Faktyrmówią
STOPrrHOMOPROPAGANDZIE
niszczącejrnormalnąrrodzinę
)
)

W) wielu) krajach) homoseksualizm) przedstawiany) jest) jako) coś) tak) samo) normalnegoU) jak)
heteroseksualizmA)Ma)to)miejsce)również)w)PolsceA)Coraz)częściej)środowiska)homoseksualne)
domagają)się)dla)siebie)większych)praw)BnpA)związki)partnerskie”A))
Ta) broszura) ma) na) celu) przedstawienie) mAinA) badań) naukowych) i) statystyk) pokazującychU) że)
spełnianie)postulatów)ruchów)gejowskich)jest)groźne)dla)rodziny)i)społeczeństwaA
r

1#rPlanrlobbyrhomoseksualnegorr
Środowiska) homoseksualne) nie) chcą) tylko) ustanowienia) samych) związków) partnerskichA) Jak)
pokazują)przykłady)krajówU)które)uległy)ich)żądaniomU)to)dopiero)początek)ich)roszczeńA
„W)naszej)ocenie)cele)lobby)homoseksualnego)na)najbliższe)lata)to:
S)dążenie)do)penalizacji)tzwA)mowy)nienawiści)ze)względu)na)orientację)seksualnąU
S)wprowadzenie)do)szkół)tzwA)edukacji)seksualnej)uwzględniającej)poglądy)ideologów)LGBT)na)
kwestię)orientacji)seksualnejU
S)zrównanie)związków)partnerskich)z)małżeństwemU
S)przyznanie)parom)homoseksualnym)prawa)do)nieograniczonej)adopcji)dzieciA
S) zaostrzenie) walki) z) ludźmiU) środowiskami) i) instytucjami) nie) zgadzającymi) się) z) poglądami)
środowiska)LGBT)i)wyrażającymi)publicznie)swój)sąd)w)tej)sprawieA”v
Nie)od)razu)domagają)się)oni)tego)wszystkiegoU)ponieważ)wiedząU)że)to)powodowałoby)liczne)
protestyA)Ten)plan)bedą)realizować)powoliA)Pierw)związki)partnerskieU)a)po)jakimś)czasie)S)gdy)
już)społeczeństwo)będzie)oswojone)S)małżeństwa)i)adopcja)dzieci)dla)osób)tej)samej)płciA)))
r

2#rIlerjestrosóbrhomoseksualnychrwrspołeczeństwie?
„Najszerzej)akceptowanym)badaniem)nad)praktykami)seksualnymi)w)USA)jest)National)Health)
and) Social) Life) Survey) BNHSLS”A) W) ramach) badań) NHSLS) stwierdzonoU) iż) 2U8-) populacji)
mężczyzn)oraz)vU%-)populacji)kobiet)identyfikuje)się)jako)gejeU)lesbijki)lub)biseksualiściA”2
r

3#rHomoseksualizmrjestrniezgodnyrzrnaturąr-rlogicznerargumentyr
Tak)byłoU)jest)i)będzie)i)nikt)tego)faktu)nie)zmieniU)że)fizycznie)jak)również)psychicznie)pasują)
do)siebie)tylko)kobieta)i)mężczyzna)S)o)tym)mówi)biologia)i)naukaA)Tylko)taki)związek)potrafi)
przekazywać) życieU) które) przedłuży) istnienie) rodzaju) ludzkiegoA) I) jak) pokazuje) wiele) badańU)
najkorzystniejsze)jest)dla)dzieckaU)gdy)wychowywują)je)biologiczni)rodzice)Bpatrz)pktAvf”A
1)Nie)mogą)mieć)dzieci)ani)dwie)lesbijkiU)ani)dwóch)gejów)S)jest)to)niemożliweA)
1)Akty)gejowskie)są)nienaturalneU)ponieważ)odbyt)powstał)tylko)do)jednego)celuA
1)Męskie)nasienie)zostało)stworzone)po)toU)aby)trafić)do)odpowiedniego)miejsca)w)ciele)kobietyU)
a)nie)do)zakończenia)układu)pokarmowego)drugiego)mężczyznyA
1)W)związku)kobieta)i)mężczyzna)nawzajem)się)uzupełniająA
Przykłady:))kobieta))lepiej))nadaje))się))do))opieki))nad))małym))dzieckiemU)które))nosiła)w))sobie)

