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Największa patriotyczna powinność, to mieć, wychować, co najmniej
trójkę dzieci
Polskiemu społeczeństwu wydaje się, że bycie patriotą/ką, to udział w Marszach demonstracjacyjnych KOD,
Manifach, czy Czarnych protestach
A tymczasem najważniejszym obowiązkiem patrioty/ki jest spowodować w Polsce dodatni przyrost naturalny. Jeśli
nic nie zrobimy, jeśli najważniejsza dla Europejczyków, będzie tylko chyba źle rozumiana demokracja i humanitarne
przyjmowanie dziesiątków tysięcy uchodźców, to w niedalekiej przyszłości cywilizacja Europy, może wrócić do
epoki "kamienia łupanego".

Za kilkadziesiąt lat setki milionów muzułmanów w Europie, przekształci ją w kontynent muzułmański. Upadek
cywilizacji europejskiej, przypieczętuje demograﬁa. Jeśli jakiś naród ma przetrwać kilka pokoleń, współczynnik
dzietności na rodzinę musi być większy niż 2,1 . Kiedy współczynnik spadnie poniżej 1,9, dana społeczność zmierza
prosto ku upadkowi. Przy współczynniku 1.38 (średni współczynnik dzietności w Unii Europejskiej) odrodzenie się
narodów Europy jest niemożliwe, gdyż czas potrzebny do odrodzenia się danej nacji przy takim wskaźniku wynosi
ok.100 lat.

Współczynniki dzietności w niektórych krajach Unii: Francja – 1.8 (tam współczynnik dzietności rodzin
muzułmańskich wynosi - 8.1). Wg prognoz statystycznych, za 40 lat Francja będzie państwem muzułmańskim.
Anglia – 1,6 (tam współczynnik dzietności rodzin muzułmańskich wynosi – 6,1). W przeciągu ok. 30 - 40 lat
populacja muzułmanów na wyspach wzrosła z ok. 80 tyś. do 2.71 mil). Holandia – 1,4 (z tego ok. 50% nowonarodzonych dzieci to muzułmanie), Niemcy – 1,3 (ok. 2050 r. kraj może stać się państwem islamskim).

Szacuje się, że w Europie już w 2025 r. 33 procent noworodków będzie pochodziła z rodzin muzułmańskich. Obecna
populacja muzułmanów w Europie przekroczyła już dawno 50 milionów. Przy tak dynamicznie rozwijającej się
islamskiej społeczności, religia Islamu stanie się już wkrótce religią dominującą w Europie. Nawet tak
pragmatyczne władze niemieckie oświadczyły, że spadku rozrodczości wśród Niemców, nie da się już powstrzymać.

Unia Europejska, promując przesadnie kulturę laicką, eliminuje chrześcijaństwo a promuje islam. A zadaniem Unii
powinny już dziś, być działania mające na celu ochronę dorobku kultury i cywilizacji europejskiej. Dlatego dzisiaj i
tak najważniejsza jest w Polsce, zmiana ujemnego przyrostu naturalnego na dodatni, bo bez niego, już za
kilkadziesiąt lat opustoszałe ziemie polskie, będą mogli bez oporu zaludniać przybysze z północnej Afryki i Bliskiego
Wschodu. I w tym wypadku nieistotna będzie opcja, czy będziemy teraz przyjmować do Polski uchodźców, czy nie.

Chociaż deﬁnicja patriotyzmu jest niezmienna, jej znaczenie zmienia się w czasie. Co innego jest być też patriotą w
czasie wojny, co innego jest być patriotą w czasie pokoju. Jednak dla współczesnego Polaka/i największą
patriotyczną powinnością jest mieć i wychować co najmniej trójkę dzieci. Dlatego wszystkie, obecne działania
polskiego rządu, powinny się koncentrować na polityce pro rodzinnej. Wszelkie niepotrzebne społeczne konﬂikty i
„bicie piany”, tylko opóźniają zrealizowanie przez rząd najważniejszych społecznych celów.
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