COVID-19, pandemia a Program Odbudowy Zdrowia, błędy
EEC’2021 i inne. O rewolucji wieloczynnikowej drugiej
dekady XXI wieku. Cz. VII
1) Niedopuszczalny eksperyment z punktów widzenia religijnego i materialistycznego.
1. Tło naszej tezy o zarządzaniu pandemią.
a) Od lutego 2020, czyli od czasów nastania pandemii (lub wprowadzenia plandemii) zjawiła się
niewola, wszak wolność musi być oparta na prawdzie w życiu publicznym, której nie ma
w obszarze COVID-19. Media stały się narzędziem przemocy covidowej. 1
b) Warto tu pamiętać o tym, że tylko Jan Paweł II uważał, że mimo powstania kapitalizmu, nowego
systemu (od okrągłego stołu), naród polski nie ma wolności. Rząd tak nie uważał … Racja nie
leżała po stronie rządu. Dziś, w sprawie pandemii, rząd też nie ma racji. Jan Paweł II wyraźnie
kierował się tym, że majątek jest lekkomyślnie zarządzany przez kapitał. Że media to ukrywają.
c) Gdyby nie to, że rząd kopiuje wypowiedzi z innych państw, to można by powiedzieć tak jak to
sobie mówimy na skróty, że niczego Polacy się nie nauczyli. Pandemia jest błędnie zarządzana.
Wielki majątek zdrowotny jest lekkomyślnie zarządzany przez … kapitał.
d) WSW, czyli polski oddział Smierszy utworzył nowy język, który ukrywał prawdę o zarządzaniu
gospodarką. Jan Paweł II to przeczuwał. Wołał, krzyczał. „To jest moja Matka, ta Ojczyzna! To są
moi bracia i siostry! I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw,
zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie boleć! Łatwo jest zniszczyć,
trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!” Apelował. 2
Błagań Jana Pawła II nikt nie usłuchał. Już (ponad dwa lata po okrągłym stole) nie było
Solidarności, nastała „Solidarność” w cudzysłowie, której blisko było do słownikowej solidarności.
(W języku polskim są już trzy Solidarności, a to Solidarność bez cudzysłowu, „Solidarność”
w cudzysłowie i słownikowa solidarność).
e) Wszystko to przypomina pandemię. Kapitał utworzył podczas pandemii pewien sposób
mówienia o pandemii. Nie był to nowy nowy język, tylko ten, który który ukrywał prawdę
o zarządzaniu gospodarką. Jan Paweł II dziś by wołał, krzyczał tak: „To jest ludobójstwo. Naród to
moja Matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie
podchodzicie do sprawy zdrowia, zrozumcie, że sprawy choroby nie mogą mnie nie obchodzić, nie
mogą mnie boleć! Łatwo jest zniszczyć populację, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono
zdrowie Polaków! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!” Jeśli kler wtedy milczał, to może teraz
– nauczony doświadczeniem – już by nie milczał. Lecz nie ma komu tego powiedzieć. Wszyscy są
sterroryzowani.
Wyjątki są. Po sto razy dr Paweł Basiukiewicz dowodził, że leczenie z pomocą szmatek na twarzy,
zakazy spacerowania, lockdowny itp. są medycznym błędem. Represjonowany przez Izbę Lekarską.
Wykazywał, że informacja o możliwych powikłaniach jest ukrywana, że rząd nie chce dopuścić do
rzetelnej debaty publicznej.
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28 V 2021 dopiero pod naciskiem lekarza przeciwko koronawirusowi zaszczepiło się 19 piłkarzy. Na drugi dzień
czterech nie było w stanie wyjść na boisko – Robert Lewandowski, J. Moder, A. Milik, K. Jóźwiak.
1991. Apelował do rządu pośród szalejących na niebie piorunów. Lecz nikt z miliona się nawet nie przeziębił.
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f) Rząd od r. 2015 mówi wiele o Ewangelii, Janie Pawle II, Jerzym Popiełuszcze (JP), Solidarności
(S), ale nawet nie wie, że odstępuje od systemu społ.ekon. JPII/JPS. 3 Głoszone przez Kościół tezy
epoki JPII/JPS w wierze i miłości wykorzystał T. W. Oskar, aby ośmieszyć zasady przypisane
Jezusowi Chrystusowi. Wykazuje się, że w UE drastycznie zaniżano liczby zgonów „po ukłuciu”.
W maju 2021 zmarł pierwszy w Anglii ukłuty (8 XII 2021) zwycięski bohater koncernów.
