
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.18.

1) Jak luty 2020 wznowił problemat co znaczy być Człowiekiem, 
człowiekiem jako pragnieniem prawdy. Samotność potencjału ludzkiego 
w jego relacji do mózgu gadziego.

VIII 2021: Obostrzenia. Jesienią do restauracji wejdą tylko zaszczepieni, ozdrowieńcy lub 
przetestowani. Założenia możemy znaleźć na rządowych stronach.
Obostrzenia tylko dla niezaszczepionych?

Przedsiębiorcy nie podlegaliby obostrzeniom pandemicznym jeżeli „działalność gospodarcza jest 
wykonywana na rzecz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, osoby po przebytej infekcji 
wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub 
osoby posiadającej ważny negatywny wynik testu”. Mogą być ozdrowieńcy, a nawet zaszczepieni, 
a test może tego nie wykazywać, tym bardziej, że od maja można było wejść do restauracji i 
pokojów hotelowych od maja 2021. Jeżeli pracownik nie będzie zaszczepiony i nie przebył choroby
COVID-19, potwierdzonej testem, to pracodawca może go wysłać na bezpłatny urlop. We Francji 
zmarło (VIII 2021) ponad 200 tys. osób na skutek szczepienia. 

W przeszłości rządy kupowały szczepionkę przeciwko świńskiej grypie. Media nie podają 
rzetelnych informacji na temat skuteczności szczepionek, możliwościach profilaktyki przeciw 
chorobie. Ignoruje się zapytania dotyczące umów z koncernami, dlaczego koncerny farmaceutyczne
nie odpowiadają za produkt. Rząd nie wyjaśnia, czy szczepienie nie wywoła konieczności dalszego 
szczepienia. Nie podaje się informacji na temat historii nieudanych eksperymentów, powikłań 
poszczepiennych, odszkodowań. Ukrywano, że zaszczepieni chorują i umierają, częściej tam, gdzie 
większy procent „zaszczepień”. Sztuczne wzmocnieniem odporności może oznaczać 
implementowanie choroby, wirus korzystałby z przeciwciał i wnikanie do komórek gospodarza, 
a następnie się replikuje, może nawet po latach. Odpowiednie szczepionki były wycofywane jeśli 
nasilały choroby układu oddechowego. Dziennikarze o tym nie informują, nawet ci przeciwni 
rządowi, przemilczają marnotrawienie pieniędzy publicznych i tylko promują szczepienia. 

Wskazuje się (VIII 2021), że projekty rządu naruszają art. 94 § 5 i 9 Kodeksu Pracy (KP), który 
gwarantuje pracownikowi stabilność zatrudnienia oraz stabilność płacy. Narusza art. 11 [3] KP, art. 
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18[3]a § 1, art. 22[1] KP. Narusza konstytucyjną zasadę ochrony pracy, zasady gospodarki 
rynkowej, czyli art. 24, art. 66, art. 47 Konstytucji RP. Okazywania tzw. paszportu COVID narusza 
art. 9 ust. 1 RODO, art. 83 RODO; art. 107 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych – kara 
grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 

Tu chodzi o lekkomyślność. Wprowadzenie – w wyniku okrągłego stołu – nauczania religii 
doprowadziło do wielkiej kontestacji religijności u dzisiejszych 40-latków i mniej i to jest faktem, 
który stwierdza Kościół. Nastąpiła masowa sekularyzacji młodego pokolenia, wręcz wyśmianie 
religijności i Kościoła przez pokolenia, które pobierały lekcje religii. Tę sekularyzację, na skutek 
lekkomyślnego wprowadzenia lekcji religii, przewidywał jezuita M. Tomaszek. Lekcje religii 
wyrwały duchowość z rozwoju i wyniosły na śmietnik religijność.

Już drugi raz obserwujemy niezwykle rewolucyjne 1 wzmożenie nieetycznego nieodpowiedzialnego
lekkomyślnego systemu. Raz w r. 1989, a drugi raz w lutym 2020. 

