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IDEOLOGIE GENDER - ANEB ÄŒÃ•M CHCEÅ BÃ•T?
PondÄ›lÃ-, 09 duben 2018

Propagandu za generovou vyrovnanost organizuje hnutí LGBT. Podporují ho nÄ›které specifické neziskovky a politické
strany, v Itálii pÅ™edev&scaron;ím levicové. Významným podporovatelem hybridní a bezpohlavní (de)generace je i politické
Hnutí 5 hvÄ›zd.
Itálie zaÅ¾ívá snahy o prosazení genderové nauky do &scaron;kolek a &scaron;kol jiÅ¾ Å™adu let. V tomto ohledu bylo
uÄ•inÄ›no ze strany hnutí LGTB (zkratka oznaÄ•ující lesby, gaye, bisexuály a transgendery) mnoho pokusÅ¯, jak vsunout
genderovou nauku do &scaron;kolních institucí. CoÅ¾ se mnohdy setkává s pozitivní reakcí osob komplexem buonismu,
tedy bezbÅ™ehým pochopením ke v&scaron;em tvorÅ¯m a to i za tu cenu, Å¾e svým konáním rozvrací spoleÄ•nost z morálního
kulturního a bezpeÄ•nostního hlediska ... To se týká jak podpory nelegální masivní a nekontrolovatelné migrace, tak i
vymývání mozkÅ¯ dÄ›tem a studentÅ¯m úÄ•elovými ideologiemi.http://www.lastampa.it/2017/03/23/cronaca/il-giugno-a-torinola-parata-per-i-diritti-lgbt-diventa-piemonte-pride-sgJeUomfPLUZ5AlrIS6gxH/pagina.html Pilulka na zablokování puberty
kvÅ¯li výbÄ›ru Ä•i zmÄ›nÄ› pohlaví
Brzy budou lékaÅ™i moci dÄ›tem, které se je&scaron;tÄ› nerozhodly, jaký gender vÅ¯bec
pÅ™edepsat pilulky. Na konci bÅ™ezna lékaÅ™ská komise v Itálii totiÅ¾ povolila distribuci léku, který se pouÅ¾ívá pÅ™i léÄ•b
karcinomÅ¯ prostaty a prsu, a jehoÅ¾ úÄ•inná sloÅ¾kaã€Štriptorelinã€‹dokáÅ¾e potlaÄ•it testikulární a ovariální funkce, coÅ¾
zpomaluje vývoj sekundárních sexuálních charakteristik. Tímto lékaÅ™ská komise podporuje pÅ™ípadné vrtochy zmatené
mládeÅ¾e a nÄ›Ä•í plán ... o kterém by se ani Orwellovi nezdálo. A tak si musíme Å™íci: Co je to za rodiÄ•e, kteÅ™í toto podpo
nechávají dÄ›lat pokusy na dÄ›tech?https://m.huffingtonpost.it/2018/03/28/presto-il-via-libera-alla-pillola-per-il-cambio-disesso_a_23397181/Hybridní a bezpohlavní generace vzniklá tzv. generovou naukou je velice mentálnÄ› kÅ™ehká,
zmatená a sama sebou nejistá ... nedokáÅ¾e Ä•elit bÄ›Å¾ným problémÅ¯m a ani se zapojit do bÄ›Å¾ného rodiÄ•ovského
procesu. Dnes jiÅ¾ existuje mnoho emotivních mladých lidí, kteÅ™í dospÄ›li v tomto desetiletí - ve svÄ›tÄ› se jim Å™íká Snowfl
Generation ( Generace snÄ›hových vloÄ•ek). Je to nesmírnÄ› pÅ™ecitlivÄ›lá a sebestÅ™edná generace. Genderová nauka mÅ
tuto mentální kÅ™ehkost jedinÄ› vystupÅˆovat.

