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Międzynarodowa Federacja Wyboru Terapii i Poradnictwa 

DEKLARACJA - 2019 
 

Międzynarodowa Federacja Wyboru Terapii i Poradnictwa (IFTCC) 
spotkała się na 2-dniową Piątą Doroczną Konferencję w Budapeszcie, 
na Węgrzech, podsumowaną dzisiaj, 17-go listopada 2019 roku, wraz 

z reprezentantami oraz uczestnikami z 23 krajów. 
 

Zarząd Generalny IFTCC nadal będzie deklarować naszym rządom, władzom lokalnym, organizacjom 
praw człowieka oraz instytucjom medialnym,i,ii,iii,iv,v,vi,vii że każdy powinien mieć wolność i prawo do 
odejścia od seksualnych doświadczeń i praktyk, jakie nie są pożądane, oraz otrzymywać wsparcie, by 
to uczynić. Dodatkowo, każdy powinien mieć wolność i prawo do życia w zgodzie z wyznawanymi 
wartościami i przekonaniami, jakie są dla niego zadowalające. Co więcej, każdy powinien mieć 
wolność i prawo do dążenia, by redukować uczucia seksualne i zachowania w celu ochrony swojego 
małżeństwa i rodziny, aby mogli iść dalej, stając się matkami lub ojcami, tak jak tego pragną. Nikt nie 
powinien ich pozbawiać tych wolności i praw. Oni sami, nie zaś politycy czy aktywiści stowarzyszeń 
na rzecz zdrowia psychicznego, powinni dokonywać wyborów życiowych sami za siebie. 
 

Dlatego też sprzeciwiamy się nieustannej dyskryminacji osób identyfikujących się jako byli geje czy 
byłe osoby transpłciowe, które poszukiwały bądź będą poszukiwać w przyszłości profesjonalnego 
poradnictwa bądź pomocy duszpasterskiej  w celu towarzyszenia im w procesie transformacji 
polegającej na odrzuceniu niepożądanych zachowań i uczuć.  Odrzucamy zwodnicze kampanie 
polityczne prowadzone pośród gremiów zdrowia psychicznego,  szufladkujące wszelkie przejawy 
wsparcia dla tej grupy populacji jako „Terapia Konwersyjna”, a jego przejawy jako „homo-trans-
fobiczną” mowę nienawiści – gdzie sama terminologia stanowi wrogi nacisk. Stajemy w obronie tejże 
grupy populacyjnej, wyrażając nasz sprzeciw trwającej dyskryminacji, przymusowi oraz wrogim 
naciskom przeciwko niej.  
 

Nieustanne naciski aktywistów LGBT na rządzących i nie tylko, by kojarzyć fałszywe pojęcie ‘terapii 
konwersyjnej’, z elektro-wstrząsami oraz technikami obrzydzania działań nagannych moralnie – 
wszystko to administrowane przez światowe gremia medyczne – ze standardami, w przeważającym 
stopniu psychodynamicznymi, w oparciu o dowody pochodzące z rozmów terapeutycznych o 
eksploracjach płynnego pociągu płciowego - to wszystko nieszczera propaganda.  Jest to 
niedopuszczalna polityczna strategia.  Nie przestaje ona krzywdzić tych, którzy teraz są zmuszani do 
życia z tożsamością osoby homoseksualnej lub transgender, podczas gdy specjalistom odmawia się 
możliwości okazania im wsparcia w decyzji klientów dotyczącej porzucenia niepożądanych praktyk 
homoseksualnych lub transgender. Z zainteresowaniem dostrzegamy kompletną ciszę aktywistów 
LGBT i ich sojuszników przeciwnych terapeutycznemu wyborowi, w kwestii braku moralnej 
akceptacji przez gremia medyczne, które historycznie biorąc, lansowały użycie pornografii, a nawet 
prostytucji w celu 'pomocy' osobom z problemami natury seksualnej.' 
 

IFTCC nie zaprzestanie przeciwstawiania się politycznym wysiłkom skierowanym na to, by odmawiać 
jednostkom ich prawa do autonomii oraz do wyboru wyrażania swojej seksualności oraz tożsamości, 
stosownie to wyznawanych przekonań religijnych czy filozoficznych. Będzie tego dokonywać poprzez 
dalsze umożliwianie  samoregulacji, , rozwoju zawodowego oraz kolegialności w praktykach swoich 
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członków.  Nasza praca będzie polegać na dalszym odkrywaniu literatury naukowej, etycznej oraz 
zawodowej wraz z badaniami w oparciu o dowody oraz najlepszą znaną nam i dostępną praktyką. 
 

Będziemy również nadal rozwijać Wytyczne Praktyki oraz etyczny model, który popiera pracę tych 
praktyków, którzy chcą z nami współpracować. Pragnąc dobra dla wszystkich, jesteśmy oddani 
promowaniu zachowań okazujących szacunek, harmonię i godność względem osób, które 
identyfikują się jako LGBTIQ+.   
 
Odrzucamy szeroko rozpowszechnioną przez media błędną interpretację oraz dezinformację, która w 
bezkrytyczny sposób przyjęła nomenklaturę „terapii konwersyjnej” opartą o filozoficzne i 
ideologiczne przesłanki jakoby „orientacja” seksualna była wrodzona i nie podlegająca zmianie. Nie 
wiadomo nam o żadnych stowarzyszeniach zdrowia psychicznego, jakkolwiek radykalne by nie były, 
które twierdzą, iż „orientacja” seksualna jest wrodzona i niezmienna. Ich zgodna opinia w tej kwestii, 
a także ostateczne badaniaviii ustaliły, że rozwój „orientacji” seksualnej jest poniekąd pod wpływem 
genów, aczkolwiek nie do końca, za to w głównej mierze pod wpływem doświadczeń oraz 
środowiska jednostki, które mogą swój wpływ rozpocząć bardzo wcześnie — i tak jak inne złożone 
cechy ludzkie, profesjonalni terapeuci pomagają ludziom zmniejszać lub zmieniać każdego dnia. 
 

IFTCC będzie dążyć do zaoferowania alternatywnych punktów współpracy dla wszelkich 
profesjonalistów, pracowników bądź organizacji, których zaufanie zostało podważone, a praktyki 
przerwane przez bezkrytyczne upolitycznienie seksualności, co też dopuszczało i promowało wiele 
naszych rządów.  
 

Ostrzegamy środowiska religijne w naszych krajach o tym, że proponowane i narzucane zakazy 
terapeutycznego wyboru, a także towarzyszące im inicjatywy dyplomatyczne oraz bodźce 
motywacyjne, są skierowane na odebranie wolności rodzicom w wychowywaniu ich dzieci zgodnie z 
wartościami płynącymi z wyznawanych przekonań. Doprowadzi to do ograniczenia wolności religijnej 
do praktykowania i promowania prawdy w przestrzeni publicznej, oraz do ożywienia 
zsekularyzowanego humanistycznego porządku zachęcającego do posiadania licencji seksualnej, co 
praktykowane przez starożytnych oznacza wychodzenie poza granice płciowe i znane jest pod 
pojęciem „panseksualizmu”. Nazywamy to nowym modelem religijnym, „humanizmem 
panseksualnym”. 
 

IFTCC jest zarejestrowaną osobą prawną w Wielkiej Brytanii, która usługuje międzynarodowym 
środowiskom wspierającym naszą Misję, Deklarację Wartości oraz Wytyczne Praktyki. 
 

Podpisano 17-go listopada 2019r., Budapeszt 
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