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 prawdoupodobania.
cz.1.
1) Ogólne tło pandemii. „Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”.
Konkret: Tenek grafenu powoduje zakrzepy 1, zapalenie płuc, kondensuje krew, tłumi węch, smak,
zapalenie spojówek – dodaje się w maseczkach i patykach do penetrowania nosa do testów Covidowych (wywoływania Covid-19), do szczeRNA i do szczepionek przeciw grypie od r. 2019. Tlenek
grafenu zaburza gospodarkę glutationową – nośnik odporności. SzczeRNA (grafen) wywołuje
objawy Covid-19 – ukrywa się to pod nazwą delta. Lecz nie chodzi o takie konkrety. Rzecz
rozgrywa się na innym polu.
Podstawowym problemem jest epoki po r. 1989 jest język, prawda. Człowiek prawdoupodobania
jest człowiekiem pytającym, a nie zaliczającym przedmioty, kawałki podręczników (termin wiedza
oznacza dużo więcej niż sądzimy, prawnicy ten termin sprywatyzowali to postaci formułek), nie jest
człowiekiem poznania przed że tak powiem rozpoznaniem, a zatem nie jest człowiekiem
eklektyzmu! 2, jest człowiekiem, który musi wciąż na nowo odnajdywać rzeczywistość poznania,
a nie nauczenia się czegoś, żeby zaliczyć przedmiot, np. fizykę. W tym sensie jest człowiekiem
rozpoznawania uciążliwych realiów życia empirycznego, znaczenia języka codziennego. Pod tym
względem ucieczki w przepisy, w czystą doktrynę prawa wydaje się zupełnie nierealna i życie, czyli
to co obiektywne, sobie na to nie pozwoli. Okazuje się, że materia nie istnieje tak, jak rezerwat
przyrody, oddzielona od ducha, życia społecznego, psychologicznego, codziennego świata wiary
i jego trudów, że taki materializm, taka fizyka byłby jednocześnie wyrzeczeniem się samej fizyki,
materii.
Jak powiedziałem, podstawowym problemem epoki po r. 1989 jest język, prawda. Stąd ludzie
podnoszą bunt. 22 VII 2021 Włosi protestują 3 przeciwko szczeRNA: Tysiące osób na ulicach: „Bez
dyktatury”, „Wolność” – w odpowiedzi na plan wprowadzenia paszportów Covidowych
uprawniających do chodzenia na siłownie, do restauracji. Rząd włoski motywuje projekt ustawy
zarejestrowaniem 5 tys. infekcji tzw. deltą (ale przecież nikt jej nie widział, nie ma tzw.
zsekwencjonowania tego wirusa), tymczasem w listopadzie 2020 roku ogłoszono 10 razy więcej
infekcji.
Można ten przejaw rozumu społecznego zestawić z pokazem dla dzieci, z dn. 10 VII 2021
w Centralnej Bibliotece Redbridge. W grupie teatralnej „Mandinga Arts” artysta (doktor) w stroju
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Namagnesowanie krwi.
Na skutek przestrzeni 3R są tylko dwie polarności, a nie elgiebetowskie, tylko dwa potencjały, wedle prawa połowy
z połowy {(m,k) > (XX, XY)} stąd genom społeczny w ¾ jest kopijny, w ¼ twórczy. Jest potencjał osi lewa-prawa
(strona lewa i prawa ciała, głowy, +), jest potencjał osi pionowej, góra (głowa, +) – dół (stopy, -), jest antropogenny
im-prostopadły trzeci wymiar (R3) prokreacji człowieczeństwa – potencjał od przodu (+) do tyłu.
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tęczy machał do dzieci (na ulicy) penisem (przedstawienie w sieci). Miał to być teatr „ochrony
natury i toleracji dla elgiebetyzmu”, instrukcja dla „opiekunów zabawy i zajęć rodzinnych
i tworzenia bezpiecznej przestrzeni dla dzieci do kontaktu z rówieśnikami”. Drag queen
w bibliotekach całej Anglii.
29 V 2021 – plac Parlamentu, milion sparaliżowało Londyn. Wbrew papieżowi, zakonnice
ostrzegały przed wywoływaniem chorób przez szczeRNA. „Nie jesteśmy królikami
doświadczalnymi”. „Precz z blokadami”. „Szczepionki zabijają ludzi”.
17 VII – 22 VII 2021: We Francji masowe protesty ludzi przeciwko testom, certyfikatom szczRNA,
wymaganym w muzeach, sklepach, siłowniach, barach, pociągach, kinach, na basenach. 24 VII
2021 – 160 000 ludzi „Precz z dyktaturą Macrona”. Demonstracje co kilka dni – socjalistów,
komunistów, partii „nacjonalistycznej” Les Patriotes. – Lekarzy, personelu medycznego –
przeciwko szczeRNA. Pracownicy ze szpitala Montélimar przeciwko przymusowi szczepień
przeciwko Covid-19. Jakoby prozdrowotnych. Np. General Officiel, 27 VII 2021, Bjr M. our
signaler un un décès, il s'appelle Maxime Beltra 22ans de Saintes-Maries de la Mer (13), décédé
hier soir suite à une injection #Pfizer qu'il a reçu hier à 14h! Voici le message de son père Frédéric
Beltra #VaccinezVous #manif31juillet
27 VII 2021: Nie "lex TVN" mówią, ale "ustawa anty-TVN". SLD, Wiosna, PO, KO. Opozycja.
Projekt ustawy wymierzony w TVN, którego właścicielem jest Discovery. Kaczyński tłumaczy,
że chodzi o ochronę rynku medialnego przed wrogimi przedmiotami (tzw. podmiotami) spoza UE –
z Rosji, ChRL. Gowin: „Mamy jasne zapowiedzi ze strony USA, to „zamrozi nam gospodarcze
z USA”. poprawka Kukiz'15: wyklucza się możliwość wykupu mediów prywatnych przez spółki
Skarbu Państwa i spółki zależne.
