
COVID-19: Dialektyka przyrody ożywionej i dialektyka zarządzania pandemią. Cz I.
Zarządzanie pandemią COVID-19 a cybernetyka.
Medycy, metafizyka szczegółowa, ryzyko szczepień.
Jak studenci medycyny nie potrafią rozpoznawać metafizyki szczegółowej ryzyka szczepień.
Dialektyczne choroby.

Zarządzanie bezpieczeństwem a broń biologiczna – weryfikacja wiedzy.
O nadzór nad badaniami wirusów finansowanymi przez kapitał jak nad budową 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. 23).

1) Starcie między oryginalnością a kopiowaniem w obszarze medycyny i nauki.

Przynajmniej od II 2020 do IX 2021 trwa tuszowanie prawdy. W tym tuszowaniu prawdy dużą rolę 
odgrywają predyspozycje ludzkie do kopiowania (tzw. małpowania), powtarzania, zwłaszcza u 
ludzi dziecinnych (infantylnych1). Nie oznacza to, że należy zlikwidować kopiowanie, małpowanie,
powtarzanie, naśladowanie, wykonawstwo, komunały, nietwórczość, nieoryginalność. 2

W ministerstwach III RP panuje niczym nie ograniczana dowolność podawania liczb. 25 IX 2021: 
Min. Zdrowia Adam Niedzielski: „udział osób zaszczepionych w nowych zakażeniach wynosi 0,9 
proc.” Tymczasem ... 
MZ, 10-17 IX 2021: Udział zaszczepionych stanowi 27, 9 proc ogólnej liczby zakażeń. 
25 IX 2021: Udział zaszczepionych – 28 proc zakażeń. 

IX 2021: Z analizy wszystkich danych MZ dostępnych do IX 2021 widać, że nawet manipulując 
testami na C-19, wręcz wszystkimi wskaźnikami, szczepionka nie chroni przed zachorowaniem, 
przed ciężkim przebiegiem, śmiercią. 

29 IX 2021: 

1. Poseł Dziambor: „Apelujemy, żeby nie powielać kłamstw ministra Niedzielskiego”. „Nie słuchać
ministra”. 
2. Bosak: Konfederacja przełamuje (29 IX 2021) zmowę milczenia. 3

1 Żona Einsteina fizyczka autyczka była infantylna, Einstein nazywał ją Medeą, ponieważ nad tym się zastanawiał, 
ale wtedy nie było pojęcia autyzmu wysokofunkcjonującego. To był XIX wiek i początek wieku XX. Einstein 
wykrył autyzm wysokofunkcjonujacy, ale nazwał to chorobą na Medeę, Medeizacją.

2 Zdanie to dedykuję obrońcy kopiowania, ministrowi M.
3 Czyli ci, jak inż. Jerzy Zięba, którzy to mówili w lutym 2020, którzy przewidywali wszystko to, co wydarzyła się 

od II 2020, bo mieli wiedzę, inteligencje, znali zasady dedukcji (lekarze ich nie znają) to geniusze. Rząd powinien 



Konfederacja nie zniechęca do szczepienia tylko oprotestowuje zakłamane dane. 4 Np. brak 
informacji o zakrzepach i krwawieniach. Dane z Irlandii, Singapuru i in., ale i z Polski, świadczą 
o tym, że wbrew oficjalnie przyjętej przez większość mediów narracji, zaszczepieni chorują na 
C- 9, przenoszą wirusy. A może są to choroby implementowane (podawane) w szprycy. 

Jako psycholog jestem naprawdę ciekaw, jak długo media rządowe i anty-rządowe, a raczej pseudo-
anty-rządowe 5, powiedzmy „głównego nurtu” (TVP, TVN = antyTVP 6) mogą jeszcze tuszować 
rosnące napięcia demonstracyjne manifestacyjne kontestujące społeczne na całym świecie. To 
niesamowite, że są one w pełni uzasadnione badaniami medycznymi, dlatego należy podziwiać 
ludzki geniusz (lato 2021).7

Obserwujemy, że studenci medycyny nie wynieśli wiedzy ogólnej z liceum, wobec tego mogą oni 
odegrać negatywna rolę w rozwoju Polski. 8 Ciągle dominuje kopiowanie. Ich rękoma upadnie 
Rzeczpospolita. Nic demonstracje nie pomogą. One są patriotyczne, ale nie ma w nich funkcji, nie 
ma w nich tego co fizyka nazywa stawaniem się, a Leibniz .

* * *

To może skromny przykład takiego nieustannego kopiowania ludzkiego, wprost z narracji TVN. 
24 IX 2021: Napięcia nad granicą (VIII – IX 2021) z Białorusią. Białoruskie KGB organizuje 
przerzuty nad granicę z Polską (UE) agentury i terrorystów upstrzonych kobietami i dziećmi, 
a Polska i kraje UE nie chcą takiego naruszania granic. Przedłużenia stanu wyjątkowego nad samą 
białoruską granicą, czyli ochrony granic: wyborcy Zjednoczonej Prawicy – 73 proc., Konfederacji –
64 proc. (za Konfederacja są osoby, które od r. 1989 optowały za zniesieniem granic), PSL 
i Kukiz'15 – 50 proc., Lewicy w cudzysłowie – 30 proc.; 15 proc. głosujących na Koalicję 
Obywatelską (PO, Płażyński, Olechowski, Tusk, Kidawa-Błońska, Komorowski). Nawet w tak 
oczywistej sprawie jeszcze aż 15 proc. obywateli nie rozumie czegoś, co jest elementarne i co 
dotyczy zbioru pojęć jak {racja stanu, granice, seksualne molestowania Niemek od r. 2015, gwałty, 
niezwykłe zabójstwa, konflikt cywilizacji (Koneczny), wywiady, agenci, Targowica, V Kolumna, 
zdrada}. 

