
Covid 19, strajk kobiet i jak style myślowe kształtują 
życie społeczne, gospodarcze, politykę. Ekonomia za 
trylion dolarów. Czy warto było podjąć grę za tysiąc 
bilionów? Jak rząd lekceważy teorię faktów? Dlaczego 
rząd wyznaje pseudoteorię gołych faktów? Czy naród 
pozwolił na to, aby rządzili ludzie pospolici, nie na skalę 
miliardów gwiazd? Dlaczego rząd nie wykorzystał 
aparatury metodologicznej? Cz.2. 

1) Profesjonalny kapitalizm XXI-wieczny. Taniej kupić. Jak naród 
pozwolił na to, aby rządzili nim ludzie nie na skalę miliardów gwiazd

Rok 1989. Powstał najlepszy profesjonalny XXI-wieczny 1 system 
kapitalistyczny, ten który wychwala ideę z chaosu porządek 2, a więc jest 
modelem kinetyki i który usunął system społeczno - ekonomiczny dekady 
Solidarności 1980-89. Ten system społeczno-ekonomiczny ideowo odpowiada 
umysłom tu i teraz, nastawionym na dziś na tzw. konkret. 

Covid19 okazał się mądrzejszy od milionów ludzi, pokazał, że 
1) świat jest kompletnie inny, aniżeli to wymyślił i narzucił marketing, transakcyjność, 
merkantylizm, menadżerstwo, komercja,
2) że szkodliwa jest ideologia sztucznie otwartych - dla samego otwarcia – granic i że ideologia 
nierozsądnego otwarcia, dla samego legitymowania transakcji (kupno – sprzedaż oraz: święte 
kapitalistyczne, a nie lewicowe, prorodzinne, święte od r. 1989: „  taniej kupić niż wyprodukować”   3)
może sprowadzać wirusy,
3) że szkodliwe jest sztuczne (trzeba jednak używać zakazany, od r. 1989 4, termin: kapitalistyczne 
uzależnianie się w skali świata, wykraczające poza normy normalne. Globalizacja handlu, 
transakcyjności – zamiast rozwoju produkcji i rodzin w warunkach sceptycyzmu wobec 
nieograniczonej globalizacji; że to stałe nadmuchiwanie kontaktów uzależnieniowych jest 
niepotrzebne, szkodliwe.

     *     *     *     

Wyjaśnienie „taniej kupić niż wyprodukować. 5  Na krótką metę jest taniej. Ale wtedy jest bezrobocie, czyli jest 
depopulacja. Pewien naiwny poseł tak bardzo wierzył w kapitalizm, że mówił, iż depopulacja to efekt tego, że 
kobiety zwariowały.  Nie chciał dostrzec w depopulacji prawidłowości obejmującej wszystkie kraje kapitalistyczne.

1 A nie sprzed 200 lat, 300-lat, XIX-wieczny – jak prawica kwitowała masowe samobójstwa, depresje i wielo-
milionowe bezrobocie powstałe w kapitalizmie.  

2 Www.experientia.wroclaw.pl  , M.Zabierowski, Natura ideologii z chaosu porządek, 2019;  Obserwując młodych 
w sieci…, 2019; Powstanie po Poczdamie…, 2019; Definiowanie a konkretyzm i urzeczowienie…, 2019;
 Humanistyczne refleksje jakościowe nad całokształtem znanych wskaźników liczbowych, 2018; Wykorzystać
siłę przeciwnika, 2018; Ryzyko a etyka działań w zarządzaniu globalnym, 2018.

3 Jest to zagadnienie w polu takich pojęć jak bezrobocie, depopulacja, tanie, kupno, ekonomia szkodliwa, system 
społ.ekon. Solidarności, bogactwo, UPR, SKL, UW, KLD, AWS itd. Za chwile to wyjaśnimy.

4 Nowy system nazywano liberalizmem, postliberalizmem, neoliberalizmem, neokapitalizmem, poskomunizmem, 
sowietyzmem, PRL’bis, socjalizmem, lewactwem, konserwatyzmem, prawicą, socjalizmem Solidarności, 
katolicyzmem, państwem z dykty i tektury itd.