14-28 VII 2021. – Tysiące demonstrantów w Grecji przeciwko certyfikatom szczeRNA. Ateny,
Saloniki. „Weź swoje szczepionki i wynoś się stąd!” – do premiera Kyriakosa Mitsotakisa. Rządali
dymisji premiera. Przeciwko szczeRNA, maseczkom, lockdownom wystapił kardiolog Faidon
Vovolis.
VII 2021. – Sąd w Hiszpanii nakazał zwrot mandatów pobranych w tamecznym lockdownie.
Karano i bito za wyprowadzenie psa, brak maseczki podczas pływania w morzu i podczas opalania
się (2000 euro). Helikoptery wzywały Hiszpanki do natychmiastowego powrotu z plaży do domu.
Gowin: „Nie jest jasne, jaki jest prawdziwy sens tej poprawki". To wypowiedziane miałoby
zawierać niewypowiedziane? I to jest to tak-nie? Czyli przez miesiąc wałkuje się ustawę, a wicepremier mówi, „Nie jest jasne, jaki jest prawdziwy sens tej poprawki”. To oznacza, że są wewnątrz
języka inne języki i to języki całkowicie … nieuświadomione. Tym się zajmujemy w tej analizie.
Językiem.

A) Wiedza wiarygodna. Doktor Yeadon.
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Zacznijmy od tzw. konkretu. Krótko i zwięźle – konkrety lubią zwłaszcza półinteligenci, oni żyją
i rozumują samymi konkretami.
- Otóż dr Yeadon 4 (który pracował na stanowisku profesorskim), jest więc profesorem,
nieprzypadkowo twierdził, że szczepienia są zbędne. 5 Yeadon wykazał, że brytyjska Naukowa
Grupa Doradcza do spraw Sytuacji Kryzysowych (SAGE), która wydaje zalecenia dotyczące
zarządzania związane z udawaną epidemią COVID-19 6 celowo przeceniła ryzyko
rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wszystkie liczbowe szacunki SAGE dotyczące COVID-19
były błędne. Doktor Yeadon (w istocie na stanowisku stałego profesora na tzw. wydziale)
przekonywał, że system odpornościowy radzi sobie z SARS-CoV-2 dzięki styczności z
koronawirusami … przeziębienia. Jego zdanie odrzucali eksperci z SAGE. Zwykłe katary to
domena odporności przeciwko koronawirusom SARS-CoV-2. 40 – 60 proc. ludzi ma limfocyty
T z antygenem CD4 zwalczające koronawirusy SARS-CoV-2, czyli szczepienia są bezsensowne i
ich celem jest coś innego...
B) A teraz troszkę trudniej. Od Nowaka do C19.
- Rząd nie znając ograniczeń języka technokratycznego, czyli nie znając metodologii nauk
empirycznych, astronomicznych i humanistycznych, podobnie jak go nie zna rybak, policjant,
murarz7, wprowadził standardowe zarządzanie „pandemią” (plandemią?), które generuje problemy,
a następnie je heroicznie chce rozwiązywać. Patriotyczny rząd zaniedbał nawet własnych
patriotycznych wyborców i wiedząc o tym robi wszystko, aby pozyskać głosy ludzi w kapitalizmie
wydziedziczonych z produkcji i z własności posiadania infrastruktur
prozdrowotnych, prożyciowych, prorodzinnych. Tak się stało ponieważ od r. 1989 są to
rządy kapitału. Kapitał ma za obiektywne materię, a za subiektywne – ducha, życie. W nauce jest
oczywiście odwrotnie, ale rządy kapitału tworzą politolodzy, historycy, prawnicy, czyli ludzie
o mentalnosci murarzy. 8 – Wśród politologów, prawników i historyków istnieją wyjątki , to znaczy
posłami i ministrami powinni być Leibnize, Kopernicy, generały Bemy, Ciołkowscy. Ludzie
genialni.9 Jest to rozwiązanie problematu J. Kaczyńskiego: „ Polska potrzebuje bardziej ludzi
uczciwych niż genialnych”. – Nikt inny w polityce (powtarzam: w polityce) takiego zdania nie
wypowiedział, więc (w polityce) złowrogi J. Kaczyński jest nowatorem.
Zdaniem historyka Andrzeja Nowaka z Krakowa Polska doświadczyła tyle przykrości i zła na
przestrzeni wieków i stworzyła tyle dobra, że wbrew tezom D. Tuska 10 należy mówić o
4

Czy jego wypowiedzi nie są wiarygodne? Czy są mniej wiarygodne od wypowiedzi Szumowskiego, profesora
medycyny, ministra zdrowia w czasie pandemii, od lutego 2020.
5 Michael Yeadon, 16 X 2020 wpis na blogu Lockdown Sceptics zorganizowanym przez ludzi urażonych
lockdownami.
6 Trzeba było rozdawać Zn, Se, J, d3, k2, lampy UV, h2o2 i sto innych – zamiast urządzać komedie z handlarzami
bronią, maseczkami, respiratorami. A nawet olejki lawendowe (na infekcje dróg oddechowych).
7 Istnieja jednak niezwykle zdolni murarze, hodowcy świnek, np. Franek Mazur z Niesulowic spod Milicza, od
r. 1998 w Miliczu.
8 Dodaję od razu za pewną modą od r. 1989 tę oczywistość „Wśród politologów, prawników i historyków istnieją
wyjątki, to znaczy posłami, senatorami i ministrami powinni być Leibnize, Kopernicy, generały Bemy,
Ciołkowscy.” Celem tej mody, która zapanowała od r. 1989 w pismach opcji kopiującej coś (X), która wyrzuciła
z Polski pisma dla kobiet sprzed r. 1989, było rozbijanie myślenia potencjału ludzkiego. Potencjał ludzki to
antropologiczna nazwa mózgu przeciwnego do mózgu gadziego (też nazwa antropologiczna).
