
Homosexualita - mýty a skuto čnos ť 
 

Genetický výklad. Stratégiou aktivistov hnutia homosexuálov je 
prezentovať homosexualitu ako vrodenú charakteristiku. Snažia sa 
presadiť názor, že homosexualita je geneticky daná podobne ako napr. 
farba pleti. Tento prístup umožňuje homosexuálnej komunite zadefinovať 
svoju kampaň za uznanie ako boj za ľudské práva podľa vzoru, ktorý jej 
poskytli americkí černosi či feministky. Týmto spôsobom sa usilujú získať 
si podporu širokej verejnosti. Politika identifikácie homosexuálov 
s minoritami, ako sú černosi alebo utlačované pohlavie – ženy, sa stala 
hlavnou súčasťou ich zápasu o uznanie. 

Nehľadiac na absolútny nedostatok dôkazov, organizácie gayov 
a lesbičiek a ich priatelia v médiách presviedčajú verejnosť, že 
homosexuáli sa jednoducho „takí rodia“, ale žiadny uznávaný genetik na 
svete ešte neohlásil objav tzv. „gay-génu“ alebo iný dôkaz genetického 
prenosu. Môžu existovať len isté biologické predpoklady alebo zdedené 
črty povahy, ktoré človeka robia náchylnejším podľahnúť vplyvom 
prostredia. Mnohí psychiatri a psychoanalytici chápu homosexualitu ako 
stav získaný v dôsledku pôsobenia faktorov prostredia. 
Keby ľudia homosexuálnu orientáciu dedili, počet homosexuálov by bol 
relatívne stály. No história ľudstva dokazuje, že počas vývoja existovali 
spoločnosti ako napríklad staroveká Grécka a Rímska ríša, kde 
homosexualita dosiahla nepredstaviteľné rozmery. Tieto spoločnosti 
napokon upadli v dôsledku morálnej zvrátenosti. 

Dokonca aj keby bola homosexualita biologicky daná, nestačilo by to na 
jej prijatie. Niektorí vedci sa pokúšajú nájsť dôkaz o genetickej 
predispozícii kriminality. Netvrdia však, že by na základe toho kriminalita 
mala byť legalizovaná.  

Nová sexuálna výchova. Jedno z práv, o ktoré homosexuáli najviac 
žiadajú, je právo učiť o homosexualite na školách. Ich cieľom je slobodne 
získavať deti a mladých ľudí. V skutočnosti to už robia: Project 10 je 
aktívna asociácia v Los Angeles, ktorá povzbudzuje stredoškolských 
študentov, ktorí si o sebe myslia, že by mohli byť homosexuálmi, aby 
navštevovali ich stretnutia a poznávali homosexualitu. Ich presved-
čovanie sa rozšírilo na deti. Táto homosexuálna komunita neustále 
rozširuje detskú literatúru na podporu homosexuality na štátnych školách 
a v štátnych knižniciach. Nie je žiadnym prekvapením, že homosexuáli 
majú eminentný záujem o výchovu malých detí.  

Od homosexuality k pedofílii. Na celom svete organizácie gayov 
a lesbičiek lobujú za zníženie vekovej hranice mladistvých, ktorá je 
potrebná na súhlas s pohlavným stykom s dospelým. Veková hranica 
potrebná pre súhlas je vo Švédsku a Francúzsku pätnásť rokov. 
V Nemecku, na Islande, v Taliansku, San Maríne a Slovinsku štrnásť 
rokov a v Španielsku, Holandsku, na Malte a v Portugalsku dokonca 
dvanásť. Znamená to, že dospelý človek, ktorý zvedie dieťa, je 
v súčasnosti chránený zákonom. Rodičia nemajú takmer žiadne právo 
do toho zasiahnuť.  

Nad homosexualitou je možné zví ťaziť. Je veľký rozdiel medzi 
sklonom k homosexualite a homosexuálnym spôsobom života. 
Homosexuáli sa ho snažia zotrieť. Trvajú na tom, že človek je 
homosexuálom už vtedy, ak pocíti homosexuálne túžby. Nemajú však 
pravdu. Mnohí ľudia bojovali s homosexuálnymi túžbami a predstavami 
bez toho, aby sa považovali za homosexuálov. Mnohí z nich žijú 
v manželstve a sú šťastnými matkami a otcami. Niektorí v priebehu 
rokov úplne prekonali svoje homosexuálne túžby s pomocou terapeuta. 

Vo väčšine prípadov majú homosexuálne myšlienky a pocity svoj pôvod 
v skúsenostiach z detstva. Homosexuálna láska je vlastne hľadaním 
nenaplnenej detskej lásky, je to túžba po uskutočnení nápravy. 
Homosexuál pociťuje v sebe nedostatok mužskosti, lesbička nedostatok 
ženskosti a snažia sa naplniť túto potrebu pomocou iného muža alebo 
ženy. K tomuto stavu dochádza v dôsledku nedostatočného alebo 
porušeného vzťahu medzi synom a otcom, alebo matkou a dcérou 
v období raného detstva alebo adolescencie.  

Morálka nie je represívnym systémom zákazov. Z globálneho 
hľadiska aj spoločnosť stojí pred voľbou. Britský historik Arnold 
Toynbee vypozoroval, že úpadok civilizácie prebieha v troch fázach. 
Najskôr dochádza k úpadku duchovných hodnôt, potom nasleduje 
úpadok morálnych a rodinných hodnôt a nakoniec dochádza k rozkladu 
celkovej organizácie spoločnosti. Potrebujeme oživenie morálnych 
a rodinných hodnôt postavených na duchovnej obrode! 
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