O CO TYLE HAŁASU, CZY NASZE DZIECI SĄ BEZPIECZNE?
Dnia 22 kwietnia 2013 roku na konferencji, z udziałem Ministerstwa
Edukacji i Zdrowia, były omawiane Standardy Edukacji Seksualnej WHO.
Zakładają one, że: - dzieci powinny być poddane edukacji seksualnej już
przed czwartym rokiem życia; - między 9 a 12 rokiem życia dziecko
powinno nauczyć się „skutecznie stosować prezerwatywy i środki
antykoncepcyjne w przyszłości” oraz powinno umieć „brać
odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne”;
- między 12 a 15 rokiem życia dziecko powinno potrafić samo
zaopatrywać się w antykoncepcję; - powyżej 15 roku życia można
dziecku dodatkowo wpoić „krytyczne podejście do norm
kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp”.
Dnia 24 maja 2013 roku w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
minister do spraw równości Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
zaprezentowała Krajowy Program Działań na Rzecz Równego
Traktowania na lata 2013-2015. W ramach tego programu, który jest już
na etapie uzgodnień międzyresortowych, podano przedmioty szkolne,
poprzez które realizatorzy programu mają oddziaływać: Należą do nich:
Biologia, Historia, Język polski, Religia!!!, Wychowanie do życia
w rodzinie oraz Wiedza o społeczeństwie. Trzeba koniecznie podkreślić,
że postulaty w tym zakresie mają mieć charakter „kształcenia
obowiązkowego dzieci i młodzieży na wszystkich etapach!” Tematyka ta
ma być uwzględniona w „Standardach kształcenia i doskonalenia
nauczycieli” oraz w ofercie ośrodków doskonalenia nauczycieli na
różnych poziomach, także w zakresie studiów podyplomowych.
Szczególne zaniepokojenie budzi zobowiązywanie nauczycieli do
zapraszania do szkół… edukatorów seksualnych oraz pomysł tworzenia
stanowisk tzw. pełnomocników śledzących wdrażanie programów
genderowskich w szkołach! http://www.mamaitata.org.pl/kampanie-iakcje/pani-minister-musi-odejsc.html - TU TEŻ MOŻEMY ODDAĆ GŁOS!
Wprowadzane przez edukatorów książki, rzekome „pomoce naukowe”,
są obsceniczne, wulgarne, uderzają w godność dzieci oraz w uczucia
religijne. Książki publikowane przez kontrowersyjne Wydawnictwo
Czarna Owca (Wielka Księga Siusiaków, Wielka Księga Cipek, Duża
Księga Aborcji) są promowane i wykorzystywane przez młodzieżowych
edukatorów seksualnych - PONTON, JASKÓŁKA, NAWIGATOR,
FALOCHRON - w ramach zajęć z dziećmi, z młodzieżą i ze studentami,
przeprowadzanych
w szkołach,
placówkach
wychowawczych,
na uczelniach (także katolickich), a nawet w salkach parafialnych.
Korzystanie z tego typu „pomocy naukowych” jest wielką traumą dla
dorosłych, a co dopiero dla dzieci, staje się przyczyną deprawacji
młodego pokolenia. Przygotowane „podręczniki” uczą masturbacji jako
pożądanej i powszechnie stosowanej (rzekomo 97% osób), uderzają
w godność dzieci, wulgaryzują seksualność człowieka, ranią uczucia
religijne (Matka Boża przedstawiana jest jako molestująca seksualnie
małego Jezusa, a sam Pan Jezus jest przedstawiany jako naga kobieta
na krzyżu), uderzają w podstawowe normy moralne (dziecko przed
narodzeniem jest tylko wtedy dzieckiem, gdy jest chciane, jeśli nie – jest
tylko … bytem potencjalnym). Edukatorzy seksualni udzielają dzieciom
porad dotyczących tego, jak poradzić sobie z lekarzem, który nie chce im
przepisać tabletek antykoncepcyjnych…. Prof. Maria Ryś

