30 let pracuji s dětmi předškolního věku, proto si dovoluji nejen jako rodič tří dětí, ale i jako
pedagog s dlouholetou zkušeností, kterému leží na srdci zdravý psychický a sociální vývoj
budoucí generace našeho národa apelovat na všechny zákonodárce, aby nedopustili
schválením zákona manželství pro homosexuální páry narušení identity těch dětí, které by
těmto lidem byly svěřeny do adopce (a nejen jim). Prosím, nenechte se strhnout k
neuváženému rozhodnutí poukazováním na "pokrokovost" států, kteří již zákon o manželství
homosexuálních párů schválily a ovlivnit váš zdravý přirozený úsudek pod záminkou údajné
"lidskosti" , " humanity" a "tolerance". I když to tak na první pohled nevypadá, snahy skupin
prosazující změnu v zákoně o manželství jsou invazivní a bohužel jejich taktika v prosazování
svých zájmů má daleko od férového jednání a zveřejňování pravdivých informací. Není
pravda, že skupiny šířící gendeer ideologii nemají zájem ovlivňovat svými "výukovými"
programy děti již od předškolního věku. Opak je pravdou.
Nedopusťte, prosím, aby v dnešním nejistém světě, kde děti zažívají nestabilitu mnohých
základních jistot, kterou jim my dospělí svým sobectvím připravujeme, byla otřesena i tak
zásadní jistota, jakou je právo na rodinu, kde je v rodičích zastoupení obou pohlaví.
Nedopusťte, aby děti přišly o to nejpřirozenější, co je do člověka vloženo už od samého
početí. Nedopusťte, prosím, aby se děti musely vyrovnávat se zmatkem, který by měl za
následek chaos v jejich vlastní identitě a vedl k psychickým poruchám. Prosím všechny
zákonodárce, aby braly vážně a nepodceňovali všechny důsledky, ke kterým by změnou
zákona o manželství mohlo dojít. Upozorňují na ně obránci a obhájci tradičního manželství i
všichni odborníci, kteří vědí, jak je nutné ctít přirozený zákon, který byl do člověka vložen
tak, aby nejen na světě přežil, ale aby mohl ušlechtile rozvíjet svou přirozenost do plnosti
svého lidství. Pokud tento přirozený zákon, který je zakódován v celé živočišné říši funguje
pro přežití každého druhu, tím spíše by ho měl respektovat a ctít člověk, který je v řádu
přírody postaven nejvýše. Lidé, kteří v nějakém období svého života jsou přitahováni k
člověku stejného pohlaví nemohou usilovat o to, co by neblahým způsobem vyvedlo z
rovnováhy celospolečenskou stabilitu něčeho tak zásadního, jako je klasická forma
manželství. Chraňte, prosím, manželství jako jediný přirozený vztah muže a ženy. Chraňte,
prosím, reprodukční rodinu.
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