
COVID-19, zarządzanie bezpieczeństwem, broń biologiczna – weryfikacja wiedzy.
Nadzór nad badaniami wirusów finansowanymi przez kapitał i budowy bomb 
atomowych. 
Szczepienia przeciw Covid-19, marketing, kapitalizm, marksizm, Bóg, ewolucja.
Covid-19 a istota człowieczeństwa w wersji religijnej lub materialistycznej

Fuzja imperium ideologii randomizacji (1989) z imperium zarządzania pandemią (2020).

Jak od lutego 2020 powstało życie i prawda oficjalna – jak 
chcemy wyrazić kontrast pomiędzy tym, co jest oficjalnie 
wymagane, a tym, w co się osobiście wierzy.
Zagadnienie potencjału ludzkiego jako pasji poznania i prawdo-
upodobania. Jak Człowiek ze swoim odwiecznym pragnieniem 
prawdy został sam w noc pandemii.
 Cz.16.

1) Jak religijny rząd wdrażał marksistowski etos walki o byt. Zarządzanie pandemią 

jako wcielenie prawicowego myślenia.

12 IX 2021: Delta w Anglii – 30 VIII 2021 – 12 IX 2021. 37 647 zakażeń NZ (niezaszczpionych) 
vs 43 577 zakazeń 2Z (zaszczepionych 2. dawkami). Śmierć: 186 NZ vs 522 2Z (zaszczepionych 
dwiema dawkami). Hipoteza: to może być implementowanie chorób u 2Z, a nie zakażenie, jak u NZ

a) Ten biedny język. Czy trzeba było nie rugować systemu społ.ekon. JPII/JPS.

Język, który w życiu stosujemy (ludzie i słudzy ludu – ministrowie) nie jest lampą ani prawdy, ani 
nawet precyzji. To co się dzieje w sferze komunikatów od II 1989, a potem od II 2020 przypomina 
potentata, który patrzy na świat wyniośle, bo ma pieniądze. Jest on odgrodzony, samowystarczalny, 
wyznaje prawa rynku, idolatrię dążenia do przepychu, a nie skromności Wyszyńskiego, Jerzego 
Popiełuszki (JP), systemu Solidarności 1980-89 – systemu społ.ekon. JPII/JPS: a matematyk, logik, 
rybak, socjolog i wszelki pracownik jest pokorny, odeń zależny. Trzeba było nie wyrugować 
systemu społ.ekon. JPII/JPS, od 6 II 1989 nie byłoby biedy, emigracji, depopulacji, a od II 2020 nie 
byłoby maseczek, zakażeń, pandemii, lockdownów, strat gospodarczych.

Język UE jest językiem przeciwnym systemowi JPII/JPS – jest pełen uprzedzeń, stereotypów, 
zamknięty, który nie rozumie pokojowego współistnienia. Prawicowiec dzisiejszego świata 
wprowadza maski, robi interesy na respiratorach, remdesivirze, szczepionkach, wprowadza 
lockdowny, wszelkie straty, usuwa skuteczne leki na COVID-19, a jest ich sto (+ słodka lukrecja); 
czyli nie przebywa w pracy na rynku, z pracownikami, z inżynierami, hutnikami, fizykami, 
pedagogami, nauczycielami, kierowcami, konduktorami, maszynistami, mechanikami. Tak od 6 II 
89, jak i od II 2020 panuje prawica, gatesizm, sorosyzm, rządy kapitału, które pokonały lewicę – 
Solidarność, wyszyńskizm, cały system epoki 1980-89: JPII/JPS.

Prawicowiec świat segmentuje – wtedy świat się dzieli na części, od słupka do słupka. Prawica 
dzieli. Nie podąża z ludźmi bez zysku, nie przyjmuje oczekiwań ludzi poza korzyścią, 
św. „interesem”. Prawicowiec kocha siebie, swoją rodzinę. Jego centrum nie jest spojrzenie 
Wyszyńskiego, system JPII/JPS. Wpatrzony jest w siebie samego. Prawicowiec – 
w przeciwieństwie do lewicy, czyli Ann Walentynowicz – troszczy się o siebie, o swój PR, o to, jak 
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go postrzegają. Prawdziwe życie suwnicowych, taksówkarzy, metodologów go nie obchodzi, ważny
jest ten pijar. Wolność widzi dla siebie, dla innych jest surowy, rygorystyczny, opresyjny, 
osądzający, zwalniający z pracy, zamknięty. 1 On sam nie chce być źródłem nadziei dla innych, 
wyzwalający, kreatywny. 

b) Nasz język codzienny a zarządzanie pandemią i system społ. ekon. JPII/JPS. 

Język jest z natury nieoperatywny, jeśli nie ma analizy filozoficznej. Widać to w epoce zarządzania 
pandemią. Sam jeden język – z samej natury formalnej, na zasadzie czysto wojskowej, policyjnej, 
bez analiz metodologicznych – jest niedecydowalnościowy i dlatego technicy zagłębiają się w język
sztuczny i uciekają od humanistyki. 

Koroną humanistyki jest metodologia, czyli logika pragmatyczna – dociekanie jaka jest prawda, 
ponieważ w instrumentalizmie prawdy nie ma, jest tylko ekonomia, ekonomiczny zapis tzw. faktów.
To dlatego (jaka jest prawda) kilku pasażerów nagrało interwencję policji (VIII 2021), która 
powaliła – bohaterskiego w sensie odwagi cywilnej – człowieka na podłogę i wyrzuciła z pociągu 
na peron za to, że nie miał maski na twarzy. 