Dr Basiukiewicz wskazywał, że wprowadzenie nauczania zdalnego było epidemiologicznym
błędem. Ścisły lockdown w r. 2020 to straty ekonomiczne co najmniej miliard złotych dziennie.
Błędem było takie zamykanie szkół, placów zabaw, boisk, natomiast nawet samodzielnych
pedagogów sterroryzowano zamiast ich nagrodzić.
2. Teza: Wszystkie wypowiedzi rządu od lutego 2020 są radykalnym materializmem wobec
religii i … materializmu.
Medialna administracyjna cała Opcja Simona nie chce dostrzec, że od lutego 2020 ma
niepowtarzalną lekarską szansę zostania uczniem Chrystusa w Ewangelii. Od lutego 2020 nie ma
nawet dopuszczenia dialogicznej moderacji interpretacji wypowiedzi rządu kierowanych przez
doradców. Wszystkie wypowiedzi rządu są naznaczone wyraźnym niedopuszczalnym doktrynalnym
radykalnym materializmem i relatywizmem wobec
a) religii, religijności, całego systemu JPII/JPS
i
b) jakiejkolwiek materialistycznej spójnej koncepcji ewolucyjnego pochodzenia życia.
3. Miliony zdań od lutego 2020 w jednym zdaniu.
Lansowana od lutego 2020 simonowa droga medyczna, oświadczenia co do „leczenia”
szczepionkamichoroby covid-19 stanowi przykład
- systematycznego upartego powtarzalnego (1),
- metodycznie wybiórczego i mylącego (2),
- celowego proponowania radykalnej rewizji Judymowskiej postawy Żeromskiego (3),
- rewizji sposobu w jaki Karol Wojtyła rozumie misję lekarza, leczenia, za którą życie dał jego brat
Edmund (4),
- rewizji zasad weryfikacji wiedzy podanych w medycznych „stylach myślowych” lwowskiego
lekarza Ludwika Flecka na temat natury rozumienia i leczenia chorób, relacji a) rozumienia
choroby z b) nauką (5),
- nie mówiąc o Bożym Objawieniu o życiu i pochodzenia życia, ani o poglądach materialistów,
marksistów, dialektyków (6).
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M. Zabierowski, Uczestnictwo i odpowiedzialność – cz. 3, Co Drugi Tydzień 5 (126) (1997) 6-7, Czasopismo
Dolnośląskiej Solidarności, Wrocław 1997; ISSN 1426-6857; Uczestnictwo i odpowiedzialność – cz. 4, Co Drugi
Tydzień 7 (128) (1997) 6-7; Rozmowa z Anną Walentynowicz, Studentka 1 (20) (1997) 4-5, Biuletyn Studentów
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997; ISSN 1234-3013; Tajemnica solidarności, cz. VI, Studentka 1 (20)
(1997) 7; Tajemnica solidarności, cz. VII , Studentka 3 (22) (1997) 11; Tajemnica solidarności, cz. VIII,
Studentka 4 (23) (1997) 3; Tajemnica solidarności, cz. IX, Studentka 5 (24) (1997) 7; Tajemnica solidarności,
cz. X, Studentka 6 (25) (1997) 11.
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Oto to jedno zdanie. Księżniczka tymczasem jeszcze mi przypomina rzecz ważną – życie wieczne.
Zatem dodaję: Wszystkie oświadczenia rządu od lutego 2020 (bożkiem 4 stały się koncerny
covidowe, te od szczeRNA 5) godzą w słowo życia wiecznego (J 6, 68).6
4. Ukłucie jest etycznie niedopuszczalnym eksperymentem. Ani w wojtylizmie, ani
w materializmie ewolucyjnym nie wolno randomizować cierpienia. Co jest celem narzucania
(od II 2020) ideologii zaszczepienia? – Odp.: Zysk przez zastąpienie leczenia covid-19.
Uznana ontologia bytu (życia) społecznego zawsze przebija się potem na poziom zarządzania, na
poziom rozporządzeń, na poziom języka, mianowicie te wszystkie zachęty do pobrania szczeRNA
(że dostaniesz extra-prawa, że wygrasz milion) są niemoralne, ale twórcy tych zachęt tego nie
widzą. Jaka ontologia takie zarządzanie. Stąd infantylne loteryjne propozycje powiązania zdrowia,
szczepienia z losowaniem nagród.
