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Co to ideologia gender? Ideologia gender to nurt propagujac̨y podział genderowy , obec-
nie najwiek̨sza ̨ instytucja ̨ propagujac̨a ̨ ja ̨ (najbardziej ideologie ̨ binarnego gender) jest ko-
ściół katolicki. No dobrze, co to gender? Gender (płeć) kolejny podział, który ma na celu
polaryzacje ̨ i dzielenie, żeby było łatwiej rzad̨zić klasom dominujac̨ym, oraz umacniać Sys-
tem.

CO TO ZA BZDURY, PRZECIEŻ MIESZASZ PŁEĆ BIOLOGICZNĄ Z KULTUROWA,̨ BIOLOGICZNA
PŁEĆ JEST BINARNA, A CI Z KULTUROWĄ SĄ NIEBINARNI, BAD̨Ź BINARNI TRANS?

Najwiek̨sze bzdury pod tym fałszywym słońcem, jeżeli określasz sie ̨ zgodnie z “płcia ̨
biologiczna”̨, to wciaż̨ masz płeć kulturowa,̨ no chyba że to ona ciebie ma… Aa prawie bym
zapomniałx, płeć biologiczna… nie istnieje (ALE JAK TO?), to tylko dorabiona zbed̨na ide-
ologia do tego, że ktosxma lub chcemiećmied̨zy nogami, jaka ̨ma lub chcemieć klatke ̨pier-
siowa,̨ takie owłosienie rośnie, nosi takie ubrania, ma taki wzrost, pociag̨aja ̨ takie osoby,
lubi/nie lubi bić, goli/depiluje sie ̨czy nie, lubi robić takie rzeczy a nie inne,ma taka ̨propor-
cje ̨ hormonów, ma taka ̨ sylwetke,̨ ma taki temperament, ma takie chromosomy, ma taka ̨
wrażliwość,ma takie nawyki, ma taka ̨urode,̨ ma taki genotyp itd. Zachec̨amdo poszukania
informacji o “płci biologicznej” na własna ̨ rek̨e.̨

PŁEĆ JEST WAŻNYM ELEMENTEM TOŻSAMOŚCI, A TY JĄ ATAKUJESZ!!!
Płeć jest sytemowym tworem który nie tylko ma dzielić, ale też ograniczać ekspresje ̨

nas wszystkich w różnych aspektach życia np. seksualnym.
PRZEŚLADUJESZ OSOBY TRANS!!!
Odrzucenie koncepcji płci nie oznacza mówienia o jakiejkolwiek osobie posługujac̨ sie ̨

wobec niej zaimkamiczy rodzajami jakich sobie nie życzy. Co wiec̨ej zaimki, bad̨ź ich brak
sa ̨ dużo ważniejsze niż jakieś płcie.

Czy to oznacza, że zabraniam myślenia o sobie w kategorii płci? Nie, rób co chcesz. To
tylko rada.

Jeżeli antygender nie jest dla ciebie, to warto posiadać informacje ̨ że antygender (ni-
hilizm płciowy/antypłciowość) jest na tej samej anarchistycznej monecie co egogender
(może to coś dla ciebie) (egoizm płciowy (nie chodzi o seksizm)/płeć egoistyczna), poglad̨
że wszyscy maja ̨swoja ̨wyjat̨kowa ̨niepowtarzalna ̨płeć, wiec̨ idiotyzmem jest dzielenie po-
staci na karabiny maszynowe, czołgi i helikoptery bojowe (zdaje mi sie,̨ że to te promował
kościół katolicki).

Pytania do ciebie

1. Czy czujesz, że należysz do jakiejś kategorii płciowej (np. kobiecej)?

2. Jeżeli tak to dlaczego?

3. Jakie masz z tego korzyści?

4. Czy dobrze sie ̨ z tym czujesz?

5. Czy twierdzisz publicznie żemasz taka,̨ a nie inna ̨tożsamość płciowa,̨ albo pozwalasz
być szufladkowanx przez innych?
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6. Czy dobrze sie ̨ z tym czujesz?

