Błędy zarządzania metodą technokratyczną.
Przejawy niedecydowalności zarządzania technokratycznego 1
Teoria wrzenia materii w obszarze zarządzania na skutek przyjęcia wadliwego
języka
Streszczenie: Identyfikowane są liczne przejawy anestezji w zarządzaniu pandemią COVID – 19
w latach 2020– 2021. Wskazuje się, że pandemia, pomimo swojej negatywnej heurystyki to jedyny
fenomen rozwijany ponad partyjnymi podziałami od r. 1989.
Pandemia jest tu przedstawiana jako typowy konkretny przejaw ogólnej niedecydowalności rządów
technokratycznych.
Rozpoznaje się systemowe przyczyny anestezji językowej wobec prawdy o pandemii i o wadliwym
przeciwdziałaniu (leczeniu) COVID-19. Omawiamy zjawisko tarczy do tarczy – taką tarczą do
tarczy jest „Ład Polski”; „Ład Polski” jest pre-modelem tarcz Covid-19 jako fenomenu tarczy do
tarczy.
Twierdzimy, że to nieprawda, jak twierdzi rząd, że obniżka pensji 3 I stycznia 2022 to jest „pewna
nieścisłość przepisów”. Przeciwnie – to jest typowy konkretny przejaw ogólnej niedecydowalności
rządów technokratycznych. Niedecydowalność konkretyzmu generuje błędy i poprawia błędy je
wzmagając.
Nazywamy to stanem wrzenia materii z obszaru zarządzania. Każdy konkretyzm wymaga za
chwilę, w innym miejscu zarządzania, tarczy (poprawiania), a ta tarcza– w heurystyce
konkretyzmu– wymaga kolejnego do-tarczowania, która wymaga kolejnej tarczy. Wszelkie itemy
w zarządzaniu są w stanie wrzenia i poprawianie przypomina podgrzewanie wody na gazie.
Słowa kluczowe: COVID-19 a teoria języka, COVID-19 a metafizyka, komunikacja,
kognitywistyka, ogólna teoria rozwoju społeczeństwa
1) Błędne zwalczanie od lutego 2020 pandemii i jej błędne rozumienie. Ciągle podnoszone (XII
2020-2021) zagadnienie zgodności z Konstytucją ma tu mniejsze znaczenie – należało zbadać
sens, znaczenie tych kopiowanych zdań. Negacjoniści.
Od lutego w r. 2020 rozumienie „pandemii” i zwalczania wirusa było całkowicie błędne, we
wszystkich możliwych wymiarach.2 Także w sensie pracy wywiadu i kontrwywiadu. Polski wywiad
i polscy naukowcy nie rozpoznał sensu zdań, które od lutego rząd zaczął cytować (raczej jak
papuga kopiować– za innymi państwami).
Rozumienie zdań wypowiadanych na Zachodzie, a więc i decyzje i przepisy pandemiczne, nie
zostały przygotowane, lecz wypowiadane w pośpiechu i bez analizy metodologicznej, którą–
zresztą w kaleki sposób, nacechowany impregnatem protestanckiego 3 antykopernikanizmu– na
Zachodzie wykonują tajne ośrodki, wywiad i kontrwywiad.
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Jest to znacznie uzupełniony, o tysiące procent, tekst pt. „Anestezja w zarządzaniu pandemią COVID – 19. Cz. I.
Pandemia – fenomen rozwijany ponad partyjnymi podziałami. Wrzenie materii w obszarze zarządzania. Pandemia
jako typowy konkretny przejaw ogólnej niedecydowalności rządów technokratycznych”.
Www.experientia.wroclaw.pl
Byron Donalds, Kalifornia, „Świat wchodzi w erę nowoczesnego niewolnictwa i powszechnej kontroli” (wideo,
wolnosc.tv
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Dlatego ciągle podnoszone (XII 2020-2021) w walce z rządem (przeciwko przymusowi szczepień)
zagadnienie zgodności z Konstytucją ma tu o wiele mniejsze znaczenie, niż się wydaje. Słusznie
podnosi się to zagadnienie naruszenia Konstytucji, ale błąd jest gdzie indziej– należało zbadać sens,
znaczenie tychże kopiowanych przez rząd zdań. i
Cały błąd polega na zerwaniu z odniesieniem do metafizyki szczegółowej terminów. Każdy termin
ma swoją metafizykę szczegółową, np. spadek jabłka w ogrodzie. 4
Ten błąd– konkretyzmu nie na miejscu 5- czyli zerwania z analizą w ramach prawdziwej
humanistyki, a więc humanistyki zdolnej do uściślania nauk ścisłych (na tym polega metodologia
nauk), widać wszędzie. Teoria Newtona jest błędnie rozpoznawana w planie konkretów
empirycznych. To ciekawe, że 1. teoria metafizyczna (Newtona) jest konkretyzowana, tzn.
zawężana do konkretów, a 2. ewidentne dane naukowe, że maseczka 6, testy i szczepionka w ogóle
nie działają (przed niczym nie chronią) są przedstawiane jako chroniące.
Oficjalnie w UE jednak zarejestrowano (pomimo blokowania) 36 tys. śmierci, 2 200 tys. ciężkiego
uszkodzenia zdrowia z rok 2021. Istnieje masa doniesień, że ludzie zaszczepieni sieją choroby. Jest
wiele już (XII 2021) raportów przenoszenia choroby ze zdrowych zaszczepionych na zdrowych
niezaszczepionych.
2) Jak błąd kazi całą naszą rzeczywistość.
Od r. 1989 wyeliminowano system społ.ekon. JPII/JPS. To oznaczało dwie rzeczy: 1. wprowadzenie
wadliwego systemu komunikacji, 2. narzucenie narodowi reakcji szokowej, depresyjnej, zespołu
traumatycznego pola walki, na skutek uderzenia fali szokowej. Efekt podobny po zamachu 10/04,
który nie znalazł w układzie post-NKWD-wskim opracowania w relacji do polityki, politologii (to
nie to samo co polityka), historii, historiozofii (to nie to samo co historia 7), sowietologii, fizyki
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Dr Ratkowska „Jak bronić się przed nadużyciami w służbie zdrowia” (wideo), wolność.tv/dr-ratkowska.
1. Znamienne „służba zdrowia”. 2. Służba zdrowia została sprotestantyzowana, czyli ukapitalistyczniona,
zdewojtylizowana. 3. To byłby więc tytuł: Jak bronić się przed nadużyciami cywilizacji protestanckiej w służbie
zdrowia.