9 Faktycznie jest to rozwiązanie. Czy widział ktoś, aby Kopernik chciał się legalnie nakraść? J. Kaczyński (2019):
„Do polityki nie idzie się dla pieniędzy”. Być może zaczerpnął to z diagnozy jakiegoś wrednego metodologa.
13 VII 2021: – Zakazy Kaczyńskiego nepotyzmu wśród członków partii rządzącej zostały odebrane u
przeciwników PiS, jako wredne, a nie szlachetne, działania.
10 Znak, 1987 – popis mowy nienawiści. Chodzi o artykuł, w którym D. Tusk deklaruje się jako osoba nienawidząca
polskości. Został jednak wybrany do Sejmu, co świadczy o tym, jak dalece społeczeństwo zostało ogłupione przez
media. W tym świetle należy widzieć pewne skromne zabiegi złowrogiego J. Kaczyńskiego repolonizacji mediów.
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niezwykłości jej historii, jej wyjątkowości. Część zepsutych ludzi atakuje historyka Andrzeja
Nowaka, ponieważ jego prace w ogóle nie pasują do tego, czego się nauczyło społeczeństwo z
wykładni historii po r. 1989. Oczywiście, nie można całej winy dostrzegać na zewnątrz (redukcja
PKB i w efekcie depopulacja, a potem przeciwdziałanie typu 500 + i 500 razy intensywniejsze),
a raczej zrozumieć, że trzeba było nie poddawać się po r. 1989 propagandzie z zewnątrz. Inne
narody nie są mądrzejsze, ale też własna naiwność prostoduszność sprowadzała na nas problemy od
r. 1989.
Oczywiście, to rozbiorcy najechali Polskę, to chyba jasne, to oni wprowadzili swoje barbarzyńskie
rządy, ale Polska miała wroga wewnętrznego – w postaci szlachty. Nie jest to jasne? – Od
pewnego czasu liberum veto się wyrodziło i Polską dyrygował zysk, konkret, interes, ludzie bogaci.
– To dziwne, prawda? – w postaci wroga wewnętrznego, czyli warstwy w 100 % zasyfionej
(szlachty11), która przehandlowała kraj, chłopów. Szlachta kierowała się celami egoistycznymi,
hedonizmem, dbała o wygodne życie i nie dbała o stworzenie silnego stabilnego państwa. Chłopów
miała za rzeczy. Kapitał ma zawsze ludzi za rzeczy.

C) Co mówią astronomowie z OAP – Obserwatorium Astronomicznego Pandemii
(Politologicznego)?
Rządowa narracja w sprawie pandemii podzieliła naród na dwie części – zaszczepionych i
niezaszczepionych i przypomina narrację w sprawie zamachu / wypadku 10/04/ 10/. Rząd spekuluje
i od lutego 2020, czy od marca 2020, podaje całkowicie fałszywe liczby dotyczące skali zakażeń.
Zwracają mu na to uwagę liczni autorzy z astronomicznego katalogu pt. „jerzyzieba.com”, zresztą
znienawidzonego przez rząd.
Rząd wcale nie podał dowodów sugerowanego dobrodziejstwa koncernowego. Przetworzone
informacje rządowe dezinformują zwykłych telewidzów, którzy nie są biologami ani metodologami.
Rząd spekuluje, że pseudo-szczepionki przeciw COVID-19 12 będą służyć zdrowiu, nie będą
generować negatywnych skutków w skali 5 i 20 lat, a nawet w skali pokoleń. Rząd twierdzi, że
zebrane dane nie będą służyć do stworzenia bazy danych o wszystkich zaszczepionych
osobach. – Nie bedą zbierane? – Bedą. Będą zniszczone? – Rząd mówi, że nie będą niszczone. –
O zaszczepionych, z których wielu może umrzeć na skutek implementowania czynników proCovidovych-19.
Jednak rząd nie podał żadnych twardych danych dotyczących szczerych wojtyłowskich
popiełuszkowych prorodzinnych intencji owych faworyzowanych od lutego 2020 wielkich
koncernów. – Przeciwnie, intencje były zapewne wyłącznie merkantylne i trudno sobie wyobrazić,
aby rząd o tym nie wiedział – tak sobie może myśleć przeciętna otumaniona stoma rodzajami
szynek gospodynie, ale nie Leibniz: chodzi o to, że na stanowiskach poselskich mogą być tylko
Leibnize albo ludzie, którzy odmówili WSW współpracy z WSW, czyli pół-Leibnize.
Należy być ostrożnym i przypuszczać, że intencje koncernów byłyby zapewne wyłącznie
menadżerskie (w sensie WTZ – wadliwej teorii zarządzania 13), dlatego trudno sobie wyobrazić, aby
rząd o tym nie wiedział, natomiast niewątpliwie nie rozumie tego w sensie rozumienia procesu po
r. 1989 i dlatego kluczy zamiast powiedzieć prawdę. Niestety, prawda wymaga uwagi, namysłu,
Kolonizatorzy nigdy w dziejach świata nie chcieli zrezygnować z opanowanych mediów i zawsze dowodzili, że to
jest naruszanie praworządności.
11 Tylko szlachta chorowała na syfilis, warstwy chłopskie nie chorowały.
12 Były szef produkowania „szczepionki” neguje szczepienia – https://konkret24.tvn24.pl/zdrowie,110/byly-szefpfizera-twierdzi-ze-szczepionki-na-covid-19-sa-niepotrzebne-manipulacja-na-dwoch-poziomach,1053537.html
13 Na temat WTZ napisałem kilkadziesiąt prac.
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stutomowego studiowania i rząd technokratyczny tego nie chce zaakceptować łudząc się, że bez
oddanego studiowania w zarządzaniu można coś powiedzieć krótko i zwięźle. Takie nastawienie
tylko generuje konflikty, dlatego rząd entuzjastycznie przyjęty zamiast 80-90 % poparcia ma 30-35
% poparcia, a i to dzięki niepotrzebnemu schlebianiu niewyedukowanej biedocie wydziedziczonej
od r. 1989 ze swej własności.
