
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. 22.

1) W systemie z chaosu porządek wszystko jest wojną. Walka rządu z wiedzą ludu 
a potrzeba otworzenia nowych dyscyplin naukowych w psychologii i filozofii przyrody. 
A przecież student medycyny idiotą nie jest.

Wprowadzono szczepionki przeciwko COVID-19 całkowicie nieprzebadane, a studenci medycyny 
mówią wtedy, że … przebadane. Dobrze wiedzą, że jest inaczej. Mogli nie wiedzieć powiedzmy 
w IV 2020. Mówią? Nie, oni powtarzają, kopiują. Albo: Bo powtarzają. – W ten sposób COVID-19 
odsłania przed nami tajemnice działania ludzkiego mózgu. Powstało laboratorium psychologiczne 
kosztem 7 – Katyni 1 (150 tys. ofiar). Musimy wypowiedzieć 12 nieznanych dotychczas zdań, aby 
lepiej zrozumieć p(l)andemię COVID-19:

1. To jest coś, jakiś item (całostka), który działa niezależnie od argumentacji. I to co mówią 
studenci medycyny (od II 2020 do IX 2021) wymaga wyjaśnienia. 
2. To jest coś, czy ten item, co odcina mózg od argumentacji – i to co mówią, wymaga 
modelowania fizycznego, czyli wyjaśniania. Celem modelowania jest wyjaśnianie.
3. To co mówią, musi zawierać coś (jakieś X), co odcina młodego człowieka, od analityczności.
4. Skoro studenci medycyny mają miliony faktów przeczących ich wypowiedziom, to jest to jakaś 
w tym stałość tego itemu.
5. Jest stałość tej mody (mode, kanał rozpadu w wysokich energiach). Tej stałości obserwacje 
i wiedza zabić nie mogą. To jest trwałe. 
6. Kto nienawidzi analitykę swoją (wyposażenie, które ma) na tym świecie (w jego obszarze), ten 
jakby zachowuje ten item (mode) na stałe, jakby na żywot wieczny.
7. Niezliczone są świadectwa, które potwierdzają niepenetrowalność rozumu studenta medycyny 
pomimo tego, że on obserwuje, widzi, wie, czyta, rozmawia z ludźmi.
8. Dlaczego młody człowiek nie aktywuje tych walorów z p. 7?
9. Jeżeli młody człowiek, student medycyny, zaprzecza rozumowi (II 2020-IX 2021) to znaczy, 
że on (czy raczej coś za niego 2) aktywuje jakby nieśmiertelność tego coś, X, itemu, który on sam 
wypowiada: „że szczepionki są przebadane”. – Są nieprzebadane i to w karygodny sposób są 
nieprzebadane. (Żeby tego nie widzieć, to było niemożliwe w epoce Gierka-Wyszyńskiego). Wręcz 

1  Major Frydrych – oskarżenie o ludobójstwo kierowane do rządu (na jakiejś konferencji rządowej w maju 2021).
2  Można nie wiedzieć czegoś, ale tu jest widoczna choroba woli. (Wolitywność to nie jest chcenie).
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trzeba być idiotą, nie rozumieć niczego z życia, ze sprawdzania, z weryfikacji, z lustracji, aby 
mówić, że te szczepionki są szczepionkami (one nimi nie są) i że są przebadane. A przecież student 
medycyny idiotą nie jest. Dlatego musi być coś tu jeszcze.

10. Pytanie o niepenetrowalność mózgu (itemu) przez weryfikacyjność nie jest już pytaniem 
jedynie tzw. teoretycznym, ale obserwacyjnym, głęboko angażującym każdego z nas. Wszyscy się 
angażujemy, prawda jest oczywista, jeśli nie od II 2020 do III 2020 (dla geniuszy), to przynajmniej 
po roku, II 2021, dla ludzkiej miernoty. Jeśli nie ma postępu przez rok, to coś trzyma. To umysł 
musi mieć taką mechanikę działania, że owe coś – coś poza człowiekiem rozumianym 
w katolicyzmie wojtyłowskim czy Jerzego Popiełuszki (JP)3 – nie pozwala człowiekowi zrozumieć,
poznać prawdy. 

