexuálně přitahují zvířata.
Koprofilie – týká se lidí, které sexuálně vzrušují výkaly.
Klismafilie – týká se lidí, které sexuálně vzrušují klystýry.
Urofilie – týká se lidí, které sexuálně vzrušuje moč.
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