
Covid-19 – weryfikacja wiedzy. 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. Cz.5.

1) Kto ma nauczać etyki ?

Fizyka pokazuje, że rozwija się w wierze w sensie wolitywności (przedfaktu) i oprócz tego 
spostrzeżenia – a nie obok wolitywności i obok uznania faktu: czyli materializm nie spełnia swych 
własnych wymogów formalnych. Warunkiem materializmu jest awolitywność i 
aspostrzeżeniowość. Okazuje się, że materializm (fizyka) rozgrywa się na wysokim poziomie 
wolitywnym, duchowym i ludzkiego postrzegania. Ma to znaczenie dla rozumienia operacji Covid-
19, szczepienia, tego wszystkiego co się dzieje od lutego 2020.

Fizyka wynalazła zioło, które zapobiega śmierci. Znaleziono je w fizyce, tak jak jest ziele 
przeciwko śmierci i w religii ma nazwę Jezus Chrystus. Fizyk jest nośnikiem potrzeby całej 
cywilizacji oderwania od światowości, czyli konkretu, efektywności. 

Nie może to być kwestia oddzielenia ducha (dobrych) od materii (złych), ale może to być kwestia 
oddzielenia wierzących od niewierzących, w kontekście C19. 

Od lutego 2020 problem ten stał się jeszcze bardziej widoczny. Jest widoczny w całym stosunku do 
leczenia chorych, szczepienia – od lutego 2020. – W instytucjach służby zdrowia (np. Sanepid, 
wszelkie sanepidalne połączenia z telewizją, prokuraturą, z całymi mediami, z wielkim molochem 
ukrywania prawdy 1 itd.), w tym w kościelnych wypowiedziach, w szpitalach, w szkołach i w całej 
edukacji, w całym aparacie Caritas. – W całym tym obszarze na stanowiskach decyzyjnych jest 
wiele osób, a może raczej infrastruktur, które w ogóle nie podzielają wewnętrznej misji 
człowieczeństwa w człowieku i w ten sposób doszło do zaakceptowania wręcz kosmicznego 
kłamstwa, czyli zarządzania pandemią, w ramach którego zginęło od lutego 2020 do maja 2021 trzy
razy tyle (150 tys.) ludzi ile w okresie stalinizmu (władztwa MBP) od r. 1945 do r. 1956. Znajduje 
to odzwierciedlenie przede wszystkim w ogłoszonych przez rząd decyzjach, nakazach, oficjalnych 
stanowiskach. 

2) Jak długo trwać będzie epoka polskiego Oddziału Smierszy?

Tak długo, jak w oficjalnych tekstach rządowych przemawiać będzie tylko urząd, a więc nie 
wojtyłowskie serce i nie popiełuszkowy duch, tak długo trwać będzie epoka polskiego Oddziału 
Smierszy, czyli myślowej podstawy a nawet materialnej infrastruktury 2 sow.gen. Cz. Kiszczaka. 
Ani to, ani to – wystarczy popatrzeć na wpisy internautów. PiS to komuna, socjalizm itd. – 
widoczny jest exodus ze świata rozsądku i … wiary. 

1 Np. zakaz, w okresie pandemii, czy raczej operacji zarządzania pandemicznego, dyskusji naukowej.
2 VII 2021: TVP, PiS, rząd (?) – kontra TVN. 
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Część narodu – tu negatywna – szuka osłony urzędu i przeciwstawia się tej części żywszej, 
rozpoznawczej, drugiej części (tu pozytywnej). Jest w samym PiS coś, co odpowiada części 
wyborcom, a z czego PiS sobie nawet nie zdaje sprawy (to dlatego po śmierci prezesa PiS będzie 
zerem). 

– Oni oczekują od wypowiadających się w imieniu państwa, racji stanu prawdziwego osobistego 
świadectwa wiary w swe słowa i tą częścią, tam na górze, jest sam jeden samotnik, spadkobierca 
słów „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”, chociaż nie chciałby on 3 tego 
słyszeć. Wie o tym ten 4, który mu wskazał w Sejmie „A pan jest jedynym w Sejmie posłem, który 
głosował za planem Balcerowicza”.