O formalnej niedecydowalnościowości języka świadczy los ludzi wydziedziczonych od r. 1989 
z własności pracy, czyli z zakładów pracy oraz infrastruktur ochrony życia, zdrowia i rodziny – 
w imię formalnie szczytnych celów, na przykład oszczędzania. Ale ten los II 1989 – II 2020 jest 
podobny do zarządzania pandemią od II 2020. Kapitalizm (II 89) oszczędza na wszystkim, ogłosił 
to formalnie (oficjalnie) miliony razy w pierwszej swej gospodarczej sześciolatce (1989-1994) 
i ludziom się to spodobało, ponieważ rozrzutność nie jest cechą ani ewolucyjnego wyposażenia 
genetycznego, ani cechą religijną. Lecz zostali oszukani. Ten szczytny językowy cel poprawienia 
życia był nieoperacyjny, ponieważ „poprawiał” byt ludzki poprzez degradację gospodarki, utratę 
miejsc pracy, niebotyczny wzrost ubóstwa milionów Polaków, samobójstwa, emigrację, degradację 
całych obszarów wiedzy, edukacji 2 i regionów. Taka jest historia II 1989 – II 2020. I następnie po 
II 2020.

Tak więc: Na każdym kroku w naszej rzeczywistości widać braki w humanistyce. Przeciwko 
upamiętnieniu św. Maksymiliana Kolbe, bohatera dla Japończyków, w 80. rocznicę śmierci 
głosowali: Jachira Klaudia, Rosa Monika, Tracz Małgorzata, Zielińska Urszula, Mieszkowski 
Krzysztof, Sterczewski Franciszek, Aniśko Tomasz, czyli osobowości, których męczy przeczytanie 
stu monografii humanistycznych i ścisłych. Widać to też w procedowaniu przez UE klimatycznego 
projektu tzw. Fit for 55 Fransa Timmermansa, który ma poprawić życie i zapewnić dobrą zieloną 
przyszłość, lecz spowoduje (jak na stan VIII 2021) pogorszenie. Tzw. bezemisyjne źródła energii 
wcale nimi nie są, nawet zielone limity emisji dla samochodów sparaliżują infrastruktury 
gospodarcze, handlowe. Nie da się utylizować śmigieł farm wiatrakowych, Niemcy je przysypują 
ziemią, zakopują, kopia doły, jak w II W. Św. I pozbywają się tych śmigieł – nie do zreperowania. 
Europejski Zielony Ład – czyli chronienie środowiska przez zasypanie śmigieł, chronienie 
powietrza, walka ze smogiem, CO2, ochrona klimatu, przyrody. Czy przypadkiem to jedno z 
najważniejszych wyzwań nie jest rozpoznane wadliwie, podobnie jak zasada rozpoznawania 
prawdy jeśli chodzi o płeć, światopogląd, niepełnosprawność, wiek. Język codzienny, słowa 
używane na co dzień nie są nagie, podobnie jak nie ma nagich faktów. – Nie ma precyzyjnego 
sformułowania dokumentów bez uprzedniego rozpoznania podstaw metodologicznych, czyli 
1 Przypomina on postępowanie autyka, rygorysty. 
2 Na przykład po r. 1989 nastąpiła zamiana legitymacji uczniów zawodówek na indeksy studenckie. Anna 

Solidarność: „Ludzie młodzi chcą i muszą widzieć rzeczy, wyroby, namacalne skutki swojej pracy. I to im nagle 
odebrano. Gdy mówiłam o tym wojewodzie Płażyńskiemu to nie chciał mnie słuchać, co innego ...” I tu padło 
nazwisko pewnego ministra oraz fizyka K. Morawieckiego.
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przemyślenia stu tomów, dlatego takie braki przekształcają się w formę uległości wobec 
narzucanych dokumentów UE (albo wobec kredytobiorców, a przykładem są frankowicze), z którą 
to formą mamy do czynienia od podpisania przez Mazowieckiego zobowiązania redukującego 
produkcję rolniczą o 30 %, czyli z formą istniejącą od wielu lat (od X 1989). – Nonsensem jest to 
co mówi inter-koncernowy profesor, czyli dr Balcerowicz na temat spółdzielni rolniczych – wcale 
nie produkowały one mniej mleka niż obecnie w kapitalizmie (połowa produkcji z czasów Gierka). 
Od 1989 uprawiany jest szantaż, tymczasem trzeba postępować w sposób analityczny, nie tyle 
zdecydowany, ile analityczny. 

W UE, która ma strukturę domu Potockich (feudalną), komisarzami są ludzie z nadania, nie 
geniusze z ludu, ale ludzie z nomenklatury, często komunistycznej, czyli w istocie 
antykomunistycznej bo prostalinowskiej, proradzieckiej – Kraj Rad pod pozorem władzy rad 
najbardziej tępił władzę rad 3. Stąd absurdalna ideologia prawicowa, czyli ekscesowa, 
wybrykowa (Izabela Czartoryska urodziła syna, ale nie Kazimierzowi Czartoryskiemu tylko 
Repninowi), typowa dla zdobywców rynku – w sprawach małżeństw, płci, rodziny, schowana pod 
pozorem, że o to chodzi jakiejś wymyślonej lewicowości; lewicą była Solidarność, AK 4, dziewiarki
łódzkie, płockie itd., stoczniowcy od Gdańska po Szczecin, hutnicy, cały popiełuszkizm, 
wyszyńskizm, wojtylizm, a prawicą zwalczani przez pracowników czerwoni książęta, kapitalizm 
państwowy, egzekutywy PZPR. Trzeba było do tego słownictwa wrócić w r. 1989, aby 
zapanować nad przemianami ostatniej dekady XX wieku i nadal jest to 
aktualne, jeśli chcemy zapanować nad przemianami trzeciej dekady XXI wieku, 
a nawet czwartej.

To nie tyle dobra wola wyrażana przez Polskę prowadzi do eskalacji żądań komisarzy, ile 
nienasycona prawicowość, gra o „święte” (dla prawicy) rynki 5 zbytu; komisarzy – teraz nie 
radzieckich, ale państw kapitalistycznych, prawicowych, które dobrowolnie przyjęły wybiórcze 
ekscesy nazywane przez nie lewicą, która jest w rzeczywistości antylewicą, a celem tego sterowania
(od 1989) jest to, aby nie było lewicy. 