Twórcy powiązania życia z loterią nie widzą tego, że ponieważ ukłucie jest eksperymentem to nie
wolno celowo (sztucznie) randomizować cierpienia, zdrowia, choroby, śmierci, życia przez
narzucanie (od II 2020) ideologii zaszczepienia, której celem jest zastąpienie leczenia. Nie
rozumieją tego, to po prostu zbyt trudne, wymaga wiedzy, dedukcyjnej, abstrakcyjnej,
humanistycznej uściślającej nauki ścisłe, więc randomizują.
5. Praktyka. Tresura od II 2020. Rząd boi się metod z Obserwatorium Astronomicznego.
W wyniku tresury (od II 2020) jako społeczeństwo jesteśmy święcie przekonani, że objęcie ludzi,
matek, pracowników szczepieniami w miejscu pracy i poza tym miejscem przyniesie korzyści
uchronienia się przed chorobą covid-19 i stłumi pandemię. Tymczasem pandemię w Przemyślu
w znacznym stopniu stłumił sam jeden dr Bodnar. Prawdziwe dane i fakty w obszarze "pandemii"
są tak przerażające dla rządu, że rząd boi się metod z Obserwatorium Astronomicznego
jerzyzieba.com oraz lekarzy klasy Jaśkowski, Czerniak, Basiukiewicz, Bodnar, Hałat, Martyka,
Majewska, Mikovits i stu innych. – Starannie ich cenzuruje i wycina, a więc w rozumieniu
ekonomicznym ideologii UPR (UW, SLD, AWS, GW i całego układu polskiego oddziału Smierszy)
obawia się ich jako konkurencji! Gdyby za tą opcją „anty-szczeRNA” nie stała prawda, to rząd nie
nasyłałby policji, prokuratorów, funkcjonariuszy różnych służb (np. Izb Lekarskich, Sanepidów,
you tube) np. lek. Huberta Czerniaka, dr-a Jaśkowskiego itd., czy na astronomiczny katalog
jerzyzieba.com.
6. Kadra umysłowo zdestabilizowana.
Rząd doprowadził do histerycznych zachowań wszelkich dyrektorów, prezesów, ministrów, np.
minister A. (V 2021). Pracownicy tracą orientację, sieci szczeRNA wykorzystują to, że ludzie nie
mają zmysłu metodologicznego, czyli humanistyki, która uściśla fakty i konkrety i pracownicy chcą
się zapisać na szczepienie, nawet jeśli tego nie chcą. I to jest miarą dezorientacji.
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V 2021: covidianizm proponuje milion do wygrania za poddanie się ukłuciu. Ontologia zawsze przebija się na
poziom zarządzania. To niemoralne, ponieważ ukłucie jest eksperymentem, nie wolno zaś randomizować
cierpienia, zdrowia, choroby, śmierci, życia.
Ludzie szukają ratunku przed kłamstwem TVP, TVN. Mariusz Piotrowski walczy ze świrusem chodząc na
pielgrzymki. Trudniej jest służyć ślęcząc nad artykułami na temat covidu, po to, aby wszystko po tysiące razy
sprawdzać i zyskać narzędzia chronienia ludzi przed chorobami, a nawet śmiercią.
Dziękuję za słowa przypomnienia o tym mgr M., pomocnej dłoni dla fizyka K. Morawieckiego.
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Zapewnia się ogłupiałych już (od II 2020) ludzi, że wypowiedzi na temat szczepień są sprawdzone,
że są profesjonalne, naukowe, tymczasem one nie polegają na prawdzie i są anty-naukowe zarówno
dla nauk teologicznych, jak i naukowej orientacji materialistycznej, marksistowskiej.
2) Świat żalów Polaków odnośnie do zarządzania pandemią i naukowa interpretacja
złorzeczeń Polaków.
Chciałoby się powiedzieć „Może nie będę rozlegle cytować młodych ludzi, ich
zniecierpliwienia”. Wszyscy zachowują się jak strusie – chowają głowę w piasek. Byle nie
wiedzieć. A jednak nie chowajmy głowy w piasek – to jest potężna wielomilionowa „fala”
złorzeczenia. – „Ich zniecierpliwienia”: „doradca Horban, Simon muszą ponieś odpowiedzialność,
do Trybunału Stanu ich, zbrodniarzy na krzesło elektryczne, mordują ludzi swoją propagandą,
lokdałnami, śmiercionkami.” „Żadnej emerytury, tylko szubienica” – jeden ze zmartwionych
radnych PiS zauważył taki i podobne wpisy po audycjach W. Gadowskiego. To są typowe nastroje
Wiosny’2021 7, to są nagminne określenia przez ludu, przez tych, którzy na co dzień posługują się
internetem. Powszechnie się uważa, że są to studenci.