11. Niepenetrowalność tego mózgu, tego jego nastawienia, tej wypowiedzi studenta medycyny 
(„szczepionki są przebadane” – mówi student medycyny; „trzeba się szczepić, jak my wszyscy na 
medycynie”; „a co złego w inżynierii genetycznej – nic” – orzeka student V r.med; „maseczki 
chronią przed zakażeniami”4), ta stabilność tego coś, tego itemu 5 (mode reakcji) wskazuje na to, 
że mózg, zasada jego działania, jest pakietem fal solitonowych, niepenetrowalnych, nie do 
zaburzenia.

12. W rozumieniu polskiej antropologii nie umiera dusza i to daje nam korelat zrozumienia tej 
niepenetrowalności, prawie niezniszczalności studenckiego stanowiska: „szczepienia są dobrem”. 
„Szczepimy się wszyscy na medycynie, co do jednego”. – Fenomenalne! Szczepimy się, nawet jeśli
to nie są szczepienia. – To jest nie do pojęcia, tak może mówić tylko ktoś pozbawiony rozumu, 
a przecież jest zdolny, przeszedł egzaminy, powinien wiedzieć co to jest lustracja czegoś, co to jest 
weryfikacja czegoś, analiza czegoś. A jednak jest bezwolny. 6

2) Lustracja. Jak rząd wykorzystał ludzi chorych, ich neuropatologiczne skłonności.

Należy wypowiedzieć wypowiedzieć pewna liczbę zdań, których nie ma w literaturze.
 
1. Obserwujemy autyków wysoko-funkcjonujących. Gdy inni już łapali o co chodzi, nawet w maju 
2020, to oni wypełniali bzdurne rozkazy rządu w całej p(l)andemii i do ogródka, na rower czy 
balkon wychodzili zawsze w … maseczce. W maseczce, żeby podnieść apaszkę pod balkonem.

3 W katolicyzmie JPII/JPS. To coś, ten upór nie występował w dekadzie systemu JPII/JPS, systemu rozpoznawania.
4 - Przed niczym.
5 Czy jak to nazwać, prawda? Gdzie są poloniści? Co oni robią, że dopuścili do zwulgaryzowania słownika jęz. 

polskiego? Jakie w nim występują słowa ! – Strajku kobiet (20 X 2020 – 2 XI 2020); i dlaczego kobiety w ogóle nie
rozumiały tego, co tu jest napisane. Widać z całości (20X2020 – 2XI2020) wydarzeń, z tych kobiecych (?) 
plakatów, kobiecych rysunków, z ich haseł – że tego, co tu już napisaliśmy w ogóle nie rozumiały. Niesamowite, 
kobiety w potężnych demonstracjach (20X-2XI 2020) zwalczały rząd, ale nie tak jak oddolny ruch patriotyczny, nie
za ludobójstwo, nie w obronie 3. (a niechby i 2.) Katyni. To, co pokazały kobiety w okresie 20X-2XI 2020 to już 
była jakaś Targowica z umysłem niepenetrowalnym, z mode żelaznym, z kanałem niepenetrowalnym, czy jak to 
nazwać.

6 M. Zabierowski w swoich pracach uważa, że ta niedogodność mija z wiekiem i że tej niedogodności nie są poddani 
geniusze, którzy te fazy rozwoju przeskakują i analizuje małżeństwo Einsteina z niezgrabną, jakby kulawą w 
ogólnym oglądzie i ruchach brzydką fizyczką autyczką. Einstein w XIX wieku zobaczył brzydotkę i się z podziwu 
do kobiet zakochał, zaczął planować podstawy ekonomiczne małżeństwa, gdyż głodowali, nie mieli dachu nad 
głową, ani – wobec korupcji – żadnych szans na pracę. Dowodzi on, że mózg niedojrzały jest (chodzi o tę formę) 
mózgiem autystycznym wysoko-funkcjonującym, i dlatego fizyczki autyczki są tylko czysto wykonawcze, chcą 
tylko wiedzieć, co mają … wykonać.
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2. Oznacza to, że rząd wykorzystał ludzi chorych, aby straszyć ludzi i wzbogacić firmy produkujące
szczepionki (które zresztą nimi nie są – mamy do czynienia z kłamstwem na kłamstwie), że rząd 
wykorzystał neuropatologiczne skłonności mózgu ludzkiego.
3. Tego żaden z posłów nie widzi i nie ma projektu ustawy zakazującej wykorzystywanie 
neuropatologicznych skłonności mózgu do rozwoju kapitalizmu, czyli wzbogacania firm, tu 
farmaceutycznych, zajmujących się dystrybucją.

