COVID-19, pandemia a Program Odbudowy Zdrowia, błędy
EEC’2021 i inne. O rewolucji wieloczynnikowej drugiej
dekady XXI wieku. Cz. IX
1) Prawicowy etos ekskluzji kontra inkluzja.
Gatesowcy tak rozumują, że trzeba się pozbyć bezwartościowych, najsłabszych, intelektualnie
niepełnosprawnych, cierpiących, a w tym kobiet w ich religijnej funkcji dawania życia – gatesowcy
mówią o tym wprost. W badaniach nad szczepionkami skrzepy krwi wydalały kilkuletnie
dziewczynki.
Cechą protestantyzmu jest konkretyzm. Cały protestantyzm miał Kopernika za wariata.
Melanchton. Kalwin. Luter.– Pandemia. Umierają ludzie starsi w domach opieki. Jan Paweł II
wyjaśniał, że spychanie „ludzi starszych na margines albo wręcz ich odrzucanie jest
niedopuszczalne”. Konkretyści uważają, że nic nie mówił o COVID-19.
Przypominał o wartości rodziców, trwałym wkładzie w dialog nadziei i miłości (EV 94). To nie do
pojęcia dla konkretystów, że „Człowiek w fotelu na kółkach jest tak samo potrzebny ludzkości jak
inżynier”. Młodzi w Kampuczy (Kambodży) zabijali motykami rodziców.
„Te chwile [cierpienia] mogą być decydujące, najowocniejsze dla waszych bliskich i innych ludzi”
(JPII). Konkretyści muszą wszystko rozumieć nieadekwatnie, cynicznie, autystycznie 1 i na to nie
ma rady, na tym polega destrukcyjna wada języka codziennej komunikacji. Język religijny
równoważy infantylny toporny język chcenia i komunikacji w sklepie. Na świecie nikt słów Jana
Pawła II nie rozumie, nie traktuje poważnie – że cierpienie może być najowocniejsze. Lekarze i kler
też tego nie rozumieją. Część z nich uważa, że to Jan Paweł II bredzi, część sądzi, że to skutek
Soboru i Ratzinger miał poprawić Jana Pawła II, ale zawiódł, część uznaje to za usprawiedliwienie
egoistycznego zamykania drzwi przez chorymi.

2) Globalny umysł o rozkładzie XXXY. ¾ kontra ¼.
Od lutego 2020 mamy 3/4 lekarzy (kontra ¼) przeciwko obowiązkowi rezygnacji przez nich
z każdej wolnej chwili w celu studiowania raportów z obszaru szczeRNA. ¾ lekarzy nie chce być
więźniami ślęczenia nad raportami. Nie muszę śledzić faktycznych informacji o ryzyku szczeRNA,
umrze człowiek to umrze. Opcja handlowania jajnikami dziewczynek „nie bawi się” w żadne tam
miłosierdzie i lepiej nie znać zasad medycznych na temat ryzyka. Lekarze w roku 2020 nie
poświęcali się np. na analizowanie ryzyka, ocenianie zdań wypowiadanych przez rząd.
Po prostu kopiowali zdania od rządu. Tylko zamknęli przychodnie. Nie będą ofiarowywali siebie
dla zmniejszenia cierpienia drugiego, dla dzieci, żeby nie cierpiały. Przeciwnie. Postępowali
odwrotnie. To byłaby jakaś zgoda na poniewieranie dziećmi, zgoda podobna do zgód amerykańskiej
prawicy, czyli warstwy właścicieli, warstwy stricte kapitalistycznej– na tzw. pedofilię. Mamy
wszyscy wątpliwości, czy lider prawicy Epstein popełnił samobójstwo w celi, czy też raczej go
prawica zamordowała, gdyż za dużo o niej wiedział– o wykorzystywaniu porwanych dzieci,
o metodach pobierania szprycą przez oko dziecięcych hormonów przysadki (odmładzanie się
prawicy było zawsze w modzie, w kręgach św. własności i namaszczenia przez bogów), o
uzależnieniu prawicowców od tych hormonów młodości, o rozpasaniu ważnych właścicieli i całych
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kręgów prawicowych, o ważnych posiadaczach kapitału, ważnych liderach zarządzania
prawicowego, antyspołecznego, antypopiełuszkowego, antywojtyłowskiego. 2
Nie jeden raz ostrzegał Jan Paweł II przed kapitalizmem. Ale hierarchowie tego nie rozumieli. Po
latach ożywa lustracja. Lustrację prowadzi … Watykan. Gen. WP – Głódź ma już same zakazy.
