
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. Cz.9

1) Podstawy naukowe diagnozy diagnozy „Społeczeństwo oparte o rynek musi się 
zdegenerować”.

a) Wielkoskalowa synteza w nauce o zarządzaniu w epoce pandemii (plandemii) od II 2020.

Dzisiaj częściej mówimy o nadużyciach od powstania pandemii (nazywanej też przez lud 
plandemią), tzn. od lutego 2020, wobec ludzi, narodu, osób starszych. Były to nadużycia finansowe 
(respiratory), władzy i inteligencji oraz nadużycia sumienia. Uświadomiono sobie, że problem 
nadużyć, w jego różnych wymiarach, jest, od r. 1989, problemem ogólnym narodu, nawet nie 
społeczeństwa, bo to się dzieje na całym świecie, więc to nas odtąd już nie obchodzi. To, że jedni 
chcą mordować, nie obliguje nas do tego. 

Z punktu widzenia nauk o zarządzaniu mamy niesłychaną „nauczkę”. Stopniowo w czasie pandemii
(?) w r. 2020 uświadomiono sobie (społecznie, globalnie w sensie narodu), że jest problem nadużyć,
że media same podważyły swoją wiarygodność, a lansując wadliwe „teorie” pro-szczepionkowe 
rozerwały też i spójność narodową, podzieliły – wraz z rządem – naród na 
1) ludzi ciemnych, którzy nie wnikają w aspekty naukowe (tzw. szczepionkowcy), którzy kierują się
mózgiem kopiującym (fragmentem, czy „funkcją” 1 kopiowania) w ogólnym cztero-rozkładzie 
społecznego dwu-genotypu (XXXY; przyroda do rozwoju potrzebuje zasady połowy z połowy, ¼ 
kontra ¾ 2) 
i na 
2) krytycznych – tzw. antyszczepionkowców, którzy zresztą nie są przeciwko szczepionkom, ale 
przeciwko wstrzykiwaniu toksyn i się kierują wyższym rozumem ludzkiej intuicji, rozumem 
metodologicznym, a więc humanistycznym.

b) Druga, mniej wielkoskalowa synteza w epoce zarządzania pandemią (plandemią) COVID-
19.

Dostojewski zauważył, że jest pospolity sposób myślenia, którym się kierujemy na co dzień. 
Zainspirowany odkryciem geometrii Łobaczewskiego nazwał go umysłem płaskim, umysłem 
Euklidesowym. Nie ma prognozowania bez teorii, modeli, w tym geometrycznych. W r. 2008 

1 Funkcja w fizyce to jest co innego, ale nie mam tu lepszego słowa.
2 Jest to prawo rozwoju licealistki (III LO) Marii Zabierowskiej, dr matematyki, znanej z obalenia twierdzeń 

i dowodów matematycznych z zakresu statystyki, a przyjętych na Zachodzie.
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prezydent zauważył, po 20 latach kapitalizmu, czyli systemu rynkowego, że okres 1989-2008 toczy 
jakieś nieszczęście. Podał diagnozę „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”

Ludzie pospolici przejęli władzę po roku 1989 i nie chcieli słyszeć na przykład o znaczeniu 
i implikacjach teorii pola elektromagnetycznego czy grawitacyjnego w zarządzaniu państwem, 
w logistyce wojskowej, gospodarczej, a zarządzanie i logistykę sprowadzili do programów 
nauczanych po r. 1989. 

To prognozowanie, dopiero co przedstawiane, w poprzedniej części, ma podstawy naukowe i już 
w teoriach A, B, C, D… były zawarte ważne wskazania dla reformatorów z r. 1989+ n, aby myśleć 
w zupełnie inny sposób, a nie w ten przyjęty pospolity sposób, który realizowano przez 20 lat 1989-
2008 i potem. W sposób, w którym rządzi Euklidesowy rozum Dostojewskiego kalkulujący, który 
wszystko obliczał w płaski sposób, jak handlarka na straganie, czy się bardziej opłaca mieć 
produkcję i zatrudnienie, czy się nie opłaca. Skutkiem takiego ograniczonego po r. 1989 
kalkulowania, napłynęła cywilizacja kapitalistyczna, niewątpliwie rynkowa („kto da więcej? – 
sprzedane”), która owocowała powszechnym strachem o przyszłość (ryzykiem), a więc 
depopulacją.

2) Zarządzanie w pandemii a diagnoza z r. 2008 „Społeczeństwo oparte o rynek musi 
się zdegenerować”.

