
Adekwatna humanistyka polityczna. Znaczenie i rozwiązanie dylematu 
prezesa Kaczyńskiego. Covid-19 (14 XI 2020). Nowoczesne laboratorium 
naukowe, czyli gospodarka po i przed r. 1989. Dlaczego żona Einsteina 
chętnie by pracowała w swoim fachu, ale nie w warsztacie 
zorganizowanym przez męża. Humanistyczna lustracja PKB w III RP. 
Cz.3.

I.

1. Kapitalizm bazuje na segmentacji, dlatego z konieczności bazuje na powierzchowności, unika 
wertykalnego wgłębiania się, bo wtedy by nie było chaosu, a sens kapitalizmu polega na „z chaosu 
porządek”. (Uczył tego Korwin, UPR od r. 1989; Michalkiewicz na youtube, na kanwie ujawniania 
oczywistości na temat etnicznych podstaw stalinizmu).

2. Definicja: Prawica kieruje się ekskluzją, a nie procesami inkluzywnymi; dlatego pozbywanie 
się ludzi nie jest dla prawicy niczym nowym, to konieczność wytwarzania elementów, odcinania 
ogonów.

3. Prawica strzela. To nieprawda, że lud (lewica) strzela do ludu, mówi „a won za bramę”. Kobiety 
w ciąży w Kongo Belgijskim zabijała prawica, Belgowie obcinali dzieciom ręce za naruszenie 
rygorów pracy wedle kapitalistycznych (prawica, nie lewica) wzorców, bo dzieci wyznawały 
socjalistyczną teorię zabawy, radości - czy się stoi, czy się leży dwa tysiące się należy, jak uważali 
mordercy dzieci (Belgowie). Za mało efektywną pracę – wymóg prawicowy – maczetami 
rozrąbywano dzieci i kobietom brzuchy. W rozumieniu lewicy, popiełuszkizmu, wojtylizmu to była 
zbrodnia motywowana zyskiem, typowo prawicowa, motywowana prawicowym konkretyzmem, 
umiłowaniem transakcji.

4. Strajk kobiet od 22 X 2020 jest strajkiem o kwantyfikacji mniejszościowej. 1 Niepodobnej do 
kwantyfikacji strajku w Stoczni. Kwantyfikacja mniejszościowa jest zwykle prawie tautologiczna, 
stąd hasła „wy...jcie - Kościół, rząd”, „Je...ć - Kościół rząd”. W rozumieniu kapitalizmu, 
prawicowe, jawnie antylewicowe, zwierzęce, darwinowskie poglądy Kwaśniewskiego są 
wzorcowym ugruntowaniem zasady zwalczania systemu cywilizacji polskiej, klasy JPII/JPS.

Przedstawicielem prawicy jest sow.gen. Cz. Kiszczak, darwinista, ten, który obalił system dekady 
wojtylizmu, Jerzego Popiełuszki i Solidarności, podwajania ludności w 44 lata PRL-ej. Istnieje 
ogromny związek między sprawą prokreacji a systemem JPII/JPS, który jest mylnie – z braku 
zdolności do tworzenia – zaliczany do prawicy. Odkąd to prawica są robotnicy, populiści, 
pracownicy zrzeszeni w potężnym związku zawodowym, strajkującym demonstrującym? Redaktor 
Agnieszka odcinając Kaję Godek od głosu, wystąpiła jako kontrpartner ludzkiej potrzeby 
poszukiwania prawdy, jako tępiciel pasji poznania, jako zwykły prymitywny napastnik wobec ludzi 
poszukujących diagnozy przez skalowanie. 