M. Zabierowski, Metoda naukowa mechaniki newtonowskiej a kryterium demarkacji, Annales Academiae
Paedagogicae Cracoviensis 60 (2008) 11-20, Studia Philosophica V (ISSN 1644-793X); The explanation of
Enders' doubts about an analysis of Newton's dynamics, Apeiron 18 (1) (2011) 17-21, Studies of infinite nature;
© 2010 C. Roy Keys Inc – http://redshift.vif.com; ISSN 0843-6061; The antinewtonian concept of the observer,
w: "Isaac Newton's ' Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", W.A. Kamiński (red.), (Proceedings of the
Lublin Celebration of Isaac Newton's "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", 15-17 X 1987 Lublin),
World Scientific, Singapore 1988, 61-68; ISBN 9971-50-533-9; Mathematical versus physical meaning of
classical mechanics quantities, Apeiron 17 (2) (2010) 173-182, Studies of infinite nature; © 2010 C. Roy Keys Inc
– http://redshift.vif.com;ISSN 0843-6061; The influence of space-time models on interpretation of empirical
data, Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej nr 1(5) (2011) s. 77-84, "Modelowanie w naukach ekonomicznych,
przyrodniczych i technicznych w kontekście interdyscyplinarnym", Wydaw. Educator, Częstochowa 2011; ISSN
1895-9911, ISBN 978-83-7542-014-2.
Typowy dla wąskiego empiryzmu, dla błędnego rozumienia mechaniki Newtona.
Maseczki stanowią zagrożenie epidemiologiczne. Skuteczność maseczek wg badań angielskich: -109 %, czyli
szkodzą. Maseczki od 30 minuty są inkubatorem gronkowca złocistego, patogenów. 7 I 2022: 179 pasażerów przed
wylotem są zaszczepieni. Każdy był zdrowy, testy ujemne. Po wylądowaniu większość jest zakażona, wyniki
pozytywne, czyli następuje wzmożenie synergiczne. Jak mogliśmy uzyskać pozytywne wyniki po 8 godzinach?–
Jerzy Zięba: Nie trzeba 8h, wg raportów światowych wystarczy 1/2h. Wchodzą zdrowi, zaszczepieni, a wychodzą
chorzy.
Historiozofia to metodologia i filozofia historii, wydarzeń, zdarzeń, tzw. konkretów. Historiozofia jest za trudna dla
konkretystów.
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, chemii, biologii, medycyny, geopolityki, pedagogiki i wielkiej pedagogii społecznej, psychologii,
socjologii, metodyki i metodologii w naukach o komunikacji i zarządzaniu (metodologia nie jest
metodyką), humanistyki, filozofii, cybernetyki, neurocybernetyki, bioctybernetyki.
7 I 2021, J. Zięba: „Przychodzą do mnie skargi setek ludzi zaszczepionych, prośby o wyleczenie po
zaszczepieniu. To tylko Pan Bóg może, nie mam takich umiejętności. Jedyna rzecz to rozwijanie
inteligencji, świadomości tego o co tu chodzi, myślenia. Należy do samolotów wpuszczać tylko
niezaszczepionych, bo oni nie sieją choroby.” To dobra synteza całej dwuletniej sytuacji
pandemicznej 2020-2021 vs wypowiadana prawda przez najwybitniejszych lekarzy, profesorów
oraz samouków (jak Jerzy Zięba) .
Teoria Newtona jest na wskroś teorią metafizyczną, należy do zaawansowanej humanistyki,
humanistyki, która zaczęła uściślać zastane pojęcia w fizyce, nauki ścisłe, ścisłą wiedzę. Wiem, że
to jest za trudne, ale co poradzić?
Ten błąd – błąd konkretyzmu nie na miejscu – kazi całą naszą rzeczywistość. Uniemożliwia nawet
zrozumienie, czym jest nauka. Ten błąd uniemożliwiał ludziom zrozumienie 9 na wiosnę sensu
komunikatów rządu ogłaszanych od lutego 2020. Zidentyfikowany tu błąd konkretyzmu nie na
miejscu szkodzi narodom, ale w różnym stopniu. W jakim? Od czego zależy to stopniowanie?–
Zależy ono od … cywilizacyjnego rozwoju tych państw.
3) Konkretyzm vs rozmowy rozbrojeniowe, czyli fizyka einsteinowska.
Konkretyzm nie jest dobrym rozumieniem rzeczywistości. Czy rząd USA może podczas spotkania
amerykańsko-rosyjskiego rozpatrywać tylko kwestie bezpieczeństwa dwustronnego?– Konkretyzm
nie jest tym o co chodzi, to w istocie niewykonalne, a tzw. kwestie dwustronne nigdy nie są
determinantą, istotą rozmów w Genewie. Już sam fakt, że zawsze w Genewie wskazuje
historykowi, że rozmowy na temat bezpieczeństwa jednak coś ukrywają. Apele o wycofanie
amerykańskiej broni jądrowej z Europy są szlachetne, ale nie Rosji, która chce mieć atom
w Europie, czyli Rosji chodziłoby o fantastyczną ahistoryczną tezę, że Rosja nie wejdzie do
rozbrojonej Europy. 10 Rosja chce przekonać, że rosyjskie pociski Iskander w obwodzie
królewieckim (kaliningradzkim) nie są nosicielami atomu. Nie ma wzajemnie równoważnych
kroków, bo trzeba uwzględniać Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, w których stacjonuje około 6 tys.
żołnierzy USA. I tak, idąc od sytuacji obiektywnej do operacji wykonawczej, nie wolno prowadzić
żadnych rozmów bez krajów wschodniej flanki NATO, a nawet Białorusi, Ukrainy, Węgier,
Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Austrii. 11
4) Konkretyzm a patriotyzm zdeformowany.
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Raport końcowy złowrogiego ministra A. Macierewicza jest raportem relacji z fizyką, ale istnieją nieskończone
możliwości dalszego uszczegóławiania, sam rzekomy obrót Tu 154M to możliwy tom bardzo szczegółowych
obliczeń. Nie wykonanych. „Złowrogiego”– bohater narodowy lustracji 1992, 2005, 2015 jest znienawidzony na
uczelniach i to pokazuje jak edukacja po r. 1989 zeszła na psy.
Nawet do XII 2021. Po 2 latach są już liczne prace biologów i innych uczonych (metaanalityków, jak
metodologów) i praktyków na temat szczepionek przeciwko COVID-19 w sprawie powikłań neurologicznych;