Tzw. polityka klimatyczna ma na celu rynki, czyli podstawę myślenia prawicowego, zdobywanie 
korzyści, a nie podstawę myślenia lewicowego, wojtyłowskiego; podobnie sprawy płci, małżeństw, 
rodziny, rzekomego ograniczania elgiebetyzmu przez samorządy powiatowe i gminne (czyli przez 
lud, lewicę, a nie żadną prawicę – a jaka baba ze wsi marzyła o aborcji? – lewica jest 
antyaborcyjna, a nie proaborcyjna), rzekome ograniczanie praw sędziów, rzekome uciskanie 
wymiaru sprawiedliwości,migrantów na granicy z Białorusią (VIII 2021) itd. – to są tylko 
lokalistyczne ekskludujące narzędzia prawicy, czyli rządów kapitału (od r. 1989). 

Prawica, czyli rządy kapitału (na tym polega kapitalizm) narusza teorio-cybernetyczny sens 
społeczeństwa, państwa, rodziny i wszelkiego czegoś tam, X, pod pozorem chronienia X (np. 
małżeństw). To prawica wygłupia się, a nie lewica i stosuje swoje narzędzie, czyli to, co nazywa 
lewicą. Rezolucja PE o małżeństwach (jednopierwiastkowych), blokowanie wypłaty środków 
z Funduszu Odbudowy; UE powinna usunąć wszelkie przeszkody, jakie napotykają osoby 
dziwactwa z powodu upaństwawiania dziwactwa, czyli tego, co z natury jest kwantyfikowane 
mniejszościowo, przedkopernikańsko, byle nie odkrywać piękna adoracji piękna, które 
zjawia się przez prawdę via dobro. 

3 To typowe stanowisko 10+3 – milionowego Związku.
4 Europosłanka Spurek nie jest lewicą. Błędna jest taktyka prawicy, aby zło, nonsens, pedofilię i bezpieczniactwo 

nazywać lewicą, tylko po to, aby nie było lewicy. Prawica ukryła, że AK żądała parcelacji i nacjonalizacji.
5 Robotnicy nie walczyli o urynkowienie, ale o socjalizm Solidarności, o system JPII/JPS, nawet w 1976 w Radomiu.
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Obowiązuje urynkowienie. Jest to cecha myślenia prawicowego. Cecha konkretyzmu. Myślenia 
technokratycznego. 
Cecha pojmowania świata przez pryzmat idiotycznego rozumienia skuteczności, która sprzeciwia 
się całej cybernetyce, wszelkiemu wszechświatowi. Zadowalając się swoim bezpieczeństwem, 
lokalistycznym, kwantyfikowanym egzystencjalnie. 

Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować 6 , a degenerację od r. 1989 nazwano 
ożywieniem gospodarczym. Walki o dominację nazwano – od 1989 (tego błędu nie rozpoznano 
w naukowym sensie od r. 2015, ale już coś po omacku, bez lampy naukowej, dostrzegano) – 
rozwojem.

Małżeństwa jednopierwiastkowe z naukowego punktu widzenia są ekspresją kwantyfikacji 
przedkopernikańskiej i to powinno być uznawane w całej Unii. PE (IX 2021) podjął uchwałę, że 
obywatele elgiebetowscy powinni mieć prawa do swobodnego przemieszczania się. Takie ma 
pojęcie Zachód o Jaśle, Kraśniku, Krasiczynie. Oni wierzą w swój konkret, czyli w to co napiszą. 7 
Krytykowanie elgiebetyzmu jako ideologii, podobnie jak stalinizmu i in., nie oznacza, że osoby, 
które się utożsamiają z tą ideologia zwracają uwagę kogokolwiek. Są to sztuczne nie problemy, ale 
napięcia. Komisja Europejska kieruje (VIII 2021) do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
wnioski o ukaranie Polski, tymczasem to KE łamie własne UE prawo w walkach o rynek.  

c) Jak człowiek otrzymywał od religijnego rządu kłamstwa: wierzący zamiast blasku 
Chrystusa, a ateista zamiast relacji z dobrem precyzji ewolucyjnej.

Teza główna:

Na skutek decyzji i działań „religijnego” 8 rządu 9 człowiek wierzący 10 , lud 11, naród 12 zamiast 
blasku Chrystusa 13 otrzymywał kłamstwa – niezbędne do zniszczenia prawdziwej i twórczej relacji 
z Chrystusem (i tak się stało), natomiast niewierzący zamiast relacji z-dobrem- precyzji 
ewolucyjnej (bo oni wierzą w ewolucję, w brak Pana Boga) otrzymali od rządów C-19 eklektyzm 
(antysystemowość).

6 Te siedem wyrazów wypowiedział prezydent profesor.
7 Jeden z przejawów autyzmu wysoko-funkcjonującego. Dlatego nie cenią argumentów biblijnych w sprawie 

szczepienia, zmiany DNA, ochrony życia, lecz pomińmy nawet odniesienia do APK. Szczepionki na polio 
były szczepionkami. SzczeRNA narusza prawa obywatelskie (nawet USA’1964 o „szczerości wiary”), na 
które powołują się Amerykanie negujący szczeRNA. Jeśli ktoś wierzy, że szczeRNA narusza umowę ze 
Stwórcą to nie można go zmuszać do wstrzyknięcia toksyny, zwłaszcza, że nie naraża innych na ryzyko 
zakażenia; przeciwnie do zaszczepionych nie rozsiewa spikesów, prionów, nie naraża na Alzheimera i chorobę
wściekłych krów, chroni pulę genetyczną, na której oprze się ludzkość po jej zredukowaniu, zalecanym 
przez Klub Rzymski. Natomiast szczerość przekonań rządu i koncernowych profesorów nie usprawiedliwia 
np. zamordowania 150 tys. osób. Drugie Przykazanie – nie będziesz wzywał imienia Pana Boga swego 
nadaremno, a tym bardziej zastępował go w dziele wytwarzania mutantów. 