Od r. 1989 jest podtrzymywane pole ekonomiczne segmentacyjne. Efektem są nieustanne spory 3, 
ponieważ język segmentujący 4 wytwarza pole niespójne 5, przykładem są spory w Poczcie Polskiej.
To pole: {dyrektorzy, rada, związki, spółki, podwyżki, podatki, dzielenie pracowników, tzw. 
dodatku aglomeracyjnego itd.} 6 Jest luty 2020, a państwo polskie w ogóle nie wie, że musi rozdać 
Zn, Se, J, lukrecję, Li, Mg, amantadynę, D3, C, B6, B12, iwermektynę, że trzeba robić wszystko co 
możliwe, aby chronić swoich obywateli przed zarazą, a po szczepieniach wąskiej pięcio-tysięcznej 
grupki obywateli, których nie dało się powstrzymać, badać, czy osoby zaszczepione nie rozsiewają 
kolców, prionów, czy nie są narażeni na Alzheimera i czy grafen nie przechodzi do wnętrza 
komórki. – Badać czy zaszczepieni nie są narażeni na chorobę prionowa, ze szczepionek, na 
chorobę krów chorych – od prionów (choroba wściekłych krów). 

Czy stacje krwiodawstwa nie powinny spodziewać się obostrzeń, tzn. czy nie powinno się nie 
mieszać krwi osób zaszczepionych z krwią od osób niezaszczepionych gwoli urzeczywistniania 
w życiu dziedzictwa kultury moralnej ukształtowanej przez chrześcijaństwo, arystotelizm. 

Możliwa zmiana DNA stawia nas w sytuacji dychotomii między wiarą a pospolitym życiem, wiarą 
a materializmem, między ideami chrześcijańskimi a otaczającą nas materialistyczną kulturą zysku. 

3 https://www.facebook.com/317358681708233/photos/a.814354352008661/4031687780275286?
type=3&comment_id=4036898023087595&notif_id=1629378427208097&notif_t=feedback_reaction_generic&ref
=notif ; cytuję: Wójt Gminy Górny chce zaszczepić PANA BOGA! – napisała grupa katolików z powodu hasła 
wójta: 1. „Dziękując Bogu za plony bądź ZASZCZEPIONY!” 2. „Katolicka Gmina wierzy w wirusa a nie w 
Jezusa! Ten prześmiewczy okrzyk: "Dziękując Bogu za plony bądź ZASZCZEPIONY" na banerach gminnych jest 
aktem bluźnierstwa i w czystej formie wandalizmem na Kościele Katolickim, uderza w uczucia religijne katolików.
Nawet BOGA chcą zaszczepić i to substancją pochodzenia niewiadomego, za którą nikt nie chce ponieść 
odpowiedzialności. Prosimy o pilną interwencję, w przeciwnym razie napiszemy pismo do Biskupa. Ratujmy 
Jezusa a nie wirusa! – Maria Luiza N. i inni wierni, a nawet oburzeni ateiści.

4  Od II 2020 tzw. spiskowe teorie szybko są oczywiste, a nie niewiarygodne. 3 dawka to teoria spiskowa. VIII –
potrzebna będzie 4.dawka. A nie 5?

5  Jeżeli przyjmiemy (VII 2021), że nasilają się (same? :-) nowe warianty koronawirusa, to musimy osiągnąć 
zbiorową odporność, ale nie szczepionkami, lecz na sto innych sposobów, bez szczRNA. 

6  www.money.pl/gospodarka/goraco-w-poczcie-polskiej-zwiazkowcy-domagaja-sie-spotkania-z-jackiem-sasinem
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Znane już „zarządzanie pandemiczne” popełniło błąd, ponieważ ze zbyt wielkim optymizmem 
patrzono na współczesną koncernową kulturę, myśląc że bankomizm, zwany banksteryzmem, 
machina zysku, jest bardzo otwarta na przesłanie chrześcijańskie i nosi w sobie ideę wiary. 

Otaczająca Polskę kultura zachodnia nie jest post-chrześcijańska, ale jest przeciwna systemowi 
społ.ekon. JPII/JPS, przeciwna Jerzemu Popiełuszce (JP), jest anty-chrześcijańska, anty-JPII (anty-
wojtyłowska), anty-wyszyńskowa, anty-popiełuszkowa (JP), jest kulturą anty-S (Solidarności). 
Mamy do czynienia z JPII/JPS-fobią. 

3) Kultura ryzyka aposteriorycznego, obca wojtylizmowi.
Jest to kultura ryzyka aposteriorycznego, obca wojtylizmowi, nasycona konkurowaniem, 
segmentowaniem i wrogością. W III RP mamy – pod naciskiem rynku – wadliwe autystyczne 
szkolnictwo wyższe, zamiast osobistego spotkania z nauką, rozumiana jako prawda-przez-piękno, 
czyli przez dobro. Po swojemu ujęła to magnacka minister (Anna Radziwiłł), że ona edukuje tak jak
każe kapitalizm i użyła wyjaśnienia, znanego od wieku XVII, że robi to, co nakazuje system 
wychowania na pastuchów. I cel swój osiągnęła – jest to ważne też z punktu widzenia badania 
znaczenia genów dla kultury i odwrotnie, wpływu na geny kultywowania pewnej kultury. 