Czy to jest dla nich zbyt trudne? Z pewnością kopiują slogany zorganizowanej antypolskiej 
V Kolumny. Chyba każdy już odróżnia kopiowanie od troski o państwo, życie, a więc i o granice. 
Co może być ważniejszego jak zachowanie granic, jeśli chcemy mieć państwo, i jak można 
powtarzać za TVN taką narrację, że właściwie to dobrze, że posłowie PO atakują posiadanie przez 
Polskę granic, bo granicy nie trzeba chronić. To czym ma być wtedy państwo, jeśli mamy 
zrezygnować z granic? 

ich podać do Nobla.
4 To zadanie powinno wykonać wojsko w r. 1989+, wywiad i kontrwywiad. Powinni przewidzieć spadek PKB do 

14.5 %, depopulację, osmyczanie Polski przez UE. Mazowiecki podpisał umowy w Brukseli, X 1989, że obniży 
produkcję o 30 %, czyli w rozmowach dwa razy tyle, o 60%, bo przecież nie mógł napisać na papierze 60 %.

5 W III RP powszechnie stosowany jest język narzucony przez „Gazetę Wyborczą”, a raczej polski oddział Smierszy, 
dlatego nie mamy odpowiedniego adekwatnego języka. Antyrządowa jest TvwRealu24, NTV, a nie TVN, która 
działa na zasadzie zwarcia z TVP, na zasadzie ringu. Pewnych rozwiązań szuka TvwRealu, Ruch Jerzy Zięba.com. 
Media anty-rządowe np.TV wRealu24 nadały wiele godzin analiz (26 IX 2021 i in.), wykazujących, że PO nie jest 
kontr-PiS-em i pokazywano pełne składy posłów obu stron na urodzinach u red. Mazurka, który zwykle podkreśla 
ten podział.

6 Obie mają ten sam poziom. W programach informacyjnych i publicystycznych, także TVP jest dla półinteligentów.
7 https://www.orwell.city/2021/06/la-quinta-columna-graphene-5G.html  

https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide-5G-COVID-19.html
https://www.orwell.city/2021/07/5G-and-COVID-waves.html 
https://www.bitchute.com/video/XzoNNmllyyYJ/ 

8 Młody student – pracownik AGD MPM Mysłowice napisał Chopen, zamiast Szopen albo Chopin.

https://www.orwell.city/2021/06/la-quinta-columna-graphene-5G.html
https://www.bitchute.com/video/XzoNNmllyyYJ/
https://www.orwell.city/2021/07/5G-and-COVID-waves.html
https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide-5G-COVID-19.html


Czego żąda od Polski V kolumna? To tak, jakby św. Tomasz miał zajmować się 
- propagowaniem sceptycyzmu,
- „racjonalizmu” charakterystycznego dla XXI wieku,
- wolności, jako niezależności od wszystkiego, co utrudnia merkantylizm i konsumpcję 
i wyznawanie wiary w posąg Bafometa (posąg jakby kozła na modłę anioła) itp.

* * *

Studenci nie rozumieją istoty systemu ani kapitalistycznego, ani mu przeciwnego wojtylizmu, ani 
zarządzania zyskiem, nie tylko w firmie Janssen-Cilag International NV, ani powiązań rządów 
kapitału z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych. Czytamy:
„Pogromca Hurkacza zawiesza starty po szczepieniu.” Ciężko choruje po szczepieniu. „NIE MOGĘ
TRENOWAĆ, NIE MOGĘ GRAĆ”. 

Zanikła bezinteresowność, tymczasem mogę powiedzieć, że studenci w PRL z przyjemnością 
chodzili bezinteresownie, poza zajęciami, dla poznania, dla pasji poznania fizyki, na praktyki do 
profesorów, np. do Jana Jerzego Kubikowskiego. Tymczasem dziś bardzo rzadko stają oni do 
studiowania przypadków po zaszczepieniu szczepionką COVID-19, wystąpienie jednocześnie 
biegunowych chorób i zakrzepicy i małopłytkowości (wylewy, krwawienia u kobiet itd.)

Studenci medycyny zamiast studiować wyniki tych nieszczęśników i coś odkryć, to po prostu 
KOPIUJĄ telewizyjne frazy, sztywne sztampy. Na przykład, że „paraliż twarzy nie ma związku ze 
szczepieniem”. – A jaki studenci medycyny mają dowód, że nie ma? – Żadnego. – Czyli kopiowany
przez nich pogląd jest niemerytoryczny. To oni nie znają zasad rozwoju nauki, więc wypowiadają 
pogląd nienaukowy, niemedyczny, nieracjonalny, ale oni wierzą, że wypowiadają pogląd 
merytoryczny, naukowy, medyczny, racjonalny. 

2) Dialektyczne choroby.

To jest zatem proces dialektyczny – to całkowicie nowa sytuacja w medycynie. 
Proces złożony z A i nie-A. Tego procesu nie potrafimy wytłumacz inaczej jak tym, że kultura, 
wychowanie. Ale dobrze go tłumaczy teoria, że umysł składa się z nieskończonej ilości mod (ang. 
mode), kanałów, z których każda się składa z nieskończonej ilości mod, czyli jest w stanie jednak 
niepostępowości (wrzenia, tak jak woda wrze, a temperatura nie postępuje). 9 
Dziwne, ale studenci medycyny nie kopiują np., że Jeremy Chardy poinformował (IX 2021), że 
przerywa starty w turniejach z powodu komplikacji związanych ze szczepionką na koronawirusa. 
Przyjął ją po olimpiadzie w Tokio. Teraz nie jest w stanie grać. Czyli studenci mają wiedzę. Ona 
leży na ulicy. Ale dlaczego nie potrafią jej podnieść? Tego nie wiemy. Widzimy, że wiedza jest od 
II 2020.