Lud docenia (choć nie zdaje sobie z tego sprawy) oderwanie prezesa PiS od 1. zysku, a nawet 
2. światowości, tu i teraz. Tym samy lud (tu npozytywny) wskazuje na negatywną część społeczną 
… Tymczasem ta właśnie strona, tu pozytywna, nie jest przez PiS ani wystarczająco wyrażona, ani 
w ogóle. 

Lud ma pewien własny rozum. Zwolennicy PiS, czyli cała ściana wschodnia i podkarpacka neguje 
pandemiczne zarządzanie i wypowiedzi rządu. To tam nie chcą się szczepić ani nawet nie chcą 
nagród za szczepienie – kiełbasek, hulajnóg, aut. Cała ściana zachodnia, pomorska, dolnośląska 
neguje PiS, ale się szczepi. To fantastyczna neurologiczna zagadka. Powinno być odwrotnie.

Jest tu alternatywa. Ale ona się rozwiewa, gdy właściwie rozumie się język, lecz tego języka nie 
ma. W efekcie maleje liczba wiernych prawdzie przez dobro i za pośrednictwem piękna. 5 To 
PiS, historycy w PiS, humaniści, którzy nie rozumieją, że humanistyka „i uściśla nauki ścisłe”,
czyli cały ten układ nie chce pozwolić jak największej liczbie osób doświadczyć bliskości sensu 
prawdy przez dobro społeczne; to efekt humanistyki a-wojtyłowskiej, czyli a-einsteinowskiej, 
zatem a-kopernikańskiej. 

Pośrednio to efekt protestantyzmu, w którym język ma zamiary alternatywizmu, a nie fuzji prawdy 
i dobra przez piękno, a nie, powiedzmy, wojtyłowsko ekumeniczne. Bliskość w cywilizacji 
protestanckiej jest bliskością konaktenacji, a w cywilizacji Wyszyńskiego-Gierka-Popiełuszki 
bliskość jest bliskością kowariancji ogólnej i bliskość, która się manifestuje konkretnie we 
wspólnych działaniach jest tylko jej fragmentem. 

Naród jest pozbawiony kierownicy. Popiełuszko by nie dopuścił do przemilczania, nienazwania tej 
narracji na temat Covid – 19, szczepień i marketingu, który słyszymy w zarządzaniu 
pandemicznym. I Wyszyński musiał rozumieć, że marksizm i tak doprowadza do Boga, że 
ewolucja, da – jako wyraz prawdy – jednak zbieżne wyniki z koncepcją Stwórcy. Nie bał się 
ewolucji Wojtyła.

I to co przeczuwał już uwypuklił Covid- 19 – uwypuklił zbieżność istoty człowieczeństwa w wersji 
religijnej i materialistycznej. COVID – 19 uwypuklił zaś zło komercyjnej ideologii imperium 
randomizacji (1989), które obrodziło imperium zarządzania pandemią (2020). 6 Katolicki uczony 
E. Mounier wskazywał to pole – że katolicyzm ma więcej wspólnego z marksizmem niż 

3 Prezes PiS.
4 Schetyna.
5 Nieprzypadkowo mówimy o konceptualizacji a-wojtyłowskiej, czyli a-einsteinowskiej, zatem a-kopernikańskiej. 

Dotyczy to teorii piękna. Habilitacje za sprawne szydełkowanie czy tańczenie są nieporozumieniem i Sejm popełnił
błąd. Co innego gdyby te cechy, potocznie nazywane tytułami były powiązane z teoriami naukowymi piękna, ale 
nie są.

6 Po co to robią? – pytają mnie ludzie. – Chyba z zysku. 
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z kapitalizmem. COVID-19 na ostrzu noża postawił zagadnienie potencjału ludzkiego jako pasji 
poznania i zagadnienie człowieka prawdo-upodobania.

Jest jeszcze inna zagadka. To ważne, zwłaszcza, że pandemiczne zarządzanie niczego takiego nie 
podnosi. 
Do pandemii istniała niezweryfikowana teoria 7, że:
w PRL niskie było PKB – jak na tamte warunki na świecie – i dlatego wyłączono 
oświetlenie, stąd przybywalo dzieci, natomiast w III RP bardzo wysokie jest PKB 
– w skali świata – i dlatego nie ma dzieci. 

Jest to teza wypowiadana przez profesurę PZPR-wską. 