4. Ten opis 1-3, te określenia przeciwstawiają się – z punktu widzenia niepenetrowalności itemu 
(jak mówimy: mode) – zdaniom o destrukcyjnej (dla tej niepenetrowalności) mocy 
argumentowania. To przekonanie studenta nie pada ofiarą owej argumentacji, destrukcji, 
weryfikacji, owej lustracji.

5. Jest jakaś stałość (ten item, mode, kanał) w wypowiedzi studenta medycyny. Jakaś 
nienaruszalność, dzięki której student może trwać w swojej indywidualności (to chyba jest 
zrozumiałe) i tożsamości samej w sobie, mimo obserwacji faktów, wypowiedzi, ludzi, chorób. 

6. Co stanowi podstawę tej nienaruszalności, jeśli nie umysł złożony z nieograniczonej ilości fal 
stojących, niepenetrowalnych, które ustawicznie udzielają podstaw bytowości dla tej niezwykle 
silnie zaznaczonej oporności studenta medycyny („szczepionki są przebadane”, „maseczki 
pomagają”, „a co złego w inżynierii genetycznej?”) – wobec … lustracji!

7. Skąd ta częsta niezniszczalność tego itemu (mode reakcji), która nie może dojść do refleksji 
lustracyjnej, mimo licznych obserwacji, dowodów, argumentów rozumowych, faktów.

8. To muszą być fale stojące 7, gdyż w przeciwnym wypadku nie jest możliwe uzasadnienie 
bezwarunkowego oddania się na służbę niemoralności, tego plandemicznego szatana, oczywistego 
ludobójstwa.

Wypowiedzmy kilka innych zdań:

9. Jakim cudem zaburzeniu ulegają zdolności człowieka (tu studenta … medycyny) do poznawania 
zdarzeń, faktów, danych, aż tak oczywistej prawdy? Jak to możliwe, że żywy byt ludzki nie 
realizuje się w tej lustracji, weryfikacji, czyli we wzajemnym oddziaływaniu faktów, obserwacji. Co
jest w nim niepenetrowalnego. 

10. Uważamy że: Niezniszczalność prymitywnych poglądów studenta medycyny wymaga teorii fal 
solitonowych, prawie niezniszczalnościowych, nieprzemakalnych na dowody, na naturalne dla 
człowieka procesy lustracyjne. Jakim cudem student medycyny zstępuje do szeolu, by wieść tam 
tak marną egzystencję za Pan Brat z cieniami propagandy rządowej? 

11. Jakim autystycznym cudem student medycyny zamienia się w Sfinksa 8, dlaczego przebywa 
w krainie milczenia wobec danych, bez żadnej lustracji? Skąd taka śmierć ludzkiej funkcji 
lustracyjnej? 

7 Teoria umysłu. Praca magisterska, M. Zabierowski, Wydz. Mat.Fiz.Chemii UJ.
8 Wspomniana fizyczka autyczka albo z Einsteinem się kłóciła, wrzeszczała, awanturowała, szarpała albo nie 

odpowiadała, robiła minę Sfinksa. Einstein nie mógł zrozumieć, dlaczego ona rozwala życie. – Zabrakło mu 
wiadomości o autyzmie wysoko-funkcjonującym. Dziś dopiero powiemy, a czego on się spodziewał w XIX wieku, 
w ledwie ledwie wieku XX? Dzisiaj łatwo to powiedzieć, autyzm wysokofunkcjonujący to „normalna” sprawa. 
W XXI wieku. W XIX w. – nie.
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12. Umysł jest pakietem fal całkowicie nieprzemakalnych, są to fale solitonowe, wieko-trwałe. 
Porzucenie mode jest niewyobrażalnie trudne. Zgadza się to z teorią antropologiczną powstania 
człowieka wg szkoły Andrzeja Wiercińskiego – z teorią 1. nowych faz rozwoju mózgu w życiu 
ludzkim i 2. nieśmiertelnej duszy. 