Czy więc ci, którzy to wszystko widzieli w lutym 2020 nie są genialni, zdolniejsi 
od doradców Franciszka, premiera, prezydenta, czy nie zasługują na Nobla 
z zarządzania (jak na II 2020), czyli ekonomii? „Gdy dostałem szczepionkę nagle mam 
wiele problemów. Nie mogę trenować i nie mogę grać. Doskwiera mu paraliżujący ból w całym 
ciele, który uniemożliwia mu normalny ruch. Tenisista nie wie, co robić. Jego zdaniem kłopot 
polega na tym, że nie ma wiedzy na temat szczepionki.” „Żałuję, że przyjąłem szczepionkę, ale nie 
mogłem wiedzieć, co się później stanie”. – Nieprawda, wiedza o ryzyku jest dosłownie wszędzie, 
ale należy co innego trenować: myślenie abstrakcyjne. Studenci medycyny nagminnie 
mówią, że każda tabletka to ryzyko. – Nie wiedzą co mówią – to wyjątkowa nieodpowiedzialność. 

9 Teoria M. Zabierowskiego, praca dyplomowa, Wydz. Mat.Fiz.Chem. UJ, sprawdzona (nie prowadzona w sensie 
projektu i konsultacji promotora) przez matematyka, prof. Andrzeja Ziębę.



Studenci medycyny to produkt edukacji po r. 1989, reform min. A. Radziwiłł. – Są w zasadzie 
pozbawieni pasji poznania. Tak niski poziom intelektualny studentów był w PRL nie do 
pomyślenia. To dlatego studenci medycyny kopiują za autorytetami (ministerstwem, 
niezlustrowanymi profesorami) „że nie ma dowodu na taki związek” – na to, że szczepionka 
wywołała zakrzep w brzuchu, mózgu, albo odwrotnie – krwawienie w brzuchy czy w mózgu. 

- Studenci nie badają tego, nie przyglądają się, więc nie ma dowodu. Przypominam sobie, że na 
I r. studiów wykonałem dosłownie tysiące pomiarów, aby poznać ważne zjawisko, aby tylko 
powtórzyć wyniki doc. Kubikowskiego, wyciągnąć wnioski, opracować je. Z „Małpiego Gaju” 
wracałem o 24.

Przerażające, ale studenci medycyny nie potrafią weryfikować zdań wypowiadanych przez siebie 
i zdań nawet w całym tak bardzo szerokim obszarze medycyny, zdrowia – to skutek zmniejszenia 
wymogów na maturze w obszarze nauk ścisłych. Jak to jest, że nie żal im kobiet czy to młodych czy
starszych, które zapadają na nowe choroby niejasne, wręcz jakieś dialektyczne, bo ni to 
zakrzepy ni krwawienia, a właściwie jedno i drugie, jednocześnie, czy jak to 
nazwać? Może tak: Fluktuacyjnie. Czyli organizm wytwarza pozory choroby, a to
oznacza, że został wyrwany ze ścieżki ewolucyjnej. 

No i co z tego, że nie ma – rzekomo – dowodów, że jest związek między szczepieniem a 
straszliwymi chorobami? Nb., trzeba było zaszczepione kobiety zbadać przed 
zaszczepieniem i po! – Przed zaszczepieniem, nawet przez pół roku. Był czas. A nie 
małpować, kopiować, że „nie ma dowodów naukowych”. Takie zdanie jest świadectwem 
filisterstwa poznawczego, edukacyjnego. Typowego dla kapitalizmu, ponieważ decyduje zysk. 
Komercja. Tzw. menadżerstwo.

To studenci 10 nie potrafią nawet tego już powiedzieć, że trzeba najpierw zidentyfikować 
elementy ryzyka, wyróżnić jakąś teorię ryzyka, czyli mieć narzędzie, metafizykę 
szczegółową szczepień. 

Studenci medycyny nie dostrzegają nowatorstwa „szczepionek”, które polega szczególnie na 
niszczeniu kobiet, a widać to w fuzji biegunowości następstw – tworzenia 
zakrzepów, zwłaszcza u kobiet, i krwawień. 

To są choroby dialektyczne. Są one znakiem, że organizm sobie nie życzy tej 
ingerencji. Kobiety w ogóle nie wolno szczepić czymś takim co rząd zaleca. 11 

3) Dlaczego nowe choroby wymykają się logice?

Nowe choroby wymykają się logice, dlatego, bo są dowodem rozpaczliwej 
odpowiedzi organizmu kobiety, która brzmi: w żadnym wypadku organizm kobiety nie 
życzy sobie operacji rządowej wstrzykiwania fragmentów RNA, przecinania DNA i 
przestawiania DNA, szatkowania. 12 Wyrazem tego są choroby dialektyczne, które zawierają coś 
i anty-coś, a więc ze stanowiska ludzkiego poznania to jest nie do pojęcia.

Makroskopowo, z lotu ptaka, wygląda to tak, jakby choroby miały charakter dialektyczny, bo 
jakby były fuzją dwóch, a może więcej torów wyjaśnień (mechanik, czynników), których zresztą 
nie potrafimy określić ani z osobna, ani jako fuzji reakcji obu torów fizykalnych. 

10 Wszystkie ich wypowiedzi cechuje głuptactwo, naukowe nieuctwo.
11 Rudolf Klimek: „Organizm kobiecy jest potężną maszynerią, której nikt nie uszeregował”. Adam Ostrzeński, 1972: 

„Liczba mechanizmów hormonalnych u kobiety jest niewyobrażalna, a każdy z nich jest jeszcze nie poznany”.
12 Przy pomocy nanocząstek, nie tylko żelaza !



Dostrzegamy natomiast sprzeczne dwa składniki – A i nie-A. 
Szczepienia (stosujemy ten narzucony termin) wprowadziły hematologię na … nowe tory. 
– W „dziedzinie” ryzyka krzepnięć-krwawień, A+nie-A.