Odebrano tytuł kardynała – Gulbinowiczowi. Wskazuje to na nieobecność elementarnych podstaw
wiedzy, wielkie błędy w zarządzaniu. Jego przyjaciel – o ile wolno mówić, że na wysokich
stanowiskach ma się przyjaciół– za kratkami. Późniejszy senator komunistów, SLD, działacz
podziemnej S, już się okazał niepotrzebny. 3 Zakazano posługiwania bp. Janiakowi. Biskup
Rakoczy ma zakaz uczestniczenia w publicznych, mszach, ceremoniach, konferencjach biskupów.
Przełożony Dominikanów, o. M. Zięba, utracił wszelkie uznanie, całkowicie potępiony. Komisja
T. Terlikowskiego (IV 2020) lustruje dominikanów. Fizyk, dr K. Morawiecki był pod smutnym
wrażeniem, że Inkwizycja skazała Galileusza na areszt domowy, gdyż miał o astronomii inne
pojęcie niż dominikanie... Trzeba tu powiedzieć, że są ludzie najcenniejsi, niepospolici, których boli
niedojrzałość społeczna, prześladowania.
Wskazany tu rozkład jest przyczyną klęski społeczeństwa.
3) Dlaczego dzieło „Cybernetyka i charakter” nie jest psychologom znane?
Jak mogą doradzać ludzie, którzy nie rozumieją najbardziej elementarnych podstaw katolicyzmu,
czy tylko dlatego, że te podstawy ukrywają media tzw. głównego nurtu, czyli mentalność niezdolna
do skupienia się i przeczytania „Osoba i czyn” 4, „Cybernetyka i charakter” 5, czterotomową
narrację „Wszechświat i człowiek”, „Wszechświat i wiedza”, „Wszechświat i kopernikanizm”,
„Wszechświat i metafizyka” 6 ?
Grupa profesorów, która doradza rządowi w rzeczywistości nie ma a) wykształcenia dorobku
metodologicznego naukowego, ani nawet nigdy b) nie poświęca się, aby czytać w każdej wolnej
chwili prace na temat ryzyka szczeRNA, stąd (z powodu a i b) ich wypowiedzi są kompletnie
pozbawione wartości, są szkodliwe, wadliwe. To są wypowiedzi języka mieszankowego,
eklektycznego.– Pewne opisy wynalazków technicznych przypominają profanom perpetum mobile
i dlatego biznesmeni je odrzucają (w imię tylko zasłyszanych praw działania wszechświata),
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Wspominam o tym w przeddzień beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego. Jego system można nazwać wyszyńskizmem.
Powstał cały system pojęciowy, kulturowy, społeczno-ekonomiczny. Prymas nieprzypadkowo ostrzegał Gierka
przed Kremlem, tzw. komunistami– w Polsce wyraz ten oznacza coś innego, niż w cywilizacji zachodniej,
podkreślają to naukowcy z Węgier. Żadna światowa prawica tego systemu nie ścierpi, ale prymas zgadzał się z
Gierkiem i był mu wdzięczny za jego realizm społ.ekon. Wszystko wskazuje, że prymas miał jakąś „ekstra” wiedzę
o dekadzie Gierka i że akceptował budownictwo mieszkaniowe, budowanie miejsc pracy przy podwojeniu liczności
rodzin polskich w okresie PRL. Dalej, system pojeciowy prymasa Wyszyńskiego był podstawą systemu S’1980-89.
Ale już nie był podstawą systemu kapitalistycznego, licząc od okrągłego stołu. Przeciwnie, kapitalizm złamał
system społ.ekon. Wyszyńskiego, jego rycerzem był bł. Jerzy Popiełuszko.