13. COVID-19 postawił sprawę geniuszu, genialności. Są obserwacje.

13a) Podczas pandemii COVID-19, wielu genialnych Polaków przewidywało sytuację za rok 
i więcej. 9

13b) Jakby na potwierdzenie tych ostrzeżeń dla rządu, 28 VI 2021 grupa profesora Delgado 
ogłosiła, że w szczepionkach jest tlenek grafenu, który wywołuje szerokie spektrum nowych 
chorób. Nie znamy mechanizmu krzyżowania się fal komórek i tlenku grafenu – ale wiemy, że jest 
on destrukcyjny. Ten, kto żąda na to dowodu, nie rozumie na czym polega rozwój nauki, nie zna ani
zasad uprawiania teologii, ani zasad uprawiania marksizmu (materializmu, fizyki, chemii, biologii). 
13c) Niewątpliwie pandemia ma kapitalistyczne cechy pogoni za zyskiem, cechy związane 
z zyskami firm, które produkują dystrybuują, zalecają szczepionki, które nimi nie są.

14. Nieprzypadkowo mówimy, że rząd ostrzegało (już w II 2020 10) wielu genialnych Polaków. Nie 
można się zgodzić 11, że to jest tylko postrzeżenie – a nie nadzwyczajne zdolności. – W tym 
ostrzeganiu (w stu audycjach), w lutym 2020, uczestniczyły zdolności i to niepoślednie zdolności. 
Dziś, półtora roku od początku p(l)andemii w r. 2020, tych zdolności może już tak nie widać, ale do
Nobla podaje się też ekonomistów za dokonanie tu i teraz. 

15. Ważne jest to, że działo się to ostrzeżenie w lutym 2020. – Są nagrane ostrzeżenie z II 2020, są 
detaliczne wyjaśnienia wadliwości tez rządu, decyzji rządowych, które były w 100 % błędne. 

16. W lutym usłyszeliśmy sto tez rządu, którym przyklaskiwał świat lekarzy. I na tym tle widać, że 
to co genialni Polacy przedstawili w lutym 2020, to jest ludzki geniusz. COVID19 pokazał nam cud
– że ludzki geniusz istnieje. Geniusz
- powiększał wiedzę,
- powiększał świadomość narodu,
- inicjował procesy analityczne.

16a) W większości politycy to dobrze opłacani ignoranci, a nawet niszczyciele cywilizacji 
łacińskiej, która rozwija naród przez prawdę. Na 460 posłów jest tylko tuzin, którzy w lutym 2020 
rozpoznali prawdę i są po stronie prawdy i na skutek tego Grzegorz Braun – jednak to nie jest 
umysł pośledni – awansował na obrońcę narodowej życiowej biologicznej zasadniczej prawdy i stał
się patriotą. 

9 J. Zięba mówił to samo w r. 2020 (ale w lutym!), co BitChute „Critically Thinking with Dr. T & Dr. P”, 
prowadzone przez dr Tenpenny i dr Palevsky. https://www.bitchute.com/video/p3KOw78MbHOk/

10 Ekonomistów do Nobla podaje się tu i teraz, wystarczające jest osiągniecie w danej chwili. I oni tego dokonali – 
wbrew całemu światu lekarskiemu, który się początkowo wyśmiewał z tych geniuszy, a po półtora roku już milion 
lekarzy uznaje tezy wypowiedziane w lutym 2020. To co powiedzieli w lutym 2020 jest wystarczającą miarą.

11 Z ministrem N. Polacy ostrzegali rząd nie w lutym 2021, ale rok wcześniej. W świetle ich wypowiedzi tlenek 
grafenu, wykryty 28 VI 2021 jest tu pewnym zamiennikiem, te cechy mogli przypisywać innym nośnikom np.
spikesom, obowiązuje to logika czarnoskrzynkowa. Ważne jest spektrum chorób. Spektrum nie jest hipotezą, 
jest wynikiem zaawansowanego myślenia abstrakcyjnego, a mechanizm fizyczny nie musi być tu znany. 
Medycyna nie spełnia postulatów fizyki.
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16b) COVID19 zdjął maske z wadliwego patriotyzmu. Ujawnił tezę M. Zabierowskiego, że w XXI 
wieku potoczne rozumienie patriotyzmu jest ułomne i że jest ono patriotyzmem bez funkcji. Bez 
funkcji, czyli bez tego, co w fizyce nazywa się fizyką stawania się i co przeczy fizyce. 12

3) Potrzeba kopiowania.