W nauczaniu w III RP nie ma arystotelesowskiej gotowości poznania jako pasji poznania i dobra 
przez piękno. Zarządzanie pandemiczne (od II 2020) ujawnia cywilizację, demaskuje ją – 
cywilizację ograniczania organizmalnej wolności wewnętrznej, czyli autystyczne negowanie tego, 
że organizm sam chce sobie dopomóc i wie najlepiej, najlepiej wspomagająco, czy 
szczepienia mu pomogą. 7

Organizacje kierowane przez duchowo martwych osobników chcą zmusić obywatela do 
wyznawania przekonań, które są mu organizmalnie obce i skutkują naruszeniem aparatury 
mitochondrialnej – rozwija się niebywale głęboki twardy totalitaryzm, mandaty za brak szmatki na 
twarzy, za wejście do lasu, na łąkę. Przykłady się mnożą. 

Organizacje kierowane przez pseudo-materializm nie zdają sobie sprawy z galopującej segmentacji 
bytu społecznego w rozumieniu Jana Pawła – czyli społeczno-kosmologicznego, społeczno-
astrofizycznego. 

Jesteśmy w epoce wywierania na nas nacisku w postaci prawa – czyli regulaminów ułożonych 
przez ludzka miernotę. – Przemocy prawa, które w ogóle nie rozumie duchowej istoty prokreacji, 
natury seksualności. 

Czy nie należy robić wszystkiego co możliwe, aby chronić swoich obywateli przed zarazą, czyli 
leczyć każde przeziębienie – a nie zamykać przychodnie, z wyjątkiem prywatnych – i każdy katar? 

Państwo powinno od razu, w lutym 2020, szeroko otwierać drzwi do gabinetów lekarskich, i 
prywatnych, bo nie można ulegać tym, którzy mają kłopot z analizą sytuacji i zbyt niski poziom 
empatii. 

Należało od razu (w II 2020) usunąć wszystkie wadliwe programy telewizyjne, które odsuwają 
myśl od Stwórcy i teorii ewolucji (marksizmu) i uczą czekania na cud. Wymuszano czekanie do XII

7 Jest to ważna podstawa ontyczna w toczącej się (lato 2021) dyskusji profesorów rządowych np. „świerzbi nas ręka, 
aby wprowadzić przymus szczepienia”. Opisywana przez nas ontologia nauki o zdrowiu ujawnia, że ten 
przymus będzie bardzo drogi dla państwa.
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2020, wymuszano napięcie czekania na cud szczepionek, czyli politycy muszą brać 
odpowiedzialność za trudne decyzje i ponosić ich ryzyko – trzeba było od II 2020 uczyć ludzi 
wzmacniania odporności. – A nie uczyć czekania od lutego 2020 do 27 grudnia 2020. Tak by nie 
było, gdyby mediami zarządzali ludzie genialni, Leibnize, Kopernicy, a nie ludzie pospolici, 
niezdolni – „ich bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią; oczy mają, 
ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie czują zapachu. Mają ręce, lecz nie 
dotykają, nogi mają, ale nie chodzą; gardłem swoim nie wydają głosu. Do nich są podobni ci, 
którzy je robią, i każdy, który im ufa" (Ps 115, 3-8).

4) GRU a cywilizacja ryzyka aposteriorycznego i walki z wojtylizmem.
Naród polski uraczyli politycy ludźmi niezdolnymi, stereotypowymi, nie widzący innego wyjścia 8 
jak to, które narzuciło Polsce GRU, czyli cywilizację ryzyka aposteriorycznego, 
całkowicie obcą wojtylizmowi, cywilizacji JPII/JPS.

W rozumieniu prof. A. Wiercińskiego, który uczciwie przyznał się do błędu TW, ta narzucona 
Polsce cywilizacja celowo psychopatycznie implementuje – jak mówił – matrycę niszczenia. 
Negował on pęd do sukcesowania się, certyfikowania się, obobrazkowania się, obtatuowania się. – 
Matrycę niszczenia – czyli generowania białego szumu, A i nie-A. I doskonale to widać w 
zarządzaniu kowidowym. System ten wygenerował nieszczęśliwych wiecznie głodnych ludzi. 
Wnuczka premiera cała się wytatuowała, czy nie jest ona transparentem z napisem „jestem 
głodna”?