Rząd nie podał żadnego uzasadnienia, by takie stwierdzenia padły z jego ust, na co uwagę zwraca
wielu uczonych, lekarzy, profesorów, np. z astronomicznego katalogu rad, danych i metod oraz
ulepszeń pt. „jerzyzieba.com”.
Fakt ten nie przeszkodził jednak w propagowaniu fałszywych informacji w mediach rządowych, jak
wykazywali wybitni badacze w mediach społecznościowych, przy czym ich informacje te media
usuwały, tak jak usuwały dane z wyborów prezydenckich w USA. W czerwcy 2021 potwierdzono
wiele oszustw w wyborach Donald Trump – Józef Biden.
D) Nasz codzienny język został porzucony przez humanistów.
Prawica wielokrotnie wypowiadała się o Billu Gatesie i utożsamiała go z typowo prawicowym
(a nie socjalistycznym, lewicowym, propracowniczym, popiełuszkowym) żądaniem (projektem)
depopulacji. Kręgi „szlachty” zachodniej od 50 lat „dowodzą”, że na Ziemi powinno być pół
miliarda ludzi. Prawica nie ukrywa tych zamiarów. W internecie można znaleźć tysiące wypowiedzi
osobistości, którzy chcą zmniejszyć liczebność krajów. Zaprzeczanie temu przez rząd jest
piramidalnym piętrowym kłamstwem, wręcz bzdurą.
Prawica nigdy nie zwracała szczególnej uwagi na ubogich, przeciwnie lansowała formy
nieporządku moralnego i społecznego. Stąd oburzenie mas ludzkich, stąd zabiegi o socjalizm,
pronarodowe. 14 Można podać przykłady nawet z XXI wieku. Politycy powinni to zrozumieć
i dążyć do powstania lepszego języka.
Jest oczywiste, że prawica odnosiła zyski z bezrobocia i nie dążyła do żadnego miłosierdzia,
współuczestniczenia, Solidarności, dzielenia się, dalekowzroczności, miłości i chrześcijańskiej
caritas.

E) Jak lud nie chce języka sztucznego? Jak język wytwarza obozy.
Istnieje splot zagadnień P-D: pandemia a depopulacja. Wyjaśniam, że depopulacja jest efektem
powstania 1. ICP (Imperium z Chaosu Porządek, po r. 1989), a następnie 2. jest związana od lutego
2020 z pandemią lub plandemią. Lud mówi plandemią, a rząd? – pandemią. Jest różnica.
E’) Po roku pandemii 15 (przepraszam połowę narodu: p(l)andemii) są dwa obozy. Wiem, że to jest
zbyt trudne zdanie dla rzeszy :-) 16, która kserokopiuje zdania z zagranicy. – Okazuje się, że od
marca 2020 szpitalne oddziały ratunkowy były zamykane.

2) Norwida tajne, jawne i dwupłciowe. Walka z człowiekiem w imię człowieka.
Wykorzystanie genomu mózgu społecznego, którego statystyczny rozkład decyzji
14 Targowica ganiła lewicowość elit i domagała się konserwatyzmu, tradycji. – Rozumiał to Jan Paweł II – że to jest
pułapka i sformułował niejedno ostrzeżenie wobec prawicy, wyobrażeń prawicowych, przedkładając prawdziwy
prorodzinny socjalizm, ludyzm, nad kapitalizmem, absurdalnym systemem: „z chaosu porządek”.
15 Tzw. pandemia się zaczęła w lutym 2020. Oficjalnie 4 III 2020.
16 Każde ludobójstwo sprawia cierpienie państwom i narodom, z jednym wyjątkiem: Każde ludobójstwo leczy duszę
NRF (monstrualne ludobójstwa) – do tego się Niemcy doprowadzili.
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zawsze dominuje kopiowaniem czegoś (X) nad oryginalnością (Y) w stosunku ¾ do ¼.
A) Eisenhower, Roosevelt, Johnson and Johnson. Podstawowe zagadnienie w
zarządzaniu: Nauczenie się problematyzowania aktu, faktu, itemu, konkretu.
Mistrz Jana Pawła II pisał o walce z człowiekiem w imię człowieka. O dominacji kopiowania
czegoś (X). Cały styl zarządzania PiS (a jeszcze bardziej wszystkich rządów od r. 1989-2015)
realizuje styl kopiowania „wiadomości” ze świata.
Zamiast kopiować wypowiedzi pajacowatego Macrona, fizyczki autyczki (!) Angeli Kazimierczak
17
to trzeba było zaprosić złowrogiego Jerzego Ziębę, uczyć w TV od lutego 2020 od rana do nocy
tego, co on zawarł w astronomicznym katalogu pt. „jerzyzieba.com”, uczyć jogi, ruchu, ćwiczeń,
kąpieli (wrotycz, bez – antywirusowe), pocenia się, trudnego oddychania, aby wydalać wirusy,
skakania na skakance, tai-chi, rozdawać bony na kolendrę, owoce, warzywa, czosnek, wit. C, A, d3,
d2, EPA, DHA, omega 3, chlorellę, kefiry, kiszonki, jogurty, kombuchę, miody, różne hydroterapie,
sauny, chelatacje (np. Cutlera), zabiegi.
Tymczasem rząd zrobił odwrotnie.