Zakrzepico-krwawica. Udarowylew. Mówimy malopłytkowość. Ale to jest całe spektrum 
małopłytkowości. – Jest ono całkowicie nie zbadane. 
1. Zidentyfikowane „naukowo” zakrzepy i zobaczone krwawienia.
2. Tysiące niezidentyfikowanych. – Domyślamy się. – A to już nie jest naukowe? W kapitalizmie 
naukowe to zobaczone. Do takiej degeneracji doprowadzają narody firmy, rynek.
3. Nowe choroby zakrzepo-krwawiczne obejmują układ żylny i tętniczy. Obejmują mózg, nerki, 
trzustkę, oczy, trzewia itd. Na sprzedaż wystawiono organy ludzkie. Za życia. I rząd nie wstydził się
tego kupić, bo rząd ma pasję zabawowościową, nie ma pasji ani religijnej ani ewolucyjnej, pasji 
poznania, to fizyk K. Morawiecki miał pasję poznania: Leibniz – pisał fizyk K. Morawiecki, tuż 
przed śmiercią. Zapytywał czy Hawking ma rację, że Wszechświat jest wieczny, niestworzony.

4) Jak zakrzepy (1), wylewy (2) oraz zakrzepy plus wylewy (3), a także mikro-zakrzepy
(4) i mikro-wylewy (5) oraz mikrozakrzepy i mikrowylewy (6) są pomocne 
w kierowaniu.

VIII i IX 2021: Linie Swiss (należą do Lufthansy) – obowiązek szczepień pilotów i in: 
„W przypadku nieprzestrzegania obowiązkowych szczepień, jesteśmy zmuszeni do podjęcia działań
w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z układów zbiorowych pracy (CAO)”. 

Z tego wynika, że dyrekcje myślą tak jak studenci medycyny – zakrzepy (1), wylewy (2) oraz 
zakrzepy plus wylewy (3), a także mikro-zakrzepy (4) i mikro-wylewy (5) oraz mikro zakrzepy 
i mikrowylewy (6) 13 są pomocne w obsłudze pasażerów. Dokładnie tak myślą, tylko o tym nie 
wiedzą, więc gdzie jest tu wolna wola?

Lekarze nie widzą związku między szczepieniami a skargami zaszczepionych na duszności, bóle 
głowy, oka, w klatce piersiowej, brzucha, nóg. Studenci nie widzą potrzeby badania przeciwciał 
przeciwko czynnikowi płytkowemu przed i po szczepieniach, nie chcą podać teorii tych procesów, 
nawet nie widza potrzeby stworzenia listy czynników ryzyka zakrzepokrwawicy. Zaszczepieni 
powinni być pod opieką okulisty i kardiologa oraz neurologa, a także nefrologa i ginekologa oraz 
specjalistów od trombocytopenii, którzy mają profil inter- i multi-dyscyplinarny. 14

Rząd nie przeprowadził badania działania niepożądanego, przez kierowanie zaszczepionych pod 
opiekę inter- i multi-duscyplinarnych klinik, przez monitorowanie zdrowia najpierw przed 
szczepieniem, a potem po szczepieniu. Umożliwiłoby to powołanie nowych instytutów, a nawet 
wydziałów uczelni, jeśli nie w ogóle uczelni, do zidentyfikowania informacji wysyłanych przez 
organizmy zaszczepionych, do zidentyfikowania ryzyka w obszarze bezpieczeństwa i dróg 
roznoszenia się nowych chorób, ale do tego potrzeba najpierw monitorować kandydatów na 
szczepienia w tych inter- i multi – dyscyplinarnych nowych klinikach.

13 Uwaga z zakresu humanistyki medycyny: Temperatura to obrona organizmu. Dreszcze, obniżenie temperatura to 
przeciwna reakcja na chłód, w morzu po zatonięciu jachtu. Nie ma chorób takich, że organizm zwalcza wirusa 
temperaturą i wytwarza obniżenie temperatury. Natomiast zakrzepy i krwawienia to fuzja, która jest dowodem, że 
organizm nie wie jak reagować, jak człowiek w szoku, który szamocze się ze swoimi nogami. Zakrzepy i wylewy –
jest w szoku, mówi nam, że naruszono funkcjonowanie organizmu ludzkiego na najgłębszym poziomie.

14 To jest uniwersalny warunek profil inter- i multi-dyscyplinarny. Państwo osmyczane przez infrastruktury 
katarzyńskie, aż tak, że portret patrioty wisi na Kremlu za zasługi, potrzebuje oficerów o profilu inter- i multi-
dyscyplinarnym, ponieważ taki kraj, w przeciwieństwie do Anglii, Francji, Włoch itd. nie posiada wywiadu 
i skw. Wobec tego armia takiego państwa potrzebuje Leibnizów.



5) Ani jeden student medycyny nie potrafi odpowiedzieć na pytanie „Co jest złego 
w inżynierii genetycznej?”

1. Otóż inżynieria genetyczna sprzeciwia się nowoczesnej postępowej świadomości. Takiej 
świadomości są dwie formy:
a) religijna i 
b) materialistyczna. 

Trzeciej nie ma. 

Ad a): W pierwszej chodzi o Stwórcę komórek, genomu. Żaden student medycyny nie zdał sobie 
sprawy, że inżynieria genetyczna proponuje przechwycenie stwórczych prerogatyw Stwórcy, nie 
potrafił sformułować tego zdania. 