5 Jest to zagadnienie w polu takich pojęć jak bezrobocie, depopulacja, tanie, kupno, ekonomia szkodliwa, system 
społ.ekon. Solidarności, bogactwo, UPR, SKL, UW, KLD, AWS itd. Za chwile to wyjaśnimy.
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Jest zatem bezrobocie, mamy samobójstwa i to, co wydaje się tanie w r. 1989+n, np. kupno pociągów, gwoździ i 
szkła oraz węgla i ciężarówek, a także śmietany oraz piasku i maszyn budowlanych, okazuje się, za lat 20, 
horrendalnym błędem ekonomicznym, błędem niezwykle drogim, a więc to poprzedni system społ.ekon. 
Solidarności, a nie nowy wprowadzony przez GRU, był systemem niezwykle bogatym, skoro produkował to, co się
w egoistycznym rachunku (UPR, SKL, UW, KLD itd.) nie opłacało, ale w rzeczywistości opłacało się i to 
niezwykle się opłacało. Wszyscy poparli taki projekt: Co trzeci kierowca zidentyfikowany przez Fundusz, od III 
2020, jako nieubezpieczony, to osoba w wieku 32-43 lata. Zaoszczędza się 500-900 zł na OC. Ale ile się traci w 
razie wypadku. Sto tysięcy, milion. Zysk 500 zł kontra strata w setkach tysięcy w perspektywie. I tak jest z zyskiem
z kupna węgla, a nie żeby go wyprodukować. Nota bene, trudno uwierzyć w cyfrowe wykluczenie tej grupy osób, 
skoro kupno polisy jest możliwe przez telefon lub internet. Młodzi ludzie w kapitalizmie cenią konkretyzm. Tu i 
teraz. Od słupka do słupka.

Jeżeli się ma mieć Wyszyńskiego 80 mln w r. 2033 (1989+44), a wyaborcjowano z ekonomicznych podstaw utrzymania
rodziny 50 mln, to straciło się minimum 50 mln x OdUSA, gdzie OdUSA to kwota odszkodowawcza w r. 2017 za 
uszkodzenie tego, co kobiety malują na swoich plakatach, uszkodzenie w wyniku wadliwego pudru Johnson and 
Johnson. To jest tysiąc polskich bilionów dolarów. Minimum, ponieważ zastosowano kwotę (OdUSA) za chorobę 
tych stref. 

Naród pozwolił na to, aby rządzili nim ludzie na skalę setek zł, albo i tysięcy zł, nie posiadający rozumu na skalę 
bilionów gwiazd. Może zastosujmy inną metodę. 

Wicepremier i minister rozwoju pracy i technologii J. Gowin 6: „Zamknięcie polskiej gospodarki na miesiąc 
kosztowałoby nas blisko 100 mld zł”. Miesiąc naród przetrwa. Jeśli to samo ma być w następnym miesiącu, to 
zakres strat narasta. To już może być kwota większa o czynnik 2. Rok to minimum (minimum bo „tu i teraz”) 1.2 
biliona zł. 2^12= 4096. 30 lat – w konwencji konkretyzmu tzw. tu i teraz - to 36 bilionów zł. „Zapewnił, że rząd 
chce uniknąć zamrożenia gospodarki, czy wprowadzania zakazu przemieszczania się, ale decyzje wymagają 
odpowiedzialności wszystkich obywateli”. (13 X 2020) Ze stanowiska marksizmu to się musiało źle skończyć – 
ilość przechodzi w jakość, a więc marksistowskie prawo przewiduje dialektykę reakcji (zupa z wojskowego kotła 
inaczej smakuje). Jest to prawo marksizmu, w chemii prawo Mościckiego.

     *     *     *     

Rzekomo demokratyczny (i jawnie awojtyłowski) system wzmaga przemoc, za 
stwierdzenie zgonu z powodu codiv19 są ekstra łapówki. To kraje o dominacji 
kapitalizmu pokazały, że można ruch hamować, w takim stopniu, że 
odnotowały to nawet stacje sejsmograficzne. 

Że można ludzi zatrzymać w ich majątkach7, czyli mieszkaniach, które wg 
kapitalizmu (i narzuconego specjalnego języka, który można nazwać, jak w 
literaturze się to robi -  nowomową 8) miały się rozpaść po r. 1989, w jakieś 
pięć-dziesięć lat. I to jest miarą tej prawicowej propagandy. Kwaśniewski, 
Oleksy, Buzek, Korwin, Miller, SdRP, ZChN, SLD, UW, UD, SKL, UPR, Road, AWS, 
AWSP itd. 