„Przerażająca prawda o testach szczepionek przeciwko COVID-19” (wideo), wolnosc.tv
O tezę całkowicie niemarksistowską niedialektyczną.
Tak się tylko mówi, że negocjatorzy USA będą omawiać podczas spotkania amerykańsko-rosyjskiego w Genewie
10 I 2022 tylko kwestie bezpieczeństwa dwustronnego (powiedział 7 I 2022 przedstawiciel Departamentu Stanu).
„Chciałabym podkreślić, że dyskusje w ramach dialogu o stabilności strategicznej będą koncentrować się na
kwestiach dwustronnych” – powiedział przedstawiciel Departamentu Stanu, ale to jest tylko fizyka przedeinsteinowska. Obowiązuje einsteinowska.
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Najbardziej konkretyzm szkodzi chyba sąsiadom zza Buga. Oto dziennikarz i historyk Wachtang
Kipiani z („Historyczna prawda” 12) usprawiedliwia … mordy OUN. Nie chce się wierzyć, a jednak.
Dlaczego tak się dzieje?– Z braku edukacji. Bo on nie potrafi wyjść poza język konkretu, poza ten
brak metafizyki faktu szczegółowego, bo przecież nie studiował teorii względności – już sama jej
nazwa daje wiele do myślenia; teoria względności, nazywana fizyka relatywistyczną, czyli
nauczanie całościowe, relacyjne, dekonkretystyczne, holistyczne.
Na braku metafizyki szczegółowej konkretu, faktu, na błędzie konkretyzmu nie na miejscu, na
takim rozumieniu patriotyzmu, nie da się zbudować państwa za Bugiem, ani żadnego państwa, lecz
jest to dla cywilizacji uderzeniowej zbyt trudne.
I w ten sposób myśli, że buduje patriotyzm, bo nie rozumie wady tego języka, którego się tam
nauczył, czyli wady braku metafizyki, który (brak) tworzy ten język.
5) Trzeba się namilczać. Dziwienie się, o którym tyle mówił Einstein.
Wszystko wymaga – jak mówi matematyczka, Maria Zabierowska, doktor statystyki 13 – tego
neuro-antropologicznego namilczania się. To namilczanie się jest lepszym
określeniem tego Einsteinowskiego podstawowego nauko-gennego dziwienia się.
Niemieckie rozumowanie, niemieckie pruskie rozumienie świata, reprezentuje ideolog Wachtang
Kipiani z „Historyczna prawda”, rzekomo zasłużony patriota.– Tak opisuje zamordowanie (25 VII
1934, z polecenia Bandery) Iwana Babija w „okupowanym Lwowie”: „Najpierw dostał w twarz,
a potem pobito go kijami. On dalej wysługiwał się okupacyjnym władzom. Tak więc zastrzelono
go.”
„Tak więc zastrzelono go”. – Czy on udaje, że na tym polega patriotyzm, czy nie?
Że patriotyzm może być powiązany nawet ze zbrodnią „w okupowanym Lwowie”... To jest styl
języka, a więc i metafizyki szczegółowej, gestapo, SS, Wehrmachtu. Słońce zachodzi, jabłko spada
w ogrodzie, po co tu jeszcze tworzyć system pojęciowy, jakiś kopernikanizm, jakiś newtonizm,
skoro wystarczy konkret.
Zamordowany przez młodziaków Iwan Babij był człowiekiem doświadczonym i wyzbył się
typowego konkretystycznego rozumienia historii, które cechuje młodziactwo. Dyrektor najstarszego
gimnazjum ukraińskiego we Lwowie, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej, który zrozumiał ten
konflikt ukraiński– dążył do tego, co dla niemieckiej heurystyki jest niedopuszczalne.– Do ułożenia
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Portal finansowany przez polskie MSZ.
Autorka twierdzeń w statystyce i dowodów matematycznych, która obaliła twierdzenia w statystyce albo ich
dowody. AG, w młodości POP PZPR UJ, krytykował tę słynną metodę Einsteina dziwienia się, która układa całość,
ten językowo szlachetny termin namilczania się dr M. Zabierowskiej, wtedy uczennicy SP, który profesor A.
Wierciński przytaczał w swojej teorii antropologicznej umysłu ludzkiego: W teorii, że mózg dojrzewa, aż w 72 r.ż.
osiąga fazę ministra (fazę cesarską), ale u dzieci często faza cesarska może zaiskrzyć na sposób fal
adwansowanych, co byłoby dowodem zerwania ze zwykłym ewolucjonizmem materialistycznym. Na pewno ten
termin jeszcze lepiej określa sposoby operacyjne tego lepszego „do-widzenia” prawdy, o czym Einstein chciał
pouczyć tę cywilizację, że najważniejsze w nauce to dziwienie się. To wszystko układa się w jakąś rzeczywiście
całość; i jakby, powiedzmy, w anty-całość, skoro AG jest inicjatorem apelów i protestów przeciwko odwiedzaniu
grobu przez brata. (Oprócz autora, że „jeśli udaje się powiązać harmonijnie miłość macierzyńską albo braterskosiostrzaną z miłością erotyczną, to osiąga się nową, wyższą jakość miłości i związku”– np.
https://tvn24.pl/polska/hartman-wyrzucony-z-twojego-ruchu-za-tekst-o-kazirodztwie-sms-od-palikota-ra4733443411878 )
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stosunków z Polską drogą pokojową. Co więcej, Iwan Babij krytykował „patriotyzm” tameczny,
czyli banderyzm.
Wpis Kipianiego otrzymał tysiące polubień. Człowiek prosty widzi wszystko w kategoriach tak tak,
nie nie, nie odnosi faktu, konkretu do systemu, czyli go nie nebularyzuje. On operuje konkretami,
itemami, uderzeniami.
Wachtang Kipiani od lat propaguje neo/post-banderowską wizję historii. Za to ma własny program
historyczno-publicystyczny w stacji telewizyjnej ZIK, czyli nie tylko on choruje. Medal im.
Stepana Bandery itp.– to świadczy o chorym układzie. Jeżeli jest finansowany przez polskie MSZ,
to może jednak potrzebna jest i diagnoza i lustracja.
W. Konończuk: „Oto znany dziennikarz usprawiedliwia mord OUN na dyrektorze gimnazjum we