Ten styl zarządzania nawet nie potrafi powiedzieć, że ofiary w Powstaniu Warszawskim obciążają
prezydenta USA, w ogóle USA, ponieważ Powstanie miało zapobiegać spiskowi Roosevelt-Stalin;
było reakcją na ten spisek. Generał Dwight D. Eisenhower, który wizytował Warszawę we wrześniu
1945 roku, znał przyczynę Powstania. Chodziło o wyregulowanie sytuacji, tak aby Polska nie
doznała ukrzyżowania z rąk USA. Niemcy wymordowali 200 tys. mieszkańców, drugie tyle wysłali
na roboty i od tego zginęli. Sąd w USA za wrzody u kobiet spowodowane pudrem
Johnson&Johnson zasądził w r. 2010 20 milionów $. Polsce należy się od ręki (minimalne)
odszkodowanie od USA – 200 tys. ludzi (cywile) x 20 mln $ = 4 tysiące miliardów $, ponieważ nie
było podstaw do ukrzyżowania Polski przez USA. Niemcy zaś nie mieli podstaw do tego
ludobójstwa.
Niemcy po Powstaniu zniszczyli w oczywisty sposób życie minimum milionowi ludzi – pół miliona
(500 tys.) ludzi wysłali do obozu w Pruszkowie, 60 tysięcy cywili katowali w obozach
koncentracyjnych, 90 tysięcy wysłali na roboty przymusowe do Rzeszy, 18 tysięcy cywili do
obozów jenieckich. 500 tys. x 20 mln $ = 10 tysięcy miliardów $.
Niemcy po Powstaniu zniszczyli minimum tysiąc (1000) historycznych budynków. 1000 ważnych
budynków dla kultury polskiej x 20 mln $ = 20 mld $. Zniszczyli sto kościołów, kaplic, synagog itp.
– 100 x 20 mln $ = 2 mld $. Obliczenia te to rodzaj poręczenia. Ile jest dla kultury narodowej wart
kościół? Sto miliardów? Wolno jednak mówić o minimum, wadium.
Zniszczyli minimum sto bibliotek instytutowych Uniwersytetu, Politechniki. 100 x 20 mln $ = 2
mld $.
Zniszczyli milion odkrywczych nieopublikowanych naukowych manuskryptów = odkryć, teorii
i hipotez naukowych – owoce myśli uczonych, w tym historyków, politologów, antropologów
kultury, cybernetyków, psychologów, socjologów. Daje to milion x 20 mln $ = 2 tys. miliardów $.

17 Znane są „dokonania” fizyczki autyczki żony Einsteina.
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W sumie odszkodowanie wynosi nawet i sto tysięcy miliardów $. Polska uzyskała 20.5 obywateli
w r. 1945. Zabrakło ok. 15 mln (dlatego majątki w sensie dystrybutywnym miały wartość ujemną).
15 mln x 20 mln $ = 300 tysięcy miliardów $.
Niemcy spalili sto milionów archiwaliów. Walka z lustracją 18 i inne świadectwa historyczne 19
wykazuje, że jedna teczka jest warta więcej niż 20 mln $. 100 mln x 20 mln $ = 200 tysięcy
miliardów $.20
Największe polskie centrum kulturowego dorobku zmieniło się w dziesiątki tysięcy wagonów
pełnych dóbr „wyekspediowanych” do Niemiec, a nawet do banków zachodnich.
Rok 2020 uświadomił nam, że mamy do sproblematyzowania zagadnienie zarządzania. Wszystkie
podręczniki na ten temat są wadliwe. Powstała histeria pandemiczna, wcześniej CO2 – a te
podręczniki tego nie widzą.
Czy sterowana i kto steruje? A czy histeria światowych organizacji, która zaangażowała nawet
nastolatkę 21 , na temat jakoby złowrogich gazów cieplarnianych oznacza jakieś sterowanie, czy
nie?
Pomija się tu wpływ wulkanów, rozwoju Ziemi, nie tylko atmosfery.
Kierownik Zakładu Astrofizyki 22 z doświadczeniem badawczym nad Ziemią mówił od r. 1989,
że to nieuzasadniona histeria, a Ziemia podlega zupełnie innym procesom globalnym, rozwojowym.
Moskiewski profesor Dymitr Iwanienko, że w Moskwie są prace wykazujące pozytywny wpływ
dwutlenku węgla na życie, że w powietrzu, którym oddychamy za mało jest CO2, a pewien wzrost
nie jest trującą zawartością, przeciwnie jest dobrodziejstwem. 23
Na poziomie praw fenomenologicznych, w Krakowie, mówiono wprost, od lat 70., o cyklicznych
zmianach ocieplenie – ochłodzenie. 24
Od lat 70. XX wieku międzynarodowe ośrodki „polityczne” 25 sugerują (wymuszają odpowiednią
edukację), że
- państwa są przeludnione, że
- trzeba zahamować ich rozwój gospodarczy.

18 Np. 4 VI 1992; afera z teczką Waltera (15 VII 2021) i miliony podobnych zdarzeń.
19 Np. 13 V 1981.
20 Historyk Wojciech Brański: jeżeli chodzi o straty wśród powstańców to: łącznie liczbę osób biorących udział

21
22
23
24
25

w walkach po polskiej stronie „ocenia się na 50 tysięcy. Straty własne, mówiąc językiem wojskowych, to 18–
20 tysięcy zabitych (a więc prawie tyle co w Katyniu) i 6,5 tysiąca rannych”. Do tego należy jeszcze dodać
3,5 poległych żołnierzy 1. Armii generała Berlinga, którzy we wrześniu próbowali przyjść z pomocą
walczącym powstańcom. Wojciech Brański, Jędrek’44, Bellona 2021; Marek Getter, Straty ludzkie
i materialne w Powstaniu Warszawskim, „Biuletyn IPN” nr 8-9/2004; Hanns Krannhals, Powstanie
Warszawskie 1944, Bellona 2017; Alexandra Richie, Warszawa 1944. Tragiczne powstanie, W.A.B. 2014.
Gretę. Pewien profesor z UJ zarzucał innemu, że podaje imiona dzieci, a nie również nazwiska.
„Kosmos-Logos” vol. 1-6, Wrocław,1993-99. Pracował w nim fizyk dr K. Morawiecki.