7. Czy czujesz, że twoja płciowość/płeć ciebie ogranicza?

8. Dlaczego?

9. Czy czujesz, że płciowość jest ci potrzebna do wyrażania siebie?

10. Czy kiedyś myślał_, żeby porzucić postrzeganie sie ̨przez pryzmat płciowości (w tym
stereotypów)?

11. Dlaczego?

12. Czy myślisz o porzuceniu patrzenia na siebie przez pryzmat płciowości?

13. Czy bycie postrzeganx przez pryzmat płciowości (w tym stereotypów) przeszkadza
ci?

14. Dlaczego?

15. Czym dla ciebie jest gender poza zbiorem stereotypów?

16. W czym ci płciowość (w tym kategorie) przeszkadza?

17. Czy jeżeli porzuciłxbyś swoja ̨ identyfikacje ̨ płciowa,̨ wyszł_byś stratnx?

18. Do czego ci płciowość/płeć?

19. Do czego ci koncept płci?

20. Po co ja ̨ kategoryzować?

21. Czy wprowadzanie kategorii płciowych jest narzed̨ziem systemu do wprowadzania
podziałów i/lub ograniczeń?

22. Jak ma sie ̨ płciowość do płci?

23. Czy postrzegasz innych przez pryzmat płci/płciowości?

24. Dlaczego?

25. Jak sie ̨ z tym czujesz?

26. Jakie masz z tego korzyści?

27. Czy nie zdarzyło ci pomylić czyjaś̨ płeć?

28. Dlaczego?
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29. Czy zdarzyło ci zwrócić do nowopoznanej osoby nie tymi zaimkami?

30. Czy nie byłoby prościej ci radzić bez kategorii płciowych pokroju kobieta, meż̨czy-
zna, osoba wymykajac̨a sie ̨ binarnemu podziałowi?

31. Czy wzbogaca twój poglad̨ na innych postrzeganie ich przez genderowy pryzmat?

32. Dlaczego? Jak?

33. Czy wzbogaciłoby twój poglad̨ na innych postrzeganie ich bez genderowego pry-
zmatu?

34. Dlaczego? Jak?

35. Czy twoja analiza systemu zyskałaby na porzuceniu przez ciebie genderowego pry-
zmatu?

36. Dlaczego? Jak?

37. Czy twoja analiza systemu straciłaby na porzuceniu przez ciebie genderowego pry-
zmatu?

38. Dlaczego? Jak?

39. Czy sad̨zisz, że postrzeganie kogoś nie przez ten pryzmat może być krzywdzac̨e?

40. Jeżeli tak, to dlaczego i w jaki sposób?

41. Czy sad̨zisz, że nieindentyfikowanie jakiejś osoby jako kubek, mimo że ta osoba iden-
tyfikuje sie ̨ jako kubek, jeżeli nie jest naruszana ze wzgled̨u na jej samoidentyfikacje
wolność (czyli m.in. nie jest dyskryminowana ze wzgled̨u na to) jest ok?

42. Dlaczego?

43. Czy sad̨zisz, że nieindentyfikowanie jakiejś osoby przez genderowy pryzmat, mimo
że ta osoba identyfikuje sie ̨z kategoria ̨płciowa ̨x, jeżeli nie jest naruszana zewzgled̨u
na jej samoidentyfikacje wolność (czyli m.in. nie jest dyskryminowana ze wzgled̨u
na to) jest ok?

44. Dlaczego?

Wciaż̨ nie jesteś antygender ani egogender, jestem tolerancyjnx, nie zabije ̨ cie ̨ ani nie
zamkne.̨

Co pozostanie po odrzuceniu kategorii płciowych?
Czy to oznacza koniec queerowości? Nie, wrec̨z jej nowe wydanie. Parasole takie jak

Queer i Pedalstwo wciaż̨ sa ̨ użyteczne. Pozostaje atak na płeć i kategorie płciowe.
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NIECH ŻYJE ANTYGENDER!!! NIECH ŻYJE EGOGENDER!!! NIECH ŻYJE ANTYGENDEROWE
PEDALSTWO!!! NIECH ŻYJE ANTYGENDEROWA QUEEROWOŚĆ!!! NIECH ŻYJE QUEERO-
NIHILIZM!!! NIECH ŻYJE NOWE PEDALSTWO!!! ZABIĆ SYSTEM W GŁOWACH!!! ANARCHII
W SERCACH!!! JARAJAC̨EGO NIHILIZMU!!!
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