5. Obie panie z TV IPN mają tylko silny naped ideologiczny łącząc kobiece strajki z marksizmem. 
Wyłączanie z problematyki systemów społecznych spraw rozrodu, rozmnażania, prokreacji, czyli 
systemów jest świadectwem przemocy. Prawica, bogaci, fabrykanci, właściciele majątków, dwory 
arystokratów, królewskie – to odwieczna siedziba ekscesów, dziwactw seksualnych, pedofilii, 

1 Nie dlatego, że strajk kobiet nie chciał widzieć dziennikarzy z niektórych redakcji ( TVP, „Gazety Polskiej”, 
Telewizji Republika, TV w Realu). – Zapraszamy tylko prawdziwych Polaków, pisowcom dziękujemy 
(nazwały ich psami). 
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natomiast lud, czyli pracownicy nie. To istotna róznica. Monarchia angielska jest unurzana w 
ekscesy seksualne, o których m ówia obie panie z TV IPN.

Lewica, Gierek, marksizm to przeciwnicy tego, co obie panie z TV IPN omawiają jako moralne 
rozprzężenie kobiet. 

6. Skąd jest to nazywanie żądania warunków rozwoju rodzin – populizmem? - Ono jest pochodną 
nienawiści do innych, czyli jest pochodną kwantyfikacji egzystencjalnej, antykopernikańskiej. 
Zarzucanie 13-milionowej rzeszy Solidarności (10 w mieście i ok. 3 mln na wsi), z rodzinami 36-38
mln, że ta lewicowa masa byłaby tą marksistowską rzeszą pedofilów, tęczy, bo tak chcą obie Panie z
TV IPN, jest takim idiotyzmem, hucpą, humbugiem, a ze stanowiska Wojtyły herezją, jak 
zarzucanie kazirodztwa tej rzeszy pracowników, jak w tej macherce pt. „Malowany ptak”. Po 
pierwsze, w całym gierkowskim marksizmie, czyli w całym ludzie społecznym, czyli Solidarności, 
Sierpnia’1980, nie było ani jednego pedofila, ani jednego kazirodztwa. - I być nie mogło, ponieważ 
komórki, nawet pory skóry, są antenami odbierającymi ludzkie myśli, a te myśli – mózgu 
społecznego 2 - były lewicowe, a nie prawicowe. To były myśli prospołeczne, prorodzinne, 
prorozwojowe, proprodukcyjne, takie, że dzisiejszy sposób obliczania PKB byłby uznany za 
oszustwo.

7. Kazirodztwo, pedofilia i w ogóle seksualne ekscesy, dyskutowane przez Obie Panie, to jest efekt 
społecznego mózgu kapitalizmu, a nie systemu społ.ekon.JPII/JPS, czyli lewicy. – Coś się Paniom z
TV IPN pomyliło.

8. Dyskutowane przez Obie Panie TV IPN zboczenia seksualne, są cechą (własnością) zbioru 
prawicowego, np. właścicieli kapitału, warstw bogatych, szlachty, arystokratów, władców 
państewek Potockich, Lubomirskich, Radziwiłłów, Czartoryskich, domów warstw pedofilii, czyli 
ekskludowania.

To, co się działo w sferach tych państewek, jak to mówił Józef Pac-Pomarnacki, to było trwałe 
seksualne zdziczenie - i nikt tego nie opisywał, gdyż chłopi byli niepiśmienni. A więc są cechą 
całego umysłu prawicowego, umysłu formy ekskludowania, a nie formy Solidarnościowego 3 
inkludowania. - Panie z IPN tego nie wiedzą? I dalej Józef Pac – Pomarnacki (Elwro): „Nie 
narzekam na PRL – wą, ponieważ dwory w państewkach Paców, Potockich, Sapiehów, Branickich 
itd. były w 100 % zdemoralizowane i nie cofały się nawet przed zdradą całego narodu, a cóż 
dopiero o sprawach w skali jakiejś dziewczyny, czy innych ekscesach. A jeśli sobie te dwory o racji 
stanu przypominały, to w imię dalszych własnych rozgrywek, a więc poczucie narodowości było 
rzeczą, narzędziem. - A nie w imię dobra narodu. Te domy to były wielkie przedsiębiorstwa 
całkowicie bezwzględne. Komercyjne i tylko komercyjne, bez jakichkolwiek ludzkich uczuć.  
Postępowanie kapitału z Elwro jest takie, jak postępowanie Paców z chłopami. Tak postępuje 
prawica. Zawsze i bez wyjątków.”