1. Student medycyny to jeszcze nastolatek. 1a) Umysł ministra powstaje dopiero po 72 r.ż. Jest 
widoczne, że nastolatkowie potrzebują wzorców, chcą kopiować. Już w lutym 2020 bardziej zdolni 
zaczynali coś podejrzewać. 1b) Ludzki geniusz widział klęskę rządu wprost, mówił to rządowi, 
dzwonił, ostrzegał. Niestabilność rozumienia żądań rządowych u dzieci „owocuje” … 
samobójstwami. 

2. Skąd są samobójstwa? Ludzie nie chcą żyć we mgle, chcą powtarzać rzeczy im znane, a mgła im 
to uniemożliwia. 2a) Lemat: Lato 2021: Liczba samobójstw oraz prób odebrania sobie życia przez 
młodych Hiszpanów zwiększyła się o 250 proc. (Hiszpańskie Towarzystwa Psychiatryczne, SEP), 
a najbardziej podatną grupą na samobójczy wpływ pandemii są ludzie młodzi w wieku 18-30 lat. 

3. Powtarzanie, kopiowanie. 13 Kopiowanie to bardzo ważna pierwsza cecha organizmów żywych. 
Dlatego są demonstracje. One kopiują. Co wymyslił Strajk Kobiet (20X-2XI 2020)? Nic.
„Konstytucja, Konstytucja” wrzeszczą od r. 2016 dość spore tłumy, np. KOD, demonstranci z 16 
XII 2016, Wałęsa, Strajk Kobiet 20 X 2020 – 2 XI 2020 itd. Milion młodych to powtarza na 
forumach – te fora są sterowane 14, nawet cenzurowane, więc nazywa się je forumami. 

4. Lecz kopiowanie choć potrzebne, to potrzebuje ducha ożywczego. Przeciwnego. Od 6 II 1989 
Polskę opanowało kopiowanie, naśladowanie = wyjalowienie. Wtedy zanika życie, rozwój.

5. Zauważamy, że Polska pustoszeje, a kler już (od 6 II 198915) nie ma elementarnych zdolności 
Wyszyńskiego, Wojtyły; rozwija się emigracja ludzi, także wewnętrzna. I kościoły także pustoszeją.
Od 6 II 89 kler ukrył prawdę, nie stanął po stronie ludzi, jeszcze najbardziej w tym poszukiwaniu 
prawdy było zaawansowane złowrogie Radio Maryja, potem Trwam, ale i tam zabrakło nowego 
analitycznego języka o np. statkach, czołgach, silowniach, radarach, marchewce, mleku, śmietanie, 
mięsie. 

6. Po 33 latach kapitalizmu, nie ma sensu ukrywać, że rzeczywistością w systemie kapitalistycznym
– a więc prawicowym 16 – jest depopulacja oraz obraz pustych kościołów. Taka może być 

12 Trudne? Wiem. Nic nie poradzę na to. Nie da się tego przedstawić bez kilkuletnich wykładów z fizyki. Kto uważa, 
że zrozumie 20-stronicową „Istotę teorii względności” A. Einsteina niech kupi tę maleńką książeczkę w 
antykwariacie i sobie ją przeczyta. Zaraz go oświeci, że o świecie nie da się powiedzieć coś krótko i węzłowato. 
Chcesz zrozumieć najazdy na Polskę w XV wieku – czytaj tomy Sienkiewicza. Lecz radę da geniusz. Polska cierpi,
bo od katarzyństwa nie ma wywiadu i kontrwywiadu. Armia polska potrzebuje już innych umysłów – inter-
dyscyplinarnych. Genialnych. Na to nie ma rady. Inne armie takiej reformy nie potrzebują (bo nie mieli blokady 
katarzyńskiej). 