Skąd się to bierze? Twierdzę, że jest to związane ze wszystkim, co rząd zarządził od lutego 2020, ze
wszystkim, co nieopatrznie, ale systematycznie powiedział o pandemii, z całym stylem zarządzania
i z tym brakiem (zapewne na własne życzenie) dobrych wiceministrów, dyrektorów i doradców
rządu. 8 Jest to związane z brakiem dostępu do lekarzy, z zamkniętymi szpitalami, z tym śmiesznym
kupowaniem maseczek via największy samolot świata – jakbyśmy go zaprojektowali; z tym
„kupowaniem” respiratorów, przyłbic i kwestią jest tylko to, jaki jeszcze inny Młodziak
(beztalencie 9, nikt zdolny nie chce kraść!! 10) ma ten naród okraść na kanwie Covid-19? Jeszcze nie
wiemy, za chwilę poznamy, a potem następnego i znowu następnego.
Skarżą się ludzie. Złorzeczą. Tak mówią dziś 40-50- latkowie (cytuję!): „To trzeba brać pod uwagę,
co tym wszystkim oni nam zrobili i kto wie do czego jeszcze dążą, bo to jest prawdą, że mamy
niszczycieli. To oni zniszczyli edukację naszych dzieci ucząc ich … zdalnie. To taka mądrość jak
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Na skutek Nowego Ładu (maj 2020) notowania w sondażach PiS gwałtownie wzrosły o 8 procent.
Doradcy są technokratami. Simon. Horban. Gut. Ich język, czyli rozumienie medycyny, jest wadliwy. Indukują oni
w głowach ministrów ukryte błędy.
9 Prezes i cała Polska po r. 1989 popełnili błąd. Polska otoczyła się klasa mniej zdolną, która po doktoracie nie była
w stanie sama się nie zlustrować. Doktorzy po przysiędze doktorskiej mieli obowiązek wystąpienia z PZPR, a jeśli
tego nie zrobili to sami się zlustrowali, sami sobie odebrali – automatycznie, na mocy prawa – doktorat. Oto
lustracja bez sądów, bez dochodzenia. Przysięga służenia prawdzie stanowiła warunek sine qua non uzyskania
doktoratu, natomiast PZPR była organizacją, która nie miała nic wspólnego z prawdą, była organizacją radziecką,
niszczącą prawdę. Część zarządzania bazuje na ludzkich zdolnościach, dlatego 1. należało w III RP oprzeć się na
tych, którzy odmówili współpracy z WSW bo tylko zdolniejsi odmawiali oraz 2. na młodych, ale genialnych.
Inaczej nie. Tymczasem postąpiono dokładnie odwrotnie. Oznacza to, że miał rację T. W. Wolski oświadczając
gensekowi, że Polska jest spenetrowana na sto lat, 1987 – 2087 :-). Młodzi studenci w r. 1989-97 tak chcieli. 6 II
2021 studenci z 6 II 1989 mają już 32 lata + (20/25) lat = 52/57 lat. A ci studenci z r. 1998 to pokolenie 40-latków –
mają dziś (6 II 2021) 43/48 lat – niech nie narzekają na lockdowny, ponieważ sami nie chcieli lustracji, oddzielenia
plew od ziarna.
10 O czym myślała 25-letnia minister Wanda Buk? Czy zdaniem prezesa Kaczyńskiego konsultowała się z Zakładem
Stałych Fundamentalnych i Wzorców Pomiarowych podwyższając normy promieniowania o 10 tysięcy procent –
a to przecież istotne w świetle Enigmatu – równania o dwóch niewiadomych – prezesa Kaczyńskiego: „Polska
potrzebuje bardziej uczciwych niż genialnych”. Czy w ogóle ministerka nadąża za tym rebusem, bo już nie
pytajmy, czy widzi tu 1. zadanie do sproblematyzowania faktu, 2. sytuację obiektywną, 3. sytuację odkryciogenną,
4. sytuacje rozstrzygającą. Nie, decyzja minister pokazuje, że nie widzi dedukcji 1-2-3-4. Przerażająca głupota
dozorców-ministrów. A przecież istnieje nawet sytuacja nr 4, można ja podać, ba! – rozwiązaniem jest usunięcie
wszystkich młodych, z wyjątkiem Leibnizów, wszak jest wskazówka: widział to kto, aby Kopernik chciał się
legalnie nakraść? No właśnie. I ta wskazówka daje rozwiązanie Enigmatu prezesa pomimo dwóch niewiadomych.