Lwowie. Oto materiał dla historyka Paula Johnsona.”
Jest to też materiał dla neurologów. Jakim sposobem w XII 2021, po dwóch latach 50 % narodu nie
rozumie fałszu konkretystycznego nienaukowego nie-systemowego technokratycznego zarządzania
COVID-em- 19? Uważam, że jedynym wyjściem jest model umysłu jako pakietu solitonów, czyli
fal nieulegających dyssypacji.
Przejawem konkretyzmu technokratycznego są negacjoniści, którzy w imię litery prawa
1. negują istnienie leków na koronawirusa i leczenie amantadyną, iwermektyną oraz setką innych
leków, i którzy zalecali zaś
2. blokowanie leków, przychodni, lasów i
3. czekanie na wzrost zakażenia (aby było uzasadnienie dla propagandy wyczekiwania na cudowny
eliksir) oraz
4. zalecali „leczenie” paracetamolem, remdesivirem i respiratorami.
6) Konkretyzm walki z COVID-19.
Wszystkie komunikaty, które rząd powtarzał wiosną 2020, od II 2020, miały u spodu pewien
impregnat. Jaki?– Te wszystkie komunikaty, które powtarzano latem 2020, a potem jesienią 2020.
Była to widoczna patologia, ale tylko metodolodzy byli w stanie to dostrzec. Metodologów jest na
świecie tuzin, z tego 90% w Polsce.
Otóż ci zaszczepieni, czy raczej zeliksirowani (nie są zachowane standardy określenia
szczepionki!), też chorują 14– a każdy, kto przeczyta komunikaty z r. 2020 to wie, że tak miało nie
być. Czyli rację miał złowrogi Jerzy Zięba, który przewidywał choroby C19 oraz inne.
„Pseudo-zaszczepieni” też chorują na 1. COVID-19 lub na podobną chorobę 15, grypopodobną 16
i na 2. inne choroby na skutek zażycia eliksiru– skoro od II 2020 rząd nawet nie uruchomił
laboratoriów, które by zobrazowały wirusa i porównały ze standardem. 17
14
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Mówi o tym prezydent Rafał Piech (XII 2021): „Czy prezydent RP Andrzej Duda i premier RP Morawiecki zdradzą
Polaków?” (wideo). Chyba nie trzeba ciągle wszystko udowadniać linkami.
„Dr Sucharit Bhakdi wyjasnia długoterminowe skutki szczepień przeciw C19 – to straszne co oni z nami robią!”
(wideo).
To przecież nie moja wina, ale rządu, że przez dwa lata „niedowidział” patogenu, bo zlekceważył sobie zadanie
zorganizowania laboratorium do dowiedzenia wirusa i zobaczenia tego przedmiotu, tej rzeczy, tego obiektu.
Mówię to jako kierownik Zakładu Stałych Fundamentalnych i Standardów w Instytucie Metrologii Elektrycznej
w Politechnice Wrocławskiej, jako autor wielu raportów wydanych w Instytucie Metrologii Elektrycznej, a w tym
kilkuset stronicowej nowej teorii obłoków i zegarów oraz rozwoju.
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Każde inne gadanie (kopiowanie) o Covid – 19 jest czcze.
XII 2021: Z powodu wadliwej służby zdrowia i braku leczenia katarowych zakażeń rząd może
ogłosić obostrzenia. Tymczasem rzekomo nieistniejące leki na zakażenia
1. wstrzyknięte w pseudoszczepionkach,
2. transmitowane na skutek wstrzyknięcia,
3. około-grypowe (brak izolowania wirusa i porównania ze standardem),
4. indukowane spikesaami (kolcami, prionami) tylko wzmagają (generują) pandemię, która dopada kolejnego szcze(RNA)pionkowca. Jak mówi
złowrogi J. Zięba – „zaszczepieni nie powinni być wpuszczani do samolotu”. Przecież nie
powiedział tego, bo koncern mu zapłacił. Przeciwnie. Kiedy to powiedział? 7 I 2022. Jest
zadokumentowane w nagraniu. W I 2022 jesteśmy o tym przekonani. Wsiada 160 pasażerów do
samolotu, wszyscy zdrowi i po 8 godzinach lądują – wszyscy chorzy. Pasażerowie są wściekli.
Jakim prawem. Mamy zaświadczenia o szczepionkach, wszyscy, mamy zaświadczenia
negatywnych testów. Ale on – analityk J. Zięba– to powiedział przecież już dwa lata wcześniej,
w lutym 2020. Niemożliwe?– A jednak tak. To on powiedział (II 2020), że po zaszczepieniu ofiary
tego eksperymentu będą fabryką patogenów i będą siać chorobę. Za mniejsze dokonania przyznaje
się Nobla ...
Oczywiście, wpisywanie w karcie wypisowej choroby – covid-19, nie następuje na skutek
wyizolowania wirusa i porównania ze standardem, jak to postulował od II 2020 złowrogi Jerzy
Zięba, może nawet bardziej złowrogi niż minister Antoni Macierewicz, czy od wiosny 2021
złowrogi Grzegorz Płaczek, nie mówiąc o niesłychanie szkodliwym złowrogim ks. Franciszku
Płaczku, który jakimiś wyciągami leczy, w Bożym Sanatorium, skutki pierwszej dawki eliksiru.
Naukowcy, niektórzy zasługują na Nobla (rząd marnuje kolejne okazje 18), mówią rządowi i jakże
ograniczonym profesorom doradcom19 , od lutego 2020, że wirus wywołujący Covid-19 zapewne
istnieje, skoro rząd tak zapewnia, ale jednak rząd powinien to potwierdzić około maja 2020,
dać standard w postaci jego wyglądu i porównywać wirusy chorych ze standardem. To jest
elementarne, obowiązkowe, tak podpowiada każdy kierownik Zespołu Stałych Fundamentalnych
i Standarów w Instytucie Metrologii Elektrycznej.
Dziwne jest to, że jednak nie jest tak i że zdaniem rządu jest to podejście naukowe, a nie
podejrzane. I to wielce podejrzane. Temu należy się dziwić. Co ciekawe temu się nie dziwią
posłowie i profesorowie rządowi.20
Jest to groźny objaw, a jak się oficjalnie podaje – można sobie wirusa całkowicie lekceważyć i go
nie widzieć w urządzeniach laboratoryjnych.
Z drugiej strony rząd już nie zaprzecza, że mamy do czynienia z pandemią zgonów nadmiarowych
w wyniku błędów, polegających na zablokowaniu ludziom dostępu do amantadyny, iwermektyny
18