Dowodził tego meteorolog A. Bochenek z Krakowa, w latach 70., którego można było spotkać w Obserwatorium,
ul. Kopernika.
Np. Karol Kozieł, z OA UJ, który lubił oglądać wykresy temperatur. W Kosmos-Logos o tym miał referaciki
K. Morawiecki.
Karol, mąż Diany Spencer, narzekał na Hitlera, ponieważ to, co zrobił Hitler bardzo utrudnia przeprowadzenie
depopulacji.
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Otumanieni Polacy, dali sobie wmówić, od r. 1989 26, że święty – w propagandzie mało zdolnych
posłów i ministrów – rynek 27 jest dźwignią rozwoju gospodarczego. 28 II 2021, lud o pewnym
ministrze: Specjalista od zastraszania, wiadomo z tego jego gadania, że na jesieni już jest
zaplanowane zamknięcie wszystkiego i ludzka tępota będzie łykać kolejne odmiany zmyślonego
wirusa – tak kagańce na ryło i do budy. – Jest to powszechna opinia tzw. antyszczepionkowców,
którzy nie są żadnymi anty-coś tam. Oczywiście, nie są oni antyszczepionkowcami, tylko nie chcą
toksyn, kłamstwa, bałaganu, brudu.29
Otumanieni nie dostrzegali żadnej pułapki, że jest odwrotnie, aniżeli podaje rząd, marszałkowie,
wojewodowie, posłowie, senatorzy, prezesi, prezydenci, ministrowie, ponieważ nie potrafili ocenić
naukowo systemu walki o byt.
Gigantyczna prokapitalistyczna propaganda (od r. 1989) zakazywała analizowania 30, dedukcji.31
Zakaz ten nieformalnie obowiązywał na wszystkich uczelniach i potrzebna byłaby kwerenda takich
aktów przeciwko wolności naukowej, słowa, o którym to braku wolności mówił Jan Paweł II w III
RP.
Wolno powiedzieć, że ten stan przewidywał Prymas, który wspierał Gierka (tu także brakuje
odpowiedniej kwerendy jego decyzji i wypowiedzi). Prymas nie alarmował w r. 1976, że robotnicy,
protestując przeciwko próbom urynkowienia cen masła, nie mają racji, bo przecież rynek jest
rzekomo z zasady twórczy, rozwojowy, przeciwnie ! – dostrzegał w tym proteście inspirację SB,
a nawet wprost radziecką (obliczoną na obalenie Gierka).
Prymas wcale tak nie uważał, jak sobie od r. 1989 wmawiamy, że rynek to dobrodziejstwo (jak się
uczy w szkołach od r. 1989), nie powiedział, że podaż-popyt to jakieś prawo absolutne,
nieograniczone i że robotnicy walczyli z komunizmem o kapitalizm. Owszem, walczyli, ale
z esbecjonizmem, tzn. nie o wolny rynek, nie o kapitalizm, więc trzeba odróżniać komunizm od
esbecjonizmu.
W roku 1989 całemu społeczeństwu narzucono prostackie hasło podaż – popyt, które bez całej
teorii odnośnie do skali i zakresu jest taką samą mądrością jak ogłosić (powiedzieć), że trawa jest
zielona; a zresztą to hasło zostało sfalsyfikowane w r. 2015 (np. 500+, 300 zł itd.), potem w r. 2020
(generowanie niepotrzebnych strat w gospodarce przez wprowadzanie zbędnych lockdownów,
przeciwko którym protestowali Polacy i to tak, że poparcie dla rządu PiS 32 przekraczało poparcie
dla PO, ale już nie tak, aby rząd mógł bez specjalnych koncesji samodzielnie rządzić).

26 Przypomina to instrukcję NK/003/47 (1947, z biura Bolesława Bieruta), czyli plan zniewolenia Polski, po raz

pierwszy opublikowany przez SW, fizyka, dr-a K. Morawieckiego.
27 „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować” – prez. L. K.
28 UPR, Chodakiewicz, Michalkiewicz, wszystkie wcielenia Korwin. Ale nie tylko, N. Czas tylko zdemaskował to, co
robi tzw. lewica, czyli Balcerowicz, Lewandowski, Wąsacz, Kamela Sowińska, Gilowska, Marcinkiewicz, Oleksy,
Cimoszewicz, GW, TP, Znak, SLD, SdRP, AWS i sto innych.
29 O min. Dworczyku z KPRM.
30 W latach 90. TV Planete wyemitowała sto razy film, który wskazywał, że Polacy za dużo analizują. – Dyskusja
z burmistrzem małej miejscowości na Podlasiu.
31 Zamiast dedukcji można widzieć prawdę. Malachiasz przewidział 111 od r. 1139, chociaż „nikt nie będzie znał dnia
ani godziny”.
32 Ten styl rządzenia cierpi na brak szerokiej wizji, bazuje na szczegółowości, na doraźnym poparciu. Tylko od
sierpnia 1944 do stycznia 1945 Niemcy wysłali z Warszawy do Niemiec (oraz często ostatecznie na Zachód) 45.5
tysiąca wagonów z obrazami, książkami, archiwaliami, kolekcjami, dziełami sztuki, obrusami, kablami,
maszynami. W sumie z Polski wysłano do Niemiec dobra zapakowane w milionach wagonów.
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Prymas najpóźniej w r. 1976 zorientował się, że to aparat SB usiluje zablokować rozwój Polski
wszczynając bunt w r. 1976 – protest robotników był prowokacją KGB i celem było obalenie rządu.
Bezpieka okazała się niedostatecznie silna – w łonie ZSRR toczyła się walka. Wkrótce KGB
(Andropow) załatwił sektor wojskowy wysyłając wojsko do Afganistanu i tym samym doszło do
wzmocnienia bezpieki.