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leczenie przez telefon. Ten durny prymitywny nierząd niemyślący trzeba wyrzucić, wsadzić do
więzienia, a część mniej winną to odesłać do zakładu psychiatrycznego.”
Jak to ocenić w naukowych słowach ten styl zarządzania? – Wypowiedzmy dwa zdania:
1. Oto mamy skutki zarządzania psychicznie niezrównoważonego, a nie ogłaszanego zarządzania
zrównoważonego – bo tak rozgłaszają rządzący.
2. Rząd naśladuje Fryderyka II, czyli najbardziej pospolity umysł, kieruje się mieszanką
a) stoicyzmu i
b) epikureizmu, przyjacielem rządu zaś jest autor „O naturze wszechrzeczy”.11 – Co to znaczy? – za
chwilę w dwudziestu punktach.
2bI) Rząd jest materialistyczny. 12 10 tysięcy pracowników centrali rządowej to materialiści. Nikt
nie chce być Kościuszką, Bemem, Siemienowiczem, Ciołkowskim. Styl zarządzania jest stricte
materialistyczny. – Wszystko co istnieje jest materią, rzeczą, konkretem. To konkretyści: Formy
(ducha Leibniza, stawania się w mechanice) nie ma.
2bII) Okazywana dewocja to rytuał. Parawan. Dusza nie jest wieczna. Wolnej woli nie ma. Panuje
determinizm.
2b III) Rząd nie jest autonomiczny. Nawet gdyby mógłby, to konkretyści nie wiedzą co z taką
możnością zrobić. Naciskają na niego wszechmocne i nieubłagane wywiadownie. A gdyby nie
naciskały, to rząd by się pogubił, nie potrafiłby działać.
2b IV) Nie ma sensu się przeciwstawiać faktom. Nie dlatego, że naciskają, ale muszą naciskać. To
wina faktów. Bo fakty nie mają teorii, metafizyki. Są nagie. W efekcie można już tylko, a nawet
trzeba chcieć tylko legalnie się nakraść.
2b V) Rząd nie jest w stanie zmienić ogólnego biegu wydarzeń, musi kopiować słowa
naciskających na rząd. Musi – i chcieć inaczej nie może.
2b VI) Przeciwstawianie się ma opłakane skutki, jak dla Faltzmana, Pańki, lotu 10/04, Leppera. To
ich wina. Ich wina przeciwstawiania się.
2b VII) Rząd nie chce być winny.
2b VIII) Trzeba płynąć z prądem (a więc tylko i patrzeć jakby się tu i legalnie nakraść). Jedynym
rozsądnym postępowaniem jest zaakceptowanie wywiadowni i dostosowanie się.
2b IX) Wszystko poza dostosowaniem jest wariactwem. Wszystko jest dobre, klęska też, bo
pochodzi z wywiadowni. Z naciskowni. Tak ma być. Żadna klęska czy przegrana narodu nie może
smucić rządu. Pilnujemy swego interesu.
2b X) Szczepionek nie odsyłaj. Szkodzą? – trudno. Zmarnuj okazję bycia Kościuszką, skoro trzeba
się dostosowywać. Nie być sobą. Panuje determinizm, a wygrana to ewentualny skutek
dopasowania. Cnota polega na tym, że rząd nie martwi się przegraną, nie rozpacza. Rząd powinien
płynąć z „prądem”, robić to, co wynika z układu. 13
2b XI) Jak żyć, żeby być szczęśliwym? – samemu, sobie; nie naród, ale nasza elita. Nie należy bać
się śmierci narodu: dopóki jesteśmy, nie ma jeszcze śmierci. A gdy naród upadnie, nie będzie nas.
11 Lukrecjusz.
12 Jest awojtyłowski, przeciwny homiliom J. Popiełuszki (JP) i Solidarności, przeciwny wszystkim zasadom systemu
społ.ekon. JPII/JPS.
13 Caly ten punkt nr 2 to byłoby odzwierciedlenie duchowości Fryderyka II jeśli by w takim skrócie streścić książkę
wielbiciela Fryderyka II, historyka angielskiego: Giles MacDonogh „Frederick The Great”, Oxford, 1999.
„Fryderyk Wielki”, Warszawa 2009.
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Naszej elity. Już będziemy niepotrzebni. Szczęście to naszej klasy powodzenie, przyjemności.
Należy czerpać ze stanowisk tyle ile się da. Legalnie.