Ad b): W drugiej formie nowoczesnej świadomości – materialistycznej – to ewolucjonizm 
zaprzecza możliwości symulowania ewolucji. RNA pochodzące ze szczepionki modyfikuje 
działanie ludzkiego DNA, a nawet łączy się z ludzkim DNA. 15

Nie jest wykluczona technika hybrydowa. Wykazuje się w r. 2021, okresowo, że przynajmniej całe 
serie maseczek i patyków do przebijania od nosa do mózgu mają tlenek grafenu. 16

 
Od strony wykroczeń Ministerstwa Zdrowia szczepienia reklamowano od lutego 2020, że blokują 
zakażenia, a nie – jak mówią nagle studenci medycyny od IX 2021 – żeby uniknąć poważnego 
przebiegu ewentualnego zakażenia. Podobnie było z szykanowaniem od III/IV 2020 za brak 
maseczek, co wywołało wzrost samobójstw. Śmierć poniosło tyle Polaków, ile z rąk UPA, 150 tys. 
ludzi. A nawet pod koniec IX 2021 słyszałem, że chodzi o 170 tys. ludzi, czyli tyle ile Ukraińcy 
zabili Polaków i Ukraińców. 17 

W związku z ludobójstwem jest zwykle stosowana Formuła Brauna "Najwięksi działacze 
socjalistyczni Hitler i Stalin to ludobójcy". 18 – Przyrównuje do nich rząd. Zjawia się tu problem 
z prawdziwością tej formuły, rozpowszechnionej po r. 1989. 

Jest ona prawdziwa z wyjątkiem słowa socjalistyczni, ale ten błąd jest powielany na całym świecie, 
tak uważa dosłownie cały świat. W rzeczywistości Hitler był tylko narzędziem amerykańskich 
bankierów, czyli narzędziem kapitalizmu, a więc anty-socjalizmu, czy anty-komunizmu. 

Cały język Polsce narzucony od r. 1989 jest wadliwy, ba!, nawet zakazane były prace nad językiem.
I tak nawet ks. Cz. Bartnik obawiał się krytykować kapitalizm i zamiast tego terminu używał 
zamienników. Podobnie wszyscy profesorowie. To kapitalizm oddał Polskę w ręce Stalina, 
ponieważ potrzebował zamienić smoka brunatnego, po jego likwidacji. Kapitalizm po likwidacji 

15 M. Zabierowski, Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego a normy 
promieniowania. Cz.1, 2, 3, wrzesień 2020; Włodzimierza Sedlaka homo 
elektronicus a akcja sadzenia zimą i wiosną 2020 stalowych drzewek. Cz. 2., 
wrzesień 2020; Ks. W. Sedlaka homo elektronicus a akcja sadzenia zimą 
i wiosną 2020 stalowych drzewek. Cz. 1., 2020. 

16 https://www.bitchute.com/video/DtctpTeYS3PW/   
17 Ukraińcy zabili 20-30 tys Ukraińców za to, że nie chcieli zabić żony lub dziecka. Zdanie takie „Ukraińcy zabili 20-

30 tys. Ukraińców za to, że nie chcieli zabić żony lub dziecka” przy zamianie Ukraińcy na Polacy nie ma sensu – 
nie tyle faktualnego, ile kulturowego, cywilizacyjnego. Zdanie „Polacy zabili 20-30 tys. Polaków za to, że nie 
chcieli zabić ukraińskiej żony lub dziecka” jest zdaniem kontr-historycznym i dopiero można by to zdanie 
porównać do obecnego ludobójstwa, ale to ma miejsce na całym świecie. 

18  Formułka powtarzana sto razy we wrześniu 2021.

https://www.bitchute.com/video/DtctpTeYS3PW/


hitleryzmu zatarłby się, gdyby nie ZSRR, gdyby nie smok czerwony. Kapitał, rządy kapitału dobrze
to wiedziały, ale żaden historyk w Polsce o tym nie wie, stąd Andrzej Nowak, historyk z UJ, bije 
głowa o mur powtarzając komunały, ale to nie umniejsza jego dorobku, który bardzo cenię. 
Historia, która tu przedstawiamy jest zbyt porażająca dla Andrzeja Nowaka, historyka z Krakowa, 
czy papieża Franciszka, który nic nie rozumie i nawołuje (V, IX 2021) do wstrzykiwania sobie 
toksyny, zresztą nie wiemy jak sterowanej seriami.

Jak to możliwe, że od r. 1989 naukowcy bali się używać słowa „kapitalizm” i stosowali zamienniki 
jak liberalizm, neoliberalizm, postkomunizm, neokomunizm, PRL’bis i inne pożal się Boże 
wynalazki. Przypomina to szaleństwo Dantego na tle Beatrycze Portinari, z którą rozmawiał dwa 
razy. I to wszystko. Z Gemmą di Manetto Donati miał czworo dzieci, ale nie napisał o niej nic. 19

To musiał być soliton.

Całe zarządzanie pandemią zostało wytworzone przez kapitalizm, nie żaden socjalizm, pośle Braun.
Braun wszystkie kłopoty upatruje od r. 1991 w socjalizmie. Też jakaś fala. – Jako Amerykanin, 
który nie żył w Polsce w okresie Solidarności, nie zna systemu JPII/JPS, elgiebetyzm, gieeltebizm, 
teelgiebe 20 oraz pedofilię (wszelkie zło) lokuje w socjalizmie. I nie jest akurat tu oryginalny, swego
Mistrza upatruje w ideologii UPR/JKM, która to ideologia (kapitalistyczna) nazwała to, co inni 
robią (GW, TP, Znak, SKL, AWS, SLD, TW Alek, TW Carex, TW Must itd.), ale mają zbyt małe 
zdolności, aby to nazwać.

To rządy kapitału, kapitalizm wytworzyły w Europie oceany śmierci: firmy, które tak Braun ceni, 
produkujące systemy informatyczne, gazy bojowe, stal, żeliwo, aluminiom, leki, środki 
farmaceutyczne. Tak jak było po rozwiązaniu ZSRR, po r. 1989 – poza Europą. – To firmy 
zepchnęły państwa afrykańskie, ale i Irak w otchłań śmierci. 

