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Rãzboiul cultural centrat pe

deformarea uniunii conjugale

Dumnezeu la creat pe om bărbat și femeie, ia învăluit în mister
relația  precum  un  univers  întreg,  lea  dăruit  capacitatea  să
procreeze  printro  forță  uriașă  a  instinctului  reproductiv,
asemănător  cu puterea dumnezeiască de  creație.  Pe această
putere de reproducere Satana e cel mai gelos și aceasta este
ținta atacului său exacerbat în mileniul trei, prin care el vrea să
ducă o bună parte din omenire la pierzare. Conform revelației
Maicii Sfinte de la Fatima, exprimatã de Francesco Marto: cele
mai multe suflete merg în iad pentru păcatele trupești! Iar Sora
Lucia a completat dezvãluind faptul cã ultima bãtãlie a Satanei
va fi pentru familie!

Niciodatã în istoria omenirii nu a avut loc o agresiune mai atroce
asupra  generațiilor  în  devenire  și  asupra  vârstei  celei  mai
inocente. Și anume îndoctrinarea cu cele mai sfruntate minciuni
referitor la esența și identitatea omului. Că omul nu ar fi ceea
ce este dintotdeauna, în mileniile trecute omenirea ar fi înțeles
greșit esența omului, care de fapt nu este bărbat și femeie, ci
poate să aleagă orice altă stare, își poate crea propria identitate
sexuală, are drepturi nesfârșite de ași sfida Creatorul și de a
deveni orice îi prezintă imaginația.

Tragedia  și  pervertirea  cea  mare  au  loc  în  sufletul  copilului
dezorientat. Politici guvernamentale, aparate de stat, instituții,
corporații, mass media,  ansamblul  proiectelor  culturale  șiau
asumat  și  impus  datoria  prioritară  de  a  corecta  orientarea
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”greșită”  a  omenirii  și  a  bunului  simț  dintotdeauna  care
socotește că genul omului este binar și complementar, bărbat
sau femeie; se militează cu o forță vehementă și agresivă pentru
denaturarea  adevărului,  corectarea  acestuia  și  crearea  unei
imagini false a omului care nu mai are nimic dea face cu chipul
și asemănarea lui Dumnezeu!

Niciodată în istoria omenirii părinții creștini nu au asistat mai
neputincioși și mai indignați la spectacolul denaturării copiilor
lor  prin  educația  sexuală  perversă,  prin
accesul/bombardamentul bulversant de informație la care copilul
este supus, fiind incapabil sã discearnã binele de rãu.
Inocența este darul pe care Dumnezeu îl apreciază cel mai mult.
Mântuitorul  ne  spune:  dacă  doriți  să  moșteniți  Împărăția
cerurilor,  fiți  precum  pruncii!  Sf.  Tereza  de  Lisieux  ne  dă
exemplul copilãriei spirituale ca spiritualitatea cea mai  înaltã,
demnã de râvnit.

Filozoful Peter Kreeft a observat  cã  întregul  rãzboi  cultural e
centrat  pe  o  deformare  a  uniunii  conjugale:  avort,  cãsãtorie
homosexuală, contracepție, adulter, pornografie, promiscuitate,
educație sexuală, fertilizare in vitro, sterilizare etc.

Însă  omul  lipsit  de  Dumnezeu  și  sub  influența  celui  rău
plănuiește  tocmai  distrugerea  acestei  inocențe,  distrugere
sistematică,  generație  cu  generație,  așa  încât  să  nu  rămână
nimic în sufletul omului demn de urmat pentru cel care îl cautã
pe Dumnezeu.

Va fi ultima ideologie propagatã prin cultura modernã, deoarece
după ea alte generații nu vor mai fi. Orice civilizație care sa
dedat la hulă și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu a dispărut
de pe fața pământului. Precum toate marile civilizații ale lumii
antice, de  la  sumerieni  până  la  romani. Acum se dorește un
program ”global” care să cuprindă ”toate țările lumii câte sunt
sub lună și sub soare” după cum sa exprimat noul expert ONU
în  probleme  LGBT,  tailandezul  Vitit  Muntarbhorn,  așezat  în
funcție  în septembrie 2016. În toate școlile pământului să se
introducă educația sexuală, să se pervertească copilașii, să fie
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învățați cu jocuri sexuale, cum să se masturbeze, ce ușor e să
folosească  contracepția,  cât  de  accesibil  e  avortul,  să  se
pregătească  pentru  ”prima  oară”,  săși  urmărească  reacțiile
corpului, înclinațiile sexuale etc.

Dumnezeu  la  înzestrat pe om cu  instinctul  sexual  cu  scopul
perpetuãrii speciei umane. De aceea acest instinct, alãturi de
cel de supraviețuire, este una din forțele cele mai puternice care
sălășluiește în om. Precum și animalele au aceste două instincte
și nu au nevoie de un anturaj sau un dresor ca să fie învățate
sãl foloseascã, tot astfel nici omul nu are nevoie de un sistem
de  educație  pentru  a  le  folosi.  Cel mult,  dată  fiind  înclinația
înnãscutã  spre  pãcat  a  omului,  el  are  nevoie  de  îndrumare

pentru  trăirea  castității,
pentru  protejarea
iubirii,  pentru
c o n ș t i e n t i z a r e a
rostului  instinctului
sexual  în  cadrul
uniunii  conjugale:
unitatea  dintre  soți  și
procrearea.

Scopul  ultim  al
programelor  gender
este  desigur
distrugerea  valorilor
moralei  creștine  și
hula  la  adresa  lui
D u m n e z e u ,

batjocorirea  planului  de
mântuire  pentru  om.  Multã  lume  înclinã  la  acceptarea  noii
ideologii  fãrã sã recunoascã ceea ce se aflã  în spatele ei: un
concept  diabolic  pentru  civilizația  umană    mai  rău  decât
Sodoma și Gomora. Cu  toții știm cum sa manifestat mânia lui
Dumnezeu revărsată asupra acestor două orașe antice: foc și
pucioasă! Ce va fi cu multele țări care implementează această
revoluție  culturală  în  politicile  și  în  școlile  lor?  Ce  imagine

Ideologia genului este �fundamentatã

pe un relativism individualist și

egoist, care dezarticuleazã

sociabilitatea naturalã a omului,

respingând sexualitatea naturală și

stabilã a cuplului uman, numind-o

represivă. Ideologia genului dorește să

instituie societatea hedonismului (...)

ea constând dintr-o sexualizare

totală a vieții” spune Pedro Trevijano

Etcheverriai
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sodomicã va oferi pãmântul în ochii lui Dumnezeu pe mãsurã
ce trec generațiile?

Ceea ce sa generalizat în țările occidentale precum SUA, Franța,
Germania,  Olanda  etc.  este  pe  cale  să  pătrundă masiv  și  în
România, fără doar și poate. Deși fenomenul deja se manifestă
sporadic în școli și grădinițe, românii încă mai au timp de trezire
și acțiune. Cu cât ne organizăm mai repede, cu atât mai bine.
În câteva rânduri sau lansat programele de educație sexuală
la Ministerul  Învățământului,  însă  opinia  publică  a  reacționat
prin societatea civilă și a putut amâna implementarea acesteia.

Aici pe scurt motivele pentru care ideologia gender este cea mai
mare amenințare la adresa familiei:

1. Subminează știința biologiei.
Sexul omului este înscris în structura sa genetică și fiecare celulă
a omului poartă această caracteristică a genei care deosebește
bãrbatul de femeie �XX� respectiv �XY�. Iar hormonii artificiali
administrați pentru inhibarea pubertății și a sexului crează noi
probleme de sãnãtate, deloc insignifiante.