System, ten, który jest, a nie jest to system społ.ekon. Solidarności 1980-89, bo
to jest tylko i wyłącznie profesjonalny XXI-wieczny kapitalizm, korzysta z 
dokonań (dorobku) ludzi, którzy walczyli z poprzednim systemem, radzieckim, 
stalinowskim, Kraju Rad zwalczającym rady; którzy walczyli o swój własny 
wojtyłowski system społ.ekonomiczny, niech będzie że komunizm, ale nie 
radziecki. To o to chodziło w systemie społ.ekon.S’1980-89. W 1945-89 liczność 
rodzin polskich podwojono z 20.5 mln do ok. 40 mln, czyli w r. 2033 powinna 
być liczność Wyszyńskiego. O to chodziło Wyszyńskiemu. Trudne? - Zapewne 
tak, skoro nie ma takiego zdania w całej literaturze po r. 1989. 

6 Będzie lockdown? Gowin: jeden miesiąc to koszt 100 mld zł.
7 Demaskuje to wadliwość definicji majątku.
8 Od r. 1989 społeczeństwo stosuje nowomowę.
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2) Polityczny ADHD. Wada autystycznej niecierpliwości intelektualnej

Na czym polega zderzenie między wyobrażeniami po r. 1989, a 
rzeczywistością? Otóż, nastał wadliwy język, od r. 1989, swoista nowomowa, a 
tymczasem prawda jest taka, że w żadnym wypadku Solidarność, robotnicy, 
stoczniowcy, dziewiarki, hutnicy, załogi wszystkich co do jednej tysięcy fabryk, 
nie walczyli o kapitalizm. Budowali dla siebie, inwestowali, produkowali. W II RP 
panowała niebywała nędza wśród ludności, bieda w szerokich masach, głód 
mieszkań i wszystkiego. Więc robotnicy budowali, produkowali na niezwykle 
wysokim poziomie różne urządzenia, wszelką żywność. Po 44 latach PRL-ej, 
system kapitalistyczny nawet nie musi budować np. Covid-izolatoriów. Np. 
majątek ludzi już wiosną 2020 za takie służy. Jak to? Majątek? Przecież PRL-ej 
produkowano tylko ocet i ciasto, które się psuje w czwartym dniu. A my chcemy
jeść ciasto wiecznie świeże. - Na tym polega językowa komunikacyjna głupota 
ludzkiej mierzwy (wyrażenie JPII). 

Okazało się, że jednak to przeklęte Solidarnościowe 1980-89 budowanie (ot 
co!), a nie cudowne kapitalistyczne rynkowe 9 konsumowanie, jest przydatne; 
że to nie samą konsumpcją naród stoi. 10 

„Nie samą konsumpcją naród stoi.” Wyjaśnijmy.

Zdaniem wszystkich autorów nie tylko UPR, ale weźmy tę uczciwą korporację. Zdaniem 
dosłownie wszystkich autorów N. Czas (UPR, Michalkiewicz youtube 2020) warto było 
zmienić system, bo ... „konsumpcja się liczy” (Michalkiewicz). 

Warto było wszystko zniszczyć, co się miało, bo – w tej „filozofii” dla ubogich - państwo jest po 
to, aby konsumować i konsumować. Taka filozofia jest zabójcza dla narodu, dla państwa.

System ma być taki, aby konsumować, nie warto czekać - polityczny zespół ADHD, ta 
znamienna niecierpliwość intelektualna. (TP, Znak, GW, Niedziela, Kościół). Państwo ma być 
takie, aby konsumować. Nie warto miarkować, liczyć na jakieś tam plany, na zyski z 
inwestycji, na owoce z inwestycji i z produkowania. 

Nie warto myśleć długofalowo, lepiej jest kupić. Cała kariera Michalkiewicza wynika z tego, że 
Polska jest nieustannie atakowana, że historia jest w oczywisty sposób zniekształcana – więc
o tych oczywistościach opowiada wielki „bohater”, uznawany za patriotę 11; z tego, że 
premier nie spotkawszy się z geniuszem ludzkim, nie potrafi go docenić, chociaż go miał 
pod ręką, że zatem nie umie docenić ludzkiego geniuszu i wierzy w danielsizm. I na tej 
pospolitości wypłynął prostacki umysł, umysł euklidesowy, tylko pogłębiając nieszczęście, 
tak jak na ringu. Ten kto się broni przed cywilizacją napaści odpowiada ją pogłębiając. 12- 

9 Kapitalizm to urynkowienie, z chaosu porządek - L. Kaczyński: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się 
zdegenerować”.

