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Dezorientacja seksualna
niedługo zamkniemy oddziały psychiatryczne dla pedoﬁli ?

Pro-rodzinni działacze, którzy wizytowali skandaliczną konferencję pro-pedoﬁlską w Baltimore w
zeszłym tygodniu mówili, że są głęboko wstrząśnięci tym, co widzieli i usłyszeli.
– Nawet jako były oﬁcer śledczy, gdy zajmowałem się przypadkami samobójstw, zabójstw i innych aktów przemocy,
nigdy nie doświadczyłem takiego poziomu duchowej opresji i zła jak na tej sali – żalił się wiceprzewodniczący
Liberty Counsel Action Matt Barber.
– Ci specjaliści od zdrowia psychicznego, aktywiści pro-pedoﬁlscy i homoseksualiści potraﬁli tak niefrasobliwie –
prawie w lekceważący sposób – dyskutować o akcie gwałtu na dziecku – mówił wyraźnie poruszony Barber.
Dodawał, że dla opisania „piękna” aktu pedoﬁlskiego – jednej z najgorszych perwersji wobec dzieci – „uczeni”
używali „kwiecistego i eufemistycznego języka oraz quasi-naukowych określeń”.
Organizacja B4U-ACT była sponsorem zeszłotygodniowej imprezy w Baltimore, w której udział wzięli pro-pedoﬁlscy
działacze i specjaliści od zdrowia psychicznego. W trakcie konferencji dyskutowano na temat atrakcyjności
seksualnej dzieci i zastanawiano się, w jaki sposób można doprowadzić – podobnie jak w przypadku
homoseksualizmu – do wykreślenia pedoﬁlii z listy zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa
Psychologicznego (APA).
Wśród panelistów konferencji znaleźli się m.in.: Fred Berlin z Johns Hopkins University School of Medicine, Renee
Sorentino z Harvard Medical School, John Sadler z University of Texas Southwestern Medical Center, John Breslow z
London School of Economics and Political Science.
W dyskusji na temat pedoﬁlii głos zabrało około 50 osób. Prawie wszyscy paneliści zgodzili się, że pedoﬁle są
„niesprawiedliwie piętnowani i demonizowani przez społeczeństwo” i że „dzieci z natury nie są w stanie wyrazić
zgody” na seks z osobą dorosłą, dlatego powinno się dopuścić do takiego aktu bez ich zgody. Omówiono także
argumenty dorosłych osób na rzecz dopuszczalności kontaktów seksualnych z dziećmi.
Pseudo-naukowcy uznali, że Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne ignoruje fakt, iż pedoﬁle „żywią uczucia
miłości do dzieci”. Tę „miłość” można ich zdaniem porównać do zafascynowania heteroseksualnego dorosłych
osób, jak również do zafascynowania homoseksualnego. Dlatego – argumentują – APA winna zmienić klasyﬁkację
zaburzeń psychicznych, wykreślając z niej pedoﬁlię.
W wywiadzie dla LifeSiteNews (LSN), wizytujący profesor prawa z Liberty University, która wzięła udział w
konferencji, Judith Reisman skrytykowała przełomową sprawę o pedoﬁlię Lawrence przeciw Teksasowi,
wykorzystywaną przez aktywistów pedoﬁlskich. W najnowszej książce „Sabotaż seksualny” ujawnia ona druzgocące
konsekwencje okupywania szkół przez seksuologów pokroju Alfreda Kinseya, którzy okazali się aroganckimi
„seksualnymi anarchistami”.
Stwierdziła m.in., że „tak jak AIDS jest naturalnym skutkiem amoralnej edukacji seksualnej i propagandy medialnej,
tak też ich skutkami jest seksualne wykorzystywanie dzieci”. – Jesteśmy poddawani indoktrynacji, w wyniku której
ma powstać nowy charakter ludzki. Znamienną częścią tego charakteru jest przyzwolenie na seksualne
wykorzystywanie dzieci – mówiła.
Barber dodawał: - Oni wiedzą, że jeśli chcą, by przyszłość należała do nich, muszą sprawić, że opanują umysły
naszych dzieci. Dlatego takie grupy jak B4U-ACT, Gay Lesbian Education Network, Planned Parenthood i tym
podobne, wykorzystują środowiska akademickie do prania mózgów i indoktrynacji dzieci od przedszkola aż po
studia.
Organizacja pedoﬁlska B4U-ACT klasyﬁkuje pedoﬁlię jako po prostu inną „orientację seksualną” i potępia
“piętnowanie” pedoﬁlów, czyli osób, mających upodobanie do odbywania aktów seksualnych z dziećmi.
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