W rozumieniu antropologii, ekonomii, neurologii prawda jest zupełnie odmienna, a nawet 
odwrotna. Depopulację po 4-6 latach od wprowadzenia kapitalizmu wywołała bieda, zapaść 
gospodarcza, nazywana rozwojem przez ludzi UW. 

COVID-19 sfalsyfikował to wyobrażenie profesury PZPR-wskiej. 

3) Pandemia, plandemia, sekularyzacja, oczekiwania ludu wobec kleru. Sojusz kleru i 
nieprospołecznych apopiełuszkowych awojtyłowskich polityków.

Kościół powinien od lutego 2020 bronić prawdy i ludności. Od r. 1989 rządy (było ich wiele) 
i Kościół nie zadbali o prawdę – w efekcie powstał proces sekularyzacji. Kościół był mocny do 
r. 1989. 
1. Od r. 1989 zjawił się sojusz nieprospołecznych apopiełuszkowych awojtyłowskich polityków 
(zwolenników systemu z chaosu porządek 8) i kleru. To się nie podoba połowie ludności, skłonnej 
do krytykowania, która czuje jakieś oszustwo. Tak jak połowa ludności jednak odkryła kłamstwo 
leczenia przez zamknięcie przychodni, maseczkowe, respiratorowe, lockdownowe – od II 2020. 
A dopiero w efekcie tego występuje
2. sojusz tzw. „nacjonalistycznych” polityków z klerem tzw. „nacjonalistycznym”. 

Pandemia to typowe doświadczenie tego właśnie modelu. Najpierw zjawił się sojusz 
awojtyłowskich polityków z tezami zachodnimi (z kopiowaniem) o koronawirusie. Wojtylizm 
odrzucono. Zakopano. Potem przyszła „Rewolucja Francuska”: ależ to wszystko co podaje rząd to 
kłamstwo. 

Tak samo jest ze sprzedawanymi kościołami, klasztorami, seminariami duchownymi; to nie 
obostrzenia sanitarne w kościołach są przyczyną, ale coś takiego: jeżeli redukcja PKB do 14 % jest 
nazywana rozwojem, a nie degeneracją i kler nie reaguje, to takie społeczeństwo musi się 
zdegenerować. – Proszę pamiętać tu: L. Kaczyński: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się 
zdegenerować”. To niewyobrażalne dla kleru.

To zagadnienie, które zniknęło z całej wiedzy ludzkiej, tego, że kapitalizm jest modelem 
chaosu 9, jest modelem 

7 Stosuję wadliwe rozumienie słowa teoria, ale nie mogę ze wszystkim naraz walczyć. Teoria jest oczywiście czymś 
nieskończenie różnym od tego wyobrażenia, ale nawet profesorowie są już tak ogłupieni, że jakieś marne 
wyobrażonko nazywają … teorią.

8 GW. UPR tylko odsłonił maskę z GW. Nazwał to, co inni robią, ale nie nazywają.
9 I co w tym takiego strasznego, że od 6 II 89 nikt tego nie potrafi wypowiedzieć? Dlaczego? – Bo nikt nie chce się 

narazić włądzy i Kościołowi.
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1. aspergerowskiej antytożsamości,
2. autystycznego szatkowania,
3. neuro-segmentowania w klasie autyzmu wysokofunkcjonującego.

Upadek Kościoła w Polsce nie jest związany z wojtylizmem, ze zmianami w teologii – To 
nieprawda. Upadek jest związany z antywojtylizmem. 

Tak się stało w Ameryce Łacińskiej – Kościół nie wystąpił tam (z różnych względów, ale prawda 
jest) po stronie ludu, ale po stronie prawicy, tradycji, konkretów, własności, władzy. I zaniedbał 
własną teorię wojtyłowską, całą formację duchową i intelektualną, a w konsekwencji nastąpił 
masowy exodus katolików. Jedni w stronę materii, materializmu, marksizmu (ale nie ma to nic 
wspólnego z jakimkolwiek działaniem Marksa tylko KK), a drudzy w stronę sekt 
konkretystycznych, awojtyłowskich, w stronę gestów, ceremonii, rytuałów, powierzchownej 
religijności, fundamentalistycznej kolekcji zdań religijnych. 