10 Jest to zagadnienie N. Czas, UPR, Michalkiewicza na youtube 2020 – ale tak myśli, tylko nie potrafi tego 
wypowiedzieć, cała III RP. Jest to zagadnienie konsumpcji, państwa, zysku, inwestycji, geniuszu, ringu. JPII. 
Języka. Za chwilę wyjaśnimy.

11 Www.experientia.wroclaw.pl  , M.Zabierowski, O państwie, o patriotyzmie i o racji stanu…,2019; Terabitowe 
podmienianie…rozszerzone, 2019;  Terabitowe podmienianie…, 2019; Uczciwi czy genialni?, 2019;  Frankowicze a 
patriotyzm…, 2019;  Naród przekształcił wartość…, 2019;  Patriotyzm, istnienie, istota…, 2019; Epipatriotyzm. 
Metafizyczne podstawy faktu, zła i konkretu…, 2019.

12 Www.experientia.wroclaw.pl  , Mirosław Zabierowski, Między inżynierią a kosmologią, 2004;  Diagnoza fuzji 
cywilizacji konkretu i cywilizacji handlu, Cz. III, Trendy degeneracji społeczeństwa kapitalistycznego, maj 
2004; Diagnoza fuzji cywilizacji konkretu i cywilizacji handlu, Cz. II, Czy fakty powinny być odnoszone do 
prawdy i piękna, maj 2004; Diagnoza fuzji cywilizacji konkretu i cywilizacji handlu, Cz. I, Reymontowskie prawa 
kapitalizmu, maj 2004; Eksperymenty społeczne i techniczne, marzec 2003; Cybernetyka techniczna i społeczna, 
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Chyba że dostrzega błąd Michalkiewicza. Michalkiewicz stosuje język sow.gen. Cz. Kiszczaka,
bardzo prosty 13, nietwórczy, propagandowy, ten, który przemawia do ludzi pogrążonych 
zatroskaniem, zahukanych z braku fabryk 14, pojęciowo ociężałych, niezdolnych do 
zrozumienia małej książeczki „Istota teorii względności” (objętość 15 stron). Krzysztof 
Karoń? To lewica, a nie prawica, jest uzależniona od przyjmowania dawek hormonów z 
mózgów dzieci, bo to są marksiści, gdyż marksizm 15 polega na materializmie. Umysł, który 
jest mieszanką materializmu i dewocji to w rozumieniu takich ludzi już nie jest 
materialistyczny.

W sumie – z powodu Covid 19 - przyszło ludziom żyć bez leczenia, bez miejsc 
gdzie się można leczyć, gdyż lekarze nie przyjmują od lutego 2020 (jest to 
złamanie przysięgi lekarskiej), nawet w tak ograniczonym zakresie leczenia, 
jaki narzucono całemu społeczeństwu (lewicy) po r. 1989, tymczasem wszystkie
decyzje od 6 II 2020 nie są oparte na własnych samodzielnych (może nawet 
suwerennych?) badaniach epidemicznych, lekarskich, medycznych: Covid 19 
jeszcze i tak pokazał jaki jest upadek gospodarczy.

3) Jak rząd lekceważy teorię faktów? Dlaczego rząd wyznaje 
pseudoteorie gołych faktów? Dlaczego rząd nie wykorzystał 
aparatury metodologicznej?

Covid 19 pokazał, że mamy medycynę, lekarzy bez … laboratorium. – To jasne, żeby mieć 
laboratoria, to trzeba mieć wysokie miejsce w produkcji w świecie, nie hen za setnym 16, mimo 
upływu czasu od II 2019 medycyna polska nie może tego wirusa zobaczyć 17. Drobne firmy plajtują,
ludzie się martwią, popadają w depresje, patologie, przeżywają tortury psychiczne, biedę i 
wyczerpanie psychiczne. Na skutek upadku PKB nie ma odpowiedzi na pytania, nie wiadomo, co 
jest prawdą, możliwe polskie odkrycia naukowe są zablokowane, nie wiemy kto jest uczciwym 
ekspertem, a kto nie i korzysta na Covid-19. Covid pokazał, że upadek PKB jest tak wielki, że 
naród nie ma jak się przebić przez barierę tego, że środki masowego przekazu są własnością Big 
Pharma. Nie ma nawet analiz faktów w telewizji.