%BmiesięcySBkobietaBjakoBżonaBiBmatkaBdbaBoBtzwPBogniskoBdomoweSBmężczyznaBjestBniezbędnyBdoB
wychowaniaBdorastającychBdzieci3BponieważBwBtymBokresieBżyciaBpatrząBoneBprzedeBwszystkimB
naBswojegoBojcaP
UwajB mężczyźni3B czyB dwieB kobietyB poB prostuB nieB sąB wB stanieB stworzyćB takiegoB związkuB jakB
mężczyznaBiBkobietaSBdlategoBteżBzwiązkiBhomoseksualneBsąBmniejBtrwałeBTpatrzBpktP%WPB
K

4.KCzyKhomoseksualizmKjestKwrodzony?K
„MadaniaB naukoweB nieB wskazują3B żeB ktokolwiekB „urodziłB sięB gejem”3B natomiastB sugerują3B żeB
homoseksualizmB jestB rezultatemB złożonegoB wpływuB zestawuB czynnikówB rozwojowychB [mPinPB
nieprawidłowejBstrukturyBrodziny3BwBktórejBsięBhomoseksualistaBwychowywałBlubHiBnegatywnychB
przeżyćBseksualnychBzBdzieciństwaBiBwynikającychBzBnichBzranieńP]”Z
:zyli3B jakB naB razie3B nieB znalezionoB genuB odpowiedzialnegoB zaB powstawanieB tychżeB skłonności3B
więcBnieBsąBoneBwrodzoneP
K

5.KCzyKzKhomoseksualizmuKdaKsięKwyjść?K
„TysiąceB kobietB iB mężczyznB donosi3B iżB doświadczyliB zmianyB orientacjiB zB homoseksualnejB naB
heteroseksualnąPB MadaniaB naukoweB potwierdzają3B żeB takaB zmianaB występuje3B czasamiB
spontanicznie3BczasamiBjakoBskutekBinterwencjiBterapeutycznejP”Z
K

6.KJakKzatemKskreślonoKhomoseksualizmKzKlistyKchoróbKpsychicznych?
WB N%6-rB &merykańskieB TowarzystwoB PsychiatryczneB T&P&WB wykreśliłoB homoseksualizmB zeB
spisuBchorób3BaBwBkonsekwencjiBuczyniłoBtoBtakżeBWHOPB&byBjakaśBchorobaBzostałaBuznanaBzaB
cośBnormalnego3BtoBnależyBprzedstawićBkonkretneBbadaniaBpokazujące3BżeBrzeczywiścieBtakBjestPB
„NaukowcyB nieB otrzymaliB rzetelnegoB raportuB podsumowującegoB badaniaB nadB
homoseksualizmemPBZamiastBtegoBspotkaniaBnaukowców3BczłonkówB&P&BbyłyBprzerywaneBprzezB
grupyB aktywistówB gejowskichB rzucającychB emocjonalneB oskarżeniaB AB porównującychB
psychiatrówBzBnazistamiBiBzarzucającychBimBprześladowaniaP”ZatemB homoseksualizmB wykreślonoB zB listyB choróbB psychicznych3B nieB naB podstawieB wynikówB
rzetelnychB badańB naukowym3B aleB przezB głosowanieB naukowców3B naB którychB wywieraliB wielkiB
naciskBaktywiściBgejowscyP
K