2b XII) Sprawy narodowe to właściwie tylko przykrości, a suma cierpienia może zablokować
własne przyjemności. Cierpienie narodu nie zobowiązuje. Dysputa (np. z astronomicznym
katalogiem likwidacji pandemii pt. „jerzyzieba.com”) jest niepotrzebna. Dlaczego? – bo my
działamy, a nie filozofujemy, gdyż to może być związane z przykrymi dolegliwościami dla nas,
elity.
2b XIII) Odczuwanie radości wymaga działania, nawet dla samego działania, dla posiadania władzy
i własnych potrzeb, dla utrzymania warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb mojej elity.
Moja chciwość może być wykorzystywana przez wywiadownie? – No trudno.
2b XIV) Trzeźwy osąd rzeczywistości jest wtedy, jeśli odpowiada przyjemnościom. Wszystko co
istnieje jest z atomów (min. K. Radziwiłł), których konfiguracje leczą lub nie. Poza atomami nie ma
leczenia. Homeopatia to bzdura. Liczy się tylko kontrola – stąd atomy. Może Bóg i istnieje, ale
rzeczywisty świat to świat atomów.
2b XV) My naiwnymi nie będziemy. Może istnieje dusza, a może nie, najlepiej przyjąć, że to
konstrukcja parawanowa dla zakrycia naszego materializmu (urzeczowienia, atomizmu).
Spowodowanie śmierci stu tysięcy ludzi to tylko odsunięcie rzeczy i nie różni się jakościowo od
zysku i innych naszych rzeczy, owych św. konkretów.
2b XVI) Życie nie jest wyjątkowe. Ciało człowieka to mini-rzeczy (atomy). Głowa, serce, pies, kot
to tylko inna koncentracja rzeczy. Zdrowie tworzą atomy, dlatego zysk materialny, korzyść
z gromadzenia, materia – to to samo co zdrowie narodu.
2b XVII) Po śmierci narodu już on nie istnieje, więc nie trzeba nic tu czuć. Nikt nie ma nawet
cienia szansy zmartwić się śmiercią narodu. Nieszczęście narodu i mój horyzont rzeczy to to samo.
Racjonalne panowania nad moim zyskiem jest tyleż ważne co trwanie narodu.
2b XVIII) Liczą się bodźce – a nie jakieś teorie, metafizyki faktów szczegółowych, czyli
humanistyka nie uściśla nauk ścisłych; dedukcja nie jest silniejsza od empirii, od faktów
szczegółowych, konkretnych.
2b XIX) Fakty są. Są tzn. są gołe. Fakty obywają się bez metafizyki faktu.
2b XX) Trzeba radzić sobie z faktami życia, a nie szukać podstawy faktów. Liczy się akcja, reakcja,
dotyk, temperatura, węch, smak, światło, widzenie, egoizm: Relacjonizm einsteinowski jest
całkowicie zbędny. 14 Dla tych „umysłów” liczy się własny interes, rodziny, uznanie przez
społeczeństwo swej własnej elity, gwoli walki o przetrwanie, nie tyle narodu, ile swoje i swoich
najbliższych, dlatego nie ma miejsca na dysputy z astronomicznym katalogiem leczenia pandemii
pt. „jerzyzieba.com”.
3) Tu chodzi o przyszłość ludzkości, ryzyko i odpowiedzialność za bliźniego. Kto jest
odpowiedzialny za następne pokolenia? Zaszczepieni pasożytują na niezaszczepionych.
14 To on spowodował to zawieszanie się w obłokach u fizyka dr-a Kornela Morawieckiego. Tymczasem dla
codziennego umysłu Prawdy absolutnej nie ma – mówi mi jeden z ministrów. Każdy ma swoją prawdę. Gdybym
miał to zrekonstruować to powiedziałbym o nim, że prawda polega na dotknięciu, a nie na dedukcji. Czyli prawda
jest tu, a nie tam, gdzieś, w astralu. Jest tylko prawda, nie ma Prawdy. Każdy ma swoją prawdę, która zależy od
miejsca i czasu. To dla Kornela Morawieckiego byłoby nie do przyjęcia.