To rzad przystał na tę rewolucję, a nie mógł posłuchać polskiego Geniuszu, który już w lutym 2020 
informował rząd o tym wszystkim? Popatrzmy, polska „Gas Station Simulator” sprzedana w 71 tys. 
sztuk w ciągu 72 godzin od premiery na platformie Steam. Koszty się zwróciły twórcom w półtorej 
godziny po premierze. – Genialne prawda? I to rząd uznaje. Wiec jest Geniusz w ludzie. To 
dlaczego by nie dostrzegać możliwości Geniuszu, który w lutym 2020 ostrzegał rząd, bo znam 
sytuację w roku 2020, 2021 i zapewne na sto lat do przodu – trzeba było przyjąć podpowiedzi 
Geniuszu, a nie koncernowych profesorów PZPR-wskich. 

W II 2020 Kościół poparł – podobnie jak przy krągłym stole w r. 1989 – rząd w ramach sojuszu 
tronu z ołtarzem; nie pochwalał ujawnienia prawdy. W r. 2021 zachęcał do szczepienia, które 
szczepieniem nie jest. Już od r. 1989 Kościół jako instytucja gwałtownie traci zaufanie społeczne, 
a w lutym 2020 się to utrzymało. Odkryto brud moralny związany z ks. Henrykiem Jankowskim, 
T.W. Libella. T. W. Hejnał. Kardynał Gulbinowicz i kilkunastu biskupów ukaranych (do VIII 2021) 
przez Rzym. Kościół jest niewiarygodny nawet nieodpowiedzialny – w sprawach zdrowia 
ludzkiego, trudno oczekiwać zaufania społecznego dla kleru. Postępowanie zakonnika o. M. Zięby 
jest przedmiotem analiz Komisji Terlikowskiego. 

2) Jak zarządzanie pandemią stworzyło problemat winy.

Od 27 XII 2021 aktualna jest kwestia odpowiedzialności, czyli płacenia odszkodowań, a zatem 
kwestia zadośćuczynienia i winy – winy za skutki szczepień. Czy jeżeli ktoś skoczy z mostu to 
należy się odszkodowanie? – Chyba od tych, którzy go namawiali – odpowiada policja. 

Szczepienia pochwalali wszyscy 2 dziennikarze ze strony prorządowej i antyrządowej, posłowie, 
senatorowie, marszałkowie – np. marszałek Elżbieta Witek nigdy nie zarządziła zbadania 
prawdziwości tez na temat skuteczności witania się łokciami, skuteczności masek, roli przyłbic, 
płynów odkażających klamki; na temat szczepionek – czy rzeczywiście chronią przed zakażeniem 
(jak zapowiadano); nie było badań na temat zamykania przychodni, wstępu do lasu i stu innych. 

Przeciwnie E. Witek systematycznie dyskryminowała posła za brak szmatki na twarzy, podczas gdy
nie było badań, żadnych naukowych podstaw, danych z własnych badań i laboratoriów. Są więc 
propagatorzy współwinni, wraz z rodzicami, tymi, którzy zaszczepili dzieci, a które po latach będą 

1 Dedykuje osobom, których przerażają skokowe zmiany, rewolucje.
2 Tak się mówi. Ale wiadomo, że są wyjątki. I to oni powinni być zwolnieni z wypłacania odszkodowań.
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bezpłodne. Jest to ważne przy spadkach, bo rodzice jako winni powinni płacić odszkodowania 
ofierze szczepienia, czyli najpierw trzeba realizować to zobowiązanie ze spadku. Potem zdrowe 
rodzeństwo powinno płacić na ofiarę szczepień.

14 IX 2021 – pierwszy pozew przeciwko Skarbowi Państwa za niedowład – z krakowskiej 
kancelarii prawnej Beaty Broniewicz-Pasieki. To zagadnienie podobne do frankowiczów. Minister 
Zdr. powiedział (14IX2021), że nie odpowiada za odszkodowania z tytułu chorób. 