7.KKonsekwencjeKwynikająceKzKprowadzeniaKhomoseksualnegoKstyluKżyciaKK
„MadaniaBberlińskiegoBInstytutuBimPBRPBKochaBpokazują3BżeBgejeBstanowiąBwBNiemczechBKOB]3BwB
KanadzieB 6OB ]3B aB wB IndiachB 0K]B chorychB naB &IUSPB PonadtoB aktywniB gejeB IB razyB częściejB
popadająB wB depresję3B RB razyB częściejB wB nikotynizm3B KB razyB częściejB próbująB popełnićB
samobójstwoPBŻyjąBprzeciętnie3BzależnieBodBformBiBintensywnościBswojejBaktywności3BoB0AZOBlatB
krócejBniżBpozostaliBmężczyźniP”I
„LesbijkiB takżeB sąB narażoneB naB wyższeB ryzyko3B wgB GayB 2B LesbianB MedicalB &ssociation8B „UB
lesbijekB TwB porównaniuB zB innymiB populacjamiB kobietWB występujeB najwyższaB naB świecieB
koncentracjaB czynnikówB ryzykaB zachorowaniaB naB rakaB piersiPPPB LesbijkiB wykazująB wyższeB
zagrożenieBwielomaBrodzajamiBginekologicznychBodmianBrakaBTPPPW
MadaniaB potwierdzają3B żeB lesbijkiB mająB wyższąB masęB ciałaB niżB kobietyB heteroseksualneB TPPPWB
LesbijkiB mogąB częściej8B używaćB tytoniuB iB produktówB doB paleniaB niżB kobietyB heteroseksualne3B
nadużywaćBalkoholu3BuzależniaćBsięBodBlekówBTnarkotykówW””Z

8.#Pedofilia#wśród#osób#homoseksualnych
„Ponieważf niemalf NWHf przypadkówf molestowaniaf seksualnegof dziecif jestf popełnianychf przezf
homoseksualnychf lubf biseksualnychf mężczyznBf af mniejf niżf NHf Fmerykanówf identyfikujef sięf
jakof homoseksualiścif lubf biseksualiścif możemyf wnioskowaćBf iżf prawdopodobieństwof
molestowaniaf seksualnegof dziecif przezf homoseksualistęf lubf biseksualistęf jestf okołof
dziesięciokrotniefwyższefniżfprzezfheteroseksualistę8”R
OczywiściefniefznaczyftoBfżefwszyscyBfbądźfwiększośćfhomoseksualistówfmolestujefdzieci8
#

9.#Trwałość#związków#homoseksualnych
„Homoseksualiścif rzadziejf wchodząf wf stałef związkiBf rzadziejf pozostająf wiernif seksualnief
partnerowif Djeślif mająf stałegof partneraZBf rzadziejf pozostająf wf długotrwałychf związkachBf wf
porównaniufzfheteroseksualistami8fDoświadczająfteżfwyższegofpoziomufprzemocyfdomowejfniżf
heteroseksualnefparyfmałżeńskie”R
„ZwiązkifhomoseksualistówftrwająfprzeciętniefMB;frokufiftofjeszczefwfczasiefichftrwaniafmająf
onifśredniofMRfinnychfpartnerów8”;
#