9. Dla Kaji Godek i dla jej napastniczki nawet jedno zdanie z naszej analizy jest za trudne, a cóż 
dopiero pojmowanie tego, jak ich język zniewolił cały nasz naród. Obie nieszczęśliwe osóbki, są 
ofiarami deprawacji przez język sow.gen. Kiszczaka, który świadomie użył fikcji „ładu z chaosu”, 
aby odebrać narodowi polskiemu 90 % należnego PKB. 

2 Zdaniem prof. Rudolfa Klimka taki mózg społeczny istnieje.
3 Zwykłe słowo solidarność o znaczeniu słownikowym jest kompletnie inne od polskiego drugiego, podobnego słowa

– Solidarność, które wskazuje na powszechnikowość pewnej korelacji wielkoskalowego upodmiotowienia.
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Po wprowadzeniu kapitalizmu, naród polski stał się narodem językowo kompletnie 
zdezorientowanym, dlatego oszołomiona Kaja Godek utożsamia hucpiarską zidiociałą ideologię 
tragifarsy gieelbete z zaawansowaną filozofią marksistowską, a Agnieszka Agresorka wyłącza jej 
mikrofon: Czysta agresja, bo nie wolno analizować pochodzenia płycizny tragifarsy XXI wieku - 
elgiebetyzmu. Trzeba mieć ambaje, urojenia, aby wyprowadzać siermiężność (tzn. giebetel-izm) ze 
struktury pojęciowej państwa podziemnego JPII/JPS, czyli z lewicy (a nie z prawicy), z 
Solidarności’1980-89 (S), wojtylizmu  (JPII), popiełuszkizmu (JP). 

10. Oba języki – ten Kaji Godek i tamte, jej antagonistki – są izomorficzne względem siebie z 
dokładnością do odbicia (transformacji myślowej) na wspak: i dlatego te dwa typy mózgu, mizerne,
niczym się nie różnią. Są to języki typowe dla ludzi pospolitych.

Zupełnie inaczej jest na wojnie między taką pospolitą decydencką minister Wandą Buk, która 
podniosła normy promieniowania o 10 tys. procent, a szlachetnymi dysydentami - przeciwnikami 
technologii bezprzewodowych, które nie są w komunikacji potrzebne, ponieważ istnieją 
bezpieczniejsze - rozwiązania, a nawet mniej kosztowne, które pozwolą zachować zalety 
nowoczesnych technologii, bez sadzenia żelaznych drzewek. Część naukowców (tych 
marniejszych), radiowców, ekspertów, elektroników i lekarzy z całego świata to osoby o 
mentalności Wandy Buk, nie potrafią oni odmówić korzyściom (awanse, stanowiska, pieniądze, 
władza) za współpracę ze światowymi organizacjami nie tylko zdrowia, decydentami, rządami, 
które w sposób najbardziej bezczelny popierają korporacje komunikacyjne.  Psychopatyczne 
umysły są najbardziej pospolite; ich tandetność zanika podczas nauki matematyki, fizyki, chemii, 
logiki.

11. Uczciwi arcymistrzowscy naukowcy, przedni lekarze, ostrzegają przed generowaniem 
psychopatii, przed zmianami w mózgu - na skutek promieniowania mikrofal; ale nie mogą się 
porozumieć z mediami tzw. głównego nurtu, gdyż dziennikarzy nie interesuje niebezpieczeństwo 
poruszane w wielu publikacjach tylko praca, utrzymanie się.

12. Jedną z głównych podstaw (powodów), dla których powinno się zablokować g5 jest wiedza o 
falowej strukturze organizmu żywego, komórek w żywym organizmie, ale dziennikarze to w 
zasadzie ludzie bez wiedzy, gdyż rzadko kiedy ktoś z nich kończył studia z fizyki. I dlatego 
ignorują oni, niecni, obserwowalny wzrost różnych chorób i dolegliwości neurologicznych. 

