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Centra Rozwodowe dostępne w Anglii
Globaliści realizują swoje postulaty krok po kroku. Obecnie maja skrócić 'mordęgę' czekania wielu 
tygodni i procesu. The Times podaje, ze w Anglii rozwodzi się ok 120,000 na rok i teraz nie będą 
musieli iść do sadu. 1 Proces uzyskania rozwodu jest przez nich przyrównany do starania się o 
licencje TV! 

W tym tygodniu feministki z Women on Waves  2   chcą wysłać aborcyjnego drona z Frankfurtu do 
Polski. Chcą pomoc uśmiercić tysiące dzieci w Polsce, gdzie aborcja jest nielegalna. 3 Zrzut ma 
zawierać aprobowane przez globalistyczna organizacje WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) 
'leki' jak mifepriston(RU-486 ) 4i mizoprostol5. W Polsce nienarodzone dzieci traktują jak odpad.6 7

Obserwujemy tutaj systematyczny rozkład rodziny: promocja rozwodów, aborcji, hulaszczego trybu 
życia oraz wstrętnego zboczenia! Obecnie rozwodniki będą czekać maksymalnie 48 h.8

A jak to wygląda w Polsce? 

„Jeszcze nigdy w historii polskie małżeństwa nie rozpadały się tak 
powszechnie.”Newsweek9

„Małżeństwa w Polsce rozpadają się coraz częściej....W ubiegłym roku na 181 tys. 
zawartych związków rozstało się 66 tys. par. Oznacza to, że, wskaźnik rozwodów (czyli ich 
proporcja w stosunku do nowo zawartych małżeństw) wyniósł 36,4 proc. Okazuje się, że 
współczynnik ten z roku na rok rośnie. Jeszcze dekadę temu sięgał 25 proc., a w 2010 r. 
przekroczył 26,6 proc. (61,3 tys. rozwodów na 230 tys. małżeństw).”Newsweek

Wg GUS z 2014 roku- w 1950 r. było tylko 11,000 rozwodów. W 2013 było już 66,000! 

1 http://www.thetimes.co.uk/tto/law/article4476478.ece  

2 www.womenonwaves.org/ 

3 http://rt.com/news/268912-poland-pregnancy-terminating-pills/  

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Mifepriston  

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Mizoprostol  

6 http://polska.newsweek.pl/podziemie-aborcyjne-przerywanie-ciazy-aborcja-w-polsce-newsweek-  
pl,artykuly,278162,1.html

7 http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/239363-przerazajace-dane-w-polsce-rosnie-liczba-tzw-legalnych-aborcji-w-2014-  
r-do-nfz-zgloszono-ponad-18-tys-takich-zabiegow

8 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3134112/As-easy-applying-television-licence-New-divorce-centres-  
proceedings-courts-revolutionise-couples-end-marriage.html

9 http://polska.newsweek.pl/rozwody-swiat-rozwodzi-sie-na-potege-a-polacy-mapa-newsweek-  
pl,artykuly,344134,1.html

1

http://www.thetimes.co.uk/tto/law/article4476478.ece
http://polska.newsweek.pl/podziemie-aborcyjne-przerywanie-ciazy-aborcja-w-polsce-newsweek-pl,artykuly,278162,1.html
http://polska.newsweek.pl/podziemie-aborcyjne-przerywanie-ciazy-aborcja-w-polsce-newsweek-pl,artykuly,278162,1.html
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/239363-przerazajace-dane-w-polsce-rosnie-liczba-tzw-legalnych-aborcji-w-2014-r-do-nfz-zgloszono-ponad-18-tys-takich-zabiegow
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/239363-przerazajace-dane-w-polsce-rosnie-liczba-tzw-legalnych-aborcji-w-2014-r-do-nfz-zgloszono-ponad-18-tys-takich-zabiegow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mizoprostol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mifepriston
http://rt.com/news/268912-poland-pregnancy-terminating-pills/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3134112/As-easy-applying-television-licence-New-divorce-centres-proceedings-courts-revolutionise-couples-end-marriage.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3134112/As-easy-applying-television-licence-New-divorce-centres-proceedings-courts-revolutionise-couples-end-marriage.html
http://polska.newsweek.pl/rozwody-swiat-rozwodzi-sie-na-potege-a-polacy-mapa-newsweek-pl,artykuly,344134,1.html
http://polska.newsweek.pl/rozwody-swiat-rozwodzi-sie-na-potege-a-polacy-mapa-newsweek-pl,artykuly,344134,1.html


AntyEkumenia 2015

To skok o 600%10

„Kiedyś w Polsce rozwód był potępiany, dziś jest na niego społeczne przyzwolenie, a nawet 
zalecane. W liczbie rozwodów zbliżamy się powoli do Zachodu, gdzie rozpada się 
większość małżeństw.”11

Ile wynosi to w Ruchu Charyzmatycznym czy Kościele Zielonoświątkowym w Polsce? W USA 
trąbią, ze jest 50/50- świat i kościół. W Maju 2015 r. Paula White wyszła za mąż po raz...3. Dean 
Knight, pastor Randy White (,który był w tym czasie rozwiedziony z pierwsza zona) oraz Jonathan 
Cain(muzyk rockowy). 12 

Na świecie podnosi się poprzeczka grzechu. Czy kościół stanie aby wyznaczyć pion moralny czy 
będzie wprowadzał również światowe trendy pośród siebie „aby nikt go nie oskarżył ze nie jest 
luzakiem i rozwodofobem/ aborcjofobem”?

Jeśli nie przyjeles jeszcze Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, jest na to okazja teraz. Pokłon głowę, 
wyznaj Mu grzechy, zaproś do serca i życia. Niech Bóg przejmie kontrole! On pokarze ci co jest 
grane i uporządkuje życie. Módl się o chrzest w Duchu Świętym (Dz.Ap 2 oraz 19)

Chwałą Jezusowi!

10 https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3d#Statystyka_rozwod.C3.B3w_w_Polsce  

11 http://natemat.pl/32887,mloda-polska-sie-rozwodzi-nie-potrafia-dotrwac-nawet-do-pierwszej-rocznicy  

12 https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Cain  
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