Rehabilitacja niedowładu nóg poszkodowanej na skutek zaszczepienia kosztuje 2.5 tys. zł 
miesięcznie. Kobieta chciała się zaszczepić, zwiedzać świat, nie potrafiła się powstrzymać; czuje 
się na szczęście coraz lepiej, właśnie dzięki drogiej rehabilitacji. Ale kto ma zapłacić za jej potrzebę
podróżowania? Państwo? Państwo nie ma własnych pieniędzy. Czyli kto? Społeczeństwo?Powstał 
problem odpowiedzialności tych, którzy od II 2020 wprowadzali w błąd, a potem od stycznia 2021 
– przykładowo w błąd wprowadzali np. aktoreczka Małgorzata Socha, Robert Lewandowski, 
Cezary Pazura i tysiące innych. Ministerstwo opłacało nawet internetowych troli, których zadaniem 
było torpedowanie wszelkiej krytyki. Są znane ich dane – otrzymali za to wielkie pieniądze. 
Mozliwe, że profesura koncernowa już przepisuje cyferki na dzieci, żony. Oni dostali wielkie 
pieniądze za reklamowanie i powinni współ-płacić odszkodowanie. 

Czy to społeczeństwo, które od lutego kwestionowało dane Ministerstwa Zdrowia ma teraz płacić 
za infantylizm poszkodowanej, za jej dobrowolny udział w eksperymencie medycznym? Czy 
poszkodowana była ubezwłasnowolniona? – Jeśli tak, to co innego, całe społeczeństwo powinno 
płacić. Lecz nie w przypadku, gdy celowo poszła do CassinoRNA.

Czy ci, którzy protestowali i krytykowali rząd od II 2020, a potem od NR 2021, nie okazali się 
bardziej odpowiedzialni? – Jak najbardziej. A zatem czy powinni płacić miliardowe odszkodowania
ofiarom decyzji udziału w eksperymencie medycznym, który nie jest eksperymentem? I czy 
odwrotnie, nie powinni uzyskać rekompensaty, na tle tych, którzy nie czuli odpowiedzialności za 
naród, bo jeżeli z ich podatków ma nastąpić wypłata osobom skrajnie nieodpowiedzialnym, a oni 
służyli swoim życiem, ostrzegali, to powstaje jakaś niesprawiedliwość. Musieli wiele pracy w to 
włożyć, aby się przebić przez mur kłamstwa tego modelu zarządzania. Taka praca, na rzecz narodu, 
całego kolektywu, która zmierzała do dobra, powinna być raczej wynagrodzona, niż karana 
opłacaniem odszkodowań.

Nigdy ministrowie, posłowie, senatorowie nie zaprotestowali przeciwko cenzurowaniu prawdy. 
Odszkodowanie powinni płacić rodzice, jeśli zaszczepili dzieci oraz posłowie, którzy mieli wpływ 
na media i celowo (lub z głupoty?) wprowadzali ludność w błąd. Od wiosny 2020 powstał problem,
że w radzie u premiera, profesorskiej, zasiadają osoby powiązane z koncernami. 3

Już po około pół roku od 27 XII 2021 powstał problem kto jest elitą. Niewątpliwie elitą są ci, którzy
są w mediach nazywani tzw. anty-szczepionkowcami; największą elitą są ci, którzy wiosną 2020, 
a niechby i latem 2020, czy nawet jesienią 2020 4 blokowali dezinformowanie 5 na temat 
szczepionek RNA, ponieważ oni reprezentowali wyższy poziom umysłowy niż inteligencja, 
posłowie, ministrowie, senatorowie, niż dziennikarze, nawet doktorzy po wydziałach prawa, 
zarządzania, politologii. Już przed lutym 2020 były artykuły na ten temat. 