2. Ea este autodecepționantă
Persoanele care fac experiența schimbării sexului sunt profund
frustrate, știm din mărturiile  lor gradul adânc de tulburare în
care au  trãit  �mascarada�  schimbãrii  sexului.  41% dintre  cei
care  se  identificã  transgender  au  tentative  de  sinucidere,
conform Fundației Americane pentru prevenirea sinuciderii.

Walt Heyer, un bărbat care regretă că a trăit ca și femeie timp
de mulți  ani,  a  spus:  ”știam  că nu  sunt  o  femeie  adevărată,
indiferent ce scria în actele mele de identitate. Am luat mãsuri
extreme pentru ami rezolva conflictul genului, însã schimbarea
sexului nu ma ajutat. A fost o mascaradã evidentã.�

3. Dereglare patologicã
Neacceptarea propriului  sex este o dereglare patologicã  care
poate și trebuie tratată pe altă cale pentru restaurarea acceptării
de sine. Scopul pentru care Dumnezeu la înzestrat pe om cu
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un anumit sex este cel al procreării  și nu pentru ca omul să
dispunã de trup dupã bunul plac. Negarea rostului evident al
unui  lucru  ține  de  schizofrenie,  adică  neacceptarea  realității,
pornind de la nebunie deliberatã.

Organizația  Mondială  a  Sănătății  continuă  să  clasifice
transgenderismul ca o dezordine mentalã.  �Dar asta probabil
nu va ține mult, considerând că specialiștii în domeniu care încă
atribuie  transgenderismul unei disfuncționalități  a minții  sunt
asaltați și eliminați unul după altul”, după cum constată Peter
Costea de la AFR (Alianța Familiilor din România), menționând
cazul Dr. Kenneth Zucker din Canada.

4. Ideologietiranie
Pe cât ideologia genului este de nerealistã, pe atât ea pretinde
aderență absolută sub amenințarea tacită a distrugerii, precum
islamul. Sub dictonul toleranței folosit ca vârf de lance, ea este
cea mai  intolerantă  ideologie  din  câte  există,  având aspirații
globale de a supune următoarele generații cu orice preț, fie el
licit sau ilicit. Printre victimele ei sunt bucãtari, organizatori de
nunți,  proprietari  de  restaurante,  cofetari,  medici,  polițiști,
activiști  prolife,  preoți  și  pastori,  profesori,  educatori  etc.
”Revoluția sexuală își are propria inchiziție care îi devorează pe
cei care se împotrivesc. Nu sunt arși pe rug, dar sunt striviți de
autocenzura  și  corectitudinea  culturală  și  politică  de  care  e
pãtrunsã  gândirea  occidentalã  contemporanã.�  spune  Peter
Costea, AFR

5. Primele victime sunt copiii.
În școli copiii sunt literalmente mințiți că schimbarea sexului e
posibilă și e ceva normal, că omul poate avea diverse înclinații
și atracții justificabile. Dacă inoculăm copiilor această ideologie
diabolicã, cum va arãta societatea noastrã dupã 2030 de ani?
Vom fi îngroziți și vom căuta vinovații. Iar cei responsabili vor
pretinde că nau putut bănui consecințele. Promiscuitatea naște
promiscuitate și se transmite din tatăn fiu.
�Dar pentru oricine va face să păcătuiasca pe unul din acești
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micuți, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât
o piatrã  mare  de moarã și  să  fie  înecat  în  adâncul  mării.”
(Mat.18:6)

6. O ofensã la adresa lui Dumnezeu
Capodopera creației lui Dumnezeu, omul, nu mai dorește să fie
ceea  ce  este  și  pentru  ceea  ce  a  fost  creat,  ci  vrea  să  se
autocreeze, săși transforme identitatea întruna falsă pentru
a nu sluji planului Creatorului nostru. Acolo unde sa pierdut
credința, orice este posibil, chiar asumarea unor  identități de
alte specii (deja existã cazuri izolate). În mileniul 3 lucifericul
�non serviam� se manifestã în roluri gender înlocuind bãrbatul
și femeia!

Aspecte social-filozofice

Întro eră a dezbaterilor asupra egalități de drepturi și în care
revolta împotriva normelor tradiționale ale vieții sexuale a luat
o  amploare  fãrã  precedent,  ideologia  gender  a  gãsit  teren
propice  de  infiltrare  în  mentalitatea  oamenilor.  Se  dorește
răspândirea  relativității  depline  a  sexualității  întrun  climat
politic în care orice constrângere moralã este ocolitã.

Interesele politice sunt evidente chiar dacã se amestecã date
pseudoștiințifice  în  argumentație.  Scopul  implicit  al  acestei
teorii este egalitatea imaginarã în drepturi, dar nu din punct de
vedere juridic, ci din punctul de vedere socialpolitic al sexelor.
Doar o perversiune spiritualã învãluitã întrun spirit mincinos al
celor care se numesc ”cercetători gender” pot susține o astfel
de teorie care atacă însăși ființa umană în structura ei.

Întâlnim  aici  nenumărate  contradicții  logice  care  ocolesc
adevărurile  științifice  și  empirice  ale  biologiei  umane,  sunt
schimbate  semnificațiile  termenilor,  se  promovează  confuzie
între  noțiuni  precum  gen,  sexualitate,  biologism.  Termenul
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gender  ar  fi  un  construct  socialpolitic.  Astfel  cã  termenii
bărbatfemeie șiar pierde plauzibilitatea și legitimitatea.

În  spate  se  aflã    de  fapt  revolta  împotriva  oricãror  norme
sexuale. Prin apanajul științei se ascunde de fapt absurditatea
și iraționalitatea acestei teorii și se propagă o pretenție falsă la
egalitate de drepturi.

În acest scop sau luat un ansamblu stupefiant de mãsuri de
restructurare,  reeducare  și  de  spălare  a  creierului  la  nivel
cultural și politic.

Printre  altele  se  amenajeazã  locuri  de  joacã  pentru  �copii
gender”, se verifică și reeditează manuale care conțin imagini
cu  fetițe  îmbrăcate  în  tricouri  roz,  nemaivorbind  de  parodia
toaletelor gender promovatã de regimul Obama  în SUA, care
frizează absurdul pentru omul de bunsimț etc.
Se caută eliberarea civilizației locale de rolurile sexuale la care
ar constrângeo societatea!

Totodatã sa instalat un sistem juridic de represalii a celor care
se opun acestor directive politice.

Omul de rând sar aștepa ca orice temă științifică să fie tratată
cu seriozitate și obiectivitate, dintrun punct de vedere neutru
și dincolo de orice interese personale  ceea ce nu este cazul la
ideologia  gender,  care  așează  mai  întâi  normativitatea  lor
aberantã  care  contravine  tuturor  normelor,  apoi  folosesc
anumite date științifice răstălmăcite pentru a demonstra scopul
lor prestabilit.

Este o argumentație superfluă care ocolește miezul problemei.
Căci nu există  lipsă de dovezi științifice că omul este o  ființa
sexuată și factorii care condiționează sexualitatea noastră sunt
suficient de relevanți.