W ciągu kilku lat udało się prawicy, kapitałowi, rządom kapitału (od 1989) zniszczyć religijność, 
absolutność (ot co!), boskie kierownictwo, Kościół. – W jakim stopniu? Czy w większym stopniu, 
niż wcześniej przez dziesięciolecia PRL? – Odpowiedź w stopniu niewyrażalnym w zwykłym 
języku. A dlaczego? – W PRL był bł. Popiełuszko, Jan Paweł II. Do szybkiego odwrotu od Kościoła
wręcz zmusza złamanie przez Kościół całego nauczania bł. J. Popiełuszki, złamanie „Laborem 
exercens”. Trwał system JPII/JPS (1980-89), a wcześnie budowa Polski KK – to dekada Gierek-
Wyszyński; i ludzie zostali oszukani, że będzie ten system (nazwijmy go JPII/JPS) rozwijany. 
Katolicyzm prawicowy bez katolicyzmu. To nie ma sensu. – Bez popiełuszkizmu, bez 
chrześcijaństwa. 

Kto po r. 1989 podniósł 10, że już Mounier ostrzegał, że chrześcijaństwu jest bliżej do marksizmu, 
który jest reformowalny, a nawet często zbiezny z chrześcijaństwem niż do kapitalizmu. Trudne? – 
To dla ułatwienia: pamiętajmy, że „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”. 11

Kryzys, jaki przechodzimy w trakcie procesu globalizacji, objawia się niebezpiecznym 
1. narzuceniem sukcesu, konkretu, instrumentalizmu (zwątpieniem w prawdę, w poszukiwanie 
prawdziwości), utylitaryzmu (negowanie prawdo-upodobania) i
2. zwątpieniem w obiektywizm w całym obszarze ABC – między Morzami Adriatyckim, Bałtyckim
i Czarnym; na Litwie, Łotwie, Węgrzech, Słowacji, Słowenii, w Bułgarii, Rumunii, Estonii, 
Czechach, Chorwacji, Serbii. Tylko jeden Jan Paweł II wołał: nie bombardujcie Jugosławii. Nikt nie
był w stanie tego powiedzieć z powodu wiary, a właściwie czegoś, co z wiarą nie miało nic 
wspólnego.

W efekcie takiej zdrady ideałów społecznych religijnych popiełuszkowych wojtyłowskich, politycy 
i narodowcy idą pod sztandarami „My chcemy Boga” (ależ tak, widziałem, 2019), ale przecież oni 
wcale nie chcą tego złowrogiego „Laborem exercens”. :-) 

Oni wcale nie chcą żadnego wojtylizmu.12 To nie jest Bóg, jakiego Jan Paweł II nazywał Ojcem, 
gdy ruszył do Domu Ojca. 

Wojtylizm neutralizowal ludzkie poewolucyjne niepokojące mózg antygadzi, przeciwny stronie 
małpiej 13, czyli poewolucyjne tendencje szatkujące, skłonności randomizujące – a przecież na tym 

10 Oprócz Grupy Kosmos-Logos.
11 Widać tu przyczyny zwalczania L. Kaczyńskiego, który ewoluował przez 20 lat, licząc od września 1988 (spotkanie

z Cioskiem, Kiszczakiem, Wałęsą, Stelmachowskim). 
12 P. M. dopiero po którymś czytaniu odkrywa sens złowrogiej (dla rządów kapitału) „Laborem exercens”. VI 2021.
13 Wyrażenie antropologiczne.
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(na mozgu gadzim, ewolucyjnym, szatkującym, randomizujacym) polega rynek, komercja; czyli 
Wojtyła neutralizował tendencje konkretystyczne, fundamentalistyczne. „Neutralizował” czyli 
przekształcał w krajobrazy adaptacyjne.

Trzeba Kościołowi rozpoznać, że ludzie w dobie pandemii (plandemii) poszukują Popiełuszkowej 
kowariancji. Ze już wiedzą, że są ofiarą kłamstwa. Że duch ludzki (taki istnieje w fizyce 14) chce 
pokazać ludziom inną twarz chrześcijaństwa niż twarz konkretu, gdyż sam konkretyzm (ceremonia 
dla samej ceremonii) od Kościoła odpycha ludzką duszę. 