3 To obszar badań ABW, SKW, SW – czy przypadkiem na kontach nie zmieniły się cyferki?
4 Inteligencja byłaby stopniowana. Mniejszą reprezentowaliby ci, którzy zorientowali się już jesienią r. 2020.
5 Największą inteligencją przejawiali ci lekarze, profesorowie, dziennikarze, którzy doradzali rządowi odesłanie 

szczepionek. 
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3) Demonologia dominikańska jako model wadliwego zarządzania pandemią. Kto 
ponosi winę i czy ją można ustalić?

Raport Tomasza Terlikowskiego: Dominikanin Paweł M. 1) wykorzystywał osoby dorosłe przy 
zaniedbaniach 1a) „zwłaszcza przez o. Macieja Zięby”, 2) „dopuścił się straszliwych 
niegodziwości”. 3) Można „było zaobserwować niepokojące zjawiska związane z jego 
nieprawidłową osobowością, a także zdumiewającymi przejawami religijności. Tę ostatnią rozwijał 
w ramach duchowości charyzmatycznej bez oparcia się na wystarczająco solidnych podstawach 
intelektualnych. Swoje pragnienia kierował w stronę nadzwyczajnych przeżyć religijnych 
o charakterze mistycznym”, 4) „zakonnika fascynowały przede wszystkim aspekty 
demonologiczne, co wpłynęło na kształtowanie się u niego coraz bardziej aberracyjnego ujęcia 
doktryny katolickiej. Skrajna demonizacja rzeczywistości, wzmocniona modnymi w kręgach 
charyzmatycznych w latach 90. ubiegłego wieku lekturami (także powstałymi w protestanckich 
kręgach pentekostalnych) na temat tzw. modlitwy uwolnienia od wpływów zła osobowego oraz 
praktyk egzorcyzmalnych, utwierdziła Pawła M. w przekonaniu o jego wyjątkowej roli terapeuty 
duchowego w odniesieniu do powierzonych mu wiernych. Ponadto zainteresowanie dziełami 
i osobą osławionych braci o. Marie-Dominique Philippe’a OP i (choć w mniejszym stopniu) 
o. Thomasa Philippe’a OP , zwieńczone obroną wątpliwej jakości doktoratu, jeszcze bardziej 
wzmocniło deformację wewnętrznego życia religijnego zakonnika.” 

Ten fragment 1 – 4 to po prostu relacja o wykręcaniu rzeczywistości przez o. Pawła Malińskiego, 
bardzo podobnie do tego, gdy (IX 2021, TVN24) koncernowy „profesor” uznał (Raport 
Terlikowskiego ogłoszono w tym samym momencie), że ludzie nie chcą się szczepić, ponieważ „nie
głosują, nie biorą udziału w życiu publicznym, nie czytają gazet, nawet nie oglądają telewizji” – 
tymczasem jest zupełnie odwrotnie to są ludzie obdarzeni zdolnościami do analizy życia właśnie 
publicznego, mediów, telewizji i dlatego nie chcą się szczepić pseudo-szczepionką. 

To koncernowy profesor, doradca rządu, przyjął narzucone przez Zachód wzorce postępowania. 
Jeżeli są rezolucje PE, działania UE i decyzje KE, w oczywisty sposób barbarzyńskie, 
przypominające pro-krzyżacki sabat (rodzaj KE) w Konstancji przeciwko Polsce, to dlaczego 
politycy (zarządzający życiem, bo na tym polega polityka) Prawa i Sprawiedliwości nie dostrzegają,
że narzucony schemat zarządzania pandemicznego może być całkowicie błędny. To i po co byłby 
polski parlament, jeśli decydować ma PE, UE, KE, nazywany orientacją lewicową, podczas gdy 
prezydent Duda powiedział, że repolonizacja mediów musi się odbywać na drodze rynkowej – czy 
rynek jest cechę lewicy, a nie prawicy... 

4) Niejasne zależności u dominikanów.