W r. 1980 ta prowokacja została powtórzona, wzmocniona. W specjalnym orędziu z Jasnej Góry
Prymas wystąpił przeciwko strajkom sierpniowym, a historycy jak Antoni Dudek, Andrzej Nowak
(UJ) niesłusznie uważają, że w tym orędziu nie chodziło o zganienie strajkowania. A o co ich
zdaniem? – Tego nie powiedzieli. Prymas miał intuicję na dekady w przyszłość.33
Podobnie powstanie listopadowe nie było żadnym emocjonalnym podejściem do „zachodzących
wydarzeń” – jak chce pisze Rezler. Przeciwnie, Rosja zagrabiła państwo polskie i ponosi tym
samym odpowiedzialność w 100, a nie 99 %. M. Rezler, autor „Polskiej niepodległości 1918” 34 nie
rozumie teorii Jana Pawła II, dlatego wychwala Kongres Wiedeński, miesza Druckiego Lubeckiego
i ks. Stanisława Staszica z jednoznaczną odpowiedzialnością Rosji, z zagadnieniem „utrwalenia
wewnętrznej władzy i wzmocnienie polskiego samorządu”. Nie jest też prawdziwa jego teza, że
powstanie nie miało szans powodzenia, gdyż Francuzi, Anglicy, Węgrzy, Włosi, Wiedeń, Rzym,
Turcja czy Berlin nie mieli interesu w osłabieniu Rosji. Zawinili generałowie, którzy nie rozumieli
podchorążych w Noc Listopadową i cenili już wygodę, tak jak generałowie Bonapartego w r. 1814
i 1815. Z ich winy przegrali podchorążowie i powstańcy. Przeciwko Paskiewiczowi powinni stanąć
generałowie. Nawet Chlopicki to przyznał. Można było zrealizować plan Kościuszki – ogłosić
prywatyzację (uwłaszczenie). Chłopi nie stanęli po stronie powstańców. Ci, którym się lepiej żyło
nie zadbali o chłopów. Dopiero w 1863 car obiecał im ziemię. Aby tylko Polacy nie zwyciężali.
W nauce o zarządzaniu, szczególnie w dzisiejszym zamęcie staje się widoczne, jak bardzo potrzebni
są metodolodzy, czyli humaniści kosmologowie, po prostu humaniści „i uściślający nauki
ścisłe”, dla których 1) ważna jest praca nad książkami, ale 2) ważna jest praca nad językiem oraz
3) praca nad faktami, czyli praca, która nie ma ostatniego słowa i potrzebuje właśnie humanistyki
kosmozoficznej oraz w ogóle ludzi, którzy żyją tu i teraz, w tym świecie i zmagają się ze
społecznymi pytaniami, konkretami, decyzjami, faktami, zadaniami. – Praca szczegółowa
kosmologiczna tych, którzy w pełni wystawiają się na pytania naszych czasów i znajdują
odpowiedzi, które rzeczywiście pomagają żyć w wierze w prawdę i z piękna, a przede wszystkim
dobra.

B) Całkowita jałowość cywilizacji prawa: CO2 – pandemia’2020 – prawo – przepisy.
Histeria i całe globalne zarządzanie pandemiczne 2020 bardzo przypomina globalną histerię z CO2,
ale to nie oznacza, że rząd Polski nie powinien postepować odwrotnie i 2 I 2021 odesłać
szczepionki tak jak doradzał pewien profesor z CM UJ.
Od r. 1992 Komisja Zrównoważonego Rozwoju (CSD) przyjęła plan zrównoważonego rozwoju.
Szczyt w Johannesburgu (26 VIII – 4 IX 2002), Agenda 2021. Cele – budowa wielkiej płyty. – To
są operacyjne poglądy, na które nie należy patrzeć jako wyzwolenie naukowe, poglądy w stylu
głupich ludzi, którzy powtarzają, mądrości typu trawa jest zielona. Dalej – ograniczanie hodowli,
zakazy spalania węgla. IX 2015, ONZ – Agenda 2030: Transforming our world: the 2030 Agenda
for Sustainable Development. – Z udziałem zdezorientowanego papieża Franciszka.
33 Całą dekadę lat 70. nazywam dekadą Gierka-Wyszyńskiego. Także liczne konferencje środowisk katolickich na
temat marksizmu i chrześcijaństwa, a nie kapitalizmu i chrześcijaństwa. Było to rewolucyjne posunięcie w RWPG.
34 Marek Rezler, Polska niepodległość 1918, Wydawnictwo Poznańskie 2018.
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To co się nazywa „zrównoważonym rozwojem” ze stanowiska metodologii inaczej wygląda, jako
ontologia reizmu, reizacji stosunków społecznych. W r. 1776 Johann Adam Weishaupt (plan
bankieryzmu, prawicy) zaproponował porządek lewicowy. Tak mówimy – zniesienie państwowości
35
, własności prywatnej, dziedziczenia, patriotyzmu, rodzin, rodzinności, małżeństw, religii
i stworzenie rządu globalnego.
Panuje poważne zaburzenie w języku. Otóż ONZ, na życzenie kół prawicowych (bankowych,
finansowych, a nie żadnych lewicowych 36), wspiera centralizm, kontrolę mediów, płodności,
leków; walkę z CO2, hodowlą, rolnictwem, blokowanie opieki zdrowotnej; propagowanie
depopulacji, feminizmu, narkomanii, specyficznego rasizmu (kwantowania egzystencjalnego,
mniejszościowego), równości płci, pluralizmu płci, małżeństw jednopierwiastkowych; zwalczanie
patriotyzmu, tożsamości narodów.