Widoczne w pandemii (plandemii) nadużywanie wszelkiej władzy kleru, w każdym wymiarze 
przeraża człowieka, czyli to, co w fizyce nazywa się stawaniem się. Sprawy seksualne jak sprzedaż 
odpustów – to tylko przykład, idzie o relację Kościoła do życia, a od lutego 2020 do … pseudo-
szczepienia. Niezdolność do zauważenia, że i ewolucjonizm idzie na pomoc stanowisku religijnemu
to ciężki kryzys duchowieństwa. 

4) Błędy zarządzania przez rząd.

Osią wszystkich komunikatów rządowych od lutego 2020 był wirus, czyli coś czego
nikt … nie widział. Tymczasem większość zgonów podczas pandemii grypy w latach 1918-1919 
nie była spowodowana działaniem samego wirusa grypy. Wirus uszkodził komórki oskrzeli płuc, 
a potem bakterie z nosa i ust spowodowały zapalenie płuc. 15 Sama walka z wirusem – w stylu rządu
(blokowanie leczenia, sprzedaży leków na Covid-19) – nie wystarczy. Należy leczyć zapalenie 
wirusowe, a w razie ataku bakterii – bakteryjne. Szkodliwe było wyczekiwanie od II 2020 do 
kupienia cudu szczeRNA (XII 2020). „Uszkodzenia wirusowe, a następnie bakteryjne zapalenie 
płuc doprowadziły do ogromnej większości zgonów.” Dyrektor NIAID Anthony S. Fauci, MD. 
„W istocie wirus zadał pierwszy cios, podczas gdy bakterie zadały cios nokautujący”.

Dr Jeffery Taubenberger (NIAID): „dominującą chorobą w chwili śmierci było bakteryjne zapalenie
płuc wywołane przez pospolitą florę z gardła”. „Zgonów nie spowodował bezpośrednio wirus 
grypy, ale wtórne zapalenie płuc wywołane przez różne bakterie; bez wtórnych infekcji 
bakteryjnych wielu by przeżyło”. „Cieszy nas fakt, że planiści pandemii już zmienili podejście”.16 

Pewien internauta biadoli, że po szczepieniu dziewczynki będą bezpłodne. Trzeba jeszcze silniej 
pracować. Internauci piszą do prezydenta, czy przypadkiem nie ma córki… Już biadoli pewien 
redaktor. Tymbark – zdaniem testów PCR – rozsiewa C19...17

Inny redaktor 18 biadoli, że „ruchy neomarksistowskie, neobolszewickie zyskują dzisiaj 5 %, 10 %, 
a w niektórych sondażach 15% poparcia w polskiej polityce.” – Tymczasem jest tego prosta 
przyczyna. Jeżeli ukrywa się diagnozę, „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować” 19, 
to ludzie są zdezorientowani, gubią się. – Sławomir Cenckiewicz wskazuje, że już nawet historyk 

14 Starał się to objąć fizyk dr K. Morawiecki. Trzeba mu było żyć jeszcze tuzin, a może dwadzieścia lat dłużej. To 
było potrzebne. Tak mało kto myślał, ale tak też myślał lekarz amerykański J. Maliński, na stanowisku 
odpowiadającym profesorowi. Wiadomo kto tego nie chciał.

15 NIAID, The Journal of Infectious Diseases, 1 X 2020, dostępny w net.
16 http://www.PandemicFlu.gov  ; http://www.niaid.nih.gov. 
17 Ktoś dowcipnie mówił, że otworzyłby kanał pt. Tymbark TV.
18 Tomasz Kolanek, >>Prof. Andrzej Nowak: 100 lat po bitwie, a komunizm wiecznie żywy. DLACZEGO?<< 

https://www.youtube.com/watch?v=gv6zgdZomKc
19 Diagnoza: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować” pochodzi od prezydenta profesora, 2008. Jeżeli 

się patrzy na całość to nalezne PKB zostalo zredukowane do 14 %.
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Karol Modzelewski, marksista, tak się pogubił, że wypisywał straszne teksty 20 na temat płk. 
Kuklińskiego (PZPR), że Kukliński zdradził Polskę, nie raziło go 21 zaś to, że Jaruzelski spokojnie 
akceptował śmierć milionów ludzi i nad tym wydajnie pracował – nad atomowym 
zbombardowaniem terytorium nad Wisłą. Podaje się, że Ryszard Kukliński to prawicowiec, 
tymczas on dbał o lud.