13. Pola elektromagnetyczne o częstotliwości mikrofalowej wywołują psychopatie (różne formy 
zaburzeń CNS – centralnego nerwowego systemu), raka mózgu, trzustki, choroby neurologiczne, 
psychiatryczne, ginekologiczne. 

14. Ludzie nie widzą posadzonych stu milionów anten g5, korporacje zaś chcą się wzbogacić i nie 
patrzą na koszty zakładania urządzeń niszczących zdrowie, a więc koszty poniesie człowiek. Nawet
jeśli ktoś na przykład wystąpi o odszkodowanie do b. minister, prawniczki Wandy Buk o 
odszkodowanie, - która zapewne będzie się bronić tym, że jako osoba prymitywnie wykształcona 
nie odróżniała żywej komórki od martwego kamienia, - to jednak odszkodowanie nie odda zdrowia 
ludności. 

Gdy w r. 2015 o sieci g5 (tzn. o broni) słówko powiedział Antoni Macierewicz, to gałgańskie 
dziennikarki od razu przystąpiły nie do rozważenia tego problemu, ale do obrony tandetnych 
wielkich korporacji. Przypominam, że w tamtym okresie, na wykładzie prof. Samsonowicza o 
początkach powstania państwa polskiego, gdy ten wymienił nazwisko ministra Macierewicza, to 
obecna na sali w istocie licha warszawska inteligencja UW, już wychowana w zdrożnym 
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konsumpcyjnym systemie, w kapitalizmie, po r. 1989, wybuchnęła śmiechem; szkodliwe 
promieniowanie g5 wygrywa na zdrożnym nieuczciwym obscenicznym awansowaniu do klasy 
inteligenckiej ludzi bardzo mało zdolnych, obscenicznie naiwnych, którzy by nie potrafili zdać 
egzaminu z mechaniki, kinetyki, procesów … inkluzywnych. Ludzi lichutkich, którzy nie są w 
stanie pojąć istoty oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego, tego, że komórka żywa 
jest anteną. 

15. Naiwne i „żelazne” jest opowiadanie, że promienie mikrofalowe to nie są promienie 
rentgenowskie, gamma, dlatego we Francji przyjęto ustawę (2015) zakazującą używania Wi-Fi (3g) 
we wszystkich przedszkolach oraz włączania Wi-Fi 3g tylko w chwili używania. W wielu krajach 
niszczy się (2020) nasadzenia stalowych drzewek. Organizm nie jest żelazem i fale mikrofalowe 
mają znaczenie.

16. Cały język Kaji Godek, język na wspak w stosunku do nieprzyzwoitego języka red. Agnieszki 
to konsekwencja języka kapitalizmu, języka anty-pracowniczego prawicowego, czyli nadmiaru 
kwantyfikacji >>jest bo jest<<, a więc kwantyfikacji zwężonej (kolaps), wręcz tautologicznej, z 
której to kwantyfikacji świat wyrwał dopiero geniusz Kopernika, wcześniej Chrystus, a potem św. 
Jan Paweł II. 4

Mimo wszystko, mimo wszelkiego chcenia, 
1) nie ma tęczowatości (równości) w konstrukcji świata, który bazuje na dwóch potencjałach 
(anoda-katoda), a nie jednym (na braku dwóch potencjałów), oraz
2) z ruchów Browna (rynek, zawieram transakcję; równość), które są modelem chaosu (kapitalizm 
= z chaosu porządek) nie udaje się wywieść sztuczności (niepotrzebności) dwóch potencjałów 
(czyli wywieść czasu).