OPINIE KATOLICKICH EKSPERTÓW OD WYCHOWANIA
Filozofia gender jest niebezpieczna, ponieważ w jej założeniach pojawia
się fałsz. Otóż, zakłada ona, że człowiek nie rodzi się z określoną płcią,
ale dopiero się nią staje, można ją wybrać tak samo jak kolor włosów czy
zawód….Fałszowanie podstawowych pojęć, a co za tym idzie – również
postaw społecznych, może doprowadzić do poważnego kryzysu
cywilizacyjnego. więcej:http://www.naszdziennik.pl/wp/23708,genderfalszuje-rzeczywistosc.html
Prof. KUL dr hab. Urszula Dudziak, psycholog z Instytutu Nauk
o Rodzinie i Pracy Socjalnej, recenzent podręczników szkolnych.
Rodzi się pełne niepokoju pytanie: cóż te środowiska (gender) chcą
rozpętać w umysłach dorastających chłopców i dziewcząt? Przecież
trzynasto-, czternastolatkowi – niepewnemu siebie i nieustannie
szukającemu potwierdzenia własnej tożsamości psychoseksualnej –
można wmówić niemal wszystko. W imię czego ideolodzy gender
podważają naturalny fakt, że w relacjach kobiety i mężczyzny
heteroseksualność jest normą?...Ideolodzy gender w sposób
paranoiczny węszą homofobię już w przedszkolu. … Zdaniem ideologów
gender przed każdym dzieckiem są przynajmniej trzy możliwości:
wybrać płeć zapisaną w metryce, dokonać zdecydowanego wyboru płci
przeciwnej do metrykalnej lub zdecydować się na biseksualizm.
więcej:http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x67849/szerokozakrojona-inwazja-na-polskie-szkoly/
O. dr Józef Augustyn, psycholog, recenzent podręczników szkolnych do
wychowania do życia w rodzinie.
Homolobby organizuje potężne naciski na polskie Ministerstwo
Edukacji Narodowej, aby od nowego roku tę absurdalną oraz zbrodniczą
ideologię wprowadzić do wszystkich szkół i przedszkoli polskich. Tak ma
być realizowany program deprawacji i ateizacji młodzieży poprzez
seksualizację. Młodzież ma żyć jak seksnarkomanii niezdolni do rzeczy
wyższych, szczególnie do wiary oraz tworzenia małżeństwa i rodziny…
http://www.fronda.pl/a/gender-w-szkolach-zorganizowany-zbiorowygwalt-na-duszy-dziecka,28720.html?page=2&
Wykładowca PAT Ks. Dr hab. Dariusz Oko filozof i teolog, ekspert
w dziedzinie homoseksualizmu.
„Deprawacja (ideologii Gender) oparta o manipulacyjną działalność
edukatorów seksualnych, jest możliwa ponieważ większość rodziców,
wychowawców, nauczycieli, a nawet katechetów, nie słyszała o gender
i o ich działalności, o działalności PONTON-u i innych grup tego typu, czy
nie widziała używanych przez nich książek. Programy demoralizujące
coraz bardziej wspiera MEN i MZ !!!”
Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś, Instytut Psychologii UKSW:
Więcej na temat gender

w miesięczniku: WYCHOWAWCA 5/2013

M. Peeters, 1. „Gender – światowa norma polityczna i kulturowa”.
2. „Polityka globalistów przeciwko rodzinie”.

JAK UDAREMNIĆ TE NIEBEZPIECZNE ZAMIARY ?
Treści postulowane w ramach w/w programów stoją w sprzeczności
z Konstytucją RP, a prawodawstwo Unii, choć wyznacza kierunki działań,
to jednak uwzględnia prawodawstwo danego kraju, a więc mamy
skuteczne możliwości obrony!!! … Prof. UKSW Maria Ryś
Ks. Marek Dziewiecki pisząc o przestępczej działalności grupy Ponton
przypomina: Art. 48 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, iż to "rodzice mają
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami".
Z kolei art. 53 ust. 3 Konstytucji RP gwarantuje rodzicom prawo do
zapewnienia dzieciom wychowania moralnego, zgodnego z własnymi
przekonaniami. Edukatorzy mogliby zwracać się ze swoją ofertą
programową do rodziców, ale zwracając się bezpośrednio do dzieci
i młodzieży, łamią Konstytucję.
warszawa.gosc.pl/doc/1587626.PONTONto-organizacja-przestepcza

JAK OBRONILI SWOJE DZIECI SZWAJCARZY? www.elternkomitee.ch
…gra toczy się o cale przyszłe pokolenia dzieci, które będą narażone na
gwałt na swojej dziecięcej niewinności. Dlatego polscy rodzice bez
ogródek muszą solidarnie powiedzieć ministerstwu krótkie i stanowcze
NON POSSUMUS. gosc.pl/doc/1532074.Wersal-sie-skonczyl
JAK IDEOLOGIA DEPRAWUJE -ZOBACZ FILM: POSTĘP PO SZWEDZKU

