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Emancypacja kobiet contra episkopat
Zgrupowanie starych kawalerow "molestanskich" poniza i gnebi kobiety (jak zawsze)Napisane alfabetem ktory
Polacy beda uzywaki za 50 lat.

W amerykanskim ﬁlmie "Moj gracki slub" (moze nazywac sie inaczej w innych krajach)
ojciecc, Grek, na wiadomosc, ze jego 30-to letnia corka, wyksztalcona, ale jeszcze
samotna panna ma romans z nieznanym mu mezczyzna popada w szal zlosci,
zwatpienia, zalu i aby wyladowac wszystkie negatywne uczucia krzyczy do rodziny:
"Kiedy mowilem, ze kobieta nie powinna sie ksztalcic, to nikt mnie nie sluchal,
a teraz co .....ona ma przyjaciela !!
Zwatpiony i przerazony ojciec uwaza, za zrodlem wszeliego zla dotykajceg swiat
jest wyksztalcenie i wiedza kobiet!
---------Rezyser ﬁlmu, w zamierzony lub przypadkowy sposb, dotknal sedna spolecznego
problemu, z ktorym boryka sie swiat, a tym jest emancypacja kobiet.
Starszy ortodoksyjny ojciec, kosciol tzn. zgrupowanie kawalerow ""molestanskich""
ktorzy sami przysiegli duchom swoja "czystosc seksualna", sami brodzac w "brudzie",
religijni ekstremisci wszelkiej masci na calym swiecie, przywlaszczaja sobie
prawo do decydowania o tym, czy kobieta ma prawo zazyc pigulke,
ubierac sie jak sama chce, wyjsc zamaz za kogo i kiedy chce, ksztacic sie
w zawodzie ktory sama wybrala.
---------Emancypacja i wyksztalcenie kobiet straszy hegemonie "glupich" mezczyzn
i "zagraza" ich "prawom" do "posiadania kobiet na wlasnych warunkach"
i decydowania o ich losie.
KK w Polsce straszy Polakow "koncem swiata, upadkiem naszej cywilizacji"
jesli kobieta bedzie miala prawo do sztucznego zaplodnienia.
O takim, a nie innym zaplodnieniu powinna kobieta decydowac sama,
w porozumieniu i technicznej pomocy lekarzy.
---------Co w tym procesie maja do powiedzenie stetryczale dziadki z "episkopatu"
jest trudno zrozumiec i uzasadnic w sposob logiczny.
Ale ten nielogiczny jest latwo zrozumialy.
Juz od zarania zmyslonego przez mezczyzn "stworzenia swiata" kobieta, Ewa,
byla zrodlem zla.
---------Biblijne bajdurzenia o wezu, kwasnych jablkach (male rajskie) sa produktem
myslenia glupich mezczyzn, ale celem ich jest kobieta obwiniana za
wygnanie czlowieka z "raju" i w konsekwencji wszystko zlo na swiecie.
Nawet fakt, ze kobieta musi rodzic w bolu, a Wesolowski musi gwalcic dzieci
to tez Wina Ewy !
---------Meskie glupole obwiniali kobiety o wszystko zlo, ktorego powodem byli oni sami.

Wsrod glupich mezczyzn istnieje skala porownawcza jak: glupi, glupszy,
jeszcze bardziej glupszy, Arcy glupi, Terlikowski, Rydzyk, i komplet biskupow.
Arcy glupole tworzyli nawet stopnie i skale do ktorych dopasowywali "winy" kobiet.
A oto kilka z nich i ich oglupili autorzy:
---------1450-1750 r. - Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono setki
tysięcy kobiet posądzanych o czary.
---------II w. - Święty Klemens z Aleksandrii pisał: "Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem
przez samo tylko myślenie, że jest kobietą".
---------X w. - Odo z Cluny głosi: "Obejmować kobietę to tak, jak obejmować wór gnoju..."
---------Szanowne Panie, idzcie do episkopatu i pozakladajcie im wór gnoju na ich wielebne lby
P O W O D Z E N I A !!!
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