Wiem, wiem, to jest za trudne. Ale z tym „zbyt trudnym” zmagają się kobiety na strajku kobiecym 
X 2020, od 22 X 2020. Bóg, czy przyroda nie kieruje się równością. Młode kobiety idą za rynkiem 
(z chaosu porządek) i chcą wprowadzić jednopotencjałowość. Nie ma naturalnej dwupotencjalności.
Dwupotencjalność jest kulturowa.  Dlatego UJ zmienia 19-letnim i więcej mężczyznom imię Jana 
na Marysię. Nie jest to żaden skutek epoki Gierka (jak chcą Obie Kobiety z IPN, Przystanek 
Historia, które omawiają depopulację w UE, strach mężczyzn przed kobietami), nie nawiązuje to do
marksizmu, jak chcą Obie Panie z IPN (mają prawo mówić co się im podoba), ale do jednolitości w 
transakcyjności, jednolitości rynku, jednolitości ruchów Browna: w tę i we wtę. 

- Koncepcja Boga jest koncepcją dychotomi, a nie jednolitości człowieka, jest koncepcją rodziny, 
elgiebetyzm zaś kieruje się nienawiścią do rodziny jako mężczyzny i kobiety, w imię fałszywej 
wolności, że jest anty-dwu-potencjałowość. Kobiety krzyczą: Żądamy wolności od dwu-
potencjalności, skoro patriarchat nie potrafi wyprowadzić potencjalności z ruchów Browna.

Jan Paweł II zdał sobie sprawę, że tego się nie da zrobić. W imię dwu-potencjałowości, a nie braku 
dwóch potencjałów, powstały polskie encykliki i tysiące homilii 1. JPII, 2. Jerzego Popiełuszki (JP),
w 3. systemie społ.ekon. S’80-89 (JPII/JPS). Nauka ta jest nazywana katolicyzmem, wojtyłowską 
sprawiedliwością, popiełuszkizmem, prawem naturalnym, które uwieńczone jest czymś innym, 
aniżeli zasady kapitalizmu: 1) JPII: Jezus nie wygnał lichwiarzy ze świątyni z kamienia, ale 
świątynna jest cała Ziemia, jako ziemia ludzko-wszechświata, 2) w rozumieniu janapawłowym 
własnością nie jest to, co sobie umyślił UPR, kapitalizm, świat, Korwin, Michalkiewicz, ale tylko 
to, co służy bezpośrednio utrzymaniu życia. Ani pierwsze, ani drugie nie jest do przyjęcia dla 
języka komunistycznego generała Cz. Kiszczaka, czyli dla kapitalizmu.

4 List naukowców (XI 2020) broniący Jana Pawła II jest listem antagonistycznej ślepejludzkiej astenii.
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17. Godności człowieka i moralności chrześcijańskiej nie rozumie człowiek pozbawiony neutralnej 
aparatury poznawczej; człowiek nie chce przyjąć godności człowieka i moralności chrześcijańskiej, 
bo jest ona godna i etyczna, moralna. Nie chce kwantyfikacji jest bo jest. Te kobiety, które od 22 X 
2020 krzyczą „je...ć”, wyp...ć”, nie wiedzą, co chcą powiedzieć (inaczej by nie krzyczały „wyp...ć”)
i w rzeczywistości domagają się odszkodowania za to, że zostały skrzywdzone, czyli – w 
rozumieniu ich duszy na poziomie intuicji - nie zostały wysłane na fizykę, a przez to obca jest im 
cała rzeczywistość patriarchalna i nauka Jana Pawła II oraz cały styl myślowy Państwa 
Podziemnego JPII/JPS, czyli adekwatna interpretacja rzeczywistości.