10.#Konsekwencje#wychowywania#dzieci#przez#pary#homoseksualne
„OgromfbadańfnaukowychfpokazujeBfżefdlafdziecifnajlepszefjestfgdyfwychowująfjefbiologicznaf
matkaf if ojciecBf zaangażowanif wf trwałyf związekf małżeński8”Rf ?iorącf podf uwagęf pkt86BTf if Sf
logicznymfjestBfżefdziecifwfrodzinachfhomoseksualnychfmusząfsięfgorzejfrozwijać8f
Wf RWMRf rokuf prof8f Markf Regnerusf przeprowadziłf badaniaf „Nowef badaniaf strukturyf rodziny”8f
Dziecif wychowanef przezf paryf homoseksualnef miałyf znacznief gorszef wynikif wf R;f spośródf 4;f
punktówfbranychfpodfuwagęfwfczasiefbadań8
#fDziecifparfhomoseksualnychfm8in8fofwielefczęściejfDwfporównaniufzftymifmającymifmatkęfif
ojcaZf mająf kłopotyf zf prawemBf częściejf paląf marihuanęf if częściejf myślałyf of samobójstwief wf
poprzednimfroku:fjestfwśródfnichfponadfNfrazyfwięcejfbezrobotnychfniżfwśródftychBfktórefmiałyf
rodzinyfnormalneBfczylifmatkęfifojca:fprawief4frazyfwięcejfwychowankówfparfhomoseksualnychf
korzystafzfpomocyfspołecznej8f
#fKolejnafzatrważającafstatystykafdotyczyfsytuacjiBfkiedyfosobyfwfpewnymfmomenciefzostałyf
zmuszonef dof seksuf wbrewf ichf woli8f Dotyczyf tof NMf proc8f tychf wychowanychf przezf matkęf
lesbijkęBfR;fproc8fprzezfojcafgejafifTfproc8fzfpełnychfrodzinfbiologicznych8K
Tef wynikif nief spodobałyf sięf homoaktywistomf if pof ichf naciskachBf badaniaf zostałyf dokładnief
sprawdzonefprzezfwładzefuczelnifnafktórejfRegnerusfpracuje8fSzybkofokazałofsięBfżefzostałyfonef
prawidłowofprzeprowadzonefifniefmożnafmiećfdofnichfżadnychfzarzutów8f
f
Jeżelif wf tekścief nief byłof informacjif of tymBf gdzief if kiedyf wykonanof konkretnef badaniaBf tof znajdujef sięf onaf wf
poniższychfmateriałach8f?ibliografiaJf
MfRaportffundacjifMamyfifTatyf„Przeciwfwolnoścififdemokracjif7fStrategiafpolitycznaflobbyfLGT?fwfPolscefifnaf
świecieJfceleBfnarzędziaBfkonsekwencje”f7fwww8mamaitata8org8pl9docs9Przeciw_wolnosci_i_demokracji_7
_Raport_Fundacji_Mamy_i_Taty8pdf
RfPeterfSpriggBf„HomoseksualizmMWfnajwiększychfmitów”8fJestftofbroszuraBfbędącafzbioremfróżnychfbadańfifstatystykf
dotyczącychfhomoseksualizmu8fDostępnafjestfm8in8fnafwww8scribd8com9doc9TWRRKRSN9Homoseksualizm7Fakty7i7
Mity
Nf„Dlaczegofhomoseksualizmfzostałfwykreślonyfzflistyfchoróbfpsychicznych/”8fFrtykułfzfhomoseksualizm8edu8pl
4fJ8fSheaBfJ8fK8fWilsonBf„MałżeństwofgejowskiefifHomoseksualizm8fRaportfifkomentarzfmedyczny”
;fKs8fdrfhab8fDariuszfOkof„Kościółfwobecfhomoideologii”f7fwww8polskasocjologia8pl9donpkwh8doc
KfMarkfRegnerusBf„Nowefbadaniafstrukturyfrodziny”7fwww8sciencedirect8com9science9article9pii9
SWW4SWTSXMRWWWKMW

JAKIE KONKRETNIE STOJĄ PRZED NAMI ZAGROŻENIA?
j

OtojkilkajzjnichJ
?

”j Wprowadzeniej tzwAj „mowyj nienawiści”Cj czylij zakazuj mówieniaj niewłaściwiej oj
homoseksualizmieAj Spowoduje? to? ograniczenie? wolności? słowa.j Pozaj tymCj mogłobyj równieżj
dochodzićj doj nadużyćj npAj zdeklarowanyj homoseksualistaCj któryj niej zostaniej przyjętyj przezj
pracodawcęCjmożejposądzićjgojojdyskryminacjęAjj
?