8 Tu chodzi głównie o rząd epoki Covid-19, ale tak było też od r. 1989.
9 Od r. 1989 panują rządy kapitału w imię Pana Boga. 
10 Lewica. Pracownicy zwykle byli wierzący. Dopiero po r. 1989 stracili swoją wiarę. Doskonale to widać, ludzkie 

cierpienie, pragnienie zakończenia oszukiwania i heroiczna o to walkę oraz sojusz władzy z ołtarzem, przy analizie 
wyników wyborów po r. 1989.

11 Jednak lud pracowniczy, miast i wsi, przecież nie chodzi o ludzi z klasy próżniaczej, chociaż i może to dotyczyć 
tzw. niebieskich ptaków.

12 Naród Jerzego Popiełuszki (JP), ale też ateiści.
13 Ten blask podziwiali tez niewierzący, w Polsce intensywnie rozwijał się nowoczesny dialog między nowoczesnym 

chrześcijaństwem a marksizmem, dlatego Wojtyłę nazywano też marksistą.
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Rządy epoki Covid-19 te dwa procesy – jeden w płaszczyźnie religijnej i drugi w płaszczyźnie 
marksistowskiej – tylko wzmógł, uwypuklił, one się ciągnęły od początku kapitalizmu, ale nigdy 
nie miały tak intensywnego, ostrego znaczenia, charakteru. 14

Pewne dowody dla tej tezy: 
Rząd kierował się nie dobrem, ale czymś swoim, nie wiadomo czym, czyim dobrem, wyraźnie 
kierował się czymś swoim, czymś własnym, jakimś swoim materializmem i darwinizmem, czymś 
swoim egoistycznym. 15 

„Czymś swoim”, czymś ukrytym, tak jak przy Okrągłym Stole. Luty 1989 i luty 2020 to dwa 
przełomy – mają ze sobą wiele wspólnego. 

Popularne prawicowe patriotyczne (mówimy wtedy, ze jest to patriotyzm bez funkcji, czyli bez 
ducha, o którym pisał Leibniz; w fizyce nazywa się to stawaniem się 16) opowiadanie, że najbardziej
długofalowym nieszczęściem było uwłaszczenie komuny zostało zrecenzowane przez prezydenta 
profesora. A jak? – Że tu wcale nie chodzi o komunę, ale o kapitalizm. Toteż powiedział: 
„Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”. 

Rynek okazał się niewydolny, zniszczył to, co budował Wyszyński, Popiełuszko (JP), system 
społ.ekon. JPII/JPS – w dekadę (pomijam, że nawet w trzy dekady PRL, pracujmy na infimum) 
Wyszyńskiego Gierka 1980-89 pożyczono od 14 do 17 mld dolarów, liczmy w dzisiejszych cenach 
20 mld $. Obecne manko trzeba obliczać na minimum 20 mln ludzi x 20 mln $ wg norm USA za 
kilkuletnie uszkodzenie ciała (czyli mamy minimum). Amerykanie mają bardzo starannie obliczony
ekwiwalent ekonomiczny nieczynności gospodarczej z powodu braku człowieka. Razem mamy 
manko na 400 tys. miliardów $. To oznacza, że niewydolność systemu z chaosu porządek 
(kapitalizmu) wzrosła (400 tys. mld $)/ (20 x mld $) razy, w stosunku do systemu wasalnego wobec
imperium militarnego ZSRR, czyli ta niewydolność wzrosła (po r. 1989) 20 tys. razy. Można ją 
mierzyć dekadą Wyszyńskiego-Gierka, ale i przed r. 1970 nie powstało zadłużenie. Czyli w okresie 
32 lat w PRL powstało takie zadłużenie jak w dekadę Gierka. Tak więc, w rozumieniu diagnozy 
prezydenta profesora obdzielenie komunistów dobrami nie ma tu znaczenia, znaczenie ma system. 
Ludzie o słabszym umyśle (to pewnie ten słynny już gorszy sort) tego nie dostrzegli.

W związku z polityką zarządzania Covidem trzeba powiedzieć, co następuje:W rozumieniu 
prezydenta (że „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”) właściwie to nie polityka 
rządu Mazowieckiego preferowania komunistów 17 w nadaniach (lud nazwał ten rząd rządem 
niekomunistycznym) była przyczyną depopulacji, ale ryzyko, święte ryzyko, czyli kapitalizm. 

Tu chodzi o skalę oszustwa. Rząd Mazowieckiego był powodem do fałszywej instrumentalistycznej
nierealistycznej anty-realistycznej dumy wszystkich Polaków roku 1989+. W r. 1989 został 
narzucony język sow.gen. Cz. Kiszczaka i T.W. Wolskiego. 

Tzw. plan Balcerowicza obiecywał ludziom wzmożenie produkcji, a skoro był to rząd 
niekomunistyczny to obiecywał i wzmożenie i dekomunizację. Ludzie zostali oszukani w r. 1989 
i to tak trwa od r. 1989. Od lutego 2020 jest podobnie. Od II 2020 ten system oszukiwania 
wzmożono. Zasady George’a Sorosa i Jeffreya Sachsa były znane Jaruzelskiemu od jego wyjazdu 

14 O kosmologicznej wojtyłowskiej podstawie.
15 „Wałęsa: Zrobię wszystko, by Tuskowi się udało” [powrócić do władzy]. dorzeczy.pl/tusk-moze-liczyc-na-walese-

zrobie-wszystko
16  M. Zabierowski, „Status obserwatora w fizyce współczesnej”, wyd. Instytut Fizyki, seria monografie nr 18, 