„Po objęciu urzędu prowincjała przez o. Macieja Ziębę OP w 1998 r.” „dochodziło do najbardziej 
bulwersujących zdarzeń związanych z działalnością wrocławskiej Wspólnoty św. Dominika” 
„zaczęła już funkcjonować narzucona przez ówczesnego prowincjała kultura sukcesu.” „Sukcesy 
duszpasterskie Pawła M. świetnie się wpisywały w zamierzenia i plany ówczesnego prowincjała.” 
„Wspólnota św. Dominika była oparta na mechanizmie psychomanipulacji. Dochodziło w niej 
również do przemocy fizycznej oraz nadużyć seksualnych. Wspólnota ta miała wszystkie cechy 
umożliwiające określenie jej mianem sekty.” 

- To jednak jest psychomanipulacja, tak? Może całe zarządzanie polega na psychomanipulacji? 
Mianowicie (VIII/IX 2021), jeżeli 
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1) 59% 6 z 514 pacjentów hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu Covid-19 była w pełni 
zaszczepiona (beckershospitalreview.com; Science; Ran Balicer z Clalit Health Services, 78 proc. 
osób w wieku powyżej 12 roku życia jest w pełni zaszczepiona, głównie „preparatem” Pfizer), to 
jak preparat blokuje zakażenia?
2) Poziom nowych zakażeń należy do najwyższych na świecie – mimo „zaszczepienia”. Stąd 
wniosek, że 2a) wszystkie tysięczne zapewnienia (od II 2020) o skuteczności „szczepionek” były 
nadużyciem, były błędne i że 2b) szczepionki osłabiają ludzi, odporność albo/iże te zakażenia mają 
cechy implementowania, a nie zwykłego zakażenia.
3) Wezwanie (VIII 2021) do trzeciej dawki preparatu może świadczyć o obniżaniu odporności na 
skutek szczepienia. Skoro z lekkimi objawami c19 odsyłali ludzi do domu, to jeśli teraz (VIII 2021)
w Izraelu trzymają chorych w szpitalach i to zaszczepionych, to to musi być bardzo ciężka choroba.
Chyba że doniesienia z VIII/IX 2021 to znowu (znowu, tzn. jak zwykle po II 2020) jakieś 
kłamstwo.

Genialni Polacy informowali rzad już w lutym 2020. Przewidywali wszystko, co się wydarzyło.

Raport Terlikowskiego: Dominikanie informowali prowincjała – niejasne zależności między 
Pawłem M. a członkami duszpasterstwa, tropienie przez zakonnika „nieczystości” u ludzi, palenie 
sprzętów zamieszkałych przez szatana. Relacja osobista z o. Maciejem Ziębą OP. „Od początku 
1998 r. o. Maciej Zięba OP był informowany o karygodnych postępkach Pawła M.”– I co? I nic? – 
To już uczciwsi są koncernowi profesorowie, którzy chcą globalnie kontrolować ludzkość – 
bo tu każdy może sprawdzić rzecz studiując plan od strony fizyki! – Od r. 1990 chcą 
stymulować mózg nanocząstkami za pomocą pól magnetycznych, G5. Różne cząsteczki (np. tlenki 
Fe) wiążą się z białkami błony komórkowej, zaburzają poczucie bólu, świadomość. Istotne jest tu 
wstrzykiwanie części wirusa, aby neurony je przejęły w kilka tygodni i aktywowały odpowiedni 
gen, czyniąc je np. wrażliwymi na ciepło. Potem dodaje się nanocząsteczki – pod wpływem 
określonej częstości pola magnetycznego nanocząsteczki wydzielają ciepło, które aktywuje neurony
i te wysyłają tak wysterowane z zewnątrz impulsy. Jedne nanocząsteczki wiążą się tylko z kilkoma 
typami komórek inne wnikają losowo do komórek lub przenikają przez barierę krew-mózg. 
Możliwości jest wiele.7

Raport Terlikowskiego: <<Ojciec Maciej Zięba OP zezwolił również na absurdalny 
„ewangelizacyjny” wyjazd swego współbrata do Chin wraz z kilkoma członkami wrocławskiego 
duszpasterstwa (Paweł M. „rozeznał”, że został powołany do nawrócenia społeczeństwa Państwa 
Środka na chrześcijaństwo).>> 8 To uzasadnienie na pewno było pretekstem...