J. Pinior mówił na początku transformacji, że obawia się (na podstawie decyzji o zniszczeniu pierwszych 500
zakładów pracy), iż kapitalizm jest jednak innym systemem i doprowadzi to po kilku latach do samobójstw,
a potem do emigracji, a jeszcze potem do depopulacji– innym aniżeli to przedstawiają media sow.gen.
Cz. Kiszczaka. Po dekadzie już mówił, że to już wie, a nie, że się tego obawia.
K. Wojtyła, „Osoba i czyn”– dzieło z zakresu teologii robienia czegoś, wielokrotnie wznawiane, którego zwykli
ludzie, którzy coś robią w 99.9 % nie są w stanie zrozumieć.
Marian Mazur, „Cybernetyka i charakter”, dzieło z zakresu informatyki i psychologii wielokrotnie wznawiane,
którego psycholodzy w 99 % nie są w stanie zrozumieć. Jeden psycholog na stu jest w stanie je przeczytać.
M. Zabierowski, „Wszechświat i człowiek”, P.Wr., 1993, Wroclaw, „Wszechświat i wiedza”, P.Wr. 1994, Wrocław,
„Wszechświat i kopernikanuizm”, P.Wr. 1997, 1998, Wrocław, „Wszechświat i metafizyka”, PWN 1998, Wrocław.
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a w rzeczywistości są te wynalazki bardzo cenne, dotyczą one jednak tego tylko, co obejmuje język
mechanika czy elektryka.7
Daleko doradcom rządu do Wyszyńskiego. Te różnice językowe dobrze rozumiał talent prymasa
Stefan Wyszyńskiego, który pochodził z biednego domu, z wielodzietnej rodziny. Wraz z ojcem
odnawiał nielegalne groby sprzed 40 lat– powstańców styczniowych. Dążył do rozumienia
cierpienia. W kategoriach ruchu społecznego dekady Solidarności (1980-89) był lewicowcem,
socjalistą – prawica byli czerwoni książęta.
Od lutego 2020 państwem – zarządzeniami pandemii– kierują ludzie, którzy nie rozumieją sensu
cierpienia, tego co w fizyce Leibniz nazywał duchem, czyli zbawienia świata. Winę ponosi
konkretyzm tych ludzi, który jest nośnikiem zła tego prawicowego finans-świata. Horban.
Monetaryzacja ludzkiego życia. Simon. Gut. Zysk. Korzyść. Spryt.
Naruszenie przysięgi doktorskiej (służenia prawdzie, prawdo-upodobaniu) oznacza samo-lustrację,
pozbawienie się awansów przez siebie. Itd. Ukrywane są dane o tym, że „szczepionki” COVID-19
mogą wywoływać niebezpieczne wzmocnienie i całe spektrum chorób zależne od przeciwciał.8
Cały krąg tej mentalności wcale nie dąży do tego wyszyńskowego popiełuszkowego
socjalistycznego rozumienia cierpienia, do żadnego zbawienia świata: „Cierpienie przeniknięte
duchem Chrystusowej Ofiary jest niczym niezastąpionym pośrednikiem i sprawcą dóbr
nieodzownych dla zbawienia świata. To ono, bardziej niż cokolwiek innego, toruje drogę łasce
przeobrażającej dusze ludzkie” (SD 27). Ten krąg nie dąży tam, ponieważ konkretyzm nie pozwala
tego zrozumieć.– „W straszliwym zmaganiu się pomiędzy siłami dobra i zła, którego widownią jest
współczesny świat”. (SD 31) Nauka Jana Pawła II to najsilniejsza krytyka kapitalizmu, tak jak
i stalinizmu, nazywanego w Polsce komunizmem. 9
*

*

*

Zdaniem węgierskich naukowców popełniamy błąd wrzucając do jednego worka takie terminy jak:
marksizm, komunizm, materializm, ewolucjonizm, mordowanie, obławy Stoltzmanna na AK-wców,
sądy kapturowe w latach 40., 50. Gdy Węgrzy mówią „komunizm”, to dodają: „wiemy, że w Polsce
to słowo jest specyficznie rozumiane”. Węgrzy myślą o lewicy, czyli o robotnikach, o świecie
Jerzego Popiełuszki, z czego III RP zrezygnowała.– Termin ten („komunista”) stanowił parawan dla
całego kleru, aby nie ingerować w transformację i dla całego uwłaszczającego się esbecjonizmu,
atoli wystarczyło skrytykować jednym słowem kapitalizm, aby otrzymać nalepkę, że to sowietyzm,
komunizm. Nawet ks. prof. Cz. Bartnik bał się kleru i używał zamienników, aby nie powiedzieć
słowa kapitalizm. Tylko Jan Paweł II był wolny od przylepiania Etykowi tej nalepki.