Kształt rad i treści wypowiadanych określa system z chaosu porządek. Rząd powinien powołać inną
radę – złożoną po części z tej, ale po to, aby dociec prawdy, czyli druga rada powinna odpowiadać 
na tezy pierwszej. 

luty 2003; Techniki kosmiczne i socjotechniczne, luty 2003; Upodobania cywilizacji Atlantydy, lipiec 2002; 
Postępy w socjotechnice, luty 2002; Jak kłamią same liczby w ekonomii? ;  Józef Tallat, Kryzys w LPR A5, maj – 
lipiec 2002; Józef Tallat, Polska wobec integracji europejskiej, luty 2003.

13 W pandemię X 2020 rząd wydał 400 mln zł, w tym: Cyrk Korona - 800 tys. zł, 500 tys - Radek Liszewski/ Weekend. Bayer Full - 550 tys; 
Grzegorz Hyży - 449 tys, Igor Herbut - 430 tys; Andrzej Pietras i BAJM - 613 tys; Beata Pietras/ BEATA ART - 751 tys.; Piotr Kupicha /Feel - 
230 tys; Justyna Steczkowska/ JS Music - 180 tys; Katarzynę Cerekwicka/ Cere - 131 tys; StartSmart Alicja Węgorzewska-Whiskerd - 225 tys; 
Julia Pietrucha - 110 tys; Kamil Bednarek – 500 tys; Teatr Kamienica Emiliana Kamińskiego - 1,8 mln; Olga Bończyk/ Artmusic - 121 tys. 
IMKA (Tomasz Karolak) - 1,6 mln; Agustin Egurrola/ Egurrola Production - 664 tys; Krystyna Janda/ Na Rzecz Kultury - 1,8 mln; Golec 
Fabryka/ Golec uOrkiestry- 1,9 mln.

14 Ale powstała fabryka Golec Fabryka/ Golec uOrkiestry (jw. - 1,9 mln).
15 Www.experientia.wroclaw.pl  , M.Zabierowski, O Jana Pawła II buncie rzeczy, 2019;

 Marksizm – uryzykownienie ludzkiego losu przez bezpiekę, 2019;  Formy 
eksplanacyjne w historii, 2019.

16 W wielu zaawansowanych technologiach było to miejsce 7, 6, a nawet 5 -te w świecie, kapitalizm jednak uznał, że 
lepiej jest zlikwidować swoje i kupować od obcych, a to zwiększy częstotliwość świętych podróży zagranicznych, 
wczasów nie w Polsce, ale za granicą, zwiększy masowość podróży samolotami, zapewni integrację z ludami 
oddalonymi o tysiące kilometrów i tym samym podwyższy stopę życiową mierzoną komunikacją z zagranicą i 
lotami.

17 Codiv19 ujawnił, że to był błąd rezygnować z 10-go, 9-go miejsca w świecie i przesunąć się o sto miejsc.
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Rząd powinien docenić wyzwalającą prawdę i umożliwić konfrontację. Teza pierwszej rady jest 
zasada odległości, maseczki na nos. Niech rząd wyłoży środki na weryfikację tej tezy. Można ją 
zweryfikować różnymi metodami, w tym metaanalizą. Nie wiemy co znaczy teza, że Covid 19 bez 
objawów prawie nigdy nie infekuje druga osobę. Że nie ma ryzyka zachorowania na spacerze, 
nawet na zakupach, że zakażenie wymaga przebywania bardzo bardzo blisko siebie i przez kilka 
godzin (90 % infekcji to skutek przebywania w domach, pociągach, autobusach i  w bardzo 
ciasnych biurach z wadliwą wentylacją). Że nie można się zakazić przez klamki, telefony, toalety. 
Rząd podejmował decyzje na podstawie przypuszczeń – zamiast zlecić badania, ale na to trzeba 
mieć wysokie PKB. Nie podejmował decyzji na podstawie faktów naukowych, a przypuszczenia 
nazywał faktami naukowymi. 