Mylne jest popularne przypisywanie Kuklińskiemu 22, że to on by spowodował bombardowanie nad
Wisłą – jest to (bombardowanie) wyraźnie wskazane w debacie na ten temat między 
Cenckiewiczem a Siemiątkowskim. Było odwrotnie, jak wskazuje tu ludyczny Cenckiewicz, to 
właśnie oficerowie LWP – ów kapitalizm państwowy – się nie przejmowali tym, że zginą miliony. 
Kukliński nie był prawicą, myślał propracowniczo, prospołecznie, czuł się odpowiedzialny za 
całość, a nie jak w kapitalizmie za segment, element, wsobność. 

I warto o Kuklińskim pamiętać w odniesieniu do wyznawców pandemii. 

Z powodu braku poważnych badań humanistycznych i niewypracowania szlachetniejszego języka 
lewica, socjalizm jest mylony ze stalinizmem, z NKWD. Czy Karol Modzelewski, który też nie 
wypracował nowego języka, uważał, że trzeba być lojalnym wobec (anty-23)komunizmu ZSRR? – 
Raczej powiedzmy wobec państwa – niezależnie od tego, jakie ono jest, natomiast Kukliński 
uważał, że należy go naprawiać, bronić ludności przed atomem. 

Na pewno Karolowi Modzelewskiemu nie chodziło o to, że po r. 1989 upadek gospodarczy 
nazywano rozwojem i chyba nigdy nie sformułował on takiego projektu naprawy humanistyki, 
takiego problemu. 

Nie da się żyć w rozdwojeniu, w którym zwijanie się gospodarcze jest nazywane rozwojem 
gospodarczym. 24 

Klęska nadchodzi z dualizmu. Lud ulega dezorientacji bazując na poważnym, ale intuicyjnym 
namyśle nad zjawiskiem III RP, z którym przyszło mu się mierzyć jako tym, którzy uwierzyli w to, 
co mówili wszyscy posłowie. Istota tego systemu zła nie odzwierciedla się tylko i wyłącznie 
w dołach katyńskich, w brutalnych fizycznych formach prześladowania, które można łatwo 
dostrzec, sfotografować, opisać. Gorzej jest z „dobrotliwymi” tzw. szczepieniami, które nie są 
szczepieniami, za to powstały w gabinetach władzy nad władzami. Intelektualiści postanowili 
wykorzystać wirusa. Dziennikarski krąg celebrytów medialnych, środowiska akademickie od lutego
2020 wytworzyły pandemiczną histerię (strach) w umysłach całego narodu, ale od jesieni naród już 
na własną rękę dostrzegł, że rząd i opozycja po prostu biorą udział w szmateczkowej komedii. O 
Kuklińskim mówią jak o pandemii, że „zatem człowiek nie może dojść do jakichś wniosków na 
temat niezgody zbombardowania [atomem, pandemią] swojej ojczyzny”. – Może, może.

5) Teoriosystemowe podstawy zarządzania. Ogólna teoria systemów Klira.

Olśniewające jest chcenie (przed mówieniem) prawdy, prawdo-upodobanie. Prawda, łaska 
realizmu. Nie można rozumieć Boga, bez realizmu, obiektywizmu. A niech to będzie nawet 

20 Cytuję z pamięci wypowiedź prof. Cenckiewicza o prof. Karolu Modzelewskim przy prof. Z. Siemiątkowskim 
(spotkanie tych dwóch historyków, TV-IPN).

21 K. Modzelewskiego.
22 Z braku dogłębnej wiedzy naród jest podzielony, mniej więcej w połowie.
23 Nie można sobie wyobrazić dlaczego aż tak nie cierpiał Kuklińskiego.
24 Andrzej Nowak „Imperium klęska, imperium zła, rok 1920”.
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i marksizm, byle nie to, co opowiadają o marksizmie 25 patriotyczne telewizje w reakcji na podłe 
telewizje. Mózg potencjału ludzkiego przekracza ludzkie możliwości mózgu gadziego, dary te 
służyć mają nie im samym, ale wspólnocie. Dary te są zawsze nieprzydatne – w rozumieniu 
kapitalizmu – dla tych, którzy je realizują (Bem, Ciołkowski, Einstein, Poincare, Skłodowska). 
Służba ta zawsze polega na rewolucji 26 kopernikańskiej – czyli na ukowariantnieniu konkretu. Tego
nie mogła pojąć żona Einsteina, fizyczka autyczka. 27 Tymczasem człowiek ma ewolucyjną 
skłonność myślenia o problemie „systemem ptolemejskim”. 