19

20

W oparciu o analizy naukowców rząd powinien do Nobla z ekonomii zgłosić złowrogiego Jerzego Ziębę, za zmianę
asortymentu w tysiącach aptek; jego rady z lutego 2020 przysporzyłyby Polsce tryliony euro.
Którzy nie zostali zweryfikowani, ponieważ minister A. Macierewicz zweryfikował w r. 1992 posłów, w r. 2005 –
WSI, w r. 2015 – generałów, natomiast TK zablokował lustrację profesorów wprowadzoną przez Prezydenta
(profesora). Inna sprawa, że wszyscy doktorzy, którzy po przysiędze doktorskiej nie wystąpili z organizacji
zbrodniczej jak PZPR itd. – sami się zlustrowali. „Jak PZPR itd.”– tu chodzi o WSW, WSI, KGB, GRU itd.
Przecież to SB zabiło bł. i przyszłego św. Jerzego Popiełuszkę.
Czyli wychodzi na to, że niezweryfikowani.
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oraz dostępu do mediów istnych geniuszy, którzy w lutym i od lutego 2020 wskazywali jak
całkowicie w tydzień uniknąć pandemii, kalejdoskopu nieszczęść w r. 2020 – 2025, a nawet na sto
lat do przodu (białka kolca, spikesy, priony wywołują choroby) oraz wykazywali błędy profesorów
niezlustrowanych, rządowych. 21
Tylko geniusz wskazywał w lutym 2020, że
1. pandemia jest sztuczna,
2. łatwo jest ją w lutym 2020 zlikwidować,
3. realizuje cele zupełnie inne niż się podaje, wskazywane od lat przez syna królowej, Klub
Rzymski.
4. Nikt nie wątpi w zakażenia i nazywanie geniuszy wątpiącymi w pandemię jest insynuacją.
5. Geniusz wprost mówi, że już w lutym (2020) można było całkowicie zlikwidować tzw.
pandemię, w istocie sztucznie ciągle podtrzymywaną.– Wyznał to Horban 22, ale
społeczeństwo trzeba uczyć metodologii, czyli humanistyki (innej niż pospolicie rozumianej).
7) Nieoperacyjność języka stosowanego przez politologów i prawników– z wyjątkiem
geniuszy.
Wielu pro-eliksirowców skruszyło się, ale nie umysły niezdolne do przeczytania maleńkiej
książeczki Einsteina „Istota teorii względności”. Umysły sortu Krystyny Jandy.
Każde obustronne zapalenie płuc powinno być sprawdzone co do istnienia SARS. Nie jest nawet
tajemnicą poliszynela, że leczenie amantadyną i iwermektyną jest uznawane przez zwolenników
pandemii (cóż musimy stosować język codziennościowy) za super-nieskuteczny lek na Covid-19.
Oni – niezweryfikowani koncernowi profesorowie– wprost mówią, żeby nie podawać skutecznych
leków na tzw. Maurycjusza lub „wiadomo co”, czyli COVID-19. Nic to nie mówi? Samo
wspomnienie COVID-19, szczepionka wywoływało atak cenzury i dlatego ludzie mówili na
szczepienia keczap, keczapowanie, wiadomo co… To pokazuje całkowite bankructwo języka ahumanistycznego, technokratycznego, całkowitą nieoperacyjność języka stosowanego przez
politologów i prawników (z wyjątkiem Leibnizów, geniuszy).
Zwolennicy narracji zabraniającej leczenia mówią często o testach ujemnie dodatnich albo dodatnio
ujemnych. I tak było miliony razy, np. w przypadku odsunięcia polskich narciarzy w r. 2020;
dopiera interwencja premiera wykazała, że one były wierutnym kłamstwem. Czy to możliwe, że
posłów i tych co się zaszczepili to niczego nie nauczyło?
8) Metodologiczne podstawy cywilizacji polskiej.