Jest materiał w NEMJ (New England Medical Journal), ale wywiad powinien mieć inne materiały. 
NEMJ: maseczki nie są w ogóle przydatne. Zakażenie występuje tylko wtedy, gdy ktoś stoi bardzo 
blisko osoby z objawami, minimum przez 10-30 minut. 99% aktywnych przypadków ma charakter 
łagodny i wymaga zupełnie innego leczenia. Śmierć zdarza się głównie u starszych, z bardzo 
poważnymi chorobami przewlekłymi serca, nerek; cukrzyca, ciągłe choroby płuc i oskrzeli. 

NEMJ: Noszenie maseczek poza szpitalami nie daje ochrony przed infekcjami. - I rząd nie podjął 
żadnych kroków w tym obszarze. Wirusy nie są filtrowane przez maseczki. Maseczki sprowadzone 
samolotem przez rząd zwiększają ryzyko infekcji Covid 19, są blokują przepływ tlenu, osłabiają 
układ odpornościowy, powoduje większą podatność na infekcje. Rząd mógł się opierać dwa 
miesiące się na spekulacjach APK 18 , SF (science fiction), ale nie pół roku! Rząd uznał, że język 
potoczny jest wystarczającą aparaturą rozpoznawczą, czyli rzad pracował z wykorzystaniem danych
i faktów, które … wymagały teorii. 

4)  O odrzuconym przez rząd systemie społ.ekon. Solidarności bez 
cudzysłowu, w którym nie istniały nożyce majątkowe

Kapitalizm, czyli liberalizm, zwany też neoliberalizmem lub PRL’bis, albo komuną, okazał się 
totalną ekskluzją (apologetyką nożyc dochodowych ludności), czyli zanegował rozwój inkluzywny. 
W systemie społ.ekon. Solidarności (Solidarności bez cudzysłowu) nie istniały nożyce dochodowe, 
ale od r. 1989 zachwalano je, że one dają rozwój wszystkim, i to rozwój we wszystkich branżach, a 
więc w nauczaniu, wszelkiej edukacji, rozwoju moralności, zdrowia, produkcji siłowni, energii, 
prądu elektrycznego, cementu, stali, węgla, dźwigów, szyn, samolotów, sieci trakcyjnych, 
ciężarówek, aut, lokomotyw, wagonów, okrętów, lekarstw, mięsa, witamin, owoców, warzyw, 
soków, mleka, śmietany, żywności. „Dowodzono”, że kapitalizm, zwany też w Polsce nagminnie 
komuną, postliberalizmem, bolszewizmem jest awangardą zmiany na „lepsze jutro”.

Okazuje się, że system społeczno-ekonomiczny, który zrywa z wojtylizmem, popiełuszkizmem 
przechodzi w ukrytą formę stalinizmu w Polsce znaną z okresu „pracy” ZMP. Po latach od zmiany 
systemu S’1980-89 na kapitalizm, zjawia się urojeniowy charakter oficjalnych narracji na temat 
znaczenia koncepcji „z chaosu porządek”. 

18 Www.experientia.wroclaw.pl  , M.Zabierowski, Czy parainformowanie jest skoligacone z 
Czwórką z Apokalipsy…, 2019; Funkcja – duch Leibniza – fizyka stającego się, 
2019;  komentarz do Co to jest patriotyzm; M.Zabierowski, M. Natusiewicz, Gramy co 
mamy, 2019.
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Od r. 1989 nie ma cenzury, tak mówimy, prawda? Skoro ten system – a to jest system bez żadnego 
wyjatku: z chaosu porządek 19- jest rażący dla większości racjonalnie myślących ludzi, to jakaż
to musiała być od początku cenzura, jakże potężna, aby 
1) ukryć to urażanie większości ludzi myślących racjonalnie wedle najlepszych zasad zawodowych,
twórczości w dziedzinie tych wszystkich branż, tzw. bazy i rozwoju produkcji, a także
2) swoje istnienie.

Nawet ludzkie ciała są – w kapitalizmie - przedmiotem rynkowym. Alkoholizm, porywania kobiet, 
narkotyki. Przedmiot rynkowy, czyli wyzysku. To tak, jak z włosów można przecież zrobić 
materace... – Rozumuje tak rynek. Znikają dzieci. Doświadczenia po r. 1989 powinno się 
potraktować jako przeprowadzenie  eksperymentu naukowego na narodzie, na ludziach – na lewicy 
przez prawicę, no bo nie na prawicy przez lewicę, nieprawdaż? Czy od r. 1989 rodzin nie zmuszano
do życia ponad siły? To dlatego kobiety strajkuja (20X2020). Czy niemiecka gospodarka nie 
korzystała z przekształcania PKB z PRL-ej w PKB niewolników III RP? - Czy to kobietom 
powiedziano w r. 1989+i ? A co powiedziano? - I to jest kobieca reakcja na kłamstwo ontyczne.