Ta cywilizacja celowo narusza stwórcze (maryjne, jak mówił Wierciński) działanie. – Narusza – 
stwórcze od Stwórcy – działanie DNA poprzez muzykę, pseudo-leczenie, szkodliwe częstotliwości 
fal elektromagnetycznych (nieprzypadkowo 25-letnia minister Wanda Buk podwyższyła normy 
promieniowania o 10 tys. procent); poprzez symbolikę, różne przemocowe decyzje korporacji (nie 
tylko GMO), rynek, pedagogikę, ryty, ruchy, opakowania, używki i napoje, zabawki 
w przedszkolach, popularne pisma, treści w internecie... 

W zarządzaniu pandemią nie wyjaśniono sadzenia drzewek stalowych9. Jak się wydaje rząd polski 
nie zrozumiał znaczenia technologii wpływania na DNA człowieka przez messenger RNA (mRNA).
Prawdopodobnie nie zrozumiał wkodowania spikesów wirusa SARS-CoV-2, ani zastosowania 
ekstremalnie kompatybilnego z komórkami krwi i mózgu tlenku grafenu już w lekach 
i szczepionkach od 2007 roku. 10 Uporczywości stosowania grafenu nie da się wytłumaczyć 
racjonalnie. Można nim sekwencjonować DNA, wprowadzać błędy w funkcjonowaniu, naruszać 
w niewidzialny sposób całą aparaturę mitochondrialną aż do wywołania chorób i śmierci, dlatego 
walka przy pomocy wojsk może już nie mieć sensu i warto je wycofywać. 11 Nadzwyczajne, nigdzie
nie spotykane, własności przewodnictwa, elektromagnetyczne i materiałowe (mechaniczne, 
plastyczne, napięciowe) grafenu, niezwykle przyjazne dla sterowania falami za pomocą 
telefonicznych komórek, mogą przyciągać uwagę ludzi klasy GRU – degeneratów, psychopatów.

5) Od wojtyłowskiego ogółu do szczegółu.

8 Brak innego wyjścia ogłaszała (w telewizji) prof. Danuta Huebnerowa. Traktat Lizboński podpisał prezydent 
Kaczyński już na samym końcu, jako przedostatni.

9 Ma to związek z decyzją min. Wandy Buk i Szumowskiego podwyższenia norm elektrosmogu (promieniowania 
elektromagnetycznego) o 10 tysięcy procent. 

10 https://www.euroresidentes.com/tecnologia/nanotecnologia/nueva-financiacion-para-investigar-e . Raport grupy 
prof. Pablo Campra Madrid, https://www.orwell.city/2021/06/official-preliminary-report.html;

11 Być może dlatego Trump podpisał wycofanie się USA z Afganistanu do 31 VIII 2021. Po rozpowszechnieniu 
szczepionek można walczyć innymi sposobami. 
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5a) Szczegółowe zastosowania w życiu, zadania. Uwzględnienie ryzyka 
w wojtyłowskim sensie prymasa Wyszyńskiego.

Zarządzanie pandemiczne zaproponowało ludziom łatwy środek – szczepienia. Bóg pokrzyżował te 
plany zarządzających – już dwie serie szczepionki nie wystarcza, potrzebna jest trzecia słychać od 
strony ficerowskiej (od maja 2021). 

Szczepionki to nowy Bóg, Bóg eklektyzmu, autystyczny cyborgiczny Bóg człowieka zysku, 
naruszenie Stwórcy. Rząd polski nie widzi zagrożeń, w rozumieniu polskiej antropologii Zachód to 
siedziba ateistycznej antyludzkiej ideologii anty-marksizmu, można powiedzieć materializmu 
eklektycznego. Rząd polski w warunkach zachodniej komunistycznej antykomunistycznej 12 unijnej
dyktatury powinien 2 I 2021 odesłać szczepionki i to byłby strzał w dziesiątkę. Wróg tego, co jest 
prawdą przez piękno w porozumieniu z dobrem istnieje, ale rząd tego nie chce 
widzieć, bo nie czyta polskich homilii klasy JPII/JPS. 

5b) Wskazówki dla państwa i czy zarządzanie pandemią ma sens wzmożenia kłamstwa
drugiego typu logicznego.

Polska jest skonfrontowana z idiotycznymi próbami Antychrysta, który – jak mawiał ksiądz na 
lekcjach religii w klasie maturalnej – wyszedł z nas, lecz nie był naszego ducha. Zdaje się, że wg 
św. Jana Ewangelisty. 

Pewien ficerowski profesor mówi (8 VIII 2021) już o 5 dawkach. Są to fałszywe procedury za cenę 
odstąpienia od prawdy tak w rozumieniu 1. religijnym – Stwórcy, jak i w rozumieniu 
2. materialistycznym – ewolucjonizmu. W zarządzaniu pandemią ludzie wariują i odbierają sobie 
życie, więc i rząd polski ma swoje prawa ... 