INFORMACJA, ORGANIZACJA, FORMACJA, AKCJA
Przed wszystkim modlitwa o otwarcie rodziców i nauczycieli na
informację o zagrożeniach, o jedność wszystkich, którzy podobnie myślą
i chcą razem działać, o mądrość i umiejętność właściwego działania.
M. Peeters w książce Gender – światowa norma polityczna
i kulturowa, podaje pięć punków na rzecz przezwyciężenia tej ideologii:
1.Przezwyciężyć ignorancję – musimy zdobywać wiedzę i informować
się o zagrożeniach: maile, artykuły, czasopisma… www.oir.com.pl;
2.Trzeba publicznie powiedzieć stanowcze NIE!www.stopdyktaturze.pl
www.stop-seksualizacji.pl www.mamaitata.pl; www.niedlagender.pl
3.Trzeba zmienić opcję dyskursu. Trudno dyskutować z ideologia, to do
niczego nie prowadzi. Błąd jest u podstaw, nie można dyskutować jak
dojechać zepsutym autem do celu.
4.Mieć postawę edukacyjną. Osoby, z którymi się spotykamy
konfrontować z ich sumieniem. Np. : a gdyby twoje dzieci uczono,
że homoseksualizm to alternatywny styl życia, że można być trans, bi...?
5.Zrekonstruować syntezę edukacyjną ukierunkowaną na powtórne
nauczenie się rozeznawania – co jest dobre, co złe, co jest prawdą, co
fałszem. Czy wszystko, co przyjemne - jest dobre? – przykre jest złe?
Wzór listu rodziców: http://www.pch24.pl/zaprotestuj-przeciwkodemoralizacji-najmlodszych-15298,i.html
Wzór listu nauczycieli do ministerstwa:
http://www.fronda.gliwice.pl/do_pobrania/Raporty/pismo_szybalska_n
auczyciele.doc

CO MÓWI NA TEN TEMAT PAPIEŻ I OSOBY WIERZĄCE ?

GENDER TO NIE ŻART, TO WIDMO DYKTATURY RELATYWIZMU

„Oczywisty jest głęboki błąd tej teorii i podporządkowanej jej
rewolucji antropologicznej. Człowiek kwestionuje, że ma uprzednio
ukonstytuowaną naturę swojej cielesności, charakteryzującą istotę
ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze i postanawia, że nie została
ona jemu dana jako fakt uprzedni, ale to on sam ma ją sobie stworzyć”…
Dochodzi do zakwestionowania mężczyzny i kobiety w ich wynikającej
ze stworzenia konieczności postaci osoby ludzkiej, które nawzajem się
dopełniają. Jeżeli jednak nie istnieje dwoistość mężczyzny i kobiety jako
dana wynikająca ze stworzenia, to nie ma już także rodziny, jako czegoś
określonego na początku przez stworzenie. Ale w takim przypadku
również potomstwo utraciło miejsce, jakie do tej pory jemu się należało
i szczególną, właściwą sobie godność.” Benedykt XVI, 2012

Organy ONZ nadużywają władzy, domagając się od państw realizacji
postulatów środowisk aborcyjnych, gejowskich i genderowych.
…Urzędnicy ciał traktatowych „monitorują” państwa, domagając się w
nich legalizacji i ułatwień w dokonywaniu aborcji, szczególnych praw dla
osób o homoseksualnych skłonnościach, a nawet legalizacji prostytucji.
http://info.wiara.pl/doc/1549432.ONZ-monitoruje-dla-ideologii

„Ideologia gender jest pochodną marksizmu- to nowy sposób walki
klas. „Uciskana” klasa kobiet przeciwstawiana jest klasie „uciskających
mężczyzn”.* Gender jest groźniejsze, bo idzie dalej niż marksizm
ingerując w naturę człowieka…Jego celem jest „obalenie stereotypów
dotyczących płci”, które – jak twierdzi – „są podstawą do uprzedzeń
społecznych”. Jako wielki i kłopotliwy stereotyp ogłasza się dzisiaj
tradycyjną rodzinę złożoną z ojca, matki, dzieci, które poczęli, zrodzili i
wychowali”.
abp. HENRYK HOSER-, Przewodniczący Zespołu Ekspertów
ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski
– lekarz
„Z punktu widzenia klasycznej wizji człowieka, jako rzeczywistości
ukonstytuowanej przez naturę a nie relacje społeczne i ekonomiczne,
ideologia gender prezentuje podstawową aberrację antropologiczną –
marginalizuje bowiem istotę człowieka, a ekstremalizuje to, co jest
drugorzędne czy trzeciorzędne. Nie jest to jednak kwestia tylko idei – to
kwestia perfidnego i zbrodniczego planu politycznego, który wpisuje
się w proces wielowiekowej destrukcji rodziny – walki nie tylko silnych
ze słabymi, ale walki patologii z normalnością”.
Ks. Prof.dr. hab. P. Bortkiewicz, dyrektor Centrum Etyki UAM w Poznaniu
Pierwotne „Women studies” wzbogaciły wiele dziedzin nauki, jednak
szybko się upolityczniły i zideologizowały (jako gender studies). Stały się
czystą indoktrynacją, próbą inżynierii społecznej i oszukiwaniem
studentów… Polityczna poprawność przyczyniła się do presji, by
tworzyć wydziały Gender studies i żeby uniwersytety obficie na nie
łożyły. Wykładowczynie gender mają dzięki temu profesury na
uniwersytecie, których niektórym z nich niewątpliwie nie udałoby się
zdobyć w tradycyjnej dziedzinie, w której trzeba coś wiedzieć.”
Agnieszka Kołakowska – filozof, filolog klasyczny, tłumaczka,
publicystka, córka filozofa Leszka Kołakowskiego
KOMPENDIUM GENDERYZMU ZNAJDZIEMY W KSIĄŻCE:
Gabriele Kuby, "Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności
w imię wolności", Homo Dei 2013