Dezbaterea  gender  existã  deoarece  se  instrumentalizeazã
anumite rezultate de cercetare în folosul anumitor profeți gender
și  a  scopurilor  lor  politice.  Ceea  ce  trebuie  demonstrat  în
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dezbatere  sunt  contradicțiile  flagrante,  motivația  politică
ascunsă și corupția termenului de egalitate de gen.i

Avem  dea  face  cu  o  teorie  neserioasă  și  ipocrită,  în  care
argumentația nu este adusă printro motivație dezinteresată ci
este  amestecatã  cu  idealuri
ale  societății  precum
egalitatea de drepturi. Apar
eșecuri grotești în logică și
terminologie,  se  face abuz
de știință în scopuri politice
și  se  justifică  nevoi
personale ilicite.

Ideologii  gender  indicã
faptul  cã  zeci  de  mii  de
studii au ajuns la concluzia
că  nu  există  diferențe
semnificative în comportamentul și în activitățile cerebrale ale
bărbatului și a femeii, sau, dacă acestea există, sar trage din
factori culturali. Urmãtoarea întrebare ar fi ce valoare au astfel
de studii..

Iar  toate  acestea  merg  mână  în  mână  cu  agitația  și  isteria
motivate de normative prestabilite. Orice cercetãtor cu gândire
rațională  se  îngrozește  în  fața  lanțului  acestei  logici  false
îmbârligatã cu scopuri politice.

Doar un indiciu asupra constituției biologice ar fi suficient și sar
termina spurcãciunea gender.

Termenul  gen  își  pierde  sensul  dacă  trebuie  să  desemneze
altceva decât bărbatul și femeia; dacă cultura definește genul,
ce folos mai are sexualitatea? Atunci genul nici nu mai existã;
termenul  gen  este  noncultural;  dacã  încercãm  sãl  definim
cultural, ne aventurãm în domeniul artei dadaistice. Chiar dacã
omul  ca  persoană  este  supus  influențelor  culturale,  tocmai
realitatea genului  mai mult decât orice alt aspect al speciei
umane   nare nimic dea face cu cultura și nu se preocupă nici

Dacă cultura definește genul, ce

folos mai are sexualitatea?

Atunci genul nici nu mai existã;

termenul gen este non-cultural;

dacã încercãm sã-l definim

cultural, ne aventurãm în

domeniul artei dadaistice.



11                                           www.darulvietii.ro

de spiritul timpului și nici de delirul și de aberațiile unor sociologi.

Conform teoriei gender, termenul gen este un nimic neformal,
un fel de categorie nonsens care sar putea numi oricum. Atunci
când teoreticienii gender descriu diversele modificări ale vieții
intime în ultimii 200 de ani ca fiind modificări ale sexualității,
asta nu ajută  la nimic. Desigur  că bărbatul  și  femeia  trăiesc
astăzi diferit față de alte timpuri. Însă tocmai sexualitatea nu
sa schimbat cu nimic, ea a rămas acceași și rostul ei a rămas
și va rămâne procreerea. Spre necazul teoreticienilor gender.
Însă, după cum sexualitatea libertină este la modă, la mulți se
produce o eclipsare a rațiunii.

Dincolo de sexualitatea noastră înnăscută rămâne destul spațiu
și potențe inimaginabile pentru o dezvoltare variată și complexă
a omului.

Dacã  termenul  de  gen  desemneazã  tocmai  ansamblul  de
diferențe psihice și biologice dintre un bărbat și o femeie, sar
trezi întrebarea de ce oare teoreticienii gender se încăpățânează
să folosească termenul gen/gender, care pentru ei șia pierdut
orice semnificație, dacă el nu mai are dea  face cu structura
binară/complementară de bărbat și femeie a omului?

Corectitudinea politicã

Corectitudinea  politicã  este  astãzi  piatra  unghiularã  a
modernismului, care se confundă cu progresul întregii civilizații
occidentale.  Însã  ea  nu  este  decât  varianta  �democraticã�,
aproape de nerecunoscut a ideologiei comuniste, spre deosebire
de  �francheþea�  comuniºtilor  care  luptau  pe  faþã  împotriva
Bisericii. Iar acest principiu de corectitudine politică șia însușit
tocmai  ideologia  gender  ca  una  dintre  directivele  sale
fundamentale.  De  la  corectitudine  politicã  sa  ajuns  la
corectitudine ideologicã.
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PS  Sebastian,  episcopul  Slatinei,  denumește  corectitudinea
politică ”demonocrația și fanatismul anticreștin”!

Revoluția  gender  constă  în
"cisterne  sparte  care  nu  pot
ține  apa.”  după  cum  spune
profetul Ieremia în 2:13. Nici
la revoluția sexuală nici la cea
gender  nu  există  granițe;  e
vorba doar de trezirea carnalã
care rezultã de la suprimarea
adevãrului, prin care individul
cautã o identitate de sine care
�pare a fi cea potrivitã�. E ceva
”îngrozitor de subiectiv și subiect
al  unei  nesfârșite  reinterpretări  de  sine”  scrie
thepublicdiscourse.com  în  articolul  �National  Geographic's
'Gender Revolution' �
Este drumul care coboară spre experimentare intenționată care
”va  duce  la  mizerie  și  la  renegarea  scopului  uman  ultim.
Întradevăr, această mișcare produsă de academicieni decadenți
și  de mitologia  progresistă  nu  e  altceva  decât  un  barbarism
mascat.�ii

Termenul gender

Termenul gender provine din cercetarea sociologicã a genului.
Spre deosebire de genul biologic al omului, societatea și cultura
observã categoria de gender, adicã genul social în caracteristicile
sale.

Ideea  aparține  mișcării  feministe  promovate  de Simone
Beauvoir, care spunea că femeia nu se naște femeie, ci devine
femeie prin societatea în care trăiește.

„Creștinii ortodocși poartã în lume

un adevãr de o

nemaipomenitã incorectitudine

politicã, un adevãr pe care

majoritatea oamenilor se rușineazã

sã-l mãrturiseascã în public”.

Prof. Gherman Engelhardt
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În cartea de cãpãtâi a ideologiei gender �Încurcãturi ale genului:
feminism  și  subversiunea  identității”  (”Gender  Trouble:
Feminism and the Subversion of Identity, 1990) autoarea Judith
Butler,  o  evreică  americană,  își  exprimă propria  frustrare  de
lesbiană  în  căutarea  identității,  afirmând  că genul  și
sexualitatea, categorii aparent naturale (biologice), sunt de fapt
construcții  culturale.  Ea  argumentează  că  genul  este  un  act
performativ: nu ne naștem ca aparținând unei anumite categorii
de gen, ci societatea creează categoria de gen căreia îi aparținem.
Academia Spaniolã Real considerã inadmisibil faptul cã cuvântul

gen  e  folosit  distorsionat  ca  simplu
sinonim  cu  sex  și  aduce  clarificări
spunând cã pentru expresii precum
discriminare  de  gen  și  violență  de
gen  există  noțiuni  precum
”discriminare sau violență din motive
sexuale�.iii

Definiția  extrem  de  vagă  a
termenului suna astfel la un moment

dat: ”gender este ceea ce sa înțeles și
după cum sa utilizat și până acum această noțiune”, observă
Beatrix  von  Storch,  deputat  AFD  Germania  la  Parlamentul
Europei.

Gender Mainstreaming este noua ideologie care șia propus
sã promoveze egalizarea genurilor/sexelor. Pe Wikipedia scrie
că de fapt este ”o  luare  în considerare a diverselor situații și
interese de viață la bărbați și femei la toate deciziile din toate
planurile sociale�. Termenul de gender mainstreaming sa folosit
prima dată la Conferința Mondială a Femeilor din Nairobi 1985,
iar apoi sa dezvoltat la următoarea Conferință de acest gen în
Peking în 1995.

