
Mit orientacji seksualnej- fałszywe przesłanki 21 wieku.



Wiemy dobrze, ze nie ma czegoś takiego jak ‘orientacja’ seksualna. Jest to kłamstwo powielane w 
tak wielu mediach, po to by promować zachowania jak pedofilia, zoofilia, transwestytyzm czy 
pedalstwo.  Unia Europejska wraz z ONZ chcą ogłupić dziś ludzi na całym świecie. Najpierw 
wmawiali ludziom, ze pochodzą od małp, potem ze od pierwotniaków, aby umożliwić dokonywanie 
tzw aborcji czyli dzieciobójstwa. Jeśli człowiek nie rożni się od małp, to można na nim 
przeprowadzać eksperymenty, gwałcić, robić z niego potwora, ku uciesze zła.

Badania i eksperymenty przeprowadzone w tajnych laboratoriach FBI/ CIA we wczesnych latach 20 
wieku, zajmowały się stworzeniem takich ‘branż’ jak: psychologia, psychiatria, oraz powstały 
badania jak skutecznie wymanipulować cale grupy ludzi. Badali ich zachowania pod wpływem 
stresu, i dziś te badania są używane na masowa skale.

Pedały wiedza, ze nie maja ani argumentów, wiec to do czego muszą się uciec to manipulacja 
emocjonalna oraz psychologiczne sztuczki. 

MK-Ultra i plan zboczeńców jak na tacy:

Robić sztuczny tłum- bo ludzie idą tam za czym chodzą tłumy, nie ważne co robią. Wiec 
zgromadzają zarówno pedałów[w niewielkiej liczbie]jak i tłum który ma za zadanie udawać 
zboczeńców, by było ich więcej. 

Posługiwać się terminami: cala Polska i świat uważają, a wy wciąż...

Jeśli ktoś odezwie się, to robią dwa ruchy:

       1.       Postawa ‘kozła ofiarnego’- płacz, narzekanie, ‘prześladowanie’...

       2.       Postawa próby zrzucenia winy- czyli robią kupę na wycieraczkę, a potem mówią: wstyd! Co 
w tym złego? Jesteś uprzedzony...Jesteś –fobem itd.

Zbieranie danych na temat głównych punktów ‘oporu’. Wówczas stosowanie nacisku 
emocjonalnego- marsze, pikiety, odwoływanie się do Unii Europejskiej itd. Z powodu tego,ze 
społeczeństwo w Polsce nie było nauczone o badaniach nad manipulacja [polecam zdobyć 
informacje na temat projektu typu MK ULTRA oraz genezy i eksperymentów psychologicznych w 
latach od 1930 w Ameryce], nie zdaje sobie sprawy o wielkim spisku, który Unia Europejska chce 
narzucić na cały świat.

Wytłumaczenie typu: taki już jestem, taki się urodziłem jest absolutnie fałszywe. Wiemy, ze nikt się 
takim nie rodzi. Nie usłyszysz na Sali porodowej głosu pielęgniarki: Urodził się pani syn, jest 
złodziejem. Albo zboczeńcem, albo pijakiem, albo pedofilem, albo morderca! Takie wytłumaczenie 
jest wierutna bzdura, i wielu, szczególnie młodych daje się nabrać!

Dziś odchodzą od logiki, biologii, historii by na sile wciskać kit. Tzw ‘edukacja seksualna’ to nic 
innego jak kłamanie. Zło, kłam, finansowany przez miliony euro. Wielu połasiło się na kasę i ... 
postanowiło przymknąć oczy, na fakt,ze pokala się wielu. Jezus ich osadzi na Sadzie Ostatecznym, 
jeśli nie odwrócą się od zła.

Jeśli zdanie: taki się urodziłem, taki już jestem jest prawdziwe [a wiemy ze nie jest] to sady w 
Polsce muszą zaakceptować, gdy kryminalista staje przed sędzią, i mówi: Już taki jestem, muszę 
zabijać, to mam we krwi, nie mogę żyć inaczej. Czy sędzia to przyjmie?

To jeszcze nie koniec. Sędzia również musi zaakceptować złodzieja, który ‘szczerze’ wyznaje: 
Wysoki Sadzie, po prostu muszę, to jest we mnie, to mnie zniewala, jak widzę cacko na wystawie,  
to muszę gwizdnąć, bo mnie skręci...Czy tak funkcjonują sady w Polsce czy Europie? 

Zaraz, zaraz, nie odchodź jeszcze. Oto mamy pedofila. Staje, przed sadem, molestował 100 dzieci w 
wieku 5-10 lat. Wyznaje w płaczu: Jestem prześladowany, Polska to kraj który prześladuje 



pedofilów. Ja nie mogę inaczej, kobieta mnie nie kreci. Jak widzę małe dziecko, to coś we mnie 
urasta. Czy sędzia jest pedofilo-fobem, jak większość w tym narodzie? Polska to kraj zacofańców, 
troglodytów,  nie podążają za moda, ani za trendami światowymi. Zamiast iść w ślady za Europa 
czy Ameryka, pozostaje w cieniu, jak Afrykańczycy w dżungli!

