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Boże dziś trudno w to wierzyć, ale quasi-prawo tzw. wolności wyboru, na które 
powołują się żądający możliwości legalnego dokonywania aborcji, to furtka 
neomarksistowskiego totalitaryzmu. Naiwni i ślepi, nawet nie przeczuwają, że 
uczestniczą w spektaklu, do którego scenariusz dawno temu napisali walczący 
z Bogiem, żądni totalnej władzy wrogowie Bożych praw i stworzeń. Potrzebni są 
im ministrowie klimatu, rodziny, edukacji, zdrowia i rolnictwa, by wszelka 
ludzka działalność znalazła się pod kontrolą totalitarnej władzy. Działają tak, 
aby „nadprogramowe” dziecko nie mogło rozwinąć się w łonie matki, żeby 
matka nie miała litości nad dzieckiem, które nosi pod sercem, i żeby 
„tolerancyjne” społeczeństwo z czułością chroniące planetę nie miało litości dla 
człowieka „niezaplanowanego”. Owi ponurzy „scenarzyści’ wytworzyli więc 
swoje quasi-prawa, słowa wytrychy, slogany łatwo wpadające w ucho, mówiące 
o piekle kobiet, o wojnie, o dobrostanie, dobrobycie i dobrych warunkach 
sanitarnych aborcji [sic!]. Ich spektakl ma swoją dramaturgię, napięcie, silne 
akcenty. Sugeruje, kim są ofiary, a kim kaci, kto jest uprawnionym do życia i 
do wyboru, a komu to życie i wybór ma być odebrany. Tym sposobem pod 
naporem zdeprawowanych i bezlitosnych ludzi bezprawie chce być nazwane 
prawem. 
Czy można więc powiedzieć, że współczesny „czas pokoju” stał się czasem 
wojny z najsłabszymi? Tak, bo w ideologii zrównoważonego rozwoju życie 
człowieka „niechcianego” jest ukazane jako zło. To dlatego gabinety szpitalne 
mają być miejscami kaźni tych, których totalitarny prawodawca nie chroni 
przed zabiciem… 
Z czasem ludzie zaczną się jednak orientować, że ta „wolność wyboru” 
ogranicza się do aktów sodomickich i do dokonywania aborcji. Już wkrótce 
ideologia zrównoważonego rozwoju ukaże swoje drugie dno, kiedy 
zwielokrotnione zostaną obciążenia podatkowe. Władze wprowadzą dotkliwe 
opłaty za odpady, za własność, za wodę, za energię, za transport, za dzietność, 
za powietrze, za suwerenność. Prywatne firmy będą zmuszane do 
wprowadzania zasad Global Compact, które eliminują wolność wyboru 
kontrahenta ideologiczną interpretacją „równości”. Mechanizmy finansowe będą 
działały tak, by nie opłacało się żyć, rodzić, uprawiać, produkować, posiadać na 
własność, starzeć, decydować. W totalitarnym media-polis tej ideologii nowa 
ekonomia tzw. współdzielenia będzie komunizować relacje, by wszystko, co 
prywatne, stało się publiczne. A ponieważ prawdziwa nauka katolicka 
sprzeciwia się takiemu umasowieniu i skomunizowaniu, to zarządzający 
globalną polityką na różne sposoby będą zwalczać to, co katolickie. 
Ta walka jest na śmierć i życie, a choć prowadzona jest „miękko” – propagandą 
idei z użyciem spotów reklamowych i telenowel – jest walką o władzę, o rząd 
dusz, o uniemożliwienie zbawienia. 
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