Ztráta svobody ve jménu svobody: Globální
sexuální revoluce
V tomto týdnu se českým a moravským zájemcům nabízí mimořádná příležitost. Probíhá totiž turné
prof. Gabriele Kuby po České republice. Gabriele Kuby je publicistka, překladatelka a lektorka, která
již od roku 2006 na svých besedách po celé Evropě upozorňuje na plíživá nebezpečí současné
moderní společnosti. Péčí Kartuziánského nakladatelství v překladu Aleny Povolné a s podporou
Výboru na obranu rodičovských práv a Hnutí Pro život ČR vychází její kniha Globální sexuální
revoluce nyní v českém jazyce.
Turné Gabriele Kuby začalo přednáškou v Praze v pondělí 31. března. Beseda v Emauzském klášteře
přinesla příležitost odkrýt řadu strategických aktivit, které patří především pod křídla nadnárodních
uskupení jako je OSN nebo EU či Světová zdravotnická organizace. Prof. Kuby zmínila především
nebezpečí plynoucí z gender mainstreamingu, proudu, který zasahuje přímo ke kořenům lidské
přirozenosti a řádu stvoření. "Nejen, že se nám vnucuje názor, že se nerodíme jako muž či žena
s nějakou definitivou, ale že si pohlaví můžeme časem vybrat, ale k tomu výběru máme např. na
Facebooku - celých 49 druhů pohlaví," řekla mj. prof. Kuby. Dává si otázku, jak je možné, že ničivou
ideologii, která rozbíjí rodiny, podrývá demografickou stabilitu celých národů, podporují politické
elity a národní vlády? Kuby také upozornila na změnu významu, resp. výkladu a obsahu pojmů jako je
tolerance nebo rovnost či svoboda.
Beseda byla ukončena autogramiádou autorky knihy, která nyní v ČR vychází a je v distribuční síti
prodejců. Kniha Globální sexuální revoluce ale kromě smutné analýzy současného stavu dává naději,
když ústy autorky říká: "Triumfy zla jsou jen předstupně konečného vítězství dobra."
Další přednášky paní Gabriele Kuby, které doporučujeme Vaší pozornosti, jsou v Brně, Olomouci,
Ostravě a Hradci Králové. Besedy v Praze a v Hradci Králové se konají pod záštitou vicepremiéra
vlády ČR, předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka.
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