W OBRONIE RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY
W OBRONIE ZDROWEGO ROZSĄDKU

STOP

Europejskie Parlamentarne Forum ds. Populacji i Rozwoju sporządziło
czarną listę organizacji i osób, wobec których będą pewnie
podejmowane różnego typu sankcje za to, że promują cywilizację życia.
Na tej liście są m.inn: Obrońcy Życia, Radio Maryja i TV Trwam, Polonia
Christiana,
Fronda…
http://www.fronda.pl/a/uwaga-europejskieparlamentarne-forum-ds-populacji-i-rozwoju-wpisalo-fronde-na-listegroznych-mediow-jestesmy-niebezpieczni-bo-bronimy-zycia,25374.html
http://www.fronda.pl/forum/media-o-rydzyka-i-fronda-na-czarnejliscie-ue,37495.html;

ideologii

Amsterdam wprowadza szokujące prawo. Każdy uznany za
szykanującego homoseksualistów... trafi do specjalnego getta
z kontenerów!
http://wpolityce.pl/wydarzenia/45097-amsterdamwprowadza-szokujace-prawo-kazdy-uznany-za-szykanujacegohomoseksualistow-trafi-do-specjalnego-getta-z-kontenerow

gender!!!

Ideologia Gender jest narzędziem miękkiego totalitaryzmu, który przez
promowanie antykultury i antypedagogiki, poprzez doskonałą
manipulację medialną i seksualizację życia, chce zawładnąć sercami
i umysłami nie tylko poszczególnych ludzi, ale i całych narodów. RK
„Marsz w kierunku takiego totalitaryzmu rozkłada się na trzy etapy.
Pierwszym jest negacja istnienia prawa i prawdy obiektywnej, czego
konsekwencję stanowi zrównanie dobra i zła, grzechu i cnoty.
Drugim – instytucjonalizacja dewiacji moralnych objawiająca się
w przemianie prywatnej niegodziwości w publiczną cnotę.
Trzecim wreszcie – wprowadzenie ostracyzmu społecznego i prawnej
karalności dobra. Do tego momentu właśnie doszliśmy. Żyjemy w
społeczeństwie hołdującym swoistemu antydekalogowi, w którym
dozwolone jest wszystko poza publicznym deklarowaniem wierności
zasadom porządku naturalnego i chrześcijańskiego. Jest to zarazem
ostatni moment, aby przeciwstawić się dyktaturze relatywizmu.”
Prof. Roberto de Mattei, Dyktatura relatywizmu
”Stoimy w obliczu największej w historii konfrontacji, z jaką ludzkość
miała kiedykolwiek do czynienia. Nie sadzę, aby szerokie koła
społeczności chrześcijańskiej zdawały sobie z tego w pełni sprawę.
Stoimy teraz w obliczu ostatecznej konfrontacji między kościołem
a antykościołem, ewangelią a antyewangelią. Ta konfrontacja została
wpisana w plany Bożej opatrzności. Jest to czas próby, w który musi
wejść cały Kościół, a polski Kościół w szczególności.” K. Wojtyła, 9.11.1976
http://swiatlopana.com/6392/zagrozenia-niesione-przez-ideologiegender-konferencje/ - Konferencje wybitnych znawców tego tematu.
opracowanie: o. Romuald – duszpasterz rodzin i młodzieży

STOP dla szkolnej deprawacji dzieci i młodzieży!
STOP dla zakłamywania prawdy o naturze
.

człowieka, małżeństwa i rodziny!

STOP

dla publicznego promowania wynaturzeń!

STOP

dla wypaczania etosu nauki i nauczania!

STOP

dla przekrętów w prawie i ustawach!

STOP dla organizacji i urzędów, „naukowców”,
.

polityków i osób manipulujących prawdą!

STOP dla neomarksistowskiej, ateistycznej
.

zakłamanej i śmiercionośnej ideologii!