”jjSeksRedukacjajjakiejjdomagająjsięjśrodowiskajLGBTj)ostatniojujnasjteżjsięjojniejjdyskutujeNCj
uczyni?z?naszych?dzieci?niewolników?seksu.?TojwidaćjnajprzykładziejNiemiecAjWjtamtejszychj
szkołachjedukacjajseksualnajjestjobecnajodjwielujlatjijjestjobowiązkowaAj Jeżeli?nie?posyła?się?
dziecka?na?te?zajęcia,?to?można?nawet?trafić?do?więzienia.?
Efektj jestj takiCj żej obniżaj sięj wiekj inicjacjij seksualnejCj wzrastaj ilośćj partnerówj seksualnychCj
wzrastajilośćjniechcianychjciążCjaborcjijnajżyczenieCjzachorowańjnajchorobyjweneryczneAjCorazj
mniejj jestj zawieranychj małżeństwCj aj rozwodówj przybywaAj Rodzij sięj teżj corazj mniejj dzieciAj
NiemcyjwymierająAj
j

”jAdopcjajdziecijprzezjparyjhomoseksualnejsprawiCjżejdziecijktórejtrafiąjdojtakichjrodzinjbędąj
miałyjtrudniejjwjżyciuCjniżjgdybyjtrafiłyjdojnormalnychjrodzinj)patrzjpktA70NA
Pamiętającj oj informacjachj zawartychj wj pktADCZCIj ij 70Cj niechj każdyj odpowiej sobiej samj naj
pytaniaJj Czyj pragnąłbyśj miećj dwóchj ojcówj lubj dwiej matki?j Maj miejscej jakieśj wydarzeniej
losowejijniejmożeszjzajmowaćjsięjswoimjdzieckiemCj?czy?chciałbyś,?aby?Twoje?dziecko?trafiło?
pod?opiekę?dwóch?gejów?lub?lesbijek??
??

Abyj zobaczyćj naj konkretnychj przykładachj jakiej spustoszeniej niesiej homoideologiaCj toj trzebaj
obejrzećjdokumentJj„PostępjpojSzwedzku”jorazjprzeczytaćjojsytuacjijwjKanadzieJj„Dojczegoj
prowadzij legalizacjaj homozwiązków?”Aj Zachęcamj teżj doj wysłuchaniaj wykładuJj „Genderj
zagrożeniemj dlaj rodzinyCj naroduj ij chrześcijaństwaj Rj ksADariuszj Oko”Aj Wszystkiej pozycjej doj
znalezieniajwjsieciAj

?
„Dla?triumfu?zła?potrzeba?tylko,?żeby?dobrzy?ludzie?nic?nie?robili”
Edmund?Burke
?

Jeżeli?uważasz,?że?jak?najwięcej?osób?powinno?poznać?informacje
zawarte?w?tej?broszurze,?to?skseruj?ją?i?rozpowszechniaj.??
?

Brońmy?rodziny?(w?swoim?otoczeniu,?w?internecie)?przez?przedstawianie
argumentów?za?normalną?rodziną?i?przeciw?związkom?homoseksualnym.

j
PAMIĘTAJMY

HomoseksualizmjtojzaburzeniejniezależnejodjczłowiekajijniejmożnajtychjosóbjwinićjzajtoCjżejczująj
pociągjdojtejjsamejjpłciAjMająjonijwybórCjmogąjpodjąćjleczenieCjalbojnieAjNależyjimjsięjszacunekCj
takij samj jakj dlaj każdegoj innegoj człowiekaAj Toj jednakj wcalej niej znaczyCj żej mamyj spełniaćj
roszczeniaj częścij tychj ludziCj którzyj domagająj sięj dlaj siebiej prawCj jakiej imj sięj niej należąAj Niej
wszystkiejosobyjmającejtejskłonnościjpragnąjtegoCjojcojtakjwalcząjaktywiścijgejowscyAj
j

OpracowanejijopublikowanejprzezjStopGenderApl