Trzeba było rządowi od lutego 2020 rozdawać nie tylko olejki na wzmocnienie odporności – 
zamiast komercyjnego cudu kupowania z tlenkiem grafenu szczepionek, patyków do wsadzania 
w noc i przebijania błony oddzielającej mózg. – A może i maseczek z grafenem? – rząd polski 
zarządza w dziwny sposób – niczego nie chce badać. W zarządzaniu pandemicznym wiele się mówi
o nauce, ale nie bada się nawet materiału na te maski społeczeństwu narzucane od II 2020.

Już w lutym 2020 powinno być wspólne wystąpienie wszystkich szefów partii i prezydenta w 
sprawie sytuacji zdrowotnej Polaków tzn. jak 1. uniknąć – ze względów zdrowotnych – szczepienia,
które 2. zresztą nim … nie jest. Całe zarządzanie pandemią ma sens wzmożenia kłamstwa drugiego 
typu logicznego. 

Wspólne porozumienie wszystkich partii dotyczące zdecydowanych działań w walce z epidemią 
miałoby od lutego 2020 na celu uwzględnienie całego ryzyka szczepień od XII 2020 – czyli 
uwzględnienie ryzyka a priorii, a nie a posteriori, a więc w wojtyłowskim sensie 
prymasa Wyszyńskiego. 

Państwo powinno okazać swoją badawczą niechęć (dezaprobatę) do szczepień przeciwko Covid-19 
i uznać, że odmowa szczepienia to nie może być kwestią wolności jednostki, ale musi być 
obowiązkiem państwowym, państwa, modelu zarządzania. 

6) Państwo powinno wiedzieć …

12 Język, którym posługuje się III RP jest językiem niedecyzyjnym, w ogóle nieoperacyjnym.
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Państwo powinno wiedzieć, że są osoby obdarzone jasnowidztwem, jak o. Pio 13, o. Klimuszko, św. 
Faustyna i są zdolne bez jasnowidztwa. Cóż to za rząd, który nie wie o tym, że dobro i ekonomia 
w rozumieniu Jana Pawła II sięga daleko poza planetę w przestrzeń, czyli kosmos i w tej 
perspektywie widzi Etyk (JPII) sprawy Ziemi – jak np. użycie siły przez Chrystusa. 

Rząd, który trzyma bomby w bloku i nie widzi świetlnych i częstościowych podstaw człowieka i tej
planety musi być rządem jeśli nie frenicznym to przynajmniej uderzeniowym (konkretystycznym). 
Nic dziwnego, że nie widzi tych, którzy przeżyli zatonięcie kontynentu JPII/JPS, świadomi 
ostatecznego 14 przeznaczenia lokalistycznego 15 kinetycznego 16 systemu z chaosu porządek? 
– W imię tego systemu, ks. Tischner i nierozpoznana rasa małych ludzi, która ma zdolność stawania
się niewidocznymi, przystąpiła do oczerniania najlepszej formy cywilizacji łacińskiej 17, a przez 
opanowanie mediów skutecznie stara się uniknąć konfrontacji z prawdą, z tymi, którzy by lepiej 
doradzali niż rządowa profesura, która nie wie, że jeśli zaatakują nas nie tyle drobnoustroje, ile 
„szczepionkowe” toksyny, to organizm nie reaguje natychmiast, ale po latach. – Organizm toczy 
wyczerpującą walkę, aby odzyskać swoje prawa do zdrowia, „wejrzenie” na obrazy, częstości, 
kolory, światło, intuicję zdrowotną, zapachy, siły obronne, smaki, rozumienie współczucia, gestów 
i zdarzeń oraz dotyków, a także faktów, dźwięków oraz samego słowa, definicji i myśli. 

To nie tylko wirusy i bakterie są patogenami, i nie tylko grafen (doprawdy dobrodziejstwo 
w szczeRNA?), który niszczy komórki nie tylko grasicy, odpowiedzialnej za odporność. 

Mali ludzie przejęli władzę, arogancko myśląc, że są rasą wyższą, że mają prawo posiadać media 
i z ich pomocą kontrolować wszelkie dziedziny nauk o zdrowiu, zwalczać ludzkie prawo do 
wszechstronności, uczuć, rozpoznawania, emocji, porównywania, decyzji, analizy morfologicznej, 
sposobów mówienia i słuchania oraz reagowania, do zmierzania stanu umysłu ku prawdzie na 
drodze przez piękno i via dobro, a mowie to w odniesieniu i do udziału ludzi w największym 
eksperymencie, jaki kiedykolwiek przeprowadzono na ludzkości: operacji C19 – maseczki, 
respiratory, blokada szpitali, leków, przychodni, lecz nie gabinetów prywatnych, gdyż te wirus 
omijał. W nowym roku 2021 media przemilczały wszelkie informacje, a choćby o tym, że dzieci 
upadały na podłogę w „centrum szczepień” Qudos Arena w Nowej Południowej Walii.