17a. Uczestniczki strajku kobiet X 2020 nie znają fizyki, metodologii, jako metodologii fizyki, więc
nie wiedzą, co znaczą takie słowa, jak chrześcijaństwo, lewica – prawica, Bóg, rozwój, 
człowieczeństwo, bliźni (miłość niebiologiczna), godność, dobro, dlaczego prawda nie jest prawdą 
poza pięknem i idzie przez dobro, a dobro ma być pięknem i idzie przez piękno. 
17b. Nie wiedzą, dlaczego przez 32 lata nie wolno było analizować kapitalizmu, wypowiadać słowa
kapitalizm i stosowano zamienniki, krytykowano system liberalny, post-liberalny, post-
komunistyczny, PRL’bis - byle nie wypowiedzieć kapitalizm. Lewica?, czyli Putin, tak? Prawica?, 
czyli USA, nieprawdaż? Jak wiadomo kandydat Demokratów (lewica, komuna5), Joe Biden, 
utożsamiany z lewicą (nie z prawicą6), z lewakami, z ZSRR, z Rosją, nie darzy sympatią … Putina. 
To znamienne dla zrozumienia naszej tezy na temat lewica- prawica. Joe Biden nie darzy respektem
(zaufaniem, szacunkiem)  prezydenta Rosji - np. mówi, że jeżeli zostanie prezydentem USA, to 
„zakończy wychwalanie Rosji przez administrację Donalda Trumpa”. Że zakończy politykę Trumpa
(prawicy, wg GW, GP, WNET itd.), którego nazwał – wraz z całym obozem Demokratów, i to 
powtarzał po sto razy!! - „marionetką Rosji”. 7

17b(i). Dla kompletu: Putin oświadczył (X 2020), że „Rosja i Demokraci mają wspólne podstawy 
ideologiczne, ponieważ Partia Demokratyczna jest bliżej idei socjalistycznych, idei, które zrodziły 
komunizm”. Jak widać kapitalizm, III RP, pozbawiła sensu słowa lewica – prawica, więc co się 
dziwicie, że kobiety krzyczą „je...ć rząd”, „PiS – wyp….ć”.  je

18. Kaja Godek i jej tępicielka dysponują tym językiem, tzn. tą samą „mądrością”: jest to język, 
który nie chce wiedzieć (odmawia, nie chce), że wolny rynek jest modelem kinetyki, a kinetyka - 
modelem chaosu; kobiece „wy...ć”, „je...ć” oznacza przestańcie się mądrzyć, skoro nie potraficie z 
ruchów Browna (rynku) wyprowadzić fizyki stawania się (społeczeństwa z transakcyjności, z 
komercji), udowodnić dwu-potencjalności, teorii Prigogine’a. Redaktor Gozdyra mówi  Kaja Godek
ma ten sam język, co ja, a odstawia mądrzejsza, więc przerwę jej wypowiedzi.

18a. Dlaczego mam nie skorzystać z przemocy, skoro ruch w tę, nie jest w niczym lepszy niż 
antyruch, czyli ruch we wtę, tak jak anty-komunizm Kraju Rad (mordercy rad) nazywamy 
komunizmem. Strajk kobiet X 2020 jest przejawem histerii, jest płaczem z tego powodu, że 
orientacji prokreacyjnej, ostatecznie mózgu ludzkiego nie wyprowadzono z tego, co nauczono 
kobiety w pismach kobiecych – z powierzchowności, z konkretyzmu „tu i teraz”, z narzuconej 
kobiecie mentalności niszczenia potencjału, dwu-potencjału, czyli z komercji, z wszech-
transakcyjności, z materializmu, z nieistnienia bytu wojtyłowskiego. 

5 Patrz jakiekolwiek pismo orientacji prawicowej, jak GP, N.Czas, WNET.
6 Przynajmniej w Polsce, proszę dokonać kwerendy w mediach (IX-XI 2020, czy w ogóle w r. 2020).
7 Czy przypadkiem Partia Demokratyczna nie jest (i to tradycyjnie) bliższa wartościom liberalnym, czyli 

komunistycznym, socjalistycznym, nawet w porównaniu z UE? 
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To dlatego mamy prostackie wypowiedzi min.Piotra Patkowskiego (18 XI 2020: jak ci się nie 
podoba, to zmień pracę. Czym się to różni od kobiecego ataku, ataku tęczy, od haseł na strajku 
kobiet X2020, od 22 X 2020. Minister jest na tym samym poziomie, tęczy, i ma przewagę tylko w 
policji. Na to z kolei się kobiety nie zgodzą. 

