STUDIUM:  

Światło w ciemności i zaczyn życia embrionalnego Człowieka
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Drogi Widzu! Proszę o ustosunkowanie się do zamieszczonych poniżej moich spostrzeżeń i przemyśleń zredagowanych w formie pytań.
Czy zgadzasz się, że:
• ledwie tlący i mało widoczny płomień świecy początkowej fazy ciemności
ma te same właściwości fizyczne i skład chemiczny, co w pozostałych fazach?
• wraz ze zwiększeniem powierzchni i objętości płomienia jego światło
pobudza radość, daje nadzieję, rozprasza ciemność i smutek, choć
powodować może zagrożenia i kłopoty?
• nie można negować istoty ognia w pierwszej i ostatniej fazie ciemności?
• ogień i jego światło na każdym etapie są tożsame?

Podkładając fazy rozwojowe człowieka w okresie embrionalnym pod Studium światła w ciemności i towarzyszące mu konstatacje,
pytam Cię, Szanowny Widzu, czy:
•
•
•
•
•

w stadium zygoty, od momentu zapłodnienia jaja przez plemnik znajduje się zaczyn tego życia, które jest udziałem rodzącego się dziecka?
można zgadzać się ze stanowiskiem, które propaguje prawo przerywania życia w stadium zygoty, a nawet do 12 tygodnia ciąży?
moralne jest przerywanie zaczynu życia człowieka w stadium embrionalnym?
ustawodawca ma prawo do sankcjonowania aborcji, bez referendalnego zapytania ogółu wyborców danego państwa?
uprawiana przez organy stanowiące prawo w państwie – hipokryzja przyznająca człowiekowi w fazie życia embrionalnego prawo dziedziczenia
(art. 927 § 2 kodeksu cywilnego), a równocześnie w innym akcie prawnym (art. 4a ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży), dająca możliwość wykonania aborcji, czyli pozbawienia życia człowieka
nienarodzonego, jest możliwa do pogodzenia w świetle obowiązujących w cywilizowanym świecie norm etyczno-moralnych i prawnych?

Drogi Widzu!
Jeżeli ilustracja niniejszego Studium wywołała w Tobie zadumę i wzbudziła refleksje, podziel się swymi uwagami w formie wypowiedzi lub pytań,
nadesłanych na adres do korespondencji zamieszczony w końcowej części „Wstępu” do książki. Zawiera ona również informację o pomyśle i genezie
jego powstania. Za wszelkie uwagi i pytania typu: od akceptacji do negacji autor projektu wyraża serdeczne i gorące słowa wdzięczności i uznania.
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