Wrocław 1990.
17 Raczej antykomunistów.
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za wielką wodę. Nie posiadający dokonań, odkryć (żadnych teorii, hipotez) dr Leszek Balcerowicz 
był jedynie słupem operacyjnym, nawet nie wykonawcą. Plan Balcerowicza dokonał nie tyle 
podziału w naszym społeczeństwie, ile depopulacji – ludzie, pracownicy, górnicy, hutnicy, 
matematycy, fizycy, filozofowie, lekarze, robotnicy, kucharki, inżynierowie itd. przestraszyli się 
Polski, zaczęli emigrować na zewnątrz i do wewnątrz oraz masowo umierać z zimna na zapalenie 
oskrzeli, płuc, nerek oraz masowo popełniano samobójstwa. Zniechęcenie do życia’1989+ dalej 
promieniowało i odtąd (od 1989+) nastąpił wzrost o 13 tysięcy procent wyrafinowanych morderstw,
wielkiego złodziejstwa, gwałtów. Staliśmy się atrakcyjnym krajem dla drenażu, co nazywano 
napływem inwestycji i wzrostem PKB, ukryto redukcję PKB do 14.5 %. To ukrywanie jest 
podstawą (motorem) wojny polsko-polskiej, gdyby PiS to ujawnił, wojna by się skończyła. 

Zniszczono produkcje, a na tym pustkowiu „sukcesem” jest to, że 70% polskiego eksportu tworzą 
firmy zagraniczne. Dowodem tego opisanego procesu rozpaczliwej walki narodu, jest depopulacja, 
oraz wahadło wyjaśniające dlaczego po 27 latach rządów opcji Płażyńskiego-Olechowskiego, ta 
opcja (PO)straciła (15 X 2015) większość. Trwa więc wojna polsko-polska. 11 XII 2015 
wprowadzono do obiegu termin „gorszy sort”, czyli to są ci, którzy nie zdołali zdeszyfrować 
rzeczywistości tak, jak to opisano powyżej, bo ten „gorszy sort” miał oznaczać, że istnieje „lepszy 
sort”, który zwyciężył (15 X 2015) ten gorszy. Sort gorszy nie był w stanie dostrzec, że cały język 
od r. 1989 jest językiem pankrzyżackim, panprusizmu.

2)Inicjatywy pozarządowe, od ludu nie były przychylnie 
traktowane przez rząd.

Nie istnieje żadna publikacja, że PCR daje diagnozę medyczną, rząd mógł tę sprawę sam zbadać po 
miesiącu licząc od lutego 2020, po kwartale, po roku itd. – Aż wreszcie (VIII 2021) rząd oświadcza,
że jednak coś będzie badał. Co za ulga dla lewicy (tzn. dla społeczeństwa, pracowników, rodzin, 
czyli lewicy) – rząd zamiast kopiować prawicowe komunały zachodnich właścicieli kapitału 
(prawicy, kapitalizmu), zechciał po półtora roku coś zbadać. Innym dowodem na rzecz tezy głównej
jest to, że rząd w ogóle nie dał ani razu podstaw, aby przypuszczać, że rozumie na czym polega 
prawda. 18

Jerzy Zięba informował o tym wszystkim już w lutym 2020, lecz J. Zięba pochodzi z ludu 19, a rząd 
o geniuszy jest zazdrosny. – Rząd uważa, że najlepiej się rządzi wpisując na listy kandydatów na 
posłów umysłowości formatu (poziomu) posłanki Jachiry (VIII 2021) i unika jak morowej zarazy 
Leibnizów. To jest to, co widać.

Jest wielkim osiągnięciem ludzi, ich dociekliwości i protestów, ludzkich żądań,(9 IX 2021), że 
koncerny przyznały, że po angielsko-szwedzkiej szczepionce AstraZeneka (dwie dawki) oraz J&J 
(jedna dawka) przeciwko C-19 20 może wystąpić zespół Guillaina-Barrego. bardzo groźna choroba 
autoimmunologiczna obwodowego CNS (centralnego nerwowego systemu) z drętwieniem 
i mrowieniem kończyn, osłabieniem siły mięśni, bólami ramion, nóg, żołądka, zaburzenia czucia na
skórze, powiększenie węzłów chłonnych, szumy w uszach, wymioty, biegunki. Zaszczepiono 

18 Prawda się zjawia przez piękno na drodze dobra. Wiem, że to jest zbyt trudne dla rozleniwionego człowieka, ale to 
nie oznacza, że język ma być dopasowany do poziomu „lekko, miło i przyjemnie”. Do poziomu człowieka, który 
dostaje 500+ za nicnierobienie, co narusza zasady dekady rządów Gierka i Wyszyńskiego, podstaw homilii Jerzego 
Popiełuszki (JP), podstaw całego nowatorskiego systemu JPII/JPS 1980-89, zburzonego 6 II 89.

19 Piję do operacji węgierskiej, kiedy to Węgrzy doszli do wniosku, że cała nadzieja w ludzie, a ponieważ jest ich za 
mało, to wsparli Polskę. I się nie zawiedli. Odkryli, że ludzki geniusz zjawia się w ludzie, a nie w prawicowym 
błędzie nominowania młodych na wysokie stanowiska. Por. nominowanie 25-letniej Wandy Buk na stanowisko 
wiceminister.

20 Wektorowe, zawierają części wirusów.
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19 mln osób (w pełni zaszczepionych), zarejestrowano 15 tys. odczynów poszczepiennych 
(oficjalnie), ale szacuje się, że ilość zaniżono kilkaset razy. Ludzie niezaszczepieni, zwykle 
prawica, inteligencja uważają, po półtora roku tłumaczenia ludziom, że zaszczepieni są gorszym 
sortem, lekkomyślnym, nieodpowiedzialnym, nieanalitycznym i dlatego „niech sobie zginą, skoro 
tak chcą, a to że kler popiera szczepienia, to wynika z odwiecznego sojuszu władzy i ołtarza.” 

Od II 2020 lud miał genialne inicjatywy, które mogły całkowicie w tydzień 
zlikwidować pandemię, ale: Rząd inicjatyw od ludu nie witał przychylnie ani 
z pokorą służącego (minister znaczy służący), ani z jakąkolwiek wyrażaną radością. 
Wywołało to bunt społeczeństwa – nie w postaci Strajku Kobiet 22 X 2020, ale 
w formie wielkich demonstracji najpierw w Katowicach (VIII 2021), starannie przemilczanych 
w mediach. 