PÅ™íklad - genderová indoktrinace na &scaron;kolkách zaÄ•ala prosazovat jiÅ¾ v roce 2014 a dÅ™íve - ano, jedná se o dÄ›ti v
pÅ™ed&scaron;kolním vÄ›ku:Pohádka o dvou tatíncích tuÄ•Åˆácích co si vysedÄ›li vajíÄ•ko a narodil se jim tuÄ•ÅˆáÄ•ek. LGBT
popisuje dva dva muÅ¾ské homosexuální partnery jako tradiÄ•ní rodinu ... stejnÄ› tak jsou v knize dvÄ› matky /lesby/ koÄ•ky s
jejich koÅ¥átkem ... Gender knihy nakoupila do &scaron;kolek a &scaron;kol za 10.000 euro v roce 2014 rozdala radní
Camilla Seibezzo. (deník Nuova Venezia) http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/06/25/news/piccolo-uovoecco-una-delle-favole-che-brugnaro-vuole-togliere-dalle-scuole-1.11675044

Nebo dal&scaron;í pÅ™íklad: Pohádka: Meri a Franci jsou Å¾eny a tak mají pouze vajíÄ•ka. Chybí semínko. V Holandsku je je
klinika, kam pánové dávají svá semínka pro ty, co je nemají.Franci si tam vzala semínko a dala ho do bÅ™icha Meri, kde
se potkalo s vajíÄ•kem ...atd (RomaToday)Pohádka byla Ä•tena v mateÅ™ské &scaron;kolce Kouzelný zámek ve Ä•tvrti
Bufalotta v Å˜ímÄ› byla dÄ›tem bez povolení rodiÄ•Å¯ - rámci projektu respektu homosexuality. Rozzlobení rodiÄ•e to ohlásili na
Výboru Ä•l. 26, který se této otázce vÄ›nuje. Tento Výbor sdruÅ¾uje lidi rÅ¯zných náboÅ¾enských a filozofických uÄ•ení, spojen
pÅ™esvÄ›dÄ•ením, Å¾e genderová indoktrinace v italských &scaron;kolách v&scaron;ech úrovní musí být odmítnuta.
http://www.romatoday.it/politica/favola-lesbo-asilo-bufalotta.html

PÅ™i zavedení genderové nauky se nejedná pouze o Ä•tení homosexuálních pohádek, ale i o hry, kdy si chlapci a dívky
mají navzájem vymÄ›nit obleÄ•ení a odpovídat jak se v nÄ›m cítí atd. Jinými slovy, uÄ•í dÄ›ti od nejútlej&scaron;ího vÄ›ku, Å¾e
nenarodí jako muÅ¾e Ä•i Å¾ena, ale Å¾e "je to, Ä•ím se cítí být". Å½e neexistuje Å¾ádná matka a otec, ale rodiÄ• Ä•. 1 a rodiÄ
... PÅ™itom slu&scaron;ní homosexuální obÄ•ané takovéto fra&scaron;ky odsuzují, tak jako obchod s dÄ›tmi, gay parády a
genderovou nauku na &scaron;kolách. Co dÄ›lají ve svém soukromí dospÄ›lí je jen jejich vÄ›c, a do toho nikomu nic není ...