To święty (w narracji po r. 1989) interes, zysk, korzyść, firmy kapitalistyczne, produkujące czołgi, 
karabiny, statki i wszelkie inne urządzenia korporacyjne zorganizowały krwawą kaźń Polsce, 
narodowi polskiemu. W r. 1945 mieliśmy niedobór 75 % stanu posiadanej ludności.

W lutym 2020 te same interesy spolaryzowały narody, gospodarkę: firmy kapitalistyczne wdrożyły 
wojnę z narodami 21 wedle koncepcji Klubu Rzymskiego. Jeden z takich polskich geniuszy, czy 
tylko analityków (oby trafiali oni do rządu, lecz tak nie jest) w „Akant” w r. 2000 wskazywał, że 
kapitalizm w niewidzialny dla pospólstwa sposób niszczy ludzkość dokładnie wedle wskazań 
Klubu Rzymskiego. – Czytelnicy byli tym artykułem oburzeni, ponieważ kapitalizm traktowali jako
dobrodzieja. Jedna z czytelniczek była tak skupiona na obowiązującej od r. 1989 narracji firm 
kapitalistycznych jako dobrodziejów ludzkości, że napastowała autora artykułu z „Akantu”, aż 
redaktor opublikował jej list z żądaniem wskazania decyzji Klubu Rzymskiego, daty, podpisu. 22 
Ludzie jeszcze w r. 2020 nie dostrzegają, że cała narracja pandemii, od II 2020 to interesy firm 
kapitalistycznych. To nie jest kwestia zobaczenia, ale jednak zdolności, analitycznego geniuszu,
a naród posiadający więcej geniuszu przetrwa. Los ludzkości jest w rękach niezaszczepionych, 
ponieważ oni przechowują sobą dziedzictwo dziedzictwo 1) Stwórcy lub 2) ewolucji. Inteligencja – 
może 0.01 % w lutym 2020, 0.1% w kwietniu, 1 % w grudniu 2020, 2 % – I 2021, 4 % – luty, 10 % 
– V 2021 – wykazuje błędność szczepień. 23

19 Dante Alghieri urodził się *1265. Beatrycze Portinari w „Boskiej komedii” przeprowadza Dantego przez 
niebo. 

20 Trans może wstąpić do seminarium duchownego jako …. mężczyzna. Może żądać powtórnego chrztu, 
komunii itd. Badania DNA są zakazane przez lobby transów. Jak z tym chce sobie poradzić dziś PO, 
Trzaskowski?

21 Dane o szczepionkach, (szczeRNA, od sczeznąć): https://www.bitchute.com/video/mwPjO9OlN3D4/ 
https://www.bitchute.com/video/xxidgnWprxxf/ 

22 Premier też zawierał ustne umowy z KE i nie raz został oszukany.
23 https://www.bitchute.com/video/DtctpTeYS3PW/  

https://www.bitchute.com/video/DtctpTeYS3PW/
https://www.bitchute.com/video/xxidgnWprxxf/
https://www.bitchute.com/video/mwPjO9OlN3D4/


Wadliwa jest teza Brauna 24, który kopiuje pospolite wyobrażenia, a w sumie, że "Farma" Orwella 
podtrzymuje tę kwalifikację (przez posła Brauna) Stalina – że Stalin rozwijał komunizm czy 
socjalizm. – Stalin by wyśmiał Brauna. Dość powiedzieć, że Stalin wcale nie wspierał ludu 
hiszpańskiego. Niewątpliwie zaś były to wszystko podobne zbrodnicze systemy. W kopiowaniu 
zwykle 1/3 jest za (np. zamknięciu Turowa, VIII-IX 2021), 1/3 przeciwna zamknięciu kopalni i 1/3 
ani to, ani to, nie ma zdania. Podobny jest rozkład sił w Parlamencie: 1/3 to PiS, 1/3 to opozycja 
wobec PiS i 1/3 to ani to, ani to. Ale o kopiowaniu wiele mówi inny sondaż: Przeciwko zamknięciu 
kopalni mężczyźni – 43 proc. (podobnie jak osoby z wykształceniem zawodowym 25) vs kobiety – 
25 proc. (podobnie jak ludzie z dyplomami 26).

Jest tu pewna sytuacja obiektywna. Czy to jest zbyt trudne? – Polega ona na tym, że nikt nie ujawni 
antylewicowej antywojtyłowskiej antypopiełuszkowej antySolidarnościowej 27 prawdy o sytuacji 
Polski po r. 1989, ani spadku PKB do 14.5%, ponieważ „wszyscy gracze w tym uczestniczyli”. 
UPR też (a to cały rozległy obszar: Konfederacja, N. Czas, JKM, Michalkiewicz, Chodakiewicz, 
Bosak, „Korwin” itd.) też. 28 

6) Nie ma wiedzy o świadomości religijnej, ani materialistycznej, a to co jest to jest 
eklektyzm. Krzepnięcie jest dlatego, bo jest hierarchia.

VIII i IX 2021: Linie Swiss – wbrew oświadczeniom – naruszają obowiązki wynikające z układów 
zbiorowych pracy (CAO), ale odwracają to kota ogonem. To nie ludzie, lud, pracownicy, lewica 
robią, ale dyrekcje, firmy, właściciele, prawica.

Co to jest, że mamy: zakrzepy (1), wylewy (2) oraz zakrzepy plus wylewy (3), a także mikro-
zakrzepy (4) i mikro-wylewy (5) oraz mikro zakrzepy i mikrowylewy (6)? Dyrektorzy Swiss 
narażają życie pasażerów. 

To jest też problem wolnej woli – omawialiśmy w poprzednim rozdziale.

Lekarze nie widzą związku między szczepieniami a zatrważającymi potwornymi 
nielogicznymi przypadkami zaszczepionych – już chorych od XII 2020 na nieznane 
choroby. Studenci nie widzą potrzeby badania przeciwciał przeciwko czynnikowi płytkowemu – 
przed i po szczepieniach; nawet nie widzą potrzeby stworzenia listy czynników ryzyka 
najdziwniejszej choroby świata: zakrzepo-krwawicy... 