Începând cu Convenția de la Amsterdam din 1997/1999 gender
mainstreaming  este  țelul  declarat  al  Uniunii  Europene.  De
asemenea Guvernul  Germaniei  șia  însușit  din  1999  această
sarcină atotcuprinzătoare în toate programele și structurile sale
politice/economice/educative etc.

Ideologia gender e

îngrozitor de

subiectivă și subiect al

unei nesfârșite re-

interpretãri de sine.
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Politicile  de  stat  gender  așadar  apără  sonor  toate  deviațiile
morale  posibile  ale  comportamentelor  precum  feminismul,
homosexualitatea, transgenderii, ca sã nu îndrãzneascã cineva
să le numească cu ceea ce sunt ele de fapt, oroare și sodomie
în  fața  lui  Dumnezeu.  Ne  aflăm  întrun  război  nedeclarat
împotriva valorilor morale ale părinților și bunicilor noștri.

Manipularea limbajului

În noul dicționar apar termeni inovativi, precum �postadevãr�
care ”se referă sau denotă circumstanțe în care faptele obiective
sunt mai puțin hotărâtoare în conturarea opiniei publice care se
referă la emoții sau convingeri proprii”.
Termenul �drept  alternativ�  (altright)  are  urmãtoarea
definiție: ”o grupare  ideologică asociată cu puncte de vedere
extrem  de  conservative  și  reacționare,  caracterizată  de
respingerea  punctelor  de  vedere  al  maselor  (mainstream).
Termenul  se  referã  de  asemenea  la  mediul  online  care
diseminează în mod deliberat un conținut controversat”.iv

Pretenția mincinoasă că ”bărbatul ar  fi  femeie și  femeia ar  fi
bărbat” sa transformat întro nouă revoluție culturală pătimașă,
angrenând un ansamblu uriaș de mecanisme socialpolitice, cu
investiții fabuloase și cu un exclusivism pe cât de bulversant pe
atât de agresiv.

A apărut o mișcare de normalizare a sexului cu copii, ilustrată
de cazul Kaytlin Hunt, care ar fi abuzat sexual în mod repetat
o fetiță de 14 ani. Iar gruparea din spatele ei vorbește despre
un  așazis  consimțământ  al minorilor,  căutând  cu  orice  preț
minimalizarea faptelor ei în fața Justiției ”homofobe”din Florida.
Sutele de mii de petiții online și o serie de demonstrații stradale
organizate de susținători nau putut convinge justiția de bunele
intenții ale lui Kaytlin.
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Purtătorii  retoricii  care susțin  ”consimțământul adult”  față de
sex se întrec acum pe sine, începând bãtãlia pentru legiferarea
sexului cu minori. De fapt este vorba de o problemã privatã a
celor  cu  atracție  față  de minori,  pretinzând  că  e  vorba  de  o
”romanță intergenerațională”.

În  2011  grupul  pedofil  B4U  ACT  a  organizat  o  conferință  la
Maryland pentru susținerea mișcării; aici ei specifică că nu vor
să fie numiți pedofili ci ”persoane cu atracție față de minori”. La
conferință au participat activiști gay,  sexologiști, psihiatrii  și,
desigur, pedofili declarați. Printre concluziile lor au fost:

1. pedofilii sunt stigmatizați pe nedrept de societate
2. copiii nu sunt în mod inerent incapabili de consimțământ la
sex cu adulți
3. norma este dorința adultului de a avea sex cu copilul (!)
4. ”lucrurile nu sunt albnegru, ci au diverse nuanțe de gri”
5. pedofilia ar trebui eliminatã din registrul bolilor mintale de
către  Asociația  Psihiatrilor  Americani  (APA)  precum  a  fost
eliminată și homosexualitatea.

Sa mers chiar până acolo încât sa susținut faptul că un adult
nici nu are nevoie de consimțământul unui copil de a face sex
cu el. Așadar sau formulat toate premisele pentru abuz sexual
la care nici un participant na ripostat!

Ținând  cont  de  faptul  că  Organizația  Mondială  a  Sănătății
recomandă în directivele ei de educație sexuală masturbarea la
copii de vârstă 03 ani, apoi la vârsta grădiniței informații despre
stilul de viață gay, conferința pedofililor din Maryland reprezintă
doar varianta deschisă în care se recunoaște atracția sexuală
față de minori.
Educația  sexuală  din  școli  este  o  manipulare  subversivă,  o
marginalizare a părinților, a dreptului lor primar la educație!

La fel, Departamentul Sănătății și al Serviciilor Umane din timpul
primului mandat al  lui Obama, a tratat copiii precum obiecte
sexuale, sugerând părinților că copiii au nevoie de experiențe
de masturbare și homosexuale.v
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Același lucru a ieșit la iveală și în răsunătorul caz Barnevernet
al Norvegiei și al altor organizații similare de așazisă protecție
a  copilului    organizații  capcană  care  ajung  să  slujească
interesele pedofililor.
”Pentru cặ întârzie sặ moarặ, statul norvegian a decis aplicarea
soluției  finale  instituției  familiei,  iar  Barnevernet  este  arma
creatặ pentru a executa aceastặ misiune. Scopul este crearea
unui  individ  mancurtizat,  fặrặ  identitate,  zdrobit  psihic  și
dezechilibrat  emoțional,  dependent  de  tranchilizante  sau  de
droguri,  a  unui  individ  perfect  manipulabil,  aflat  cu  totul  la
dispoziția statului. Cặ distrugerea familiei este ținta acestui tip
de terorism postmodern o confirmặ și faptul cặ sistematic copiii
luați dintro familie sunt separați și plasați în case diferite, iar
pặrinții  sunt  supuși  la presiuni psihologice  și  șantaj pentru a
divorța” descrie Sorin Berchez sistemul norvegian, oglinda lumii
noastre de mâine.vi

Progresiștii  au mers  până  acolo  încât  au  înființat  o  Asociație
NordAmericanã de Iubire între Bãrbat/Bãiat (North American
Man/Boy Love Association, or NAM/BLA)

Compasiunea falsã

Arma preferată a susținătorilor mișcării gay/gender este cea a
compasiunii!  Ei  condamnă  creștinii  și  atitudinile  celor
tradiționaliști,  invocând  faptul  că  ei  nu  sunt  acceptați  de
societate  iar  de  aici  se  trag  toate  problemele  lor  psihice  și
patologice.

Personajele �gender� acuzã opinia publicã cã iar stigmatiza cu
judecata  lor  și  de  aceea  ar  avea  rata  de  suicid  41%    în
comparație cu populația normală la care este de 4%! Însă nici
imigranții de culoare nau fost acceptați multă vreme în SUA și
totuși ei au avut și au până astăzi o rata mai scăzută de suicid
decât americanii!
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În comunicactul de presă a Mișcării Rainbow Sash SUA (National
Organization  of  Gay/Lesbian/Bisexual/Transgender  Catholics)
este atacat documentul Congregației pentru Doctrina Credinței
�Considerații privind propunerile de a conferi recunoaștere legală
uniunilor  între  cupluri  homosexuale�  emis  în  31  iulie  2003.
Vaticanul este acuzat de ”isterie” față de cupluri homosexuale,
de limbaj urât prin folosirea expresiilor �comportament deviant�,
”imoral în mod grav” și ”legalizarea răului”; după ei, papalitatea
șiar fi pierdut compasiunea morală.