Węgrzy wiedzą więcej niż w systemie narzuconym Polsce, gdyż wiedza, że marksizm to jest
pewien system pojęciowy, coś nieporównanie bardziej zaawansowanego aniżeli to narzucono
Polakom po r. 1989. Marksizmu nie może sobie wyobrazić człowiek wychowany na poziomie
edukacji obniżonej celowo przez min. Annę Radziwiłłówną, w III RP; na poziomie edukacji, która
rozwija tylko mózg gadzi, przeciwny do mózgu zwanego potencjałem ludzkim; edukacji, która
narzuciła mózg merkantylny, tzn. komercyjny, po to, aby duży kraj się nie zbuntował. Marksizm
jest teorią materii, jest teorią materialistyczną, natomiast – i na tym polega III RP– od r. 1989 nie
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Bardzo cenne są wynalazki tych genialnych mechaników, często nawet i prawników, wynalazców jak Łągiewki,
Włodzimierza Filipiaka (z Lublina).
Wzmocnienie chorób, rozregulowanie działania systemu obronnego zależne od przeciwciał
https://www.nature.com/articles/s41577-020-0321-6
Jest to cały problemat w zbiorze marksizm, komunizm, materializm, ewolucjonizm, mordowanie; kler, Jan Paweł
II, J. Tischner, Cz. Kiszczaka, WSW, lustracja hierarchów. PCh24.pl (7 VI 2021) wystąpiło przeciwko decyzjom
lustracyjnym Watykanu wobec hierarchów. Może o tym za chwilę, żeby nie przerywać.
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ma nawet teorii materialistycznej. Dziwne, że redaktorzy TVP, TVN, TV w Realu, PCh24TV,
MNTV, NTV itd. nie są w stanie tego dostrzec, a jest to podstawowe.
Ktokolwiek wykazywał błędy „z chaosu porządek”, czyli systemu kapitalistycznego, ten zaraz był
przez ks. J. Tischnera nazywano homo sovieticus. Było to rażącym naruszeniem prawdy. Nazwać
tak (homo sovieticus) bojowników z PZPR, SB, ZSRR to mógł tylko Kościół. Trzeba było raczej
nazywać homo electronicus za ks. W. Sedlakiem. Decyzją sow.gen. Cz. Kiszczaka, czyli WSW,
czyli polskiego Oddziału Smierszy– nastąpił sojusz władzy i ołtarza. Ten sojusz zrywa Watykan od
r. 2021 – stąd lustracja hierarchów. Gen. WP Głódź, kard. Gulbinowicz, Maciej Zięba, bp Janiak,
bp Rakoczy.
Są to wielkie przekształcenia w r. 2021 o charakterze lustracyjnym. Przykładowo– o. M. Zięba.
Niektórzy nie znają wagi tej osoby. Wiceprezes KIK – 1978; red. „S Dolnośląska” (T. Kuranda,
J. Broda), 1988–1989 grant (stypendium) w Eichstatt; 1990 grant (styp.) Cat. Univ., Waszyngton;
1991 styp. American Enterprise Waszyngton; red.„Arka Noego”, GW; 1989-1999 – kilkadziesiąt
gościnnych wykładów– USA, RFN, Włochy, Estonia itd.; 1990-95 – dyr. „W Drodze”; od 1990
wykł. Kolegium Filozoficzno-Teologicznego O.O. Dominikanów (PAT). 1991–1996 wykładowca
UAM. 1994–2006 „Etyka życia gospodarczego”, AE, Poznań; 1995– Inst. Tertio Millennio; 1997
doktorat: „Kościół wobec demokratycznego kapitalizmu w świetle encykliki ‘Centesimus annus’ ”,
PAT; 1998 – 2006 – prowincjał dominikanów. W 1999 – Synod Biskupów Europy; od 2001– Rada
Społ. Episkop.; od 2003 Iustitia et Pax, Rada Patronacka Wyższej Szkoły Europejskiej im.