Przykładem takiego buntu jest wypowiedź posła Korwina-Mikke, 5 IX 2021: „Minister zdrowia 
powinien zostać rozerwany końmi i chętnie się do tego bym przyłożył.” – Zdanie posła jest inną 
formą wypowiedzi na bazie tego, co lud sądzi o zarządzaniu przez rząd pandemią 21, o maseczkach 
i respiratorach oraz biznesach zrobionych na tych maseczkach i respiratorach, o tym wyczekiwaniu 
od II 2020 na szczepionki. – Zamiast podjęcia racjonalnych działań, np. 1. zablokowania 
programów telewizyjnych na niskim poziomie w celu propagowania informacji o indywidualnych 
metodach wzmacniania odporności. A nawet zamiast 2. uruchomienia zespołów darmowego 
wzmacniania tej odporności przy pomocy metod potępionych w telewizji rządowej i opozycyjnej, 
TVP i TVN, ale od strony naukowej potępionych bezpodstawnie, np. kroplówek z wit. C, 
z  erhydrolu. Inne przykłady: Zamiast 3. uruchomienia przez rząd zespołu ds zbadania doniesień 
(informacji z Hiszpanii, Norwegii, Japonii) o szkodliwości wkładania patyków do nosa 
i mechanicznego uszkadzania narządu, o 4. szkodliwości tlenku grafitu w szczepionkach, patykach, 
maseczkach, zamiast 5. stosowania metod z astronomicznego katalogu pt. jerzyzieba.com, zamiast 
6. rozdawania skierowań na badania poziomu wit. D3, homocysteiny i wielu innych, zamiast 
7. rozdawania w sklepach i szkołach Zn, J, Se, Li, DMSO, MMS, wit. C, D3, amantadyny tak, aby 
Polska stała się zieloną wyspą bez wirusa, lockdownów, strat gospodarczych. 
Uzasadniamy tezę o wadliwości zarządzania pandemią.

3) Jak zarządzanie mogło być przesłaniem pokoju via dobro społeczne?

Teza:
To co rząd mówił od II 2020, ani razu nie było przesłaniem pokoju-przez-dobro, 
które z zasady jest dobrem społecznym. 

Cały czas tezę tę uzasadniamy.

Rząd udawał, że nie trzeba badać testów, maseczek, ani skuteczności „leczenia” przez czekanie – 
czekanie, wytrwanie zalecone przez rząd. – Zamiast wizyt w przychodniach, podawania 
amantadyny i stu innych sposobów leczenia.22Czy rząd nie wiedziałby, że związki Hg, Al, grafenu 
i inne są neurotoksyną? Nie potrafi się zastanowić nad tym, że dzieci mają niewykształcony układ 
detoksykacji, skoro maja niewykształcone inne układy (zwłaszcza CNS) jak i inne organy i są 
bardzo wrażliwe na substancje toksyczne nawet w pozornie śladowych ilościach, a co dopiero 
w dawkach w szczepionkach. Czyżby rząd nie potrafił się zastanowić, dlaczego miliony rodziców 
autystycznych dzieci na całym świecie, nie tylko Robert Niro, Robert Kennedy, powtarzają jedną 

21 Czy plandemią, jak mówi lud.
22 Jeden z tysiąca przykładów: Osłabienie kręgosłupa piersiowego usposabia do chorób płuc, wysyłając takich 

chorych na zabiegi kręgosłupa piersiowego wzmacniamy ich odporność. 
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i tę samą historię – o powstaniu autyzmu u ich dzieci po szczepieniach. Odpowiedź: Bo to jest 
koincydencja tylko dla lekarzy, którzy nie mają skali porównawczej. Rodzice mają skalę 
porównawczą i są w stanie dokonać analizy morfologicznej. Lekarz takiej analizy nie potrafi 
dokonać. Musiałby mieć umysł astronomiczny w obszarze weryfikacji wiedzy. – Mel Gibson mówi,
że istnieje „symptom bardzo głębokiej choroby, która dotyka Kościoła” i dlatego biskupi nie są 
w stanie mówić prawdy, a przyczyną jest Sobór II. 

Diagnozę o zepsuciu władców tego świata – we wrześniu 2021 wielka demonstracja w Poznaniu 
podkreślała to zepsucie (wołała „rząd pod sąd”) – powtarzają dziesiątki księży, np. abp Carlo Marii 
Vigano, że winę ponoszą reformy Soboru Watykańskiego II. Mel Gibson: „Biskupi to banda 
najemników”. Kiedy reżyserowałem „Pasję”, „biskupi nie potrafili dość szybko uciekać przede 
mną. Wszyscy, z kilkoma wyjątkami, odwrócili się plecami. Wiele to mówi, kim oni są. Straszne 
osobowości”. – Wydaje się nam, że Mel Gibson chce powiedzieć, że prawicowość sprzęgła się 
z zyskiem dlatego ubolewa („Biskupi to banda najemników”). 

„Pasja” jest dziełem, które wymaga skupienia się, a dzisiejszy umysł nie potrafi się skupić, 
99.999999% posłów w krajach kapitalistycznych to ludzie wadliwie rozumianej humanistyki, 
wadliwie, tzn. i nie zdolnej do uściślania nauk ścisłych 23, dlatego biskupi uciekali przed Gibsonem. 
Wszyscy biskupi, z kilkoma wyjątkami, odwrócili się do niego plecami, ponieważ nikt nie chce się 
narazić etosowi pseudohumanistycznemu, powierzchowności. Nawet nie zapytali o prawdę na 
temat 11/ 09. 

Czy Gibson ma rację, że „Wiele to mówi, kim oni są”? – A czy zauważono, że po r. 1989, a więc 
w kapitalizmie, poziom dyplomantów, którzy zajmują po studiach stanowiska poselskie, 
ministerialne, odpowiada poziomowi maturzystów? To spostrzeżenie bardzo by się przydało.