6 II 89 przystąpiono do usuwania podstaw produkcyjnych społeczeństwa, które jest sobie wierne 
i sobie tożsamościowo wdzięczne i się cieszy swoją kulturą, relatywnie nieograniczonym 
zdrowiem, wszelkim bogactwem, wojtyłowskim braterstwem, przy rozwiniętych zmysłach (i 
szóstym zmyśle), który umożliwia komunikowanie się poprzez postrzeganie pozazmysłowe. – 
Zaiste, wystarczył rzut okiem, aby rozpoznać UB-ka na odległość. Światło wewnątrz tych ludzi – ze
zmarnowanego (przez błędną politykę III RP) legionu – jest tak jasne, jak błękitne niebo 
Smoluchowskiego. Einstein: Smoluchowskiego odkrycie stulecia. Wrocławscy radni w III RP, nie 
rozumiejąc co robią, zmienili nazwę Hali ludowej na Halę Stulecia. – Czy Smoluchowskiego 
odkrycia stulecia?

Państwo powinno chronić obywateli przed ryzykiem szczepienia. Osoby, które powołują się w 
warunkach terroru globalnego na wolność w kontekście szczepień, może nawet nieświadomie, 

13 Cóż to za rząd, który nie chce słyszeć o teleportacji, a cała rzeczywistość sprowadza do kajdan.
14 Mirą i miarą dla tej eschatologii jest zanik – to depopulacja jest wyznacznikiem tego „rozwoju”. – Mirę tę, cel do 

którego dąży kapitalizm, dostrzegł – jako pierwszy w świecie polityki (ale w świecie polityki, nie w ogóle) – 
prezydent profesor („Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”). 

15 To wynika z idolatrii egoizmu.
16 W kinetyce następuje segmentacja einsteinowskich linii świata.
17 Ks. Tischner w telewizji mówił, że Kościół ma rozum religijny i polityczny. Tym samy skasował misję.
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odwołują się do tezy, iż człowiek człowiekowi wilkiem, ale państwo powinno wiedzieć, że groźna 
moralnie jest aposterioryzacja ryzyka apriorycznego, że to jest skrajny egoizm. 

7) Rząd blokował obiektywizm na rzecz subiektywizmu.

Rząd, podejmując decyzje o swoim nastawieniu do szczepień blokował wszelką argumentację, 
wyniki badań obiektywnych, prowadzonych zgodnie z metodologią, stosował różnego rodzaju 
manipulacje – związane z niesprawdzonymi w Polsce „faktami”, rzekomymi badaniami (podanymi 
na wiarę), „wynikami klinicznymi” (fałszywymi); argumentował na poziomie plotek, a nie rządu 
państwa, na poziomie szumu informacyjnego z Zachodu, którego jest bardzo dużo od lutego 2020 w
koncernowych laboratoriach, zapewnieniach i instrukcjach i tzw. „danych” uznanych w koncerno-
podobnej „społeczności” UE. 26 VIII 2021: Japońskie Ministerstwo Zdrowia wycofało 1,6 miliona 
dawek szczepionki Moderna z powodu odkrycia, że szczepionki „reagują na pola magnetyczne”;
„To substancja, która reaguje na magnesy. To może być metal”. Wiadomości tego typu były 
podawane w Polsce przez niezwykle przenikliwych uczonych już w lutym 2020, a w tym z punktu 
widzenia astrofizyki. Astrofizyka znajduje wiele problemów z ich bezpieczeństwem lub 
skutecznością, koncern zaś kieruje się ekonomią, rynkowością, czyli 18 kapitalistyczną – 
rewolucyjną z punktu widzenia a) wojtylizmu, Jerzego Popiełuszki (JP) i całego systemu społ.ekon. 
JPII/JPS, a nawet b) marksizmu – zasadą osiągania zysku. 

Najprawdopodobniej chodzi i o cząstki grafenu, który ma niezwykłe właściwości wywoływania stu 
bardzo skomplikowanych chorób po kilku latach od zaszczepienia. Między innymi są one 
spowinowacone z falami elektromagnetycznymi i sekwencjonują aparaturę genetyczną, 
przestawiając fragmenty, zaburzają funkcje aparatury mitochondrialnej oraz wywołują – 
w skojarzeniu z falą – zaburzenia umysłowe, zwłaszcza uległość.

