
Do wszystkich ludzi dobrej woli.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uznaje małżeństwo jako mężczyznę i kobietę, a 
w  art.  48.1  rodzice  mają  prawo  do  wychowywania  własnych  dzieci  zgodnie  z  własnymi 
przekonaniami.  Niestety,  od  kilku  lat  dokonuje  się  w  Polsce  zaplanowana,  jawna  i  coraz 
bardziej brutalna forma demoralizacji dzieci i młodzieży.

Pod  „Konwencją  o  zapobieganiu  i  zwalczaniu  przemocy  wobec  kobiet  i  przemocy 
domowej”,  która  została  przegłosowana (zaakceptowana)  w sejmie  i  w senacie,  kryje  się 
niebezpieczna  ideologia  gender,  wywodząca  się  z  nurtu  feministycznego.  Pod  pozorem 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  dokument ten promuje  homoseksualizm,  dewiacje 
seksualne, pornografię, edukację seksualną przedszkolaków. Obecna sytuacja przypomina tę 
sprzed  II  wojny  światowej,  gdy  Hitler  wprowadzał  ideologię  nazizmu.  Ludzie  na  niego 
głosowali, a potem czuli się bardzo oszukani.

Pod pozorem walki z „antydyskryminacją”, genderyści dyskryminują nie tylko wiarę 
chrześcijańską, ale też naturalny model rodziny, oparty na związku mężczyzny i kobiety. 
Już od przedszkola rozpoczyna się nieodpowiednia w tym zakresie edukacja, polegająca na 
demoralizowaniu  najmłodszych.  Wśród  głównych  tematów  do  omówienia  w  grupach 
wiekowych 0-4 oraz 4-6 znaleźć można m.in. „Radość i przyjemność z dotykania własnego 
ciała, masturbacja we wczesnym dzieciństwie”. Między 9 a 12 rokiem życia dziecko powinno 
nauczyć się „skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne”. W dokumentach 
dla dzieci kl. IV-VI znajdują się tematy dotyczące różnych rodzajów związków, m.in. związków 
tej samej płci. Dzieciom będzie się wmawiać, że mogą być tym, kim chcą, tzn. jeżeli chłopak  
oznajmi, że jest dziewczyną, należy faktycznie uznać go za dziewczynę. Taki stan psychiczny 
bądź kaprys genderowcy nakazują uznać za faktyczny stan danego człowieka. Lekcje o takiej 
tematyce będą traumą dla dziecięcej psychiki, która doprowadzi do smutku, samotności czy 
rozbicia osobowości. 

Głównym celem ideologii gender jest pozbawienie rodziców ich praw. W państwach, 
w których wprowadzona została ideologia gender w życie i nadano jej status prawny, rodzice, 
którzy nie  posyłają  swoich dzieci  na  lekcje  „genderowskie”  zostają  ukarani  grzywną,  a  w 
przypadku dalszego opierania się przed demoralizacją swoich dzieci zostają im one odebrane 
na mocy prawa, gdyż państwo uznaje, że rodzice niewłaściwie wychowują swoje dzieci.

Polskie społeczeństwo nie jest o tym informowane, za to ciągle wprowadzane jest w 
błąd  przez  środki  masowego  przekazu.  Temat  jest  zatajany  celowo,  aby  ludzie  zostali 
postawieni przed faktem dokonanym. Zostało jeszcze tylko ratyfikowanie dokumentu przez 
Prezydenta. Jest więc realnym zagrożeniem to, że dokument ten może wejść w życie. Myślisz, 
że to niemożliwe, że to jakaś paranoja, a jednak walka toczy się o „być albo nie być” dla 
całego Narodu Polskiego. Dzieci, wychowywane w obecnie narzucanym duchu rozwiązłości i 
rozpusty, będą pokoleniem bez przyszłości, które w krótkim czasie doprowadzi do zagłady 
cały naród.

Szatan chce zniszczyć człowieka od jego najmłodszych lat. Św. s. Faustyna miała wizję 
gromadki dzieci od 5 do 11 lat, które otoczyły ją wokoło i zaczęły głośno wołać: „Broń nas 



przed  złem!”.  Następnie  wprowadziły  ją  do  kaplicy  w  klasztorze,  w  której  s.  Faustyna 
zobaczyła umęczonego Jezusa. Wtedy Pan jej powiedział, że jest przez dzieci ciężko obrażany i 
przykazał:  „Ty je broń przed złem”. Od tej  chwili  s.  Faustyna modliła się za dzieci,  ale jak 
powiedziała, czuła, że „nie wystarcza sama modlitwa”.

Zapraszam Cię do walki w obronie naszych dzieci. Jest to walka najwyższej rangi. Nikt 
nie może się czuć zwolniony z tego obowiązku albo myśleć, że ta sprawa go nie dotyczy. 
Sprawa dzieci jest sprawą nas wszystkich, bo to one są naszą przyszłością. Dołącz więc do 
walki  duchowej  za  dzieci,  gdyż  za  tą  ideologią,  tak  jak  i  za  każdą  wojną,  stoi  szatan.  
Powierzajmy  nasze  dzieci  opiece  Matki  Bożej  przez  codzienny  różaniec.  Pomóżmy  Jej 
uratować je,  a w konsekwencji  cały nasz naród. Proszę, „bombardujmy” też nasze władze 
pisemnymi znakami sprzeciwu. 

Edyta z Odnowy w Duchu Świętym
      