Czy „Straszne osobowości” biskupów, nie są takie jak straszne osobowości dwudziestolatków po 
studiach humanistycznych posłów i ministrów? 

Mel Gibson: „Trwają represje wobec księży, którzy chcą jeszcze głosić prawdę”. – Tymczasem 
Gibson zapomina, że to sam język codzienny jest wykonawczo nieoperacyjny 
w sensie mówienia prawdy 24 i dlatego krytykujemy Konstytucję (Kwaśniewskiego, 
1997). Na tym polegało przemówienie marszałka seniora K. Morawieckiego (XI 2015). 

Krytykujemy. W osobliwy sposób. Właściwie jest jeszcze inaczej. Właściwie, od strony logicznej, 
to nie krytykujemy, skoro tego nie potrafiliśmy wykazać, ani zrobić przez ćwierć wieku, nie 
potrafiliśmy skrytykować w codziennej mowie. Dlaczego? – Otóż w tej codziennej mowie nie da 
się tego zrobić. Nie da się w zwykłym języku z ulicy, ze sklepu, języku gazety, narzuconym przez 
sow.gen. Cz. Kiszczaka skrytykować Konstytucji. I chociaż ją trzeba zmienić, to nie potrafimy 
powiedzieć, dlaczego trzeba Konstytucję zmienić, jak chcemy ją zmienić, na jaką literę prawa 
zamienić, ani nawet nie potrafimy powiedzieć w jakim celu chcemy ją zmienić. 

23 To jedno wyrażenie:„i nie zdolnej do uściślania nauk ścisłych”.
24 Agata Stremecka narzeka (11IX2021), że premier napisał (III 2015) „Wydaje mi się, że warto położyć duży 

nacisk na podniesienie poziomu kultury prawnej.” Premier napisał o kulturze prawnej a Stremecka „Co się 
zmieniło przez 6 lat, że chce Pan zaprzeczać samemu sobie wprowadzając Polski Ład?” – Pokazuje to, że nikt
u nie rozumie na czym polega niedecydowalność potocznego języka ze sklepu, którym się efektywnie 
posługujemy przy zakupach, w biurze, na ulicy. Dlatego fizyk K. Morawiecki uznał koncepcję laboratorium 
Teorii Piękna, Twórczości i Rozwoju (w którym potem powstał doktorat Z. Marciniaka z teorii piękna), że po 
np. historii trzeba studiować powiedzmy fizykę, potem politologię, a potem matematykę, aby wrócić do 
socjologii i państwo powinno takim ludziom płacić pensje przez 20-30 lat, aż będą w stanie pełnić obowiązki 
radnego, a po 10 latach – posła; i tak do ministra.
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Chcielibyśmy, bardzo chcielibyśmy zmienić Konstytucję, ale nie mamy do tego prostego, łatwego 
języka. Już pomijam, że właśnie o Konstytucję rząd walczy z KE, a przeciwko rządowi, 
o Konstytucję, walczy KE, w obronie Konstytucji występują sędziowie, cały skorumpowany system
resortowych dzieci, całego układu zainstalowanego przez komisarzy, najpierw radzieckich. 

Młodzi chcą – jak mówią – krótko i zwięźle. Tymczasem... Naród, rząd nie da rady zmienić 
Konstytucji z pomocą „postulatów” języka ludzkiej miernoty (wyrażenie 
naukowe JPII), „krótko i zwięźle”, bez zanurzenia się każdego w sto książek, 
chyba że rząd ma Leibnizów, bo (uwaga, tak trzeba to ująć) czy widział kto, aby
Kopernik chciał się legalnie nakraść? – I na tym polega zarządzanie. Tego nie 
widzi Mel Gibson: „Większość tych biskupów to banda najemników i moje pytanie brzmi: kto ich 
najmuje? Nie sądzę, by był to Jezus. Czy to Franciszek? A kto najmuje Franciszka?” „Zniszczenie 
Kościoła jest obecnie dziełem samych hierarchów”. Prędzej młodego. Tego nastawienia krótko 
i zwięźle. Czy ktokolwiek jest w stanie dziś złapać o co mogło chodzić Leibnizowi, gdy ten fizyk 
dostrzegł w fizyce ducha? – Przecież nie w znaczeniu tego słowa w języku używanym przez 
posłów, senatorów. Senatorowie? A czego dokonali? Co mądrego jest w tekście (10 IX 2021) 
„Senat „wyraża hołd wielkiemu mężowi stanu, jakim był kardynał Stefan 
Wyszyński”, a i to zaledwie 73 głosy. 25 Senat ograniczył się do komunału „Trwała
wówczas ponura i tragiczna era stalinowska. Na porządku dziennym były prześladowania, przemoc,
gwałty i niesprawiedliwości, którym Prymas jako sternik polskiego Kościoła, musiał stawić czoła.” 
<< Szczęśliwie dożył Ksiądz Prymas owoców swej pracy nad wolnością: 2 lata przed śmiercią witał
na polskiej ziemi Piotra naszych czasów, Papieża Polaka 26, a rok później radził rodzącemu się 
ruchowi „Solidarności”, jak należy zagospodarować wolność zewnętrzną, polityczną i gospodarczą,
aby poczuć się ludźmi wolnymi wewnętrznie.>> Nawet nie potrafią odróżnić Solidarności bez 
cudzysłowu od „Solidarności” w cudzysłowie, której (tej drugiej) jest bliżej do słownikowej wersji 
solidarność. – Analiza zbyt trudna, trzy słowa to dla nich zbyt dużo. Potrafili tylko skopiować 
prymasa: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale 
i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed 
więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce 
Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, 
które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”. 