Cuvântul compassio  provine  din  latină  și  înseamnă  ”a  suferi
împreună”; dar asta nu înseamnă că compasiunea e irațională
sau imoralã. Ea întotdeauna trebuie ghidatã de judecatã, nu de
sentiment.

A avea compasiune cu un alcoolic, cumpãrândui alcool, ca sã
nul vedem suferind, înseamnă săi facem mai mult rău. În fața
suferinței de orice natură trebuie să avem în vedere mai întâi
iubirea de Dumnezeu și binele veșnic al sufletului celui în cauză.

Sf Toma scrie că ”noi iubim păcătoșii din caritate, nu astfel încât
sã dorim ceea ce doresc ei sau sã ne bucurãm în cele ce îi bucurã
pe ei, ci făcândui pe ei să facă ceea ce dorim noi și să se bucure
în cele care ne plac nouã.� (Summa Theologica, IIII, q. 25, a.
6, ad 4.)

Compasiunea devine virtute dacă e ghidată de rațiune,  altfel
rãmâne  doar  pasiune.  Pãcatul  nu  poate  fi  niciodatã  obiectul
compasiunii.

"Dacă te vei lipi iarăși de Mine, îți voi răspunde iarăși, și vei sta
înaintea Mea; daca vei despărți ce este de preț de ce este fără
preț, vei fi ca gura Mea. Ei sã se întoarcã la tine, nu tu sã te
întorci la ei!�  îi spune Domnul profetului Ieremia (Ier.15.19).

Deputata  în  parlamentul  European  din  partea  Partidului  AfD,
Germania,  este  Beatrix  von  Storch.  Ea  denumește  ideologia
gender �intelektueller Wohlstandsmüll", adicã deșeu intelectual
rezultat din bunãstare.
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Nu  întâmplãtor  Beatrix  von  Storch  a  fost  numitã  în  Comisia
pentru  femei  și  gender  în  care  la un moment dat  sau  făcut
propuneri pentru temele de dezbatere. Atunci când Beatrix von
Stroch propune discutarea  rolului  femeii  în  islam provoacã o
respingere isterică a temei cu motivația că nici episcopii catolici
din  Spania  (țara  de  proveniență  a  președintei  comisiei)  nar
accepta împărtășirea imaginii lor asupra femeii (!). În schimb
sau  propus  și  acceptat  o  serie  de  teme  paușale  precum
dreptatea gender în administrarea timpului, dreptatea referitor
la  climã sub  punctele  de  vedere  gender,  stabilirea  gender  a
prețurilor la produse (woman tax), egalitatea gender  în țările
partenere din est...

În timp ce UE critică și sancționează cu asprime politica proviață
și  profamilie  a  Poloniei,  are  o  toleranță  fără  limite  față  de
guvernul  Franței  care  recent  a  pus  sub  interdicție  legală
siteurile proviață din Franța care ofereau ajutor și consiliere
femeilor  care vroiau  sã avorteze. Aceasta  constituie un abuz
grav împotriva libertății de conștiință și de expresie față de care
Uniunea Europeană tace; cea care pretinde toleranță, dă dovadă
de o năucitoare intoleranță!

Conferința gender la Peking din 1995

Aici sa stabilit agenda gender care cuprinde obiective precum:
să fie mai puțini oameni pe planetă și mai multă plăcere sexuală;
acces  liber  pentru  copii  la  contracepție  și  la  avort;  abolirea
diferențelor dintre bărbat și femeie (!); sancțiuni împotriva celor
care nu colaboreazã.

Dacă se  întâmplă că omul are senzația că sar afla  în corpul
greșit, atunci excepția confirmă regula și sar impune viziunea
transgender.

În același an sau continuat dezbaterile conferinței de la New
York (martie 1995).
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Atunci când sa solicitat definiția  termenului gender, un timp
îndelungat sau dat  rãspunsuri evazive, ocolinduse definirea
termenului.

Studii

Întrucât activiștii homosexuali susțin că ”orientarea sexuală ar
fi  mișcarea  drepturilor  civile  din  timpurile  noastre”,  reviste
științifice  prestigioase  publică  studii  care  demonstrează  că
dimensiunea  acestei  fraude  este  bazatã  pe  o  propagandã
irațională prin care se cere eliminarea rațiunii și bunului simț
pentru a face acceptatã teoria gender.

Revista �The Journal  The New Atlantis�vii a publicat în august
2016 concluziile unui studiu care aratã:

1. Rata disporționată a problemelor mintale asociate persoanelor
transgender,
2. Nici orientarea nici identitatea sexualã nu sunt înnãscute
3. Schimbul sexului la copii nu e recomandatã, chiar dacã ei se
simt  ca  și  cum ar aparține  sexului  opus  (cazuri  foarte  rare),
deoarece în timpul adolescenței spre maturitate peste 90% își
regăsesc identitatea sexuală de la naștere.
4.  Discriminarea  din  partea  societății  nu  este  singura  cauză
pentru apariția problemelor lor mintale.

Campania  pentru  drepturile  omului,  care  aparține  activiștilor
gay,  (Human Rights Campaign, HRC) se pregătește acum să
contracareze acest studiu cu unul contrar și mincinos, căutând
oameni de știință  ”ideologic corecți”. Rezultatele studiului  lor
sunt  anteformulate  și  preconcepute  (!),  mai  trebuie  doar
oamenii potriviți de știință să le semneze, apoi să le publice în
reviste prestigioase.
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Statisticiviii

Centrul Național pentru Egalitate transgender a realizat cea mai
amplã anchetã din SUA  în 2015,  în care sa vãzut gradul de
nenorocire a acestei categorii sociale. Ei formeazã o comunitate
care se simte victimizată și discriminată, care trăiește întrun
ambient  de  violență,  de  rată  mărită  de  sinucidere  (40%).
Aproape  jumãtate  dintre  ei  (47%)  mãrturisesc  cã  au  fost
agresați  sexual  în  viață  iar  39%
dintre  ei  raporteazã  probleme
serioase psihologice.

Rata de infecție HIV este de cinci
ori  mai  mare  printre  persoane
transgender  decât  la  restul
populației (1.4 vs 0.3%)

Multe  voci  dau  vina  pe
neacceptarea din partea societății.
Cei care suferã de boli ar suferi din
cauza  stigmatizãrii  sociale  cu  care
persoanele transgender "încã" se confruntã, întro lume plinã
de oameni bigoți și plină de prejudecăți.
Însă creștinii știu ceea ce lumea seculară nu acceptă: dereglarea
moralã  este  urmarea  alungãrii  lui  Dumnezeu  din  societatea
noastrã!

1,5% din oameni sunt homosexuali, însã doar 23% din aceastã
categorie se folosesc de dreptul la cãsãtorie. Deci bãtãlia este
pentru ceva de care nu este nevoie! Nu e evident cã promotorii
doar se folosesc de existența minorităților sexuale și urmăresc
scopuri  mai  ample,  pentru  a  deregla  comportamentul  unei
societăți întregi?

Tentativa de alienare a condiției umane

Gabriele Kuby, sociolog de origine germană și convertită de la
protestantism  la  catolicism,  mamã  a  trei  copii,  a  analizat
îndeaproape ideologia gender în cărțile ei, în care nominalizează



21                                           www.darulvietii.ro

această  amenințare  a  libertății  noastre  de  către  o  ideologie
antiumanistã: un program de reeducare al  indivizilor propus
de către guverne, de autoritățile europene și o parte a mass
media.