19.  Min. P. Patkowski: źle ci, nie umiesz, to się przebranżowij! – to jest to samo, co tam kobiety 
wypisują na transparentach. Przebranżowij się = urodzaj diagnoz jawnie bezdusznych na miarę 
ministra kapitalizmu, które tak rozdrażniły ludność. Tacy ministrowie swoja młodością, młodym 
mózgiem, niszczą polskość, czyli lewicowość, bo nie rozumieją fenomenu „za Waszą i naszą 
wolność”, lewicowych wartości, „równości i braterstwa 8”.  Jaki to stalinizm. W rzeczywistości 
wartości marksistowskie są zbliżone do wartości chrześcijańskich, są bardzo atrakcyjne dla umysłu 
ludzkiego przeciwnego do mózgu gadziego: i te i tamte są anty-randomizacyjne. Mózg ten 
(przeciwny do mózgu gadziego) nazywamy potencjałem ludzkim.

19a. Jest tu błąd dosłownego przeskalowania myśli prostackiej, na miarę zakupu kefiru – w myśl 
państwową. Poproszę kostkę masła ma być podstawą kierowania państwem. Trudno o większą 
niedorzeczność. Młody człowiek, którego pozbawiono (wyrządzając mu krzywdę = zablokowania 
ontogenezy) prawa do dojrzewania ok. 28 r.ż., ma prawo myśleć (na skutek zablokowania prawa 
biogenetycznego), i tak myśli, że wystarczy wpisać klapaucius, kod przyznający pieniądze w grze 
The Sims. - Przecież to tu jest ta intuicja prezesa Kaczyńskiego, że szuka genialnych, taki jest 
przecież sens jego kalamburu „Polska potrzebuje bardziej uczciwych niż genialnych.” 

19a. Trudno, aby minister, który z natury młodości nie rozumie sensu systemu społ.ekon. JPII/JPS 
nie chwalił mordu Kiszczaka w Wujku; młodość, pozbawiona języka wyższego poziomu, fizyki, 
zawsze zasilała szeregi awangardy klasy SA, awangard Pol-Pot-yckich klas (prawnicy, politolodzy, 
a nie fizycy, matematycy, logicy, metodolodzy), maoizmu, polpotyzmu, gestapo, na tym polegają te 
wszystkie młodzieżówki, które czego się nie chwycą, to wszystko spłycą, gdyż potrafią być tylko 
konkretystyczne i samą uderzeniowością dla samego uderzania chcą „zmienić” świat. I to jest to 
„wyp...ć”, „je...ć” młodych kobiet. Źle ci z nami, to się przebranżuj. - Kosmiczny konkretyzm, 
wykazujący a-wojtyłowski imbecylizm = etos XIX-wieczny całkowicie sprzeczny z nauką Jana 
Pawła II. Młodzi ludzie stanowili całą zabójczą administrację, mordercza obsługę w Oświęcimiu.

Kapitalizm uniemożliwia nabycie kompetencji języka, który kształtuje 
człowieka. Kapitalizm generuje psychopatów, tak jak trauma w rodzinie (np. 
gruźlica matki) wywołuje autyzm u córki 3 letniej. Na skutek przyjęcia w III RP
prymitywnego języka sow.gen. Cz. Kiszczaka i prymitywnego rozumienia 
świata, na skutek języka systemu „z chaosu porządek” (materializm z dewocja 
lub bez) zanika narodowy geniusz Kopernika i pojawiają się półinteligenci 
niezdolni do zrozumienia kalamburu prezesa Kaczyńskiego.

8 Pewna psychopatka, fizyczka bez pasji odkrywania, kobieta poszukiwania akceptacji, o etosie dostosowania się, 
napadła na profesora na Wydziale Mat.Fiz.Chem. - za „równość i braterstwo”, którą profesor głosił; profesor się 
obraził i ... podziękował za atak. „To mi wiele dało, naprawdę dziękuję.   
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