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W odpowiedzi na skierowany do mnie protest chcę oświadczyć,  co następuje: 
Powszechnie znaną prawdą jest wiedza, iż każdy z nas jest wielowymiarową istotą 
duchową posiadającą ciało, umysł, emocje i ducha. 

Utrzymanie otwartego umysłu wymaga, aby stale poszerzać świadomość 
siebie a także wciąż rozwijać nowe zainteresowania i pozostawać otwartym na nowe 
działania i pomysły. 
            Aby osiągnąć samokontrolę w życiu, konieczne jest zrozumienie prawa płci, 
które istnieje we wszystkich rzeczach i poszukać naturalnej równowagi 
energetycznej, jaka istnieje pomiędzy parami przeciwieństw. 

Kiedy żyjemy w harmonii z prawem płci, to katalizowane jest głębokie 
duchowe uzdrawianie, które neutralizuje karmiczne obciążenia i miazmatyczne 
wzorce, pozwalając nam być zjednoczonymi i żyć w rosnącej harmonii z siłami 
istniejącymi w świecie zewnętrznym.  

Aby prawdziwie zrozumieć prawo płci, należy postrzegać je daleko poza 
fizycznymi klasyfikacjami i biologicznymi ograniczeniami, pojmując, że najwyższą 
naturą zasady płci jest świadomość jedności. 

Świadomość jedności jest wewnętrznie zintegrowana z Kosmicznym 
Suwerennym Prawem Boga albo Prawem Jedni, a świadomość jedności jest 
pierwszą praktyką prawa. 

 To uświadamia nam, że aby być w harmonii z Prawem Jedni i doświadczać 
świadomości jedności, musimy dążyć do zrozumienia zasad płci i starać się 
zjednoczyć wszystkie aspekty oraz archetypowe siły, które działają w naszej 
tożsamości płciowej. 

Nie ma sposobu, aby zmienić prawo płci w ludzkim ciele, chociaż może ono 
zostać zniekształcone przez błędną interpretację i szkodliwe zachowania, takie jak 
przekonanie, że płeć należy utożsamiać z seksualnością czy preferencjami 
seksualnymi, które to wynikają z wyznawanego obecnie paradygmatu. 
Tak oto  postrzegam rolę kobiety, a co zatem idzie i interakcje, jakie wnosi ona  w 
życie naszej społeczności. 

Rolą, jaką sobie przypisuje serocka rada seniorów, jest integracja środowiska 
senioralnego a nie jego podział. Nie  znaczy to jednak byśmy nie dostrzegali 
zachodzących zmian, jakie mają miejsce w naszym społeczeństwie. 

 Sama informacja nie niesie w sobie zagrożenia- to dopiero jej wykorzystanie i 
interpretacja może czynić ją szkodliwą. W naszym przekonaniu nie powinno 
przypisywać się kobiecie roli przedmiotowej i pozbawiać jej prawa do wyrażenia a 
tym samym prezentowania wyznawanego poglądu. 

Jesteśmy zwolennikami budowania społeczeństwa obywatelskiego, w którym 
wszyscy mają równe prawa. 

Chciałbym w tym miejscu przytoczyć słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
który powiedział: 

 „Człowiek dopiero wtedy  jest szczęśliwy, gdy może służyć a nie wtedy, gdy 
musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy  jej pragną, by nadrobić 
swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, gdy włada, jest sługą”. 

  



Rada swą działalność pojmuje jako rolę służebną wobec społeczności 
senioralnej, pozbawioną akcentów ideologii politycznych czy też opowiadania się po 
którejkolwiek stronie. Na stronie internetowej zamieszczamy informacje kulturalne i 
bieżące aktualności. 

 Przypisywanie naszej działalności znamion walki politycznej czy też 
występowanie przeciw obecnie sprawującym władzę, jak był Pan uprzejmy 
przedstawić w swoim wystąpieniu, jest absolutnie nieuprawnione i osobiście 
ubolewam, iż różnimy się w ocenie społecznej rzeczywistości. 

Mam nadzieję, że przedstawione we wstępie moje rozumienie roli płci i jej 
boskiego pochodzenia przyczyni się do Pana przemyśleń i być może innego 
spojrzenia na rzeczywistość, w której żyjemy. Pański protest został przedłożony 
Radzie na posiedzeniu w dniu 28.03.2018r. 

  Chcę również Pana poinformować, iż wyraziłem zgodę na zamieszczenie na 
stronie informacji o zdarzeniu. 
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