„Ówczesny prowincjał polskich dominikanów był również informowany o aktach przemocy 
fizycznej, jakie miały miejsce podczas modlitw, oraz o stosowanej przez Pawła M. presji 
psychicznej i duchowej (m.in. o przemocowym wykluczaniu przez duszpasterza członków 
Wspólnoty jako „niewiernych Bogu Judaszy”). Mimo to, do początku 2000 r. o. Maciej Zięba OP 
nie ukrócił działalności swego współbrata we Wrocławiu.” 

<<O. Maciej Zięba OP wiedział również o wykorzystaniu seksualnym przez Pawła M. w ramach 
prowadzonego przez dominikanina „kierownictwa duchowego” czterech kobiet. Dostał też na 
piśmie informację o wielokrotnym zgwałceniu jednej z nich. Nie zlecił jednak w tej sprawie 

6 Niewiarygodne, a jednak… https://wgospodarce.pl/informacje/100856-izrael-59-proc-pacjentow-covid-w-
szpitalach-jest-po-2-dawkach 

7 Carvalho-de-Souza, JL, et al, (2015). Neuron, DOI: 10.1016/j.neuron.2015.02.033; Chen, R., et al, (2015). DOI: 
10.1126/science.1261821[PDF]

8 Nie jest jasne do końca, ale można się domyślić ...
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postępowania kanonicznego ani nie zgłosił zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do 
prokuratury.>> 

Kiedy to przeczytałem w tekście przyszło mi na myśl, że jest potrzebna nowa teoria umysłu 
ludzkiego, skoro są ludzie, do których nawet liczby nie trafiają. Zięba był fizykiem. Do lata 2021 
Włochy mają 75% „wyszczepionych” i tzw. odporność stadną 9. Dane z Włoch: 15 IX 2020 – 1299 
zakażeń (dziennie), 15 IX 2021 – 4824 zakażeń. 

Czego więc tu można nie rozumieć? Przed czym, zatem, chronią szczepienia, chyba że – 
powiedzmy – chronią ale dane, na których jest ta teza oparta, czyli, że te dane są fałszywe i ta 
ochrona z nich wcale nie wynika.

5) Popierany przez system III RP intelektualista prowincjał jako podpora ignorowania
krzywdy ludzkiej.

„Zastanawialiśmy się też, jaki był powód, że aż do tej pory Zakon nie zdobył się na adekwatne 
zadośćuczynienie pokrzywdzonym. Bez wątpienia wielką rolę odegrali w tym konkretni ludzie, 
przede wszystkim przełożeni Pawła M. z o. Maciejem Ziębą OP na czele. Swoje znaczenie miały 
też: słaba formacja intelektualna i duchowa zakonników”. Słaba formacja 
intelektualna? Skandal – krzyczą dziennikarze bo poseł Grzegorz Braun napiętnował z poselskiego 
obowiązku ludobójstwo, a zakonnicy nie potrafili wskazać zła? Usprawiedliwia ich postępowanie 
E. Witek i Sejmu. 