Od r. 1989 trwa karnawał oszukańczych prób zachowania pozorów normalnego życia. Oszukańcze 
mieszkania, do których trzeba dokładać 30-40 lat. Oszukańcza praca, gdzie trzeba pracować i 
pracować aż do braku dzieci, rodzin. W pewnym momencie więźniowie przyjmują narzucane im 
„prawa” mniejszości, tęczowe; społeczeństwo obozowe jest silnie zhierarchizowane – lepszą 
pozycję ma elgiebete, ale jutro to może być tebeelgie, a może giebeteel. Nie zrozumiała redaktorka 
żartu A. Macierewicza, który wskazał jej, że może ważniejsze będzie GBTL niż LGBT, bo ten 
totalitaryzm zmienia narrację.

Ciągle mniejszości. - Które potrafią sobie poradzić. A reszta ma się pozabijać w imię egoizmu i 
cwaniactwa. Reszta ma bezwzględnie walczyć o tzw. przetrwanie. Kwantyfikacja mniejszościowa 
stała się narzędziem zwalczania potrzeb kobiecych. 

Jakimi ludźmi będą dzieci tych ludzi, którzy pojęli, że trzeba walczyć o swe, że zło to normalny – 
od r. 1989 - element rzeczywistości. Nie przeraża masowość samobójstw, depresji, autyzmu, 
przestępstw. 

5) Nie ma w tych marszach tęsknoty za pięknym życiem, za całością – 
kapitalizm zniszczył całościowe myślenie

Wadliwe narracje historii po r. 1989 mają skutki psycho-bezpruderyjnościowe w postaci zaburzeń 
umysłowych. Są marsze kobiet z rysunkami dróg rodnych, ale bez zabiegów, bez troski o 
1) rozwój systemu służby zdrowia,
2) o znaczenie identyfikacji g5-cyfryzacji i norm i standardów fal elektromagnetycznych dla 
niszczenia komórek, DNA;
3) o rozwój produkcji nabiału i warzyw, rozpoznania przyczyn przekształcenia mleka, warzyw i 
owoców w toksynę,
4) o rozwój i naprawę systemu produkcji mięsa, mięsa świeżego i wędlin, rozpoznania przyczyny 
chemicznego zanieczyszczania szynek.

Nie ma w tych marszach tęsknoty za pięknym życiem, za całością – kapitalizm zniszczył 
całościowe myślenie. - Jak się okazuje, nie na skutek analizy, ale empirii, doświadczenia, wszystkie

19 Chaos wymaga segmentacji, antytożsamości. Rynek jest modelem kinetyki, wolny rynek jest ekstremalną formą. To
dlatego UPR, Korwin, Konfederacja nie ma poparcia. 
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te punkty 1-4  są ze sobą powiązane, na przykład identyfikacja niszczenia po r. 1989 systemu 
elektroenergetycznego ma swoje odniesienia nie tylko do rozwoju „branży” ochrony zdrowia, ale i 
produkcji. 

Nowy system cenzurowania prawdy dążył do tego, aby zmiany degeneratywne ludzie uważali za 
zupełnie normalne. Ten cel jest dowodem tego, że narzucony jest – od obalenia systemu społ.ekon.S
- wadliwy język komunikacji. Od r. 1989.

Nowy język wmówił ludziom, że samobójstwa, bezrobocie i formy bezdomności (np. brak fabryk) 
są w kapitalizmie piękniejsze niż … w systemie społ.ekon. S’1980-89 bez samobójstw, bezrobocia i
bezdomności. Zakpili sobie intelektualiści TP, Niedzieli, Znak: W systemie społ.ekon.S’80-89 
macie – wy tam populiści – też bezrobocie, bo popijacie sobie kawkę, żartujecie sobie, częstujecie 
sobie, gazetki podziemne czytacie, konspirujecie, ciasteczka, kiełbaski, o niebieskich migdałach 
myślicie, dziewuchy podrywacie, które opalają się na trawnikach w stoczni - to też jest bezrobocie, 
a skąd tyle dzieci? No właśnie, z tego wiecznego waszego odpoczywania. Taki przyrost, 
podwojenie populacji w 44 lata, to przecież dowód bezrobocia. 20 

W obrazach kapitalistycznego ludobójstwa przeraża przemocowe zorganizowanie machiny 
depopulacyjnej. 