ks. J. Tischnera. 2007–2010 dyr. „Centrum S”, Gdańsk, członek rockefelerowskiej Komisji
Trójstronnej (Clinton, Cheney, Kissinger, prez. Carter, pastor Graham, Brzeziński, Baczyński
(„Polityka”), Belka, Koźmiński, Olechowski, Rapaczyńska (Agora), Palikot, Wróbel (Orlen),
Sikorski CitiBank). Czł. Polsko-Ros. Forum Dialogu; 2013 – TVP1, „Moralność i etyka w czasach
kryzysu” z ks. Sową i R. Petru. Czł. rady Studium Generale Europa (ATK), pisma polit. „Civitas”;
Ośrod. Myśli Polit., Kraków; Centr. Myśli JPII, W-wa.
Tomasz Turowski, w l. 70. – przyjęty do jezuitów. Kleryk. Tłumacz poufnych dokumentów
w Rzymie. Radio Watykan. Papieski Uniw. Gregoriański. Listy polecające od kardynała K. Wojtyły.
1980 – reprezentant opozycji w Paryżu. Wykładał w jezuickim Meudon Centre Russe, „Editions
Spotkania” (Piotr Jegliński 10). Utworzył „Libertas”. Absolwent jezuickiej Centre Sèvres, Paryż;
„Epoka” i „Myśl Demokratyczna”, „Chrześcijanin w świecie”, „Życie Literackie”, „Filozoficzna
Encyklopedia Uniwersalna” Presses Universitaires de France, Paryż; prywatyzacja stoczni
w Szczecinie, od 3 V 1993 MSZ; 2007 ambasador tytularny (Anna Fotyga); kandydat na
ambasadora w Watykanie. Współorganizował wizytę L. Kaczyńskiego w Katyniu, 10 IV 2010 na
lotnisku w Smoleńsku. 2012 oczyszczony z zarzutu kłamstwa. (Lustracyjnego). SN. Choć był. Tak
powstawała wolna Polska.

4) Profesorowie są niewinni, oni tylko nie mają zdolności – są z awansu i dlatego są
niewinni. Bez nauki o ryzyku życie jest ryzykowne.
Oni są niewinni, to ich język jest temu winny.– „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Wszystko? Każdemu? Rozumiał to Einstein,
który po fazie młodziakowatej podziwiał katolicyzm. Sam do tego doszedł. Nikt mu nie pomagał.
Tylko ten duch Leibniza w … mechanice.

10 Piotr Jegliński, 1970–1974 KUL, balony z ulotkami (Bornholm, 1982), SDP.
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Tu chodzi o ryzyko i odpowiedzialność za bliźniego. To ci, którzy ufając komunikatom rządu
w dobrej wierze się zaszczepili, są nieodpowiedzialni – nie przeczytali na własną rękę, że choroby
po szczepieniu dotyczą skali wielu lat, naruszają katolickie podstawy małżeństw, wezwanie Boga
do rozmnażania się.
Nie ma Jana Pawła II, kogoś, kto by stworzył teorię ryzyka szczeRNA. Rząd i profesorowie,
doktorzy i lekarze są za mało zdolni, aby stworzyć teorię ryzyka szczeRNA. Bez nauki o ryzyku
życie jest ryzykowne.

Odpowiedzialny rząd nie powinien dopuścić szczepionki na bazie mRNA, ponieważ
białko kolcowe (spike) wirusa SARS-CoV-2 wytwarzane również poprzez mRNA
podawane w szczepionkach zmienia strukturę i właściwości bariery krew-mózg. 11
W dobie kryzysowej, coraz częściej ludzie pytają o Stworzyciela człowieka, ponieważ sam
ewolucjonizm, a właściwie prymitywnie rozumiany materializm, im już nie wystarcza.