Editura Sapientia a publicat cărțile ei în limba română:
�Gender  o ideologie nouã distruge familia�
”Etatizarea educației  calea către noul om gender”
”Revoluția  sexuală  globală    distrugerea  libertății  în  numele
libertății”

Ceea ce trebuie eliminat din mentalitatea indivizilor prin acest
program este un obicei vechi de milenii al omenirii: obiceiul de
a  diferenția  bărbați  și  femei.  Reeducarea  privește  în  ultimă
instanță înlăturarea frumoasei obișnuințe imemoriale pe care o

numim  condiție  umană  și
naturã  umanã,  spune
Gabriele Kuby.

�Autoarea  aratã  cã  atacul
colosal  cu  care  avem dea
face  astãzi  nu  este  un
accident ºi o modã, ci parte
a  unui  plan  global,  a  unei
strategii  mondiale,  care
vizeazã  ºi  cauzeazã
modificãri  fundamentale
ale omului  ºi  ale  societãþii

prin modificãri fundamentale
ale înþelegerii ºi trãirii sexualitãþii umane. Ea demascã adevãrul
asupra ideologiei gender, în mod foarte similar cum au demascat
Ko³akowski  ºi  Soljeniþîn  adevãrul  despre  comunism�  afirmã
Dariusz Oko, Facultatea de Filosofie a Universitãþii Pontificale
„Ioan Paul al IIlea” din Cracovia întro prefață a cărților ei.

UN și EU își folosesc toată influența pentru a impune ideologia
gender în mod autoritar de sus în jos, prin aparatele de stat;
ea  este  un  rod  al  revoluției  sexuale  care  lucrează  și  ea  la
destrãmarea familiei, relativizarea valorilor morale, la adâncirea

Ceea ce promoveazã UN, UNESCO,

EU, IPPF (în peste 180 țări) este:

pierderea copilãriei, a pudorii,

epidemia bolilor venerice; sarcini și

avorturi timpurii, rãnire

sufleteascã, tinerii devin incapabili

de relații afective, incapabili de a

încheia o cãsnicie, pierd inevitabil

relația cu Dumnezeu.
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crizei  demografice  și
răspândirea  culturii  morții,
cum  a  denumito  Papa  Ioan
Paul al IIlea.

Nu  existã  dezbatere  publicã
pentru  aprobarea  acestei
ideologii.  În Franța populația
a  ieșit cu milioanele  în stradă
acum  câțiva  ani  pentru  a
apăra  familia  tradițională.
Întrebați  fiind  tinerii  de  ce
participă la acest marș (Manif
pour  tous),  ei  au  rãspuns:
”Venim  din  familii  destrămate  și  nu  vrem  să  ni  se  strice
căsătoriile și nouă”.

Ni se spune cã nu trebuie sã fii identic cu genul biologic; avem
liberul arbitru dacã suntem femeie sau bãrbat; suntem pentru
desființarea sexualității bisexuale și înlocuirea ei cu homo, bi,
trans, intersexualitate. Heterosexualitatea nu e normã, existã
o multitudine de sexe. Nu conteazã ce sunt, ci practica pe care
o prefer. Sub fațada: egalitatea dintre femeie și bărbat!

Însă  bărbatul  și  femeia  nu  sunt  egali,  ci  complet  diferiți  și
complementari; iar fericirea o aflãm prin maternitate respectiv
paternitate.

Judit  Buttler,  evreicã  americanã  lesbianã  este  deranjatã  de
ordinea  genului  în  cartea  ei  �Gender  trouble,  subversion  of
identity”; voia sa facă tulburare și a reușit. Pentru distrugerea
ordinei  sexuale,  pentru  acuzațiile  ei  de  constrângere  la
heterosexualitate e purtată pe mâini, primește premii, devine
membru  Rockfeller;  chiar  dacã  utilizeazã  o  bolborosealã  în
cartea ei pe care nimeni nu o înțelege, primește premiul orașului
Frankfurt  de  50  mii  euro  pentru  dereglarea  desăvârșită  a
sexualității,  pentru  ridicarea  tabuului  incestului  și  lansarea
ideologiei  gender;  are  parte  de  ovațiuni  in  picioare  in
Franfkfurter Paulskirche!

�Ceea ce trebuie eliminat din

mentalitatea indivizilor prin acest

program este un obicei vechi de

milenii al omenirii: obiceiul de a

diferenția bărbați și femei.

Reeducarea privește în ultimă

instanță înlăturarea frumoasei

obișnuințe imemoriale pe care o

numim condiție umană și natură

umanã.� G. Kuby
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Din moment ce persoanele homosexuale au o speranță de viață
cu 1020 de ani mai scurtã, nu poate fi vorba de discriminare
să spui cuiva consecințele faptelor sale.

”Nu  au  dreptul  săi  seducă  pe  copiii  noștri,  nici  să  atribuie
termenul cãsnicie  la  ceva  ce  nu  poate  fi  niciodatã  cãsnicie!�
spune Kuby.
Sclavii pasiunilor sunt cei care pierzând libertatea interioarã vor
pierde în curând și libertatea exterioară.

Organizațiile internaționale

Politicienii  pregãtesc  homosexualii  sã  schimbe  cultura  prin
demonstrații, cererea de drepturi etc.; ambasadele US le dau
mulți bani și ”toolkits” (truse de instrumente) pentru a schimba
cultura; Irlanda a primit 25 milioane de dolari de la un cetățean
american  pentru  referendumul  cãsãtoriei  homosexuale.  Se
urmărește orientarea sexuală, identitatea gender, diversitatea
sexuală, democrația sexuală, parteneriate acceptate cu drept
de adopție, metode de reproducere, maternitate surogat ș.a.
Autoritățile ONU au lansat recent campania ”free and equal”.

Este o strategie globalã pentru promovarea drepturilor LGBT.
Însã dupã  cum nu  toate  statele  din  cele  192  sunt  de  acord,
campania este finanțată de finanțatori externi precum Goldmann
Sachs, Bill Gates, Microsoft, șeful Apple (homosexual), George
Soros.
În 2014 ONU emite un document asupra drepturilor copilului
prin  care  cere  Vaticanului  sã  schimbe  doctrina  asupra
contracepției, avortului, căsătoriei și sexualității tineretului.

În  fiecare  comisie  a  parlamentului  european  sar  gãsi  un
însãrcinat  cu problematica gender. Toate documentele emise
de UE au  trebuit  adaptate  și  termenul  ”gen”  a  trebuit  să  fie
înlocuit cu �gender�.
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Ceea ce promovează UN, UNESCO, EU, IPPF (în peste 180 țări)
este: pierderea copilãriei, a pudorii, epidemia bolilor venerice;
sarcini  și  avorturi  timpurii,  rănire  sufletească,  tinerii  devin
incapabili de relații afective, incapabili de a încheia o căsnicie,
pierd inevitabil relația cu Dumnezeu.

Singura cale de supraviețuire este să devenim activi, să creăm
rezistență.

Germania

În  Germania  organizații  (Profamilia,  Donum  Vitae,  Caritas,
Diakonie, Sozialdienst  katholischer  Frauen)  presupus  catolice
promoveazã  ideologia  gender  cu banii  din  impozitul  Bisericii.
Obiectivul lor rãmâne sexualizarea tineretului.

Doar  în Germania existã 170 catedre, 40 de  institute pentru
cercetarea genului, 2000 posturi ale programului pentru femei
care vor distrugerea bazelor antropologice ale culturii umane,
aratã Gabriele Kuby.