Zawiadomienia do prokuratury złożyła E. Witek, A. Niedzielski – za przypomnienie o zbrodni, jak 
się to mówiło: A na drzewach będą wisieć zamiast liści komuniści. – Natomiast Wałęsa mówiąc do 
Cenckiewicza, że będzie wisiał pomieszał antykomunizm z komunizmem, bo widocznie wie (?), że 
ZSRR był państwem antykomunistycznym (jak uważała Solidarność’1980-89, a raz Chruszczow), 
nazywanym komunistycznym, a więc anty-ZSRR oznaczałby komunizm. W związku z Braunem 
kilka słów:

Trudno uzasadnić decyzje rządu. – Zakażenie bezobjawowe nabyłoby 20-35 mln Polaków (modele 
symulacyjne) na drodze ewolucyjnej, przez wykorzystanie ewolucyjnie ukształtowanych 
mechanizmów. Nie musi być ono nawet wykrywalne. Twierdzenie, że bezobjawowi (dzieci, 
młodzi) zakażają nie ma żadnych podstaw naukowych.

Szczepienia mogły nawet osłabiać ten proces budowy odporności na drodze krzyżowej. VIII 2021: 
Dlatego wykrywanych zakażeń obecnie jest mało. Delta grasuje, dominuje, ale najwidoczniej 
odporność narodowa przewyższa niemiecką, pomimo intensywniejszych tam donosów, ostrzejszych
restrykcji i silniejszego stadnego podporządkowania nakazom i zakazom. 

Zatem: Inne czynniki niż restrykcje, sezonowość i oczywiście szczepienia są decydujące. Może to 
być strefowość geograficzna, geologiczna. Błędne zarządzanie niepotrzebnie naruszyło liczność 
populacji (150 tys. osób), system opieki zdrowotnej. – Krytykowany od II 2020 (przez genialnych 
Polaków – jak na ten czas, tzn. II 2020) sposób zarządzania kryzysem Covid-19 spowodował 
naddatkowe śmierci na skutek zablokowania przychodni, szpitali, leków, leczenia, diagnoz, 
procedury zmniejszania zachorowalności i śmiertelności Polaków. 

9 Mówią, od V 2020, że to terminologia komunistyczna. Ale nawet PZPR, WSW czy ZSRR (w istocie państwo 
antykomunistyczne) nie stosował takich określeń. 
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Według GUS w roku 2021 – do lipca (włącznie) 2021 r. zmarło niepotrzebnie 150 tys. ludzi. 28 
proc. więcej takich okresów w latach 2015–2019 i o 21 proc. więcej dla roku 2020. Do połowy 
sierpnia 2021 zmarło 75 tys. osób na covid-19, a prawdopodobnie dużo mniej z powodu gratyfikacji
za śmierć c19. Personel medyczny się zaszczepił na SARS-CoV-2, ale prowadził teleporady 
(teleporada nie jest badaniem lekarskim 10), czyli blokował opiekę zdrowotną – najpierw w 2020 r. 
(bez szczepień) i w r. 2021, przynajmniej do lipca 2021 (pomimo zaszczepienia personelu 
medycznego). Teleporady, drożyzna spowodowana lockdownami, restrykcje w przychodniach 
i szpitalach powstrzymywały przed zgłaszaniem dolegliwości.

W r. 2020 liczbę hospitalizacji zmniejszono o ok. 2 mln (30 proc.) względem roku 2019. 
Hospitalizacje z powodu Covid-19 stanowiły 1 proc. hospitalizacji ogółem z liczby w r. 2019. Nie 
wiemy dlaczego w czasie pandemii nie ma naddatku (w stosunku do lat 2015-19) śmierci do 30 
roku życia i 50-latków, natomiast jest w grupie 30- i 40-latków, czyli urodzonych po r. 1991 i po 
r. 1981. Mogły na to wpłynąć niedobory żywieniowe po r. 1981 i chemizacja żywności po r. 1991. 

Błędne było założenie przez rząd skuteczności cenzury, zakazu mówienia o wielkich możliwościach
leczenia C-19 (w tym przez wzmacnianie odporności), mówienia o krytyce zarządzania, 
zakazywania mówienia o sposobach diagnozowania ryzyka zachorowania na C19, np. przez 
darmowy pomiar poziomu Zn, Se, J, Mg, wit. D3, K, C itd. 

6) Zarządzanie w Zakonie Dominikańskim a zarządzanie w pandemii.