11 IX 2021 protestują lekarki, pielęgniarki, pracownicy służby (w terminologii systemu JPII/JPS; 
a po likwidacji systemu JPII/JPS – ochrony) zdrowia. Tłumaczy ich jednostronna wina rządu – otóż
rząd blokował szpitale. Szpitale prawie nie przyjmowały ludzi, nawet w czasach komunizmu można
było z ulicy uzyskać pomoc w szpitalu, analizę, diagnozę. A co dopiero w przychodni. Wystarczyło 
wejść. Oto zanotowane hasła z 11 IX 2021: 
1. „Nie ma medycyny bez diagnostyki” – jednostronną winę ponosi rząd za to, że utrudniał, wręcz 
blokował, przeprowadzenie diagnozowania. Nie przeprowadził badań, czy szczeRNA nie jest 
przyczyną nowych mutacji, na zasadzie dostosowania się (wirus też chce przetrwać), jak 
przewidywali lekarze. Zwłaszcza, że im więcej szczepień, tym więcej tzw. zakażeń (ryzyko 
implementowanych).
2. „Zapraszamy na oddziały, bo niedługo zamykamy” – strajkujący są na prawie. To rząd, nie 
ludzie, ukrywał informacje, że amantadyna (i sto innych leków) jest skuteczna. To tylko rząd, nie 
żadni ludzie, wprowadził nielogiczny zakaz sprzedaży amantadyny. Korzyści obostrzeń, 
lockdownów, całych covidowych procedur w szpitalach są o wiele mniejsze niż straty,które 

25 https://www.ekai.pl/senat-przyjal-uchwale-w-zwiazku-z-beatyfikacja-kard-wyszynskiego/
26 Prawicowiec Mel Gibson uważa, że beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II była bezprawna. Niro nie jest tym 

zainteresowany. Wg Gibsona dla legitymizowania zniszczenia Kościoła powołano Jana Pawła II na świętego.

9



przynoszą. Za cenę pseudo-strategii zarządzania, niepotwierdzonej żadnymi badaniami, danymi, 
rząd spowodował fale depresji, samobójstw i ogromy kryzys zdrowotny, moralny, społeczny, 
finansowy, ekonomiczny. Przebywanie w mieszkaniach, bez pracy, ludzi, kontaktu to jedno 
z większych cierpień, zwłaszcza dla dzieci.
3. „Pandemia braków pielęgniarek i położnych trwa od lat”- rząd zmusił lekarzy do nieleczenia, 
położne i pielęgniarki do emigracji, oraz straszył i prześladował tych wszystkich lekarzy, każdego, 
którzy stosowali amantadynę. 
4. „Umieramy o 20 lat wcześniej, niż inne Polki, za dużo pracujemy” – winę ponosi rząd za to, że 
utrudniał i blokował ulżenie pracy personelu, ukrywając redukcje PKB do 14.5 %, zabraniając 
debat z profesorami, ekspertami, samorodkami, dosłownie genialnymi Polakami, którzy już w 
lutym sto razy lepiej wiedzieli co robić, aniżeli rządy na Zachodzie. Trzeba było posłuchać ludzi 
mądrych, nawet genialnych; jeżeli w II 2020 cały świat błądził, a kilku geniuszy to zdemaskowało, 
bo mieli lepsze rozumy, to w II 2020 byli geniuszami; trzeba było dopuścić ich do telewizji, w parę 
dni zlikwidować zakażenia, a nie robić lockdowny. Mielibyśmy extra setki miliardów złotych. A na 
ile genialnych? W II 2020 wśród posłów PiS i opozycji, nie było nikogo, z wyjątkiem konfederacji, 
kto byłby w stanie przewidzieć cokolwiek prawdziwego, a gdy posła Brauna wyrzucała z sali 
marszałek (Witek, Gosiewska), to wszyscy posłowie jej dziękowali oklaskami.
5. „Krótko żyjemy, bo ciężko pracujemy” – strajkujący są usprawiedliwieni, ponieważ rząd (nie 
ludzie, ludzie to zarządzenie wyśmiewali) jednostronnie zarządził teleporady. Rząd zmusił ludzi do 
szukania ratunku poza Polska – ludzie zamawiali amantadynę (Ukraina, Białoruś, RFN, GB, USA) 
i musieli sami (sic!) się leczyć. To nie jest tylko wina PiS od wielu lat nakłady na ochronę zdrowia 
są za niskie, metody leczenia są często wadliwe, dostępność do świadczeń służby zdrowia jest dużo 
mniejsza, aniżeli w PRL. – Co roku wychodzi ze szkół wyższych 8-10 tys. pielęgniarek, ale tylko 
połowa występuje o prawo wykonywania zawodu. Część z prawem wykonywania zawodu unika 
pracy w służbie zdrowia. 

Przecież rząd (i PiS i wszystkie poprzednie, zwłaszcza lewackie) dobrze zna wypowiedź: „Jako 
rodzic dziecka z autyzmem jestem zaniepokojony. Chcę poznać prawdę. I nie jestem przeciwko 
szczepieniom. Chcę bezpiecznych szczepionek.” – Lewacki Robert Niro po usunięciu filmu 
"Vaxxed" z programu Tribeca Film Festival, 2016. Czy zamknięcie przychodni (ale nie prywatnych)
jest królestwem nie z tego świata? Język, którym posługujemy się na co dzień, przy zakupach, nie 
jest wystarczający, by być podstawą zwycięstwa prawdy nad technokratyzmem, nad rządami 
technokracji, nad językiem zła. 

Rząd nie przeprasza rodziców za wzrost samobójstw wśród dzieci, za wzrost depresji 
spowodowanej atomizacja, zamknięciem, izolacją, napuszczaniem na tych, co chodzą 
bez szmatek, bankructwem. Walki z wirusem nie da się wygrać, ponieważ wirusy są 
częścią homeostatu ludzkiego, czynnikiem powstania życia. Trzeba z wirusami żyć, 
a rząd miał obowiązek informować o stu metodach wzmacniania odporności. Jeśli nie 
od II 2020, to już w kwietniu. Ale przecież w lutym rząd już miał komplet informacji 
na temat fikcji wszystkich informacji o COVID-19. 
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