21

22

To w lutym 2020 mówił złowrogi J. Zięba i żaden inny lekarz tego nie potrafił nawet pojąć. Ale to było
przekonujące dla metodologa nauk. To było w lutym 2020 absolutnie genialne. Za to tylko co powiedział w lutym
2020, rząd powinien zgłosić metaanalityka medycznego, inż. J. Ziębę, do Nobla. Za to, że nie ponieślibyśmy straty
tryliona euro. Za to, że złowrogi analityk jest wart trylion euro. Żaden doradca rządu (oficjalny, bo jeszcze są inni)
nie był wart tryliony razy mniej euro, 1 euro.
Natomiast wprost o tym mówią lekarze jak Basiukiewicz, Martynowska, Sienkiewicz, Martynka, Kuna, Czerniak
Bodnar, Zbigniew Hałat. Jest wyraźna nadwyżka śmierci typu dr-a Wojciecha Serednickiego, lat 52, konsultanta
wojewódzkiego do spraw COVID-19. Anastezjolog nagle umiera po trzeciej dawce na tzw. koincyndencję.
Z narracja rządową całkowicie nie zgadzają się dane przytaczane przez dr-a Piotra Witczaka. Jan Pospieszalski
w licznych wystąpieniach w mediach narodowych: „Nawet komuna nie wprowadziła takiej cenzury jak PiS”. Poseł
Braun na YT, bitchute. Podobnie Wojciech Sumliński.
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Wszystkie problemy służby zdrowia od „pandemii” zostały wygenerowane przez brak
analizy humanistycznej pojęć i zdań kopiowanych (od II 2020) z Zachodu. Analizy
w sensie polskiej szkoły metodologii nauk.
Humanistyczna analiza pojęć kopiowanych od II 2020 przez rząd zajęłaby objętość monografii. To
jest tak jak przez 17 lat z GW. Żeby ten język wyprostować, to należało od r. 1989 wydawać kontrGwo tej samej objętości. Dzień w dzień. 17 lat? Nawet więcej– 27 lat.
Już sam fakt przemianowania w III RP służby zdrowia na ochronę zdrowia powinien stanowić
podstawę tej nowej analizy. Należy rozważyć zmianę nazwy obszaru ministerstwa zdrowia (służba
zdrowia), przyczyny tej zmiany, skutki zmiany nazwy, a w tym, czy taka zmiana nazwy nie
pogorszyła służby zdrowia.
Zmiana języka w r. 1989:
1) spowodowała szok w postaci nagłych, niczym nie uzasadnionych, skokowych wzrostów kilkuset
procentowych samobójstw, gruźlicy, emigracji wewnętrznej i zewnętrznej, schizofrenii, wyjątkowo
okrutnych mordów, mordowania aniołków przez przez aniołki (mordy między nastolatkami i
poniżej 10 lat), sadyzmów, autyzmów i przejawów cynizmu autystycznego 23. Nastąpił rozwój tzw.
syndromu Sztokholmskiego-Mazura, czyli przejście bojowników na stronę tych, którzy
wyaborcjowali społeczeństwo z ekonomicznych źródeł utrzymania. 24
2) Skokowa zmiana języka i znaczeń setek słów w III RP, podporządkowana filtracji rynkowej
(z chaosu porządek) doprowadziła do rozważania możliwości wykorzystywania przewagi
kierownictwa nad pracodawcami (zwanymi pracownikami) i okazywania pracownikom pogardy ich
godności w rozumieniu wyszyńskizmu, homilii Jerzego Popiełuszki (JP), dekady systemu
Solidarności’1980-89, w rozumieniu systemu JPII/JPS.– Często stosowany termin cytuję:
>> karnawał „S” <<– nie jest odpowiedni. Ani karnawał, ani "Solidarność" w cudzysłowie („S”).
Na pewno nie karnawał. To infantylne wyrażenie, które nie chwyta procesu 1980-89. Druga sprawa
to „S”. Otóż język polski jest dość pojemny i "Solidarność" w cudzysłowie powstała po r. 1989,
podczas okrągłego stołu. Wspomniane tu wyrażenie nawet stosowane przez historyków
"Solidarność" w cudzysłowie (1) jest pojęciowo dość bliskie solidarności słownikowej (2). Jest to
wyjaśnione w serii Kosmos-Logos. Natomiast do r. 1989 była Solidarność bez cudzysłowu (3),
całkowicie odmienna w stosunku do, po pierwsze, "Solidarności" w cudzysłowie (1) i, po drugie,
w znaczeniu słownikowym (2). To są trzy rzeczy osobne pojęciowo. Różnice zatarł okrągły stół,
czyli polski oddział Smierszy (WSW), który nienawidził Solidarności 1980-89 bez cudzysłowu
i zastąpił ją „Solidarnością” w cudzysłowie, pojęciowo zbliżoną do solidarności w znaczeniu
opisanym w słownikach. 25
Tzw. testy (one są sterowalne) w tzw. kierunku SARS-CoV-2 (już dawno tego patogenu nie ma) są
niepotrzebnym kosztownym wynalazkiem (zastosowaniem, aplikacją), świadczą o braku
odpowiedzialności finansowej, gdyż lepiej byłoby rozdawać amantadynę, iwermektynę,
chydroksychlorchinę, Zn, Se, J, D3, C i sto innych. Pomijając ich zawodność jest to apartheid
i naruszenie całej etyki Jana Pawła II.
Ziemia przechodzi przez obłok neuro-wirusów, skoro posłowie, ministrowie wałkują branie pod
uwagę możliwości weryfikowania przez kierownictwo zakładu (od r. 1989 wadliwie nazywane
pracodawcą) stanu zdrowia pracodawców (czyli pracowników) na temat:

23
24
25

R. Klimek.
Np. krytyka heurystyki balcerowiczowskiej na stronę W. F. itd.
Te trzy osobne pojęcia świetnie rozumiała A. Walentynowicz i w podróżach do USA rozdawała „Kosmos-Logos”.
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1. Testowania w tzw. kierunku SARS-CoV-2, które nie jest testowaniem w tzw. kierunku SARSCoV-2 – już tu nawet tkwi błąd językowy, poznawczy całej cywilizacji bizantyjskiej kontra
cywilizacja polska. Cywilizacji polskiej nie dostrzegają przedstawiciele PSL, SLD, UP, tzw.
„lewica, SD, Nowoczesna, Zieloni (Kossakowski), KOD (Magdalena Filiks), RAŚ, Śląska Partia.
Z powodu braku zdolności żądają, nawet w XII 2021 (po 2 latach „pandemii”) segregacji
szczepionkowej, przymusowego szczepienia. 26
2. Składania informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2, który to postulat jest błędem
językowym technokracji, bazującym na niezdolności do zrozumieniu istoty poznania klasy De
revolutionibus orbium coelestium, niezdolności do samodzielnej analizy oraz weryfikacji.
3. I domagają się „szczepienia” przeciwko COVID-19 (kolejny błąd językowy, który został
wyprodukowany przez konkretyzm, niezdolność do szerokopasmowego analizowania faktów). Nie
maja więc żadnych analitycznych zdolności, a są posłami, dziennikarzami.
Posłowie nie zorientowali się przez dwa lata, przynajmniej do XII 2021, że ich wałkowanie
przymusowych szczepień i segregacji wynika z braku jakichkolwiek skłonności umysłowych do
humanistyki rozumianej nietechnokratycznie, czyli w sposób anty-materialistyczny, antymarksistowski (eh, używam tego terminu, bo media go używają, ale ostrzegam: marksizm odrzuca
ingerencje inżynierii farmaceutycznej w aparaturę mitochondrialną).
Wałkowanie tego pospolitego i „łatwego” tematu (1-3), w istocie przez płaskie umysły posłów
(euklidesowe, jak mawiał Dostojewski), wskazuje, że mówiąc w ich języku (zwolenników
kłamstwa i segregacji), należałoby ich delegować do pracy poza Sejm, do innego rodzaju prac, tak
jak właśnie chcą to wprowadzić dla innych i dlatego to nieustannie wałkują. 27
Żeby po 2 latach nie potrafić zrozumieć: „Mamy dowody naukowe, że to co w naszym organizmie
się wytwarza pod wpływem tej tak zwanej szczepionki to jest silna toksyna, która zabija”. „Ta
szczepionka zmusza organizm do wytwarzania silnej toksyny, dopiero na tę toksynę ma zareagować
układ odpornościowy”. Ta „toksyna może zabić nawet za 10 i 20 lat”. „Ta toksyna niszczy enzymy,
które monitorują DNA”. TVPOLSKA.Pl – Jerzy Zięba (5 I 2022). wolnosc.tv.
J. Zięba, 5 I 2022: „Studiuje te zagadnienia ponad 20 lat i nie mogę się nadziwić już dwa lata.
Powiem na skróty, w języku codziennym, tak: trzeba mieć kiełbie we łbie, że szczepić własne
dziecko”. Potwierdzają to prof. A. Burchardt, prof. Walter Lang, dr Peter Schirmacher i stu innych.
Por. https://www.pathologie-konferenz.de/28– Przerażające obserwacje zniszczonych narządów po
śmierci zaszczepionych.