Părinții  care  se opun educației  sexuale din  școli  în Germania
primesc sancțiuni masive din partea statului, până la închisoare.
Dupã dictaturile secolului XX este firesc sã dorim libertate; dar
se  arată  un  totalitarism  nou  mai  adânc  și  mai  greu  de
recunoscut, care atacã fundamentul a ceea ce înseamnã sã fii
om.

Prin sisteme ”safe school” se urmărește sexualizarea copiilor în
școli, dizolvarea ”stereotipurilor”, distrugerea căsătoriei, crearea
haosului social,  confuzia identității sexuale a copiilor.

Spania

Legea contra intolerantei orientãrii sexuale devine instrument
de cenzură și represalii. Fapt demonstrat de guvernul autonom
de la Valencia, Spania, care nu tolereazã nici o imixtiune catolicã
în ceea ce privește legea transsexualității aprobată în primăvara
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2016,  după  cum  sa  văzut  recent  când  Cardinalul  și
Arhiepiscopul  de  Valencia  a  cerut  autorităților  să  reevalueze
proiectul de lege gender afirmând cã �îndoctrinarea copiilor cu
ideologia  genului  este  un  abuz�.  Însã  Directorul  general  al
Egalității și Diversității, José de Lamo, a afirmat cã legea nu se
schimbă  și  toți  cei  care nu o  vor  respecta  vor  fi  sancționați.
Aceștia riscă să nu mai primească ajutor public și să li se taie
accesul la serviciile publice timp de un an pânã la trei ani.

De asemenea în comunitatea Valencia se va penaliza elaborarea,
utilizarea și difuzarea publicațiilor care prezintă persoanele ca
fiind  superioare  sau  inferioare  în  demnitate    în  funcție  de
identitatea lor de gen (!).

Așanumitul director al egalității din Valencia recunoaște că ei
utilizează  un  ”totalitarism  al  egalității,  al  democrației  și  al

drepturilor omului�.ix

Peru

În Peru a fost modificat Codul penal
(art.323) care include circumstanțe
agravante  pentru  intoleranță  și
discriminare  pe  baza  orientării  și
identității  sexuale  (prin  Decretul
legislativ  1323  din  6  ianuarie
2016). Juriștii din Peru au denunțat

legea  avertizând  cã  aceasta  se  poate
transforma  întrun  instrument  de  represalii  față  de  cei  care
criticã lobbyul LGBT.

Avocatul  Juan  Puertos  avertizeazã  cã  legea  poartã  pericolul
cenzurii în toate temele juridice și politice care implică persoane
LGBT sau feministe și se poate ajunge la limitarea drepturilor
din motive de opinie, la o ”persecuție judiciară”!

În  trecut,  Carlos  Bruce,  astãzi  membru  al  Congresului
aparținând grupului politic Kuczynksi, a prezentat un proiect de

Din moment ce persoanele

homosexuale au o speranță

de viațã cu 10-20 de ani

mai scurtã, nu poate fi

vorba de discriminare sã

spui cuiva consecințele

faptelor sale.
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lege similar sub numele de �crime de urã� care a fost respins
de către Congres, atât în Comisia de Justiție cât și în plen.

Avocatul Puertos arată că guvernul își excede atribuțiile, profită
de  neclaritatea  termenului  gender  pentru  a  acorda  privilegii
nejustificate unui infim sector al populației. Legea omite obiecția
de conștiință care dintotdeauna sa aflat în fruntea oricărui alt
drept.x

De la Universitatea Pontificalã Catolicã din Peru sunt semnale
că autoritățile centrului de studiu păstrează o tăcere complice
în fața campaniei ”Reforma TRANS”, promovată de un grup de
studenți în universitate, semnale care pretind că universitatea
permite    și  dă dreptul  la  cărți  de  identitate,  acces  la  servicii
sanitare,  printre  altele,  bazate  pe  recunoașterea  ”identității
genului�!xi

Însă în această țară sa format o puternică mișcare antigender
care  a  organizat  un  marș  uriaș  în  decembrie  2016  pentru
apărarea copiilor față de educația progender: ”Con mis hijos
no te metas!�   �Cu fiii mei sã nu te pui!� , în care mii de oameni
au demonstrat în fața Ministerului Educației din Lima.xii

Alte țări

Pe 7 decembrie 2016, Malta a devenit prima țară europeană al
cărei parlament a aprobat – și încă prin unanimitate de voturi
� o lege de interzicere a terapiei de (re)conversie a orientãrii
sexuale. Psihologii care se vor implica la cererea unor pacienți
în astfel de demersuri terapeutice, pe care parlamentul maltez
le consideră „mincinoase și nocive”, riscă o amendă de la 1.000
la 5.000 de euro sau cinci luni de închisoare.

Legea mai prevede posibilitatea schimbãrii de sex la o vârstã
mai micã, începând de la 16 ani.xiii
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Ungaria a votat o constituție creștină.
Lituania a interzis educația prohomosexualitate în școli. La nivel
de UE se organizează rezistență.
Multe țări își monitorizează parlamentarii UE cum votează din
moment ce deputații iau 8.000 euro/lună salariu neimpozabil.

Rusia

Rusia  a  avut  curajul  să  se  opună  categoric  acestor  influențe
occidentale  și  refuză orice  fel  de manifestare a organizațiilor
gay și nu permite nici o propagandă în școli spre distrugerea
familiei. Sa stârnit astfel o furtună de intervenții la UE, ONU,
un val de demisii, refuzuri de a participa la jocuri olimpice.

Conform Reuters, Rusia a dat o lege care prevede amenzi de
1.300 de euro pentru persoanele  fizice care  transmit mesaje
propagandistice  în  favoarea  minoritãþilor  sexuale  ºi  pânã  la
13.000 de euro pentru organizaþiile care desfãºoarã acþiuni de
acest  tip,  motivând  cã  prin  efectul  acestora,  sãnãtatea,
dezvoltarea  moralã  ºi  spiritualã  a  minorilor  sunt  periclitate.
Legea a dat semnalul corect cã Rusia nu va tolera dezmãþurile
sexuale occidentale.

Biserica Catolicã prin Conferințe episcopale a dat declarații
contra ideologiei gender: Slovacia, Polonia, Portugalia, Croația.

Expert în probleme gender la ONU

De curând, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a creat un
post  de  expert  ONU  pentru  problematica  LGBT (lesbiene  și
homosexuali, bisexuali, persoane transgender) al cãrui mandat
declarat  este  un  manifest  pentru  cea  mai  radicală  revoluție
culturalã de extremã stânga. Pe 30 septembrie 2016, prof. Vitit
Muntarbhorn,  un  thailandez  care  este  profesor  de  drept  la
Universitatea Chulalongkorn din Bangkok, șia  luat  în primire
mandatul de Expert Independent afiliat ONU pentru Protecția
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împotriva Violenței și Discriminării Bazate pe Orientare Sexuală
și Identitate de Gen (SOGI Expert).xiv

Clinici specializate în crize gender

În prezent, în Marea Britanie existã 14 clinici specializate în crize
de identitate de gen. Doar  în ultimii ani numãrul persoanelor
care apeleazã la servicii de acest gen a crescut de sute de ori,
se  pretinde  cã  e  nevoie  de  mult  mai  multe  clinici  care  sã
confrunte criza identității de gen a britanicilor, iar programarea
la vizite medicale uneori  ia  chiar mai mult de un an. Privind
copiii, în întreaga Mare Britanie existã doar a singurã clinicã care
se ocupã exclusiv de confuzia sexualã a minorilor. Dacã în 2014
numărul copiilor tratați în această clinică a fost de 697, în 2015
a ajuns la 1.398.