Szkoda, że Dominikanie nie rozpoznali COVID-19 jako zagadnienie zarządzania bezpieczeństwem,
nie zrekonstruowali całej akcji „informacyjnej”, od lutego 2020, w kategoriach broni biologicznej. 
Szkoda, że nie podjęli się weryfikacji wiedzy w obszarze narracji rządu, która doprowadziła do 
śmierci 150 tys. Polaków.

Dlaczego nie ma prac dominikanów nad potrzebą wprowadzenia społecznego nadzoru nad 
badaniami wirusów finansowanymi przez kapitał, tak jak nadzoru budowy bomb atomowych? 

Gdzie są analizy dominikanów na temat szczepienia przeciw Covid-19 vs uwielbiany przez 
o. M. Ziębę system marketingowy, rynkowy. Gdzie są analizy na temat roli kapitalizmu w 
wygenerowaniu pandemii od lutego 2020, roli kapitalizmu w zarządzaniu i stosunku szczepień do 
marksizmu i idei istnienia Boga. Gdzie są ich prace na temat znaczenia ewolucji w problematyce 
szczepień. Dlaczego dominikanie nie podjęli zagadnienia Covid-19 a istota człowieczeństwa 
w wersji religijnej lub materialistycznej (Mounier). Czy to publikacje o. M. Zięby spowodowały, że 
dominikanie nie zauważyli fuzji imperium ideologii randomizacji, które to imperium wychwalał ich
Prowincjał z imperium jawnie przemocowym zarządzania pandemią (2020), w ewidentny sposób 
dyktowany przez kapitał, kapitalizm, koncerny, rynek, zysk, korzyść, umysł 666 w rozumieniu 
antropologii A. Wiercińskiego.11 

Dominikanie powinni od razu powiedzieć w lutym 2020, że trzeba powrócić do wielkich marzeń 
systemu socjalistycznego Wyszyńskiego, do homilii ks. Jerzego Popiełuszki (JP), o całego systemu 
JPII/JPS, wielkich ojców założycieli marzeń Polski socjalistycznej, pracowniczej, sprawiedliwej. 
Powinni powiedzieć, że Unia Europejska nie jest od tego, aby narzucać nam wadliwe sposoby 

10 Teleporada nie daje obrazowania płuc, stanu układu immunologicznego, nie jest diagnostyką różnicową 
mikrobiologii i wirusologii. 

11 Por. M. Zabierowski, „Wszechświat i człowiek”, 1993, P.Wr., „Wszechświat i wiedza”, 1994, P.Wr., „Wszechświat 
i kopernikanizm”, 1998, „Wszechświat i metafizyka” 1998, PWN, Wrocław. Liczne prace na ten temat. 
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zarządzania pandemią, gdzie nie ma żadnego ducha, chyba że „ducha rynku”, o którym wcale nie 
marzył prymas Wyszyński. 

Czy Dominikanie kiedykolwiek powiedzieli, że do tego marzenia JPII/JPS trzeba 
powrócić, bo istnieje niebezpieczeństwo depopulacji i kiedy sięgnęli do mistyki pracy, 
Laborem exercens, aby powstrzymać niszczenie pracy przez całkowicie błędne 
zarządzanie, a w tym odrzucające geniuszy z lutego 2020, którzy wtedy przewidzieli 
cały rozwój wypadków na rok 2020 i 2021, a nawet sto lat naprzód. Czy powiedzieli, że
to zarządzanie nie szuka korzeni Europy, JPII/JPS i że nie chce – a może chce, ale nie 
potrafi oprzeć się rynkowi (ot co!) – z nich wyrastać? Czy dominikanie nie nasiąkli 
ideologią Prowincjała, korzyściami? – ale jakimi? Może tymi, które odnosił 
Prowincjał... To nie jest przypadek, że wierzył tylko w siłę, a w ukrzyżowaniu sensu nie
widział.
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