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Pigułki poronne trafią do Polski... za pomocą drona. Z
Niemiec. "Akcja przypomina hitlerowską okupację"
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"Abortion drone" przetransportuje paczki z pigułkami poronnymi z niemieckiego
Frankfurtu nad Odrą do Słubic w Polsce  potwierdza organizacja Women on
Waves. Akcja ma odbyć się w sobotę i już teraz wzbudza protest Polskiego
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

Like 303,362 people like this. Sign Up to see what your
friends like.

Transport pigułek dronem to element kampanii, którą w Polsce firmują Feminoteka i
Porozumienie Kobiet 8 Marca. Polscy i niemieccy organizatorzy piszą, że akcja "ma
podkreślić różnice w realiach Polek w kontekście dostępności bezpiecznych usług
aborcyjnych w porównaniu z realiami kobiet z innych krajów Europy".

REKLAMA

Organizacja zauważa przy tym, że aborcja jest legalna niemal we wszystkich krajach
europejskich  z wyjątkiem Polski, Irlandii i Malty. "W tych trzech krajach prawa kobiet
nadal są łamane"  podkreślają.

Polecamy
"Dron aborcyjny. Co z tym zrobić? Zestrzelić!"
Przeciwko akcji protestują środowiska katolickie. Prezes zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, dr Antoni Zięba, oświadczył "Naszemu
Dziennikowi", że akcja przypomina mu "najczarniejsze elementy relacji polsko
niemieckich z czasów II wojny światowej, kiedy to podczas okupacji hitlerowskiej
Niemcy planowali zniszczenie Polski przez promocję aborcji i antykoncepcji".

Zginął, gdy wracał z pracy. O mord
oskarżono jego żonę. Dostała wyrok
śmierci. Wydał go tabloid

W tym kontekście Zięba cytuje wypowiedź hitlerowskiego zbrodniarza wojennego
Martina Bormana, że "płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw
albo robią skrobanki  im więcej, tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna"  pisze.
Podobnego zdania jest redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Terlikowski.
"Dron aborcyjny dostarczy do Polski pigułki poronne. Co z tym zrobić? Odpowiedź
prosta: zestrzelić!"  napisał na Twitterze.

Te domki były kiedyś w każdym
ośrodku wczasowym. Kupił jeden i
zmienił go nie do poznania

Dron aborcyjny dostarczy do Polski pigułki poronne. Co z tym zrobić?
Odpowiedź prosta: zestrzelić! http://t.co/dTpbhLrEZk
— Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) czerwiec 22, 2015

Czy "pigułka po" to pigułka poronna? Obalamy mity >>>
Pigułka "dzień po". Jak działa, ile mamy czasu na jej połknięcie i jakie są jej skutki
uboczne?
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Oceniono 754 razy 554

Niemcy planowali zniszczenie Polski przez promocję aborcji i antykoncepcji....

a ja głupi myślałem że Niemcy "rozwałkowali" nas w 3 tygodnie, bo Polacy zamiast budować
nowoczesny przemysł, autostrady, kolej i rozwijać technikę  woleli słuchać takich kolesi jak Zięba i
budować pomniki i kościoły
Pokaż odpowiedzi (36)

fakiba wczoraj

Odpowiedz

Oceniono 498 razy 412

Czym się gamoń martwi , przecież "pobożni" katole czegoś tak paskudnego do łapki nie wezmą , a
ci co wezmą to i tak już dawno powinni w piekle wylądować
Pokaż odpowiedzi (12)

esmeras wczoraj

Odpowiedz

Oceniono 359 razy 329

"Bo powiedzmy sobie — robi słuszną uwagę BoyZeleński
w „Naszych okupantach” — każdy rząd w Polsce,
chce czy nie chce, będzie się uginał pod naciskiem kleru,
dopóki ciemnota czy bierność ogółu będzie kler ten czyniła
realną czy fikcyjną potęgą. Dopóki w Polsce będzie
można wykrzykiwać wzniośle „Bóg i religja” , tam,
gdzie w gruncie chodzi o władzę i pieniądze — dopóty
kasta wyodrębnionych z życia dzikusów będzie regulatorem
najdonioślejszych spraw społeczeństwa z jego największą
szkodą."
Pokaż odpowiedzi (4)

Odpowiedz
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kaplan.raka.odbytu wczoraj

Oceniono 306 razy 268

"(...) oświadczył "Naszemu Dziennikowi", że akcja przypomina mu "najczarniejsze elementy relacji
polskoniemieckich z czasów II wojny światowej, kiedy to podczas okupacji hitlerowskiej Niemcy
planowali zniszczenie Polski przez promocję aborcji i antykoncepcji (...)"
Mnie przypomina najczarniejsze dzieje zimnej wojny, kiedy sowiecki okupant blokował Berlin, a
alianci drogą lotniczą dostarczali towary zablokowanemu miastu.
Pokaż odpowiedzi (11)

face42 wczoraj

Odpowiedz

Oceniono 250 razy 212

patrząc na Ziębę rzeczywiście można powątpiewać czy płodność jest błogosławieństwem
Pokaż odpowiedzi (6)

kafar18 wczoraj

Odpowiedz
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'oświata jest niebezpieczna'  wiedzieli o tym okupanci, wiedzą o tym kościoły
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Odpowiedz

Oceniono 200 razy 156

Marzeniem polskiego Kościoła jest wprowadzenie zakazu miesiączki z zakazem onanizmu włącznie
poprzez tymczasowy zakaz aborcji który teraz się dopieszcza. Dlaczego EPISKOPAT nie wystąpił z
żądaniem przyznania z budżetu państwa dodatkowych pieniędzy na zakup dubeltówek służących
do unieszkodliwiania dronów dla wszystkich biskupów , proboszczów i wikariuszy . Organistów
kościelnych , wiernych nie uwzględniam bo mogli by zamiast do dronów strzelać właśnie do
nauczycieli w czarnych sukienkach.
Pokaż odpowiedzi (8)
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Odpowiedz

Oceniono 191 razy 147

A czy mona wysłac takiego drona, który nasrałby na Jarka w czasie kolejnej miesięcznicy?
Pokaż odpowiedzi (5)
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Odpowiedz
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Po takiej akcji , tacy "obrońcy" życia jak Chazan i jemu podobni będą mieli mniej okazji żeby się
wykazać , i bardzo dobrze
Pokaż odpowiedzi (9)
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