13 Powtarzam. Prosił mnie pełnomocnik ministra M., aby mu szerzej wyjaśnić kopiowanie, bo kopiowanie się mu 
podoba.

14 G. Płaczek otrzymał informację od rządu, że rząd opłaca internetowych trolli, których zadaniem jest niszczenie 
prawdy o szczepionkach, o szkodliwości szczepień, które wywołują choroby, takie jak choroba wściekły krów, 
o tlenku grafenu (cukrzyca). 

15 Kler bal się powiedzieć słówko prawdy o kapitalizmie w roku 1989+1,2,…,33. Służby powinny wyłowić tych, 
którzy w r. 1989+1,...5, to wszystko widzieli. 

16 Nazywanie przez młodych internautów obserwowanej dziś (w r. 1989+1, 2, ...33) zasady walki o byt, czyli 
kapitalizmu – lewicowością (tak się dziś, tzn. w III RP, powszechnie czyni), czyli wojtyłowską pro-
pracowniczością, zatem wyszyńskizmem, prorodzinnością, proprodukcyjnością, popiełuszkową propracowniczością 
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rzeczywistość w Polsce, jeśli rząd, Kościół się nie zreformują i takaż depopulacja może nastąpić, 
jeśli kapitalizm nie wycofa się na rzecz wojtyłowskiego systemu, omawianego przez bł. Jerzego 
Popiełuszkę (JP) w jego homiliach, na rzecz systemu społ. ekon. JPII/JPS. – Wszystko co 
powiedziano w „Gazecie Wyborczej” i przeciwko niej w TVP – to katastrofa komunikacyjna. 
Językowa. 

Musimy wszystko ciągle objaśniać, ponieważ pro-rynkowy język narzucony przez Polski Oddział 
Smierszy sow.gen. Cz. Kiszczaka całkowicie zaciera rzeczywistość, sens słów. Język ukrywa fakty 
rozpoznawane w tym pospolitym języku.17

Narzucono język, który neguje znaczenie obszaru: „kapitalizm a GRU”. I dalej: gospodarka 
rynkowa a Kiszczak; TW Oskar a „inteligencja” Dody, TW Must a „z chaosu porządek”, TW Carex 
a tlenek grafenu, g5 a szczepionki oraz pola magnetyczne, czyli magnetofekcja i odcinanie oraz 
przestawianie ludzkiego DNA. 

Student V roku medycyny, który mówi (IX 2021), po trzeciej dawce dziabnięcia, że ze stanowiska 
medycznego i wykładów nie ma niczego złego w inżynierii genetycznej jest ofiarą nie 
tyle eliksiru zdrowia, ile braku podstaw metodologii. 

To są rzeczy połączone i potrzebują nowej humanistyki, a nie kopiowania, humanistyki techniki, 
a nie szatkownicy, humanistyki gospodarki, humanistyki faktu. I tylko aligatory nie potrzebują 
humanistyki, czekając w Nilu bez stworzenia teorii kwantów. Aż w końcu Jan Paweł II 
beatyfikował kopiowanie, czyli znajomego, wielkiego miłośnika naśladowania (kopiowania, które 
samo w sobie nie jest złe, Piotrze M.), który z powodu braku twórczego rozumienia świata we 
wszystkim radził się księdza. Zjadły go te nilowe gady, gdzie pojechał, aby zarabiać więcej. Swoją 
drogą wyjazdy były kontrolowane przez bezpiekę. Brat beatyfikowanego naśladował (powtarzał, 
kopiował) w telewizjach oczywisty nonsens z 9.09. 2001, czyli to, co CNN opowiadało o WTC; że 
samolot pasażerski wcelował i zburzył zburzył wieżę, a potem drugi druga wieżę i wreszcie trzecią, 
a kolejny Pentagon, a następny to już nie wiadomo co, a właściwie wiadomo. 50 % Amerykanów 
nie wierzy w tę opowiastkę, a profesor politechniki sieje takie głupstwa. 

4) Leibniz. Enigmat J. Kaczyńskiego.

Skąd taki niewyobrażalny przymus? Jedynym wyjaśnieniem jest to, że umysł jest zespołem fal 
niedyssypatywnych, czyli niepenetrowalnych. Jest to niezwykle podobne do idei Einsteina na temat 
umysłu. 