8) Boskie pochodzenie człowieka a zarzadzanie pandemią. Zagadnienie nierozumienia 
marksizmu przez ludzi typu Kwaśniewskiego i z tzw. lewicy (SLD itp.)

Zarządzanie pandemią neguje od II 2020 związek z Boskim pochodzeniem człowieka. Prof. 
A. Wierciński uważał, że istnieje życie wieczne, że seksualność jest darem celowościowym 
aktualizacji z miłości nowego życia w rozumieniu astrofizycznym, tymczasem szczeRNA jest 
zagrożeniem terrorystycznym dla tej koncepcji polskiej cywilizacji A. Wiercińskiego. W modelu 
zarządzania od lutego 2020 pandemią zaszczepieni walczą o … prawdę (co za nonsens) 
z niezaszczepionymi, by im zamknąć usta, by móc nadal swobodnie uprawiać hedonizm, czyli 
negować życie wieczne. 

9) Rozwój języka, humanistyki a Covid-19.

Zdaję sobie sprawę, że mój język jest zbyt nowoczesny, jak na rok 2021. Lecz nie da się zastosować
już innego. Sprawy zaszły za daleko. Humanistyka poszła naprzód pod wpływem COVID-19. Cała 
praca o tym świadczy.

18 Rynkowość, ekonomia maja tez inny sens, nie tylko kapitalistyczny, ale od r. 1989 wyśmiewana jest rynkowość 
i ekonomia w rozumieniu systemu społ.ekon.JPII/JPS. W r. 1989 społeczeństwo nie miało na ten temat żadnej 
wiedzy, nie było opracowań naukowych, a kraje kapitalistyczne widzieli tylko księża (dlatego znane są protesty 
JPII) i SB-cka delegatura „naukowców” wysyłanych na stypendia grupy rockefellerowskiej, czyli TW. Zarzucono 
po roku 1989 prace E. Mouniera i ogólnie wszelkie analizy, że socjalizm (lewicowość, ale w sensie polskim, 
Wyszyńskiego JPII/JPS, nie w sensie przyjętym po r. 1989) jest bliższy chrześcijaństwu niż kapitalizm 
(prawicowość w sensie wojtylizmu, popiełuszkizmu, systemu społ.ekon. JPII/JPS).
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10) Rozwój etyki a Covid-19.

Mówię tu o nadużyciach od powstania pandemii, które wymagają przebudowy myślenia 
o człowieku, skoro doszło do takich nadużyć. O nadużyciach wobec ludzi, narodu, osób starszych, 
a od VIII 2021 – wobec dzieci. Obserwowaliśmy jawne nadużycia finansowe w imieniu prawa, 
(maseczki, respiratory, różne remdesivir’y, tarcze kowidowe i przeróżne kombinacje szpitalne, 
a w tym nieczynność służby zdrowia), przerażające nadużycia władzy i całej ludzkiej inteligencji, 
polegające na redukcji mózgu potencjału do mózgu gadziego, a przede wszystkim nadużycia 
sumienia, wtargnięcie władzy w obszar sumienia. 

VIII 2021: – Widać, że uświadomiono sobie, że stopniowo się ten proces dzieje (od II 2020), że 
problem nadużyć jest ogólny; a że nadużyć finansowych – to najmniej ważne, lecz widać nadużycia
władzy, wiedzy, prawa, sprawiedliwości, nauki, tytułów naukowych. Ten destrukcyjny proces 
w jego różnych wymiarach, jest, od r. 1989, problemem ogólnym narodu, ale to szczepienia przeciw
COVID-19 (27 XII 2020) postawiły sprawę budowy innego systemu. 
Nadużycia wobec nawet nie społeczeństwa, bo to się dzieje na całym świecie, więc to nas odtąd, 
z powodu „uniwersalności” już nie obchodzi – oto COVID-19 zdjął maskę z tego słówka 
„uniwersalne”. Uniwersalne zło, czyli wcale nie uniwersalne, zatem błąd. To, że jedni akceptują 
ludobójstwo, a nawet chcą mordować, nie obliguje nas do tego, aby ich nie krytykować: Polska 
zmarnotrawiła po raz drugi swoją szansę na rozwinięcia świata w rozumieniu etyki. – 1) Raz 
w r. 1989, kiedy dała się oszukać i wyprowadziła system wojtyłowski, Jerzego Popiełuszki (JP), 
system społ.ekon. JPII/JPS, bo wtedy Polska uwierzyła w system rynkowy. Jeśli o tym mówimy, to 
pamiętajmy i diagnozie prezydenta profesora (L. Kaczyńskiego), która mu zabrała 20 lat: 
„Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”. Społeczeństwo oparte o pracę, a dopiero 
potem o rynek nie musi się zdegenerować. 2) Drugi raz a) w lutym 2020, kiedy Polska mogła się 
stać w marcu jedynym krajem na świecie bez COVID-19, ponieważ premier już w lutym wiedział 
wyleczalności oskrzeli w 1-3 dni (od znienawidzonego reformatora sieci aptek, mechanika, inż. 
J. ięby), oraz b) 2 stycznia 2021, kiedy to Premier RP miał okazję odesłać szczepionki, z adnotacją: 
„W rozumieniu nie tylko teorii ks. W. Sedlaka, ale 44 naukowców, szczepionki naruszają 
funkcjonowanie aparatury mitochondrialnej.” Drogo to Polskę kosztowało, straciliśmy na tym 
błędzie nie 550 – 700 mld zł, jak obliczają ekonomiści, swoimi ograniczonymi, że tak powiem 
nieastrofizycznymi metodami, ale 150 tys. x 20 mln $ = 3 tys. miliardów % = 10 tys. miliardów zł. 