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Badania kliniczne, na które się powołuje rząd i doradcy rządowi, profesorowie, nie są znane
doradcom, profesorom, doktorom, lekarzom. Lekarze nie mają czasu czytać. 15 Dowodzi się – na
podstawie badań klinicznych, na które to sformułowanie powołuje się rzad, profesorowie, lekarze nieefektywności szczeRNA’Pfizer wobec wariantu południowoafrykańskiego (B.1.351)
i brytyjskiego (B.1.1.7). Należy dodać, ostrzegają uczeni, że szczepionka Pfizera może wywoływać
poważne działania uboczne w dłuższej skali, w tym zapalenie mięśnia sercowego. 16
Nowe szczepionki (Pfizer, Moderna i in.) nie są szczepionkami17. Wykorzystują mRNA – ten kwas
nukleinowy służy do syntezy białka. Białko wirusa SARS-CoV-2 wytwarzane przez mRNA
podawane w szczepionkach zmienia cały obronny układ bariery krew-mózg, a zatem jej naruszenie
może prowadzić do przepuszczalności tej bariery i dyfuzji (penetracji); ów czas (crossing-time)
zależeć może od osobniczych skłonności do erozji tej bariery: przekroczenie bariery krew-mózg
musi wywołać spektrum chorób neurologicznych, niektóre mogą być początkowo niezauważalne,
o różnym stopniu nasilenia, od łagodnych do ciężkich. Symptomy nie muszą wystąpić natychmiast,
przeciwnie, mogą się ujawnić po wielu latach, a nawet w następnych pokoleniach. Można
powiedzieć, że przyszłość ludzkości jest w rękach, którzy się nie zaszczepili, tak więc ci, którzy się
zaszczepili pasożytują – żeby zastosować słowa doradcy rządowego, Guta – na tych, którzy się nie
zaszczepili.
4) Czy istnieje teoria ryzyka szczeRNA? – Podstawowy etyczny problemat od lutego 2020.18
4a) Leibniz. I kropka. Bez dalszego słowa.
Daleko nie wszyscy prawicowcy, przedstawiciele kapitału obecni 8 kwietnia 2005 (na pogrzebie
Jana Pawła II) doznali przemiany. Księga po sto razy pokazywała, że trzeba się jej zamknąć i nagle
zamknęła się na lewą stronę. Belka poprzeczna symbolizuje życie doczesne, przeliczalne, ludzi
chytrych, sprytnych, rozchwianych doradców, którzy chcą się legalnie nakraść, od słupka do słupka,
pionowa zaś drogę św. Franciszka kosmologiczną niepoliczalną Niebotyczną. Rzesza sprytnych
doktorów, profesorów, lekarzy, materialistów wprost i jeszcze groźniejszych materialistów
dewocyjnych. Rzesza dewotów rozchwianych dla materią, uprawiających zło, bez duchowej
równowagi w materializmie, na samym dnie duchowej przepaści, której rząd nie widzi.
Współcześni zaszczepieni męczennicy rządu, nawet małe dzieci w maju szykowane na ofiarę
szczeRNA. Będą chorzy, niepełnosprawni, będą więźniami przebitej bariery krew-mózg. Dewoci
15 Na przykład profesorowie, którzy zapewniają (ale na jakiej podstawie? – na podstawie tylko kopiowania
wypowiedzi innych rządów) najwyraźniej nie znają setek pracy krytycznych, właśnie z badań klinicznych.
Przykłady prac, których profesorowie nie czytali: „Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2
variants of concern in BNT162b2 mRNA vaccinated individuals”, umieszczony jako preprint przez medRxiv
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21254882v1) . „The SARS-CoV-2 spike protein alters
barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood–brain barrier”
w Neurobiology of Disease (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096999612030406X) ;
„Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination”,
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2104840?articleTools=true (SARS-CoV-2 poszczepienna
immunologiczna małopłytkowość zakrzepowa). „Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19
Vaccination”, https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2104882?articleTools=true Badania niemieckie,
austriackie, norweskie nie są znane profesorom doradzającym rządowi w sprawie szczepienia.
16 Zdanie to dedykuję prawnikowi, który powiedział, że się zaszczepił, ponieważ zakażenie można leczyć
amantadyna, ale wysłuchał wywiadu z dr Bodnarem, który mu się wydał nieprzekonujący (rzekomo „bełkotliwy” !
– to ciekawy wkład do badań nad umysłem prawniczym).
17 Jest to ukrywane przez rząd i doradców rządowych.
18 Przyjęliśmy, że pandemia zaczęła się w lutym 2020.
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niematerialiści mówią, że to Wspomożycielka najsłabszych się mści (? – nie rozumiem ich) i zsyła
na dzieci karę za dorosłych Simonów, Horbanów, Gutów.