Bóg zapytuje profesorów, doktorów, lekarzy: dlaczego nie chcieliście leczyć od lutego 2020. Kara
za naruszanie boskiego porządku stworzenia jest dostatecznie widoczna i jest formą tego zapytania.
Zamiast historiozofii szerzy się dewocja. Z punktu widzenia systemu wojtyłowskiego, systemu
Jerzego Popiełuszki (JP), systemu Solidarności 1980-89, całego systemu społ.ekon. JPII/JPS,
profesura, doktorzy, lekarze, doradcy rządu to jakiś nowy Oddział Śmierci, kasta sprzeciwiająca się
naturalnemu porządkowi stworzenia.
SzczeRNA-owcy są gotowi zaryzykować uszkodzić dziewczynkom jajniki w imię szaleństwa
getesowego. Nie robią tego, bo np. ich małżeństwo– tego typu ludzi– z głodu by zeszło. W Księdze
Rodzaju (19,1-29) sodomici ponieśli karę za eksperymentowanie na płodności, naruszanie boskiego
porządku stworzenia. Nie tak? Nie ma religijnego zakazu? Jaki sens miałoby małżeństwo bez
potencjalności dziecka?– W Księdze Kapłańskiej stanowczo broni się prawa płodności np. „Nie
będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą” itd. (Kpł 18,22). Nie jest to
zagadnienie poznawcze? „Ktokolwiek obcuje z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia
obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli” (Kpł 20,13).
Profesura tego nie rozumie. Uważa, że to jakieś takie babskie gadanie. To tylko konkretyści nie
rozumieją o czym tu mowa. Nie łączą. SzczeRNA należy do pochwały zaniku rezygnacji
z płodności.
Trudno jest tu wszystko od początku tłumaczyć, ale ten stanowczy zakaz znalazł się obok zakazu
składania ofiar z dzieci i współżycia ze zwierzętami itd., ponieważ tu chodzi o nienaruszalność
tego, czym teraz chce handlować profesura rządowa (i handluje; od maja 2021 przebąkuje
o szczepieniu dzieci), Bóg – jak czytamy– podchodzi do nich z największą pretensją, największą
odrazą.

5) Trzeba mieć niezwykłą inteligencję ogólną, ćwiczoną pół wieku, z wyjątkiem
geniuszy, albo być prawdziwym uczonym.

11 „The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the
human blood–brain barrier” , Neurobiology of Disease
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096999612030406X) ;
https://www.cell.com/trends/microbiology/fulltext/S0966-842X(21)00067-6
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Aby coś wiedzieć o szcze/RNA/pionkach COVID-19 to trzeba mieć niezwykłą inteligencję ogólną,
ćwiczoną pół wieku, z wyjątkiem geniuszy, albo być prawdziwym uczonym. SzczeRNA/-pionki
/COVID-19 to najbardziej promowany produkt, dlatego też ta promocja oślepia umysły o prostym
nastawieniu do komunikacji wypracowanej przez armie podstępnych sprytnych psychologów
w koncernach, którzy korzystają z ewolucyjnych wad i różnych niedoskonałości ludzkiego umysłu.
Co najmniej od czasów Solidarności wszyscy wiedzą o prawicy (ekskluzji, która dba o stan kont
bankowych), która uważa, że za dużo jest ludzi (inkluzji, lewicy, która pracuje na właścicieli
kapitału). Szcze/RNA/pionki COVID-19 pozostają w relacji do tzw. „środków” na rachunkach
bankowych profesorów, dyrektorów i prezesów około-producentów tych środków.
Ludzie słyszą, od II 2020, że zaszczeRNA/pienie jest jedynym lekiem na COVID-19. Od II 2021
nieco zmieniono narrację, że zaszczeRNA/pienie nie chroni całkowicie przez C19, bo możliwe są
powtórne zachorowania. Implementowanie choroby nazywa się powtórnym zachorowanie –
uniemożliwia to wykazanie komercyjnego zabiegu szczepienia.