Okazało się, że można zniszczyć cały dorobek narodu, spokojnie i metodycznie. Los fabryki 
kobiecej załogi „Cotex” w Płocku i  każdej z fabryk jest tego tragicznym przykładem. Nikt się nie 
buntował, bo nie przeczuwał niebezpieczeństwa, Niemcy zadbali, aby sterować zdaniami, 
wypowiedziami, analizą, nauką polską, lekarzami, ekonomią, logistyką, zarządzaniem, a przede 
wszystkim prawem. Od r. 1989 do 15 X 2015 mogli spokojnie realizować swoje plany.
Narracje w kapitalizmie, narracje rzadów kapitału, są zawsze wewnętrznie niespójne, nielogiczne, 
ale o dziwo to ich jednak nie osłabia, tych narracji, tych posłów, ministrów, premierów - przeciwnie
do tego, jak można by przypuszczać. 

Te narracje zwiększyły swą moc – brakuje analiz kapitalizmu. Kapitalizm zmusza ludzi do bycia 
jego wyznawcami, do pogodzenia się ze spektrum autystycznym niekonsekwencji i irracjonalności 
(wystarczy zestawić, co mówią kolejne rzady kapitału). 

Społeczeństwo przekształcono w sektę. Naród porzucił pozory krytycznego myślenia. Premierzy i 
inni przywódcy (już sekty) często radykalnie zmieniają swoje narracje bez żadnego powodu; po 5 
latach rządów PiS, ludność poczuła się jak członkowie sekty i na gwałtowne odrzucenie prawdy, 
reaguje jeszcze większą herezją. Kosmiczną herezją, wulgarnością.

To dlatego kobiety obnoszą się z transparentami ginekologicznymi. Takie transparenty są dowodem 
zdezorientowania, są podświadomym protestem wobec systemu totalitarnego, który nastał po r. 
1989, ale o tym uczestniczki marszy nie wiedzą. To są protesty intuicji, stąd to niekontrolowane 
„PiS wyp...ć”, „Je...ć PiS”. Cała oficjalna narracja kapitalizmu jest narracją totalitarną – zdał sobie z
tego sprawę prezydent profesor: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”. 21

Całkowicie psychotyczna redakcja kobiet jest uzasadniona urojeniową narracją języka GRU-
powego. Jest uzasadniona narzuconym kultem języka kapitalistycznego – narzuconym przez 
Jaruzelskiego i Kiszczaka. 

20 Słowa członka PZPR dr-a A.M.
21 Www.experientia.wroclaw.pl  , M.Zabierowski, Dylemat kadrowy uczciwy czy geniusz, 2019
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Większość ludzi nie dostrzega tego, co chcą kobiety powiedzieć, bo umysł ludzki już zaakceptował 
kapitalizm. Rzeczywistość społ.ekon. S’80-89 całkowicie się rozpadła, umysł przyjął urojeniową 
narrację, że nastanie lepsza rzeczywistość. 

Nastąpiło zatarcia postrzegania podmiotowości –  i o tym jest strajk kobiet od 20X2020. Stąd chaos 
kobiecych żądań, okrzyki, brak umysłu poznawczego, racjonalnego. Masy pracownicze zostały 
poddane ciągłemu strumieniowi propagandy, wymyślonych nieprawdziwych osiągnięć po r. 1989, 
nic dziwnego, że kobiece strajki są pełne dzikich haseł, sprzecznych napisów, wulgarnych odzywek,
przesady, kłamstw, braku racjonalnej argumentacji dotyczącej faktów, obszaru narodowego. – I nic 
dziwnego, ponieważ to jest reakcja kobiet na narzucony język przez profesjonalny XXI-wieczny 
kapitalizm. To jest stan wojenny, korelat covid 19, jakiegoś „Wielkiego Brata”. Kobiety strajkują 
(22X2020) mimo obowiązkowej kontroli ust, nosa, zakazu chodzenia, otwartości; zdalne uczenie 
się i praca. To się nie dzieje bez korelacji w skali głębokiej.  
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