Nauka polska nie wyprosiła Leibnizów. Rząd itd. nie zrozumieli dlaczego fizyk K. Morawiecki
napisał jednosłowne zdanie. Zacytuję: Leibniz. I postawił kropkę.19
4b) Cztery typy lekarzy. ¾ kontra ¼.
Są różni lekarze:
1. Lekarze materialiści, dla których życie jest niczym, rzeczą. To są konkretyści.
2. Są lekarze materialiści dewoci, którzy nie myślą o zbawieniu i dewocja jest wymuszona. Dla nich
życie jest niczym, przedmiotem. Konkretyzm.
3. Lekarze dewoci, których dewocja nie jest wymuszona, ale materialiści – pozbawieni
wewnętrznego widzenia; oni też nie chcą analizować obszaru szczeRNA. Dla nich też życie jest
niczym. Trzeci typ konkretystów.
4. Są lekarze Judymi służący Ojczyźnie Jana Pawła II. – Dr Bodnar i ci wszyscy, którzy
sprzeciwiają się szczeRNA. To już Misja – wojtyłowska marginalizowania cierpienia, wedle
zaleceń Dobrej Nowiny.
Lekarz Banach, profesor, 27 V 2021: „Czegokolwiek nie zrobilibyśmy, zawsze znajdą się osoby,
które będą przeciwnikami.” – To nieprawda. Przeciwnicy są wtedy, jeśli się nie dopuszcza
uczonych do dyskusji, jak w mediach od lutego 2020. Jeżeli nie wolno (jak od lutego 2020)
merytorycznie rozmawiać, to są przeciwnicy. Większość dziennikarzy obawia się rozmawiać
z „niewłaściwymi” osobami i kopiuje twierdzenia o obowiązkowych szczepieniach (szczeRNA).
Rząd od lutego 2020 nie pozwalał spokojnie podyskutować. Rozliczne szachrajstwa wygenerowały
trzecią falę pandemii. Wszystkie liczby zakażeń, zachorowań i śmierci podlegały zasadzie
wygenerowania trzeciej fali pandemii oraz umiejętnemu straszeniu ludzi, aby „zachęcić” do
„szczepienia”.
5) Jak konkretyzm zniekształca rozumienie świata?
Język konkretystyczny musi opacznie zrozumieć: „Chrystus, dokonując odkupienia przez
cierpienie, wyniósł zarazem ludzkie cierpienie na poziom Odkupienia” (Jan Paweł II, SD 19).
Nie ma wyjścia. Język pospolity: to można zwiększać cierpienie.
Za trudne jest dla nich konkretystów: „Chrystus dokonał odkupienia bez reszty i do końca,
równocześnie zaś go nie zamknął: w tym odkupieńczym cierpieniu, poprzez które dokonało się
Odkupienie świata, Chrystus otwarł się od początku, i stale się otwiera na każde ludzkie cierpienie.
Owszem, to zdaje się należeć do samej istoty odkupieńczego cierpienia Chrystusa, że pragnie ono
stale być dopełniane. (…) O ile człowiek staje się uczestnikiem cierpień Chrystusa –
w jakimkolwiek miejscu świata i czasie historii – na swój sposób dopełnia to cierpienie, przez które
Chrystus dokonał Odkupienia świata” (SD 24). To niepojęte w planie simonowskim,
horbanowskiego materializmu.
Opcja ta uznała, że najlepszym sposobem sprawowania władzy jest rozproszenie informacji
o ryzyku chorób, przemilczanie wspólnego dobra, obietnicy zbawienia wiecznego w … solidarnej
świętej od r. 1989 idolatrii walki interesów. Ideologii rynku – konkurujących ze sobą interesów,
zamiast jasnego wezwania w medycynie do świętości, jak u Edmunda Wojtyły, brata Jana Pawła II.
Jak to proponował Sobór Watykański II („Lumen gentium”; jak i w adhortacji „Gaudete et
19 Napisał to zdanie w kwietniu 2019.
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exsultate” Franciszka). Przerażeni tym ludobójstwem ludzie winią Jana Pawła II, zagubieni mówią,
że to skutek zmian na Soborze Watykańskim II, a inni, że to Matka Boska każe (choroba Covid-19)
ludzkość.

Rząd polski, kierowany przez pospolitych doradców, nie umiał
naprawić komercyjnych wzorców światowych, naprawić
w duchu wojtyłowskiej niemerkantylistycznej posługi
w cierpieniu Chrystusa, ani nie dostrzegł możliwości od Ducha
Świętego. Rząd zaprzepaścił idealną okazję naprawy świata.
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