Vážený pán Premiér,
Vážený pán Minister spravodlivosti,
Zajtra v stredu 18.2. 2015 sa podľa všetkeho bude narýchlo konať zasadnutie
vlády, kde bude bodom programu aj Celoštátna stratégia ľudských práv, ktorej
súčasťou je práve návrh od LGBTI výboru ohladom sexuálnej
výchovy s požiadavkou na zavádzanie homopropagandy do učebných osnov.
A podľa spôsobu, ako sa s ním narába, sa občania o ňom ani nemali dozvedieť, ale
sa dozvedeli.
Preto Vás týmto spôsobom žiadam, aby ste túto Stratégiu neprijali a nedovolili
hrubo zasahovať do mentálneho, psychického a duševného zdravia našich detí a
nepoškodzovali maloletých občanov Slovenskej Republiky povinnou výukou
praktík, s ktorými ako rodičia nesúhlasíme, a nekradli im takýmto spôsobom
pokojné a čisté detstvo, ako ho ani Vám a ani ostatným poslancom nik nekradol.
Takúto stratégiu ľudských práv a choré náuky o sexualite nielen slovenské, ale
žiadne deti nepotrebujú. Potrebujú ju len ideologické skupiny, ktoré sú navyše
financované zahraničnými a našou vládou (?). Taká je skutočne ich “občianska
nezávislosť a mimovládny charakter”. Aká je potom naša vláda, aby sa zastrešila
pri schvaľovaní registrovaných partnerstiev v parlamente, ktoré oslabia manželstvo,
keď dajú párom rovnakého či odlišného pohlavia možnosť registrovať svoj zväzok a
ľahko ho odregistrovať? To ste naozaj zabudli, odkial ste vyšli, do akého
spoločenstva ste sa narodili a kto Vás vychovával? Nehabite sa zaprieť vlastné
korene a rod?
Táto Stratégia určuje, čo by skupiny radi diktovali ako ľudské práva, a ktoré
sa podľa nich majú vyučovať v školách a v samotnej prílohe LGBTI, ktorá je
súčasťou stratégie, navrhuje nebezpečný homosexuálny životný štýl
propagovať v školách. Prorodinné a prolife organizácie mnohokrát adresovali
svoje výhrady k obsahovej i formálnej stránke, lebo prílohy sú skutočne
neprofesionálnym zlepencom. Hlavné porušovanie ľudských práv súdnymi
prieťahmi, teda nevymáhateľnosť ľudských práv občanmi, je najčastejším
porušovaním aj podľa Európskeho súdu pre ľudské práva v SR, stratégiu veľmi
nezaujíma. Tento dokument je dôkazom, že školský systém sa má v najbližšej
dobe stať miestom indoktrinácie novej generácie ako sme to poznali za
komunizmu. A my podporcovia referenda budeme teda prehlásení za
extrémistov, lebo sme proti “ľudským právam”, ako to definuje už dnes
trestný zákon ? To naozaj idete sami proti sebe? Ved aj Vy ste ženatí, a máte
rodiny a deti, či nie?
Ako sa vraví: Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne a kto s čím zachádza, s
tým aj schádza. Neboli ste volení občanmi náhodou preto a nesľubovali ste im
ochranu ich práv a záujmov? Ak áno, prečo teraz konáte tak zbabelo, proti väčšine
a siahate rukou na naše deti? Akým právom? Toto právo ani autorita toto robiť
Vám nikým a nikdy daná nebola. Ak dovolíte ohavnosť pustošenia tam, kde
nemá byť, sami si tak podpisujete ortieľ, vari to nevidíte?

V čase výročí ohavností sveta máte plné ústa o Auschwitzi, nacistoch, a o tom, aké
zverstvá páchal Hitler a pritom sami idete o deťoch, ktoré Vám NEPATRIA
rozhodovať bez účasti ich rodičov, nerešpektujúc ani Boha, ani základné práva
dieťaťa, ani ich rodičov? Veď takto ste im nielen podobní, ale horší od nich.
Alebo ste zabudli na príklady z minulosti ? :
1. Keď sa stavitelia Titaniku povyšovali nad Boha a nazývali loď
nepotopiteľnou, prešlo len pár týždňov a Titaniku nebolo.
2. Keď Lennon povyšoval Beatles nad Krista, prešlo len pár týždňov a nebolo
ani Lennona, ani Beatles.
3 ? Ak rozhodnete o zavedení chorých a pre duchovné, mentálne, morálne a
psychické zdravie detí deštruktívnych praktík, ako vyučovacích materiálov
pre deti, proti vôli ich rodičov, povýšite sa nielen nad Boha a deti, ale aj nad
ich BOHOM danú, jedinú svetskú a OPRÁVNENÚ AUTORITU = rodičov. A tu
sa len na záver opýtam : zamysleli ste sa vôbec, čo sa potom stane s Vami?
Právo brať nám deti ani vykrádať ich znútra sme Vám, ako občania Slovenska
NIKDY NEDALI A NEDÁME !
Boli ste volení nie LGBTI, ale všetkymi občanmi Slovenska, a idete robiť
rozhodnutie iba pre členov LGBTI? Z akého dôvodu? Znamená to potom, že
ostatnú väčšinu obyvateľstva za spoluobyvateľov nepovažujete?
Dal by Vám Boh, ako že je a žije, poznať, čoho sa to idete dopustiť, aby ste sa včas
spamätali a zabránili najhoršiemu. A ak takú ohavnosť prijmete, hoci sami sa jej
zjavne ani prstom nedotknete, ani dotýkať nechcete, zaradzujete sa sami do toho
istého zástupu ako Hitler a jemu podobní.
Ako Slovenka a sama matka, nesúhlasím a odsudzujem praktiky nacistického
Nemecka, pretavené do chorých a deštruktívnych, akože náuk pre deti a zločiny,
ktoré majú byť týmto spôsobom umožnené, aby boli páchané na našich
obyvateľoch a navyše deťoch. Rozhodnutie podporujúce skupinu LGBTI a
zavedenie ohavností ako povinných vyučovacích predmetov bude ohavnejším
zločinom, než boli koncentráky za hitlerovského Nemecka, či križiacke výpravy.
Zastavte násilie, kým sa dá. Túto zodpovednosť máte ako prvú, a práve na to ste
dostali aj dôveru obyvateľstva.
S nádejou, že moja vláda nestratila posledné zrnka ľudskosti a súdnosti, ani
zdravého rozumu,
ZDJ.