24 Nie Brauna, który kopiował K. E. Ciołkowskiego nawet o tym nie wspominając.
25 I podobnie jak ludzie z małych miejscowości, 200-450 tys. mieszkańców. I tak jak osoby młode 25-34 lata. I tak jak

osoby ubogie o dochodzie netto ok. 1000 zł na m-c.
26 I podobnie jak ludzie z dużych miast, powyżej 450 tys. mieszkańców. I jak ludzie o dochodach netto 3-5 tys. zł, 

którzy być może dochody obniżali (o połowę?) 
27 Nie mogę napisać antysolidarnościowej, bo to by nie miało sensu i by oznaczało zafałszowanie języka, czyli 

posługiwanie się językiem GW (czy SLD, Tygodnika Powszechnego, FMW, AWS, Znaku, Niedzieli, Gazety 
Polskiej), czyli rozpoznaniem systemu Solidarności 1980-89 w kategoriach słownikowego znaczenia terminu 
solidarności. Trzeba napisać antySolidarnościowej, ponieważ w języku polskim jest termin solidarność (jak 
w każdym słowniku) i Solidarność – bez cudzysłowu, która nie ma nic wspólnego z terminem „Solidarność” 
w cudzysłowie, który dotyczy „Solidarności” po r. 1989, chyba że wadliwego rozumienia Solidarności. 

28 „Wszyscy gracze w tym uczestniczyli”, cytuję za oficerem, znanym znawcą wywiadu i kontrwywiadu, jako dowód,
że jednak refleksja nadchodzi nawet wobec oficerów, którzy daliby się w r. 1989 pokroić w imię obrony przez nich 
fikcji GRU z 6 II 89. 



Nawet nie proponują tego, że zaszczepieni powinni być pod opieką okulisty i kardiologa oraz 
neurologa, a także nefrologa i ginekologa oraz specjalistów od trombocytopenii, którzy mają profil 
inter- i multi-dyscyplinarny. 29 Skąd ich brać – to inna sprawa. – Nowych dyscyplin.

Rząd – na bazie potrzeby badania działania niepożądanego szczepienia, czyli potrzeby delegowania
zaszczepionych pod opiekę inter- i multi-duscyplinarnych klinik – ma szansę powołanie nowej 
dyscypliny wiedzy, reprezentowanej w tym studium. Nowej metodologii nauk, nowej metodologii 
działania, nowej metodologii zarządzania. Już nie tylko instytutów, a nawet wydziałów uczelni, ale 
nowej dyscypliny. Potrzebna jest nowa dyscyplina abiogenetyczna, identyfikowania informacji 
wysyłanych przez organizmy ludzkie, na bazie afery z zaszczepionymi (nowe absurdalne choroby), 
identyfikowania ryzyka.

Afery ze szczepieniami pokazują, że nie ma wiedzy o świadomości religijnej, ani materialistycznej 
– bo to co jest, to jest eklektyzm. 

Nie ma teorii Stwórcy komórek. Nie ma teorii prerogatyw Stwórcy, konsekwencji ewolucjonizmu: 
Ludzi zaskakuje zakaz symulowania ewolucji w marksizmie, zakaz sterowania, marksistowski 
zakaz zarządzania na zasadach z chaosu porządek. 

Nie ma żadnego rozumienia modyfikowania człowieka, ludzkiego DNA. Potrzebne są badania pól 
torsyjnych. Społeczne i językowe – np. ograniczona mantra UPR pt. „socjalistyczni Hitler i Stalin”. 
W rzeczywistości Hitler był narzędziem prawicy amerykańskiej. A potem Stalin i ZSRR. 

W tej sprawie wielce pomogą badania dlaczego od r. 1989 naukowcy bali się używać słowa 
„kapitalizm” i stosowali zamienniki. Tu jest sprawa likwidacji (6 II 89) najlepszego systemu 
społ.ekon. JPII/JPS, a potem powoływania nowych idiotyzmów elgiebetyzmów. 

W świetle zarządzania Covid-19 lepiej widać, że ukazany od 6 II 89 święty (w narracji w III RP) 
interes, zysk, korzyść, prawica, rynek, firmy zorganizowały krwawą kaźń Polsce: niedobór 75 % 
stanu posiadanej w r. 1945/46 ludności. 20.5 mln Polaków, zamiast 35 milionów, czyli brakuje 15 
mln, co stanowi 75 % posiadanej „siły roboczej”. W tym stanie rzeczy, roszczenia o majątki 
indywidualne są bez sensu, bo żaden kraj, który ma X ludności, ale brakuje mu jeszcze 75% stanu 
X nie będzie mógł zachować zarządzania w grupie naukowej teorii zarządzania majątków 
indywidualnych i te muszą ulec likwidacji (na mocy decyzji USA w Poczdamie).

W lutym 2020 (C19) widoczne są te same interesy, co 1 IX 1989. Kapitalizm, prawica, wdrożyły 
wojnę z narodami w klasie Klubu Rzymskiego. Cała narracja pandemii, od II 2020 to interesy 
firm kapitalistycznych. Zjawia się tedy teza, że przetrwanie narodu to już kwestia jego 
geniuszu, a więc ludu, lewicy, plebsu. Niezaszczepieni przechowują w sobie najdoskonalsze 
dziedzictwo – dziedzictwo albo Stwórcy, albo ewolucji. To i tylko to. W świetle zarządzania typu 
COVID-19, widać, że Stalin blokował socjalizm – Stalin by wyśmiał UPR, tezę UPR, że wspierał 
lud hiszpański. Cowido-mania wywołała problem, dlaczego połowa ludzkości bardziej kopiuje. 30

29 To jest uniwersalny warunek dla Polski, dla WP, ten profil inter- i multi-dyscyplinarny w kształceniu. Tego nie
musi nikt inny robić, ale musi państwo osmyczane przez infrastruktury katarzyńskie. W przeciwieństwie do 
GB, F, I, RFN, NL itd. posiadamy służby, ale odwrócone. Wobec tego armia takiego państwa potrzebuje 
Leibnizów – inna nie potrzebuje.