Z punktu widzenia nauk o zarządzaniu Polska odebrała niesłychaną „nauczkę” i aktualny jest 
powrót do systemu społ.ekon. JPII/JPS. Stopniowo w czasie pandemii (nazywanej plandemią) 
w r. 020 uświadomiono sobie – społecznie, globalnie w sensie narodowym, wielkoskalowym – 
o zagrożeniu bytu narodowego w systemie społeczeństwa opartego na rynku. Trzeba postawić 
Problem nadużyć, zwłaszcza sumienia i to właśnie robimy – media same podważyły swoją 
wiarygodność i muszą ulec zmianie fundamentalnej. Nie mogą więc reprezentować żadnego 
kapitału, ponieważ kapitał zachodni do tego nie dopuści – na tym polega w najgłębszej 
i niewyświetlonej istocie (właśnie ją wyświetlamy) „lexTVN”. Jeszcze tego nie obejmują nasi 
premierzy, prezydenci, prezesi. 

11) Aktualność polskiej antropologii.

Widoczne jest, że wobec takiego ludobójstwa (150 tys. ofiar mediów do lata 2021) media muszą 
opierać się na innej podstawie. Nic dziwnego, że media bazując na wadliwych podstawach („teorie”
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pro-szczepionkowe itp., które nie są żadnymi teoriami 19) rozerwały też i spójność 
narodową, czyli podzieliły naród na 
1) ludzi ciemnych, którzy nie lubią czytać, douczać się i nie wnikają w aspekty naukowe (są to 
szczepionkowcy), którzy kierują się mózgiem głównie kopiującym, czyli fragmentem, tzw. 
„funkcją” 20 kopiowania, fragmentem wyłuskanym w ogólnym cztero-rozkładzie społecznego dwu-
genotypu {(XX) (XY)}, atoli przyroda do rozwoju potrzebuje zasady połowy z połowy, ¼ kontra ¾
21) 
i na ludzi 
2) krytycznych – wadliwie nazywanych „antyszczepionkowcami”, którzy nie są przeciwko 
szczepionkom tylko przeciwko wstrzykiwaniu toksyn. Ci ostatni kierują się wyższym 
rozumem ludzkiej intuicji, rozumem metodologicznym, a więc humanistycznym, który 
w antropologii jest nazywany potencjałem ludzkim, niekopijnym. W antropologii polskiej 
A. Wiercińskiego potencjał ludzki jest przeciwieństwem umysłu bestii trzech cyfr, stąd ta 
jego genialna praca pt. „Bestia imieniem liczby:666”, Nomos 10, 1995, str. 5-29 (na 90%, 
bo podaję zresztą z pamięci).

19 Horbany. Simony. Guty itd. Cała klasa nie wie nawet na czym polega teoria, co to jest teoria. I tu miał rację Zakład 
Metodologii, Grupy Kosmos-Logs, Estonian School, że na posła można startować dopiero po 56 r.ż., a nawet ok. 63
r. ż. (senator), na radnego gminy po 49 r.ż., mężczyzna jest dojrzały do małżeństwa najwcześniej dobrze po 37 r.ż. 
(Arystoteles), nawet dopiero ok. 40 r.ż. (Starowicz). Analizy Grupy Kosmos-Logos zaakceptował dr K. 
Morawiecki, już w funkcji (mniejsza z tym, czy funkcja to dobre słowo) Marszałka Seniora. Zgadza się z tym cała 
polska nauka antropologiczna A. Wiercińskiego.

20 Funkcja w fizyce to jest co innego niż w języku potocznym, ale nie mam tu lepszego słowa.
21 Jest to prawo rozwoju licealistki (III LO) Marii Zabierowskiej, dr matematyki, znanej z obalenia twierdzeń i 

dowodów matematycznych z zakresu statystyki, a przyjętych na Zachodzie.
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