26

27

28

Krytykują rząd PiS. B. Nowacka, Trzaskowski (49.0% w wyborach na prezydenta), Marek Borowski, Ujazdowski,
Migalski, Kidawa-Błońska, Dutkiewicz, Schetyna, Piekarska, Eugeniusz Czykwin, Sylwia Spurek, Joanna Mucha,
Thun, Cezary Tomczyk, Borys Budka, Lubnauer, Tomasz Grodzki, Ireneusz Raś, Tadeusz Ferenc, Riad Haidar.
Napieralski, Paweł Kowal, Tusk, Szłapka, Poncyliusz, Tomasz Zimoch, Piotr Adamowicz, Władysław
Kozakiewicz.
W tej analizie przekroczyłem wielokrotnie objętość preferowaną przez historyka dobrej zmiany i PiS –
najsłynniejszego historyka rewolucji 2015, Andrzeja Nowaka, więc może czym prędzej zakończę ten rozdział.
PiS chce przegrać wybory? Mec. Anna Kubala: Pobili mnie za brak maseczki! Wywiad u Experta w Bentleyu
(wideo) wolnosc.tv. „Lekarka ujawnia ciężkie NOPy, które opisują lekarze między sobą na zamkniętej grupie”
(wideo), 18 XIII 2021, wolnosc.tv. Tylko dla lekarzy.pl. „Lekarze mówią, że nie zgłaszają śmierci ani NOPów.
Jedna lekarka nie zgłosiła kilka zgonów po szczepieniu. Lekarze są sprzeczni, nie kojarzą faktów. Boją się
powiedzieć, że król jest nagi. Zero empatii. ” „Lekarze dziwią się skutkom szczepienia, są wstrząśnięci NOP-ami,
mówią o wzroście NOP-ów, ale chwalą się, że je ukrywają. Nie potrafią wytworzyć spójnej wizji swoich
obserwacji, wszystko jest u nic nieposkładane”– cytuję wypowiedzi lekarki z pamięci.
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i Znajduję w literaturze linki, które stanowią pewien elementarny materiał empiryczny.
I) Marek Sobolewski on Twitter: "I wreszcie coś dla wygaszenia emocji. W październiku więcej zakażeń tam gdzie
mało szczepień, w listopadzie status quo, a w grudniu na odwrót niż w październiku (z nieco wyraźniejszą korelacją). I
o co tu się kłócić? Naturalny cykl transmisji wirusów i tak jest naturalny. https://t.co/14ZOPVZKRs" / Twitter
X 2021, wskazuje na brak związku wyszczepienie – zakażenie w X, XI, XII 2021.
Tymczasem ten argument można wzmocnić: Z powodu dużego napływu ludzi zza Buga do Lubelskiego jest słaba
korelacja ujemna, r = -0.33 (p=0.2) między słabo zaszczepionymi (40.5 % zaszczepionych w podkarpackim) vs bardziej
zaszczepieni (lubuskiego, dolnośląskie, czyli 57.5% zaszczepionych).
Gdyby nie napływ do lubelskiego i podlaskiego zza Buga korelacja byłaby słaba dodatnia, r=0.2 i im więcej
(procentowo) zaszczepionych, tym więcej procentowo zakażeń na bardzo słabym poziomie zależności.
XI 2021: r= 0.1 (p=0.70) między słabo zaszczepionymi (podkarpackie, 40.5%) vs silniej wyszczepionymi (lubuskie,
dolnośląskie, 57.5%), ale bez woj. lubelskiego byłaby silna korelacja, ok. r=0.4 korelacja– korelacja od 40.5 %
zaszczepionych (podkarpackie) do mazowieckiego (58% zaszczepionych).
XII 2021: dość silna zależność r=0.63 (p=0.01) dla podkarpackie (40.5% zaszczepionych) vs mazowieckie
(+pomorskie, lubuskie, dolnośląskie) ok. 57 %.
Nie chodzi o wygaszanie emocji, których nie ma. Nie można powiedzieć, że w październiku więcej zakażeń, tam gdzie
mało szczepień. Raczej lekko odwrotnie. Nie można powiedzieć, że w listopadzie status quo – raczej lekko odwrotnie.
W grudniu silniejsza zależność niż w październiku (z wyraźniejszą korelacją). Dane z X, XI i XII wskazują, że rząd nie
ma racji.
II) Michael Yeadon– wiceprezes i główny naukowiec firmy Pfizer przez ponad 16 lat, założyciel ponad 30 start-upów
farmaceutycznych: Source (and mirror/download links): https://planetlockdownfilm.com/full-interviews/ .

III) Dr Francis Boyle przez dziesięciolecia zajmował się zagadnieniem broni biologicznej, podejrzewa, że COVID-19
jest zmodyfikowanym (uzbrojonym) patogenem, który mógł uciec z instytutu wirusologii (4 poziom bezpieczeństwa) w
Wuhan, który został stworzony w celu badania koronawirusów i SARS. https://www.cda.pl/video/7117747db
IV) Dokument o pochodzeniu wirusa z Wuhan. Film „Tracking Down the Origin of the Wuhan Virus” przedstawia
dowody zaprojektowania COVID-19 przez tzw. naukowców, jako broń https://www.cda.pl/video/5213076ee
koronawirus sars-cov-2– Tracking Down the Origin of the Wuhan Virus
Francuski najsłynniejszy wirusolog, noblista (Nobel z medycyny w r. 2008), Luc Montagnier: „Wirus SARS-CoV-2
pochodzi z laboratorium i jest wynikiem próby wyprodukowania szczepionki przeciwko wirusowi HIV”. Linki: Luc
Montagnier, światowej sławy wirusolog twierdzi, ze koronawirus powstał w laboratorium.
https://www.cda.pl/video/519188420; https://youtu.be/0iE9DCGnk-s https://www.cda.pl/video/82434478f
https://www.cda.pl/video/8469744ab
koronawirus powstał w laboratorium (Luc Montagnier zdobywca Nagrody Nobla)
Luc Montagnier, odkrywca i badacz wirusa HIV (Nagroda Nobla za badania empiryczne i analizy teoretyczne w
wirusologii): „Ten coronawirus powstał w laboratorium”– https://www.cda.pl/video/519189695
Informacje w mediach światowych mają za zadanie być źródłem dezinformacji, są celowo nacechowane emocjami,
realizują plan nienaukowego grania na emocjach, sieją dezinformację panikę.
V)Michael Yeadon– wiceprezes i główny naukowiec firmy Pfizer przez ponad 16 lat, założyciel ponad 30 start-upów
farmaceutycznych: Source (and mirror/download links): https://planetlockdownfilm.com/full-interviews/ ;