30 Z punktu widzenia obserwatora III RP, który w wolnej Polsce widzi ludzi nienawidzących Polskę, to widać, że 
historiografia dworska może pomijać pewne aspekty i jest stworzona na użytek powiedzmy Amerykanów. Gdy 
obserwujemy Tuska i powiedzmy Żymierskiego, to jednak powstaje pytanie, czy tylko można powiedzieć, że 
Żymierski prowadził działalność prosowiecką? Czy nie prowadził w tamtych warunkach działalności propolskiej? 
Jeden z historyków twierdzi, że postępowanie Żymierskiego było antyrosyjskie. Owszem, są aresztowania, ale tego 
nie zaprojektował Żymierski. Żymierski uznał, że jest ZSRR, ale stworzymy armię i z ludzi z AK. Gomułka 
mógłby powiedzieć Stalinowi – czego chcecie, to Wasz człowiek. A Stalin by odpowiedział, ale on nie jest nasz. 



Dlaczego szczepienia są aż tak nieludzkie, że wywołują krzepnięcia i wylewy, krwawienia u kobiet.
– Następuje naruszenie całego homeostatu. Organizm chce żyć. 

W sytuacji najgłębszych zaburzeń, sztucznych, nienaturalnych, naruszających aparaturę naukową 
organizmu, który rozpoznaje choroby i sposoby leczenia właśnie powinno powstać krzepnięcie 
i wylewy. 

Istnieje sprzężenie mózg serce, mięśnie i cały organizm i odwrotnie organizm się broni i nakazuje 
mózgowi obronę. Mózg zmodyfikowany przez szczepionki będzie dezorientował cały organizm, 
a więc na pewnym już etapie, w relacji organizm – mózg, ten mechanizm zarządza redukcję mózgu:
im mózg będzie mniejszy, tym lepiej dla organizmu. 

Zapewne ta relacja stwierdzi się, że mózg źle zarządza. Krzepnięcie jest dlatego, bo jest hierarchia. 
Mózg steruje. Jest najważniejszy. Niech trucizna szczepionkowa nie wędruje po organizmie. Trzeba
ja zablokować zatorami. Ale skąd jest nadal tej trucizny tak dużo? – dziwi się mózg. Dlaczego 
metoda na zastawę nie działa? Więc mózg zarządza wylewanie, krwawienie. Najłatwiej jest je 
wywołać u kobiet drogami rodnymi. I to lekarze już zauważyli. Powinni też zauważyć – w toku 
dalszej walki – malenie mózgu ludzi zaszczepionych. Szybsze malenie mózgu u zaszczepionych 
mężczyzn, ponieważ nie mają dróg rodnych, wydalniczych, czyli krwawienia.

Będzie wykazane (za jakieś 20 lat), że kobiety będą redukować swoje mózgi. Mniej mężczyźni – za
chwilę to wyjaśnimy. Bo nad mózgiem panuje relacyjność, czyli homeostat. Ich homeostaty już 
zarządziły zmniejszanie mózgu. Zwłaszcza tam, gdzie są centra sterowania wegetatywnego, 
pobieraniem i przekształcaniem pokarmu, wytwarzania pokarmu dla niemowląt, kierujące cyklami, 
całą gospodarką hormonalną. – Dlatego bardziej jednak u kobiet niż u mężczyzn, z powodu 
Machiny Hormonalnej, chociaż mogą toksynę usuwać krwawieniami. 

To mózg wywołuje wszelkie zaburzenia miesiączki po szczepieniach, ponieważ dąży do usunięcia 
toksyny, ale rozpocznie zmniejszanie mózgu. Kontrola niezwykłej machiny hormonalnej jest 
ważniejsza niż nieefektywne usuwanie krwi, wobec tego relacja ciało-mózg, czyli homeostat, 
zażąda redukcji mózgu, skoro to nie będzie mijać, zwłaszcza po n-tej dawce. Małżeństwo nie 
będzie miało biologicznego sensu, skoro posiadanie dzieci jest wykluczone, ale też gwałtowna 
poszczepienna redukcja mózgu uniemożliwi małżeństwo, a wiemy to z małżeństwa Alberta 
Einsteina z autyczką wysoko-funkcjonującą. Autyzm reprezentuje mózg infantylny, trudno z osobą 
autystyczną, poryczą, upartą, zafiksowaną na schematach rozwijać małżeństwo. Osoby autystyczne 
są świetnymi (jeśli są) wykonawcami, cierpią na a-małżeństwowość, na oziębłość.

Szczepionki muszą więc wywoływać dialektyczne choroby – zakrzepy, wylewy. Jednocześnie. 
A potem malenie mózgu. Tak musi być. Mózg rozpozna, że całe ciało jest nośnikiem trucizny. 
Uruchomi gen strusia – chowania głowy w piasek. Redukcja mózgu przez relacje ciało-mózg 
spowoduje, że mózg będzie mniej przeżywał nieszczęście detektowania trucizny w ciele, w sercu, 
mięśniach. – Jeżeli tylko ciało jest nośnikiem relacyjności ciało-mózg. Tak działa regulator między 
torem informacyjnym a torem energetycznym.

Homeostat używa tej relacyjności. Sanatorium odtruwania ludzi po szczepieniach (ks. F. Płaczka) 
ma sens, ponieważ stosując surowce naturalne, zielarskie, zmniejsza ryzyko zakrzepów i wylewów 
oraz redukcji mózgu. Surowce naturalne to produkt ewolucji, dlatego one zmniejszają ryzyko 
zakrzepo-krwawień. 