tak aÅ¥ toho nikdo v neziskovkách a v politice nezneuÅ¾ívá. http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/fotogallery/1024925/icattolici-del-m5s-contro-il-bacio-gay-grillino.shtmlZa hranicemi Itálie je toto hnutí mylnÄ› povaÅ¾ováno za hnutí, které
bojuje proti nelegální imigraci a propaguje tradiÄ•ní rodinu. OPAK JE PRAVDOU. Carlo Sibilia, z Hnutí pÄ›ti hvÄ›zd - navrhl,
aby se mohla konat svatba mezi homosexuálními páry i ve vy&scaron;&scaron;ím poÄ•tu neÅ¾ jen dvou osob, a také mezi
rozdílnými druhy Å¾ivoÄ•ichÅ¯, kdyÅ¾ budou souhlasit. NeuvÄ›Å™itelné, Å¾e? Nejhor&scaron;ím pÅ™íkladem posledních let
fenomenÅ¯ tohoto hvÄ›zdiÄ•kovaného spolku - je starostka M5S (Hnutí 5 hvÄ›zd), Chiara Appendino, která je známá svou
podporou v&scaron;eho netradiÄ•ního a dá se Å™íci i ne-italského, jako je napÅ™. podpora rÅ¯stu muslimské komunity, halal,
islámských kongresÅ¯ a oslav, jakoÅ¾ i pozitivního pÅ™ístupu k zaloÅ¾ení islámské banky, kterou vehementnÄ› prosazuje práv
v tÄ›chto dnech.Starostka se úÄ•astní pochodÅ¯ gay-pride za genderovou vyrovnanost, organizovaných hnutím LGBT, které
podporuje. A také díky ní bude otevÅ™ena první mateÅ™ská &scaron;kolka NO GENDER v
TurínÄ›. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/V-Italii-otevrou-skolku-kde-uplne-zrusi-pohlavi-Na-ucitele-budedohlizet-vysokoskolska-mladez-530825Univerzita v TurínÄ› otevÅ™e &scaron;kolku bez chlapeÄ•kÅ¯ a holÄ•iÄ•ek: projekt rovno
pohlaví vedou studenti. RevoluÄ•ní prÅ¯lom ve vÄ›t&scaron;inÄ› &scaron;kol a &scaron;kolek v Itálii, je svÄ›Å™en dobré vÅ¯li tÄ
kdo tam uÄ•í. V tomto pÅ™ípadÄ› &bdquo;rovnost pohlaví&ldquo; bude na univerzitÄ› &bdquo;vzdÄ›lávacím pravidlem.&ldquo;
Turín hledí smÄ›rem k zemím severní Evropy, a to nejen proto, Å¾e si klade za cíl zahájit novou sluÅ¾bu, vyhrazenou pro
zamÄ›stnance a studenty s dÄ›tmi, coÅ¾ zlep&scaron;í &bdquo;vnitÅ™ní pohodu&ldquo;, ale také proto, aby se pÅ™ijaly inova
metody.V projektu &bdquo;MateÅ™ská &scaron;kola na univerzitÄ›&ldquo; bude zahrnuta experimentální forma
inovativního vzdÄ›lávání uÄ•ÅˆÅ¯, kteÅ™í se budou starat o dÄ›ti. Dále se na projektu budou podílet rÅ¯zné asociace, které
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budou podporovat dÄ›tské aktivity, s cílem vzdÄ›lání zaloÅ¾eném na hodnotách péÄ•e o Å¾ivotní prostÅ™edí, respektu k druhý
dekonstrukci stereotypÅ¯&ldquo;.Copak se asi za výrazem dekonstrukce stereotypÅ¯ schovává? Jak dalece budou
odbornÄ› vybavené neziskovky, které se mají na projektu podílet a kdo je bude Å™ídit? Navrhovatelé iniciativy by v tomto
ohledu chtÄ›li získat finanÄ•ní prostÅ™edky z bankovní nadace na obnovu bývalé policejní stanice, která se nachází pouze sto
metrÅ¯ od kampusu Luigi Einaudi di Lungodora Siena, a tam otevÅ™ít univerzitní &scaron;kolku. Cílem je umístit do
&scaron;kolky 20 aÅ¾ 30 dÄ›tí a najmout alespoÅˆ dvÄ› uÄ•itelky, které budou spolupracovat se studenty na "rovnocenném"
vzdÄ›lávání dÄ›tí. MONIKA PILLONI https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/V-Italii-otevrou-skolku-kde-uplne-zrusipohlavi-Na-ucitele-bude-dohlizet-vysokoskolska-mladez530825http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/03/25/news/l_universita_di_torino_lancia_l_asilo_senza_bambino_e_bamb
ina-192199460/https://www.italiaoggi.it/news/a-torino-primo-asilo-no-gender2257388http://www.torinotoday.it/politica/asilo-gender-universita.html
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