Wysoki Sadzie,czy przyjmiesz taka linie obrony? Panie policjancie w Polsce, czy tak właśnie 
odbywa się to w naszym kraju? Powiesz: chybas pan zwariował. A jednak pedały pociskają taki kit, 
i to wmuszają na dzisiejsza młodzież. Nie wierzycie? Popatrzcie na strony z Polska ‘edukacja 
seksualna’typu Ponton, i inne.

Wysoki sędzio, panie policjancie czy nie widzicie, ze wciskają wam...kit! Po to aby przyszłe 
pokolenia babrały się w brudzie nieludzkich praktyk jak: pedofilia, pedalstwo, lezbijstwo 
transwestytyzm! Nie dajcie się wyprać zachodowi. 

Czy tak nie zależy wam na normalności? A jak pedał przyszedł na świat? Jak go spłodzili? Co? Czy 
znaleźli go w ogródko pod kalafiorem, a może go zboczony bocian przyniósł? Nie, to przestańcie 
ciskać kit ludziom! Powiedzcie NIE!NIE!NIE! dla pedalstwa. Powiedzcie NIE!NIE!NIE! dla 
zamykania ust kiedy przychodzi o położenie kresu zboczeńcom! Wyjdźcie na ulice i walczcie za 
wasze dzieci! Nie zgadzajcie się na programy ‘antydyskryminacyjne’! Cytujcie : a co z pedofilami? 
Mamy dać dzieci w ich ręce? Nie dosyć katolickiej pedofilii? Kiedy katolicy otworzą oczy i wyjdą 
z tego złego, bałwochwalczego i brudnego systemu? Ile dzieci musi ucierpieć? Ile dusz jeszcze 
musi iść do piekła?

Powiedzcie: NIE, gościowi, który uciął wacka i wziął ubiór matki i mówi teraz jest’kobieta’! 
Powiedzie NIE- to nienormalne wkładać penis w odbyt mężczyzny. Do tego wieku, gdy chcieli 
zbrukać armie przeciwnika, brali jeńców i dopuszczali się sodomii na nich bo wiedzieli, ze to 
CHANBA, CHANBA dla mężczyzny być ciętym w odbyt! Za mocne słowa? Nie! Wara, wara od 
młodzieży,wara od normalnych ludzi! Obanzcie statystyki roznoszenia strasznych chorób 
wenerycznych i popatrzcie na pedałów, lezbijki i transwestytów oraz tzw biseksualistów. Wiecie 
skąd u normalnych ludzi pojawiły się wirusy typu HIV,  AIDS? Od homoseksualstow i tzw bi-
seksualistow, u których najpierw byli dymani przez bandę pedałów, a potem wzięli kobietę i dali jej 
‘prezent’! To spisek pedałów by zatruć i zniszczyć normalna rodzinę, dany od Boga seks w 
małżeństwie! Czy tego nie widzicie? Jak was oskarżają o fobie, to zapytajcie o statystyki chorób 
wenerycznych u nienormalstwa- pedalstwa i zapytajcie o średnia długość ich życia. To zamknie 
gęby, pedaluchom typu Grodzki oraz Biedroń!

Każdy kościół, który głosi ze powinniście ‘zluzować’ i ‘miłować’ to co Jezus przeklął i na co 
zrzucał sad od czasów Sodomy i Gomory, został przejęty przez sodomitów i nawet o tym nie 
wiedza! Wyjdźcie z takich miejsc, gdzie pastor nie ma odwagi stanąć za prawda.Nowy Ład Świata 
chce wziąć wasze dzieci i zrobić z nich potworów ! 

Propaganda Grodzkiego i Biedronia, wiedzie innych na skarpę po której ci krocza, a tam o krok od 
zagłady! 



Powiedzcie mi, czy jak człowiek 'czuje' ze jest psem bądź kotem, to czy walczycie o jego prawa i 
nauka oraz polityka ogłasza nastanie 'nowego gatunku'?

 

Grodzki i Biedroń- jesteście martwi za życia! Walczycie z normalnością, przeznaczeniem człowieka 
i rodzina...Martwi, puści, i żyjący kłamstwem. 

Odwróćcie się od hańby, i nie nazywajcie jej wolnością!



 

Tylko Jezus może ci pomoc! Odrzuć zboczenie, nie daj się wyprać i nabrać na manipulacje 
znaczeniem s£ów!

Amen.

 

 

 

 

 

 

 