Konkret (w tym człowiek, chcenie) jest w centrum, u podstaw naszej segmentacyjnej religijności 
leży 
1. nasz wysiłek utrzymania – w warunkach rynkowych, czyli w warunkach nieustannego ataku 
z zewnątrz 28 – życia, rodziny, ekonomicznych podstaw utrzymania małżeństwa 29 ,
2. organizacja produkcji, menadżerstwo nakierowane na wybieranie (na komercję, interes, chcenie),
3. dobra wola chrześcijańska,

natomiast Bóg przychodzi z zewnątrz, by te chcenia i sukcesy (ot co!) pobłogosławić, ukoronować, 
nadać łaskę. – Najsilniej wyraził to Luter, Melanchton, Kalwin.

Tymczasem rewolucja kopernikańska całkowicie odwróciła tę perspektywę 30 i Ziemia zaczęła 
krążyć wokół dawcy światła, jasności, samego życia. To Słońce jest tym dawcą. 

To nie chcenie, wybór, człowiek (jego wybór, instrumentalizm, konkretny sukces 31, wybieranie, 
przebieranie na półkach w sklepach, marketing, menadżerstwo) ma być w centrum, tylko 
obiektywizm, prawda, absolut, Bóg. Dziś w centrum jest subiektywizm, ciasne patrzenie 
autystyczne 32. Rzeczywistość społeczna bez Absolutu (tak jak na randomizującym rynku), czy to 
materii w marksizmie, czy Boga w ludzkiej religijności – musi się rozpadać, to dlatego 
L. Kaczyński zrezygnował z heurystyki banksterowskiej, czyli randomizującej; doszedł do 
wniosku, że na bazie banksteryzmu nie możemy nic zrobić. Nasze wszelkie wysiłki chrześcijańskie 
są skutkiem (a nie przyczyną) zbawienia, ale nie dlatego, że Bóg tak wybrał swoim chceniem, 
chceniem ukierunkowanym, dyskryminatywnym zbiorem decyzji, jak w bajce „Ważyła myszka 
kaszkę, temu dała na miseczce, …, a temu nic nie dała i poleciała”. Bóg tak nie działa, jest 
kopernikański, czyli ogólnie kowariantny.33 Innymi słowy ogólna teoria względności Einsteina nie 
tyle jest fizyka, tylko teorią poznania Boga.34

25 To co jest w TV w Realu o społeczeństwie, o marksizmie, o złu, o Janie Pawle II, Popiełuszce, Solidarności (czyli 
systemie społ.ekon. JPII/JPS, o lewicy), o rynku (UPR, czyli o prawicy) jest niewiele lepsze od tego, co opowiadają
w mainstreamowych mediach. Trochę lepsze, ale nadal strasznie prymitywne.

26 Autycy boją się terminu rewolucja, ponieważ oczekują na polecenie Dyrektora Instytutu Fizyki.
27 Matka Einsteina od razu powiedziała synowi, że fizyczka autyczka (tzn. wybranka) w ogóle nie nadaje się na żadną

żonę. Ojciec Einsteina nie mógł pojąć, co syn sobie wyobraża i ostrzegał syna zamykaniem się w pokoju, 
milczeniem.

28 Fizyczka autyczka tego nie odczuwała, w końcu Einstein dopisał ją do pracy, ale i to nie zmieniło jej braku pasji do 
tworzenia małżeństwa, więc ostatecznie jej nazwisko usunął. 

29 Żona Einsteina o tym w ogóle nie myślała. Widać to z listów.
30 Protestowali więc Luter, Melanchton, Kalwin.
31 A czym mierzony ten konkretny sukces? – Też konkretyzmem?
32 Jak mówi lekarz Rudolf Klimek, tak powstaje cywilizacja autystycznego cynizmu.
33 Mamy więc teorię chcenia.
34 I na tym polegał dylemat w wierze fizyka K. Morawieckiego. Tę intuicję przeniósł na działalność społeczną. 
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