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Dobrze że kobiety wprowadziły swoje pomysły do polityki, nauki i sposobów 

zarządzania firmami ale zgodnie z prawem kontrakcji spowodowało to powstanie 

negatywnych zjawisk społecznych.  

Ruch wyzwolenia kobiet i feminizm nie jest zgodny z ich naturą biologiczno-

genetyczną. Dopominają się równości ale jednocześnie nie chcą podzielić się z 

mężczyznami opieką nad dziećmi w przypadku rozpadu ich związku z ojcem ich 

dziecka lub dzieci.  

Pewna badana przeze mnie „matka” alienująca, lekarz medycyny, powiedziała: 

1. „Uczyłam się w najlepszym liceum w Krakowie. Czułam, że jestem urodzona 

do tego, aby zajmować się domem, mężem i dziećmi, prać, gotować. 

Najbardziej lubiłam i nadal lubię zmywać naczynia! Wstydziłam się nawet o 

tym głośno mówić. Wszystkie koleżanki szły albo na medycynę albo na 

prawo. Ja też musiałam.   

2. Potem wyszłam za mąż bo zapragnęłam mieć dzieci a kiedy po raz drugi 

zaszłam w ciążę w jej drugim miesiącu wniosłam pozew o rozwód bo taka 

jest teraz moda. Pomagała mi moja mama. Mogłam też liczyć na wysokie 

alimenty bo mąż bardzo dobrze zarabiał.  Kilkanaście razy więcej niż ja. 

3. Mąż chciał opieki naprzemiennej. Chcąc wyeliminować go jako konkurenta 

do opieki nad dziećmi zaczęłam pomawiać go o wszystko co tylko 

wymyśliłam: pedofilię, złośliwe niepokojenie i znęcanie się nade mną kiedy 

próbował kontaktować się z naszymi dziećmi, a także porwania rodzicielskie 

kiedy zabierał je na kontakty. Sądy oddalały jego wnioski o ukaranie mnie za 

nierealizowanie kontaktów. Dziecko raz kichnęło dwa dni przed „widzeniem” 

i już mówiłam że jest chore. Wygrywałam w sądzie wszystko co chciałam. 

Korzystałam z bezpłatnej pomocy państwa takiej jaką oferuje teraz Fundusz 

Sprawiedliwość Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. 

Wsadziłam go w końcu do więzienia za przedłużanie kontaktów które 

umożliwiałam mu raz na rok. Co sąd uznał za porwanie rodzicielskie – art. 

211 kodeksu karnego. I pozbawiłam władzy rodzicielskiej.” 
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