Ten mechanizm wyjaśnia COVID-19. 

Trwa niszczenie inwazją na DNA, RNA, na genotyp ludzki – metodą wstrzykiwania nanocząstek 
uważanych przez plebs i ministrów oraz posłów za eliksir zdrowia. Pierwsza dawka, druga. Druga 
osłabia odporność, więc potrzeba trzecią. Odporność jest traktowana w nierozumny sposób, na 
sposób idiotów, którzy nie przeczytali stu książek o dziele Bożym ani stu książek o ewolucji.

I takie oto prace trzeba poczytać 18: „Magnetofekcja: wzmacnianie i ukierunkowanie dostarczania 
genów za pomocą superparamagnetycznych nanocząstek i pól magnetycznych” ; 

jest idiotyzmem na miarę studenta, który opowiada, że wstrzykiwano przebadane szczepionki. Przypisywanie przez
młodziaków socjalizmu kapitalizmowi – jest nonsensem. 

17 https://www.bitchute.com/video/0Fh3OVXYM4Xr/  
18 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Magnetofection  
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„Superparamagnetyczne nanocząsteczki dostarczające szczepionkę DNA” ; "Magnetofekcja pyłku 
do modyfikacji genetycznej z nanocząsteczkami magnetycznymi jako nośnikami genów”; 
"Wydajne dostarczanie ex vivo chemicznie zmodyfikowanego informacyjnego RNA za pomocą 
lipofekcji i magnetofekcji"; "Nanoinżynieria nerwowych komórek macierzystych na podłożach 
biomimetycznych z wykorzystaniem technologii magnetofekcji"; „Magnetofekcja jako czynnik 
wzmacniający zapośredniczoną przez lentiwirusy transdukcję komórek nabłonkowych dróg 
oddechowych przez bariery zewnątrzkomórkowe i komórkowe”; „Magnetofekcja i izolacja DNA za
pomocą funkcjonalizowanych polietylenoiminowych nanocząstek magnetycznego tlenku żelaza”; 
„Metoda magnetofekcji: wykorzystanie siły magnetycznej do zwiększania wydajności dostarczania 
genów”. 

O co tu chodzi? – O to, że język codzienny jest niekomunikatywny, a każda sprawa wymaga stu 
monografii. I religijność i marksizm dopuszczają takie badania inżynierii 
genetycznej, ale w żadnym razie nie wstrzykiwanie. 19 To swoisty cud ta zbieżność. 

Ona otwiera potrzebę nowych badań w psychologii i filozofii przyrody, badań ontologicznych. 
Dlatego K. Morawiecki zgodził się z kołem Kosmos-Logos, że najpierw studiujemy historie, potem 
fizykę, potem antropologię, aby powrócić do politologii i socjologii. – Przez te 25 lat, za taki trud, 
państwo powinno wypłacać pensję oraz pokrywać koszty sanatoryjnego leczenia oczu raz do roku. 
Nie mówiąc o chorobach kręgosłupa i cukrzycy, typowych chorób moli książkowych. 

Tak kształcony młody człowiek w wieku ok. 49 r.ż. już mógłby starać się zostać radnym. Około 63 
r.ż. – posłem. Ministrem od 72 r.ż. Oczywiście, mogą być młodsi, ale Leibnize. Została ta zasada 
odkryta przez J. Kaczyńskiego – szkoda że tak późno, ale najwcześniej w całym świecie polityków 
(co lepiej prognozuje niż heurystyka T.W. Oskara, Musta, Carexa, Delegata, Libelli, Nowaka itd.). 
A mianowicie: „Polska potrzebuje bardziej uczciwych niż genialnych”. To fantastyczny Enigmat 
(2018) – jedno równanie, pozornie nierozwiązywalne, bo z dwiema niewiadomymi, ale prezes J. 
Kaczyński dobrze zna rozwiązanie Kalamburu. 
Rozwiązanie: Leibniz. 

Dowód: – Dowód jest w Lemacie M. Zabierowskiego20: A widział kto Kopernika, który się chce 
legalnie nakraść?
c.b.d.o.

19 I tego nie rozumieją młodzi ani studenci medycyny.
20 „Wszechświat i człowiek”, P. Wr. 1993.
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