Homous ajaa lasten asemaa alas!
Lasten vanhemmat ovat kokeneet syyllisyyttä, kun heidän aikansa kuluu aparaatteja ja
laitteita hankkiessa! Syyllisyyttä on koetettu paikata tarjoamalla heille vastineeksi harrastuksia. Lapset itse ovat kaivanneet rauhallista kotielämää! Tuo harrastusasia ei ole ollut lopulta hyvä lapsille!

Lapsiin suhtautuminen nykyään on suorastaan tuhoavaa!
Nyt on yhteiskuntakin jo alkanut herätä ja iltapäivälehdet kirjoittaa, kun lapsista on tullut apaattisia. Lapsilta on mennyt usko tähän yhteiskuntaan ja heistä monista on jo tullut
kyynisiä ja syrjäytyviä. Syrjäytyneistä juuri tulee helposti niitä pelättyjä terroristejä!
Tutkimusten mukaan joka kymmenes lapsi on uupunut koulunkäyntiin ja näkee koulutuksen merkityksettömänä. Helsingissä on jo jopa puolet kyllästynyt tai väsynyt kouluun.
Tutkimusten mukaan lukiolaistytöt kokevat koulu-uupumusta kaksi kertaa enemmän kuin
pojat. – Tytöt kokevat poikia enemmän riittämättömyyttä. Pojat taas kokevat kyynistä negatiivista suhtautumista koulunkäyntiin. Tytöt kääntävät uupumuksen sisään päin, pojat ulospäin.
Tähän on vaikuttanut myös maamme tämän hetkinen lamaantunut ja negatiivinen ilmapiiri, Suomessa on
ollut jo monta vuotta täysin näköalaton ja toivoton ilmapiiri kykenemättömän hallituksen takia. - Nyt näyttää siltä, että meillä on kykenevä hallitus ja muutosten tuulet ovat puhaltamassa. Tältä kannalta näyttää
nyt paremmalta.

Mistä tämä johtuu? - Uskallan väittää: - Yhteiskunnallisista päätöksistä!
Viime aikoina kaikki yhteiskunnalliset päätökset ovat olleet lapsia syrjiviä!
- Heitä ei ole otettu huomioon viime aikoina oikeastaan missään! Tässä juuri on ajettu
”tasa-arvoista avioliittolakia!” Sen ajamisen yhteydessä lapset kokivat itsensä tarpeettomiksi! Ei heitä siinä mitenkään ole huomioitu! He olivat ilmaa - vaikka sen asian olisi pitänyt olla yksi suurimpia vaikuttajia!
Lapset ja ihmiset ovat tähän asti kokeneet olevansa erityisiä ja arvokkaita, jotka Jumala on
kutonut äidin kohdussa omaksi kuvakseen. He ovat sisäisesti tämän kokeneet todeksi, vaikka se tänä päivänä yleisesti kielletäänkin! Nyt lapset ovat vain pelkkää vaiva ja kiusa ainakin näille tasa-arvoista avioliittoa toteuttaville henkilöille. He eivät toimiinsa nyt lapsia tarvitse! Myöhemmin heitä ilmeisesti tarvitaan sukupuolisiin tarpeisiin.

Tämä yhteiskunta on hylännyt lapset!
He eivät koe enää olevansa tarpeellisia. Yhteiskunta on päättänyt, että tasa-arvoinen avioliittolaki on tärkeämpi kuin lapset. Normaaleja perheitä ei enää tarvita, eikä lapsia!
- Jos lapsia sitten myöhemmin ehkä jossain tarvitaan, niin tuotetaan ne sitten jossain!
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Lapset ymmärtävät aivan oikein tämän arvottomaksi tekemisen. Kaikki ihmiset kaipaavat
arvostamista. Kaikki haluavat tietää ainakin sen, mistä hän on alkuisin, kuka on äiti ja kuka on
isä! Tämän oikeuden vieminen tekee ihmisistä juurettomia ja heidät osoitetaan todellaarvottomiksi! En ihmettele yhtään heidän masentumistaan ja kyynisyyttään! Heidän elämästä on viety
mielekkyys pois! - Tämä juuri avaa tietä itsemurhapommittajille!
Väitetään yhteiskuntatieteellisesti, ettei lapsi mitenkään erityisesti tarvitse isää eikä

äitiä. Kaikkea voidaan väittää. - Eli lapsia voidaan tuottaa jossain tehtaassa!
Tämä lasten reagointi on vastaus nyt tuohon väitteeseen!
On aivan erityisen tärkeää, että lapsi voi kokea olevansa arvokas ja hyväksytty. Keneltä muulta
hän voi saada hyväksyntää kuin omilta vanhemmiltaan. Kukaan ulkopuolisista ei yleensä välitä
aidosti toisten lapsista. Nyt on myös huomattu, että nuorten syrjäytyminen aiheuttaa paljon ongelmia. Jos mikään niin äidin ja isän riistäminen tuo niitä ongelmia lisää ja paljon!

Nyt ollaan hävittämässä arvomaailmaa maastamme.
Arvomaailma on lähtöisin Raamatun Sanasta. Mikael Agrigola käänsi Raamatun Suomen kielelle
jo 1552: - Maamme lait ovat alunperin laadittu Raamatun pohjalta! - Ainoana maana maailmassa! Tässä arvomaailmassa lapsienkin on ollut hyvä olla! Heille on varattu paikka yhteiskunnassa ja he kokeneet olevansa arvokkaita ihmisiä! Heitä on suojeltu ja varjeltu kaikelta pahalta.
He tarvitsevat turvallisuutta kehittyäkseen tasapainoisiksi ja terveiksi yhteiskunnan jäseniksi!
Tämän asenteen hävittämisen voi sanoa olevan jo jonkinasteista vainoa lapsia kohtaan!
Ihmisistä ollaan tekemässä eläimien kanssa tasa-arvoisia! - Eläimiä nykyään puhutellaankin
”Hän” muodossa! Aikaisemmin eläimiä puhuteltiin ”se” nimikkeellä! Ihminen on joka tapauksessa aivan jotain muuta kuin eläimet.
- Ihmisessä on liha, sielu ja Henki. Hengen kautta ihmisellä on yhteys Jumalaan jos on!
- Eläimellä taas on vain liha ja sielu - Henki puuttuu!
Näyttää siltä, että kaikki ovat liittoutuneet yhteen kumoamaan Raamatun Sanan arvovaltaa!
Kaikki tämä arvokas hyvä pitää nyt äkkiä hävittää! Suvivirrenkin veisuukin pitää lopettaa, koska
maassamme on 1 % islaminuskoisia! Islamit itse eivät välitä vähääkään sen veisaamisesta, vaan
ymmärtävät asian oikein hyvin! Kyse on pelkästään jumalankieltäjien mielipiteestä!
Siitä on tullut jumalankieltäjien keppihevonen, jolla he nyt ratsastavat.
Kaikki hyvät mallit halutaan hävittää. Oman arvomaailmansa hukanneet ihmiset haluavat, kaikkien muidenkin elävän samassa,
missä he jo itse elävät!
www.einoniemi.fi
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