Colegiul American al Pediatrilorxv

Ideologia gender dãuneazã grav copiilor aratã Colegiul American
al Pediatrilor! Faptele care determină realitatea și nu ideologia
sunt:

1. Caracteristicile genetice ale genului sunt ”XY” și ”XX” care nu
caracterizeazã  dezordinea;  existã  dereglãri  ale  dezvoltãrii
sexuale  (printre  care  feminizarea  testiculară  și  hiperplazia
congenitalã adrenalã), identificabile de cãtre medicinã dar care
nu reprezintã un �al treilea sex�.

2. Nimeni nu sa născut cu conștiința de gen (conștiința de sine
de a  fi  băiat  sau  fată); gender este un  concept psihologic  și
sociologic, nu unul biologic; această conștientizare se dezvoltă
în timp și poate deraia datorită diverșilor factori (percepții, relații
sau experiențe adverse timpurii). Însă datele biologice rămân
valabile.
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3.  Convingerea  unei  persoane  cã  ar  fi  altceva  decât  este,
reprezintã,  în cel mai bun caz, un semn de gândire confuzã.
Disforia gender, care altădată se chema dereglarea identității
gender, se trateazã psihologic sau psihiatric.

4. Hormonii care blochează pubertatea pot fi periculoși, ei inhibă
creșterea și fertilitatea și induc o stare de boală.

5. 98% dintre băieții confuzi asupra genului și 88% dintre fetele
confuze  își acceptă sexul după ce trec prin pubertate  în mod
natural (conform DSMV)

6. Copiii care își blochează pubertatea pentru a juca rolul sexului
opus, vor avea nevoie de hormoni transsexuali (ecosex) care
sunt  asociați  cu  riscuri  periculoase  precum  hipertensiune,
cheaguri de sânge, atac cerebral și cancer.

7. Ratele de suicid sunt de 20 de ori mai mari la acei adulți care
folosesc hormoni transsexuali și trec prin chirurgie de realocare
a sexului, cu atât mai mult în Suedia, țara care susține cel mai
mult LGBTQ.

8. A condiționa copilul să creadă că personalizarea chimică sau
chirurgicală a sexului opus este normală și sănătoasă reprezintă
un abuz asupra copilului.

Colonizare ideologicã cu fervoare religioasã

Sub masca de a combate homofobia, se  impune promovarea
educației sexuale, a  libertății alegerii, a drepturilor LGBT și a
nondiscriminãrii  în  întreaga  lume  cu  o  fervoare  religioasã,
spune JohnHenry Westen, editor la LifeSiteNews. Însã acestea
nu sunt propuse, ci impuse. Este vorba de un sistem ideologic
care angajează sistemul educațional, legislația națională, atacuri
asupra religiei și Bisericii întrun efort de a obține o aderență
totalã.
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Cine își face cont pe Facebook are de ales între 71 de genuri
diferite. Promotorii ideologiei gender insistã ca �societatea nu
doar  sã  tolereze  ci  sã  accepte  în  mod  pozitiv  orice  tip  de
orientare sexualã�.

Papa Francisc a denumit  impunerea  teoriei gender  ca  fiind o
�colonizare ideologicã�. A fi bãrbat
sau  femeie au devenit constructe
ale societății, nu mai contează că
Dumnezeu a creat omul bărbat și
femeie, ci a venit rândul ca omul
să decidă pentru el însuși ce vrea
sã  fie.  Papa  Benedict  al  XVIlea
vorbește  despre  ”falsitatea
profundă”  a  teoriei  gender  și
despre  ”revoluția  antropologică
conținută în ea”.

�Atunci când libertatea de a fi creativ devine libertatea de a se
crea pe sine însuși, atunci în mod necesar Creatorul este renegat
și în cele din urmă omul însuși este dezbrăcat de demnitatea lui
ca creatură a lui Dumnezeu, creat după chipul și asemănarea
lui Dumnezeu  în  străfundul  ființei  sale”,  concluzionează Papa
Benedict.  ”Apărarea  familiei  se  referă  la  apărarea  omului.  Și
devine  clar  că  atunci  când Dumnezeu  este  negat,  dispare  și
demnitatea umanã.�
Planul Satanei este de a distruge relația trinitară la care suntem
chemați so imităm, după care trăiește Dumnezeu Tatăl și Fiul
prin Spiritul Sfânt în Sfânta Treime.

”Distrugerea  familiei    dezrădăcinează  fiecare  ființă  umană.
Devenim ființe umane automatizate care pot fi manipulate să
facã orice� afirmã Gabriele Kuby.

Papa  Francisc  denumește  ideologia  gender  ”o  persecuție
politicoasă” care se  prezintă ca modernitate, cultură și progres.
�Iar  când  puterile  vor  sã  impunã  atitudini,  legi  împotriva
demnității  Fiului  lui  Dumnezeu,  atunci  ele  persecută  și  se

1,5% din oameni sunt

homosexuali, însã doar 2-

3% dintre aceștia se folosesc

de dreptul la cãsãtorie.
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îndreaptã împotriva Creatorului, împotriva lui Dumnezeu. Este
marea apostazie�, spune papa Francisc.

Kuby  concluzioneazã  în  cartea  ei  întrebând:  �Ce  va  face  o
societate atunci când nu mai dorește săși curețe vina și când
la  transformat  pe  om  în  propriul  Dumnezeu?  Trebuie  săși
reducă  conștiința  la  tăcere  în  speranța  iluzorie  că  își  va  afla
pacea interioară.” Și ea ne dă 3 metode:

1. creeazã ideologii care fac pãcatul sã aparã bun
2. îi atrag pe toți în păcat
3. defaimă, evită și persecută pe oricine care dă glas conștiinței

Pentru victimizarea copiilor din partea revoluției sexuale suntem
responsabili noi  toți, cei care am fi putut  face ceva și nu am
făcut. Cei care ar fi trebuit să se opună și nu sau opus. Cei care
ar  fi  trebuit  să  spună  ceva  și  nu  au  spus,  avertizează  Peter
Costea de la AFR (Alianța Familiilor din România).

"În zece, douăzeci de ani de acum, vor fi o mulțime de oameni
mutilați (…). Acest episod în  istorie va fi privit cu groază. Ne
vom întreba cu mirare cum de am cedat acestei nebunii care a
vătămat  așa  de  mulți  oameni,  ori  leam  îngăduit  noi  să  se
vătămeze. Medici, activiști, celebrități, media și politicienii vor
purta multă vină și vinovăție pentru asta. Dar asta se va scurge
în groapa uitării. Progresiștii viitorului vor zice despre nebunia
transgenderistă  ‘de  unde  să  fi  știut  noi  asta'?",  spune  Rod
Dreher, scriitor.
Daca vor mai zice ceva�

i http://www.genderideologie.de/index.html
ii http://www.thepublicdiscourse.com/2017/01/18491/
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�Atunci când libertatea

de a fi creativ devine

libertatea de a se crea

pe sine însuși, atunci în mod necesar

Creatorul este renegat și în cele din

urmã omul însuși este dezbrãcat de

demnitatea lui ca creaturã a lui

Dumnezeu, creat dupã chipul și

asemãnarea lui Dumnezeu în

strãfundul ființei sale” Papa Benedict