Ostatnie ostrzeżenie dla ludzkości od byłego wiceszefa i naukowca firmy Pfizer dr Michaela
Yeadona NAPISY (cda.pl)
VI) Demonstracje są zabronione pod pretekstem pomocy w rozpowszechnieniu … epidemii.
https://www.cda.pl/video/8774538a1
Szach Mat dla Ludzkości (Lektor PL) NWO
Częste w mediach wyśmiewania czipów RFID przez ludzi konkretystów są sposobem sterowania; istnieją katalogi
linków, https://www.cda.pl/video/6711944f8
TVN o chipowaniu ludzi (chip RFID, NWO) ; https://www.cda.pl/video/5265033aa
https://www.cda.pl/video/71592940d
czipowanie ludzi wiadomosci tvp
VII) Twórca i wynalazca szczepionki-RNA, dr Robert Malone, objaśnia działanie produktu pseudoszczepionki, który
nie spełnia definicji szczepionki. Objaśnia mechanizm uszkadzania funkcji szpiku kostnego, organizmów kobiet, np.
jajników, powstawanie ryzyka chorób pochodzących od szczepionki. https://www.cda.pl/video/7768975f9
Wynalazca szczepionki mRNA wyraża niepokój

VIII) Ann Bressington, Członek Rady Ustawodawczej wyjawia plan depopulacji, objaśnia plan plandemii (Agenda 21),
dyktatury Nowego Porządku Świata, w ostrej niezgozie z narracją
https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Nowe-obostrzenia-Co-dalej-z-nauka-stacjonarna-Niedzielskidecyzje-prawdopodobnie-w-srode-lub-piatek,228305,14.html?
utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=
AUSTRALIJSKA POLITYK OSTRZEGA PRZED PLANAMI DEPOPULACJI ORAZ NOWYM PORZĄDKIEM
ŚWIATA (LEKTOR PL) NWO
https://www.cda.pl/video/846975639
Jesień 2020: Czy prawica amerykańska to jasnowidze?– PANDEMIA potrwa przynajmniej do końca 2022. Najnowsze
dokumenty, IMF i G20 ; https://www.cda.pl/video/86829693b
Prezydent Duda, jako źródło, 2021: „Wśród moich kolegów, były takie sytuacje, że się szczepili i bardzo ciężko
przechodzili grypę. Uznałem że nie ma to sensu, po co eksperymentować na sobie, po co brać jakieś iniekcje do
swojego organizmu a potem i tak to nie przynosi efektu i człowiek i tak ciężko choruje”. „Prezydent: miałem różne złe
doświadczenia ze szczepieniem przeciwko grypie” https://www.cda.pl/video/8268170b6
SHC014-CoV screen official page Wuhan Institute of Virology (coronavirus sars-cov-2 covid-19)
https://www.cda.pl/video/52893159f
Onet celowo usuwa artykuł z 2009 roku ze swojego archiwum, w którym dziennikarz dokumentuje wprowadzenie
NWO, jako fragment narracji o zaplanowanej pandemii. Onet jako źródło lansuje nienaukową nieuczciwą niemoralną
narrację o koincyndencji. Tzw. Nowy Porządek Świata miałby zdaniem dziennikarza onetu (autora usuniętego przez
onet artykułu) być realizowany przy pomocy kopiowania fraz o zaistnieniu pandemii, która by uzasadniała depopulację
i zniszczenie gospodarek narodowych, a więc istota transformacji miałaby inny charakter, jeśli się spojrzy od strony
depopulacji– https://www.cda.pl/video/67977389f
Radio Wnet: „Koronawirus to broń biologiczna. Dr Hałat: „Wirus ma pewne modyfikacje genetyczne, które mają
zastosowania bojowe do walki z narodami” https://www.cda.pl/video/5171796e5
Koronawirus to broń biologiczna? Dr Hałat: Ma modyfikacje genetyczne, które mają zastosowania bojowe
Kard. Juan Sandoval Íñiguez– o pandemii, NWO, rządzie światowym i jednej światowej religii
źródło:https://gloria.tv/post/TVodJ6bFcpWD3y8TNpLWNJcPU
Kard. Juan Sandoval Íñiguez– Jedna demoniczna światowa religia i rząd
ard. Juan Sandoval Íñiguez– o pandemii, NWO, rządzie światowym i jednej światowej r
W Lublanie tysiące osób na ulicach, aby okazać sprzeciw wobec szczepienia i polityce zdrowotnej tamtejszego rządu.
Policja walczy z ludźmi.
https://wiadomosci.wp.pl/strajk-przeciwko-obostrzeniom-covid-19-w-slowenii-starcia-z-policja-6690795251030688a
https://www.cda.pl/video/8716947f1
5. 10. 21 Słowenia. Tysiące osób protestowało przeciwko restrykcjom sanitarnym w Lublanie
2. 10. 21 policja australijska policja pacyfikuje pokojową demonstracje
https://www.cda.pl/video/8690520f6
pacyfikacja protestu przeciwko restrykcjom– brutalny atak policji na kobietę w Melbourne, Australia
https://www.cda.pl/video/85733529d
https://youtu.be/I1jGKsIAT9w
Brutalność policji– Australia– protesty przeciwko przymusowi szczepień i segregacji 2021
https://www.cda.pl/video/6698465d7
Australijska policja brutalnie atakuje 70-letnią kobiete podczas pacyfikowania protesu
Bill Gates– światowy program depopulacji, szczepionki https://www.cda.pl/video/6698465d7
Dr Katarzyna Ratkowska: https://www.bitchute.com/video/reNwgJFZY0iq/