Doszło do tego, że ludzie pozbawieni zdolności metodologicznych albo tacy, którzy nie poświęcają
każdej wolnej chwili czasu na studiowanie tego skomplikowanego zagadnienia C19 stają się
ofiarami fabryk (wadliwych informacji), rządu, produkcji (respiratorów, remdesiviru, rządowych
telewizyjnych fake-newsów). 12
Niesłychanie skrywane sekrety zarządzają całymi społeczeństwami. Rząd deklaruje głęboką troskę
o bezpieczeństwo szczepień. aJest to kopia wypowiedzi z innych krajów. Tymczasem „Według
wielu federalnych urzędników ds. Zdrowia, szeroko reklamowany system, który rząd zaprojektował
do monitorowania wszelkich niebezpiecznych reakcji, nie będzie w stanie analizować danych
dotyczących bezpieczeństwa przez tygodnie lub miesiące”, a zatem deklarowane bezpieczeństwo
jest iluzyjne, a eksperci są usuwani z mediów. 13
Mówi się też, w mediach, od II 2021, że szczeRNA zmniejszy podatność na wirusy przeziębienia,
tymczasem zwykły człowiek nie wie, że tę podatność zwiększy, a to pozwoli ogłaszanie 4-, 5-, 6tej fali. Tu chodzi o zjawisko fałszywej świadomości, która nie obejmuje sensu tworzenia pandemii,
w tym gospodarczego („moderowanie” małego biznesu lockdownami), NWO– nowego porządku
świata. Masowe szczepienie COVID-19 jest wychwalane przez ¾ ludności, ¼ jest przeciwna, co
oznacza, że jakaś teza X jest powtarzana trzykrotnie, a więc „genom” mózgu społecznego ma
rozkład XXXY. Mózg analityczny, zwany potencjałem ludzkim (mózg ten jest przeciwny tzw.
mózgowi gadziemu) i zarządzanie oparte na analityczności, cała ludzka analityczność zawsze
przegrywa z mózgiem gadzim, kopiującym (przeciwnym mózgowi zwanemu potencjałem ludzkim)
w stosunku jak ¼ do ¾ i prawo to jest widoczne w populacji światowej. Jest to też miara zbiorowej
inteligencji, inteligencji mózgu społecznego.
Wyższy stosunek np. 2/4 kontra 2/4, albo 1/3 kontra 2/3 świadczą o wyższej inteligencji
w stosunku do narodów, w których proporcja jest ¼ vs ¾. O większej roli mózgu zwanego
potencjałem ludzkim niż mózgu gadziego. Otóż rzecz w tym, że eugenicy uważają, że cytuję:
„szczepienia pozwolą pozbyć się mniej zdolnych, ponieważ wszyscy mają jednakowy dostęp do
informacji, więc odpadną mniej zdolni na skutek chorób implementowanych przez szczepionki, tak
więc szczepienia są dobroczynne i trzeba je zachwalać.”

12 https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037
13 Cytuję https://www.bmj.com/content/372/bmj.n393/rr-4
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Są dwie strony w sprawie szczepień. Pozornie każde zdanie A, B, C, … ma sobie zdanie
przeciwne, nie-A, nie-B, nie-C, … , ale jednak prawda jest i wybór zależy od ogólnej
inteligencji indywiduum, a w sumie populacji ludzkiej.
Każdy musi dokonać samodzielnie analizy całościowej skomplikowanej sytuacji, musi wykazać
zdolności do odnajdywania prawdy w sytuacji, gdy na każde zdanie miłośników antydziabnięć jest zdanie przeciwne nakłaniające do ukłucia. Od lutego 2020 powstała
pozorna dżungla wypowiedzi rządowych – pozorna, ponieważ ludzka inteligencja potrafi
(w populacji) odróżnić prawdę od kłamstwa, chociaż może to być bardzo trudne do opisania na
kartce papieru.
Zdolność ludzi (30-40 % w populacji, może 50 %, jeszcze w maju 2021 tego nie
wiemy) do wyłuskanie prawdy obiektywnej w dżungli, w chaosie stwierdzeń
o dobroczynności eliksiru szczepionkowego COVID-19 i stwierdzeń
o szkodliwości tego „eliksiru” świadczy o wyższej inteligencji, podczas gdy
ludzie, którzy zagubili się w dżungli dysponują mniejszą inteligencją i dlatego
będą ofiarami globalnego pytona „szczeRNA”.
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