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Igrzyska z zarodkami zamiast emerytur i tańszych leków
Według prawa naturalnego do zrodzenia potomstwa niezbędna jest matka i ojciec. Oprócz
SLD i RP, Platforma Obywatelska w sposób butny i arogancki zamierzają podważać naturalny
porządek rzeczy, wykorzystując w tym celu biotechnologię wyjętą spoza etyki i
odpowiedzialności. W konskewencji więcej będzie rodzić się dzieci w rodzinach patologicznych
i niepełnych ? więcej będzie problemów socjologicznych i wychowawczych. Samotne kobiety
gdy będą miały taką 'zachciankę', zapłodnione zostaną komórkami rozrodczymi obcego dawcy nie męża a reproduktora, jak w hodowli zwierząt (!) HORROR. Posłowie lewicy chcą
legalizować tę formę...cudzołóstwa, degradując równocześnie relacje społeczne oparte na
rodzinie.

***

Platforma Obywatelska, której brak woli i pomysłu na rozwiązanie kluczowych problemów ?
walącego się systemu emerytalnego (zamiast sensownych rozwiązań będzie wydłużenie wieku
emerytalnego z blokowaniem miejsc pracy dla młodych) oraz kwestii konfliktu z nami lekarzami i farmaceutami z powodu ustawy refundacyjnej przerzucającej koszty leczenia na
chorych), zamierza w marcu zgłosić własny projekt ustawy o in vitro. Ma być burza, w tym
dyskusja zastępcza, A dla kilkudziesięciu klinik in vitro w Polsce będzie to szansa na
legalizację manipulacji człowiekiem.
Podobnie do fanatycznych projektów SLD i Ruchu Palikota, projekt PO autorstwa Małgorzaty
Kidawy-Błońskiej również zamierza legalizować proceder in vitro. Zakłada, że procedurę in vitro
będą mogły stosować nie tylko małżeństwa, ale też żyjący w wolnych związkach oraz kobiety
samotne.
Według prawa naturalnego do zrodzenia potomstwa niezbędna jest matka i ojciec. Oprócz
SLD i RP, Platforma Obywatelska w sposób butny i arogancki zamierzają podważać naturalny
porządek rzeczy
wyk
orzystując w tym celu biotechnologię wyjętą spoza etyki i odpowiedzialności.
W konskewencji więcej będzie rodzić się dzieci w rodzinach patologicznych i niepełnych ?
więcej będzie problemów socjologicznych i wychowawczych. Samotne kobiety gdy będą miały
taką zachciankę, zapłodnione zostaną komórkami rozrodczymi obcego dawcy - nie męża a
reproduktora, jak w hodowli zwierząt (!) HORROR. Posłowie lewicy chcą legalizować tą
formę...cudzołóstwa, degradując równocześnie relacje społeczne oparte na rodzinie.
Czy fakty odnośnie skutków zdrowotnych i wad wrodzonych dzieci poczętych z in vitro
wpłyną na decyzję posłów ? Można w to wątpić, wiedząc że działania wielu z nich pokierowane
są jedynie ideologią cywilizacji śmierci bez względu na wyrządzoną szkodę społeczną.
Dokładając do tego powszechną niewiedzę większości tego gremium przy sprawnie
działającym lobby klinik in vitro, konieczność rzeczowej kampanii informacyjnej staje się
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nagląca.
Rząd Tuska wywołując temat liczy się ponadto z ostrą reakcją Kościoła Katolickiego.
Planowanej neutralizacji głosów hierarchii służy obecne przygotowywanie gruntu pod dyskusję,
poprzez prowokowanie niechęci do Kościoła. Zamiast przyjrzeć się różnym prezesom
otrzmującym za nic kilkuset tysięczne wynagrodzenia, zamiast rozliczyć wysokich urzędników
niszczących lub drenujących majątek państwowy,oskarża się Kościół, tylko dlatego że domaga
się słusznego, choć częściowego zadośćuczynienia za zagrabione mienie przez system
komunistyczny. Wsparcie medialne PO uzyskuje ze strony środowisk ateistycznych jak Gazeta
Wyborcza, której jako świadome środowisko lekarskie, nie bierzemy do ręki i nie czytamy.
Odwołując się do historii wiemy na czym wzorowane są bolszewickie, prymitywne oskarżenia
Kościoła ? tego Kościoła, który wyręcza rząd dylentantów w prowadzeniu hospicjów, żłobków,
opieki nad bezdomnymi, pomocy charytatywnej Caritas i innych organizacji kościelnych.
Kościoła bezinteresownie angażował się zawsze na szerokim polu służby zdrowia. Być może
dlatego minister edukacji z PO likwiduje naukę niewygodnej historii...lepiej nie mieć wiedzy. Wg
koncepcji Ministerstwa Edukacji liczą się ?umiejętności praktyczne?... umiejętność wypełniania
PIT-ów lub segregacji odpadów.
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