Analizy pokazują, że „Ziemia często miewa temperatury rejestrowane od stu lat, odkąd
rejestrowane są regularne pomiary, świat często bywał tak i bardziej gorący.” 37 Rejestrowany
obecnie wzrost temperatury jest wykorzystywany do walki z polską energetyką. Fale upałów nie są
skutkiem istnienia rolnictwa. Wojny i eksploatacja zmuszają ludzi do ucieczki, nawet i przed
temperaturami. Wykorzystywany jest pewien kryzys klimatyczny – całkowicie geo-naturalny. Nie
jest związany z działalnością człowieka. To nie cieplna działaność człowieka zmusza do
opuszczenia swoich domów 20 milionów osób rocznie, ale brak infrastruktur przemysłowych ze
strony systemu z chaosu porządek. To zaniechanie działania ze strony systemu społ.ekonomicznego
z chaosu porządek jest potężnym wstrząsem dla życia na Ziemi, a nie działalność energetyczna.
Globalny wzrost temperatury w ostatnich 50 latach o zaledwie 1°C jest pochodzenia geonaturalnego – sprzężenia atmosfery i niższych warstw geologicznych. Górnictwo nie spowodowało
wzrostu o 1°C, ale to nie oznacza, że sprzężenie atmosfera – bulk mass Ziemi nie jest groźne dla
życia na planecie. Ludzkość nie może zatrzymać sprzężenia atmosfera – geo-nuklid.
Z powodu upałów zmarło wiele osób, ale temperatury z r. 2021 zdarzały się w okresie ostatnich stu
lat. Rekordy temperaturowe były znane – wg raportów botaników badających drzewa z ostatnich
300 lat. Należy zapewnić ludziom, seniorom bezpieczeństwo – a nie Ziemi.
Światowi przywódcy nie rozumieją dynamiki atmosfera – geonuklid. Bez żadnego rozumienia
ogólnej teorii rozwoju podejmuja oni doniosłe decyzje w sprawie kryzysu klimatycznego i kryzysu
wymierania gatunków. Należy zmusić polityków do działania w zupełnie innym kierunku –
infrastrukturalnej ochrony ludności, a nie samej Ziemi, nie w ramach błędnej koncepcji rzekomych
wielkich trucicieli. Należy przekonać cały świat do poparcia ambitnego planu ratowania ludności,
a nie przyrody, nie da się powstrzymać geonuklidu. To ludzie, a nie Ziemia potrzebują opieki, to nie
los Ziemi wisi na włosku, ale los ludzi wymaga infrastruktur przemysłowych. Wszystkie
konferencje ONZ idą w ekologicznie błędnym kierunku. Wadliwie jest rozumiane pole poświęcone
1. bioróżnorodności, 2. zasady ochrony środowiska, 3. wymieranie gatunków.
Owszem, możliwe, że w ciągu najbliższych 30 lat dotkną nas poważne konsekwencje
postępujących zmian klimatycznych, ale nie jest to efekt ogrzewania ludzi węglem. Klimatyczni
eksperci ONZ słusznie wskazują na fale upałów czy możliwy wzrost poziomu mórz, zagrażający
miastom, ale są to zjawiska geonuklidalne, a nie przemysłowe. Owszem, 130 milionów do 2030
roku będzie doświadczać skrajnego ubóstwa z powodu egoistycznego a-wojtyłowskiego systemu
35 Ma to związek z rozbiorami.
36 Ogłupiały lud (w stylu Krzysia Gulbinowicza z „Sumienie” nr 8, 1990) nie rozumie przemówienia Honeckera, że
nie nastąpi połączenie obu państw.
37 Zdanie fizyka dr-a K. Morawieckiego.
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z chaosu porządek, jeśli nie zmienimy tego systemu na system społ.ekon. JPII/JPS, jeśli nie
powstrzymamy pogłębiających się nierówności w wyniku prawicowej (kapitalistycznej) walki
o byt, czyli marksistowskiej walki klas. Industrializacja nie jest powodem zmian globalnych
klimatycznych. Industrializacja może zapewnić bezpieczną przyszłość dla ludzi, ale nie dla planety,
która kieruje się procesami geonuklidu. To prawda, że klimat zmienia się, ale za to odpowiada
kosmo-geonuklid. Prawdą jest, że szanse ludzi na przeżycie wstrząsu klimatycznego są niewielkie,
ale wstrząs nie ma natury rolniczej, natomiast Twitter nie nadaje się do przedstawiania OTS –
Ogólnej Teorii Systemów. Być może jednym z motorów kłamstwa pandemicznego jest próba
powiązania CO2 z rolnictwem.
Nie zatrzymamy samego aktualnego ocieplania się klimatu przez likwidację (niszczenie)
gospodarki (źródła utrzymania rodziny). Redukcja emisji dwutlenku węgla zależy od kosmogeonuklidu, a nie od tego, co rodziny jedzą i czy przybywa zebr, fok, bizonów i dzikich koni.
W skali tysięcy lat Ziemia sama wytwarza zmiany temperatury i to z jej powodu kilka miliardów
ludzi doświadcza średnich rocznych temperatur wyższych o 0.1 C niż 30 lat temu. W skali 2000 lat
wzrostu może już nie być. – Dotyczy to mieszkańców Afganistanu, Indii, Kazachstanu, Nigerii,
Kanady, USA, Pakistanu, Indonezji, Sudanu, ChRL, Nigru, Filipin, Rosji, Bangladeszu, Ameryki
Łacińskiej, Europy itd. Industrializacja powinna zerwać z zasadą rynkową oraz prawną w sensie
kapitalizmu 38 i powiększyć możliwości adaptacji narodów. Ograniczenie emisji tzw. gazów
cieplarnianych nie jest możliwe, ponieważ te gazy produkuje kosmo-geonuklid.
Uniknięcie katastrofy klimatycznej wymaga odniesienia do ochrony ludności, a nie Ziemi. To nie
będzie łatwe, ale są powody do nadziei, że ludność zrozumie, że plany redukcji emisji dwutlenku
węgla nie mają sensu, ponieważ wszystko jest ze sobą ściśle powiązane, ale w sensie natury, a nie
ogrzewania mieszkań przez elektrownie węglowe.39 Sytuacja jest nadzwyczajna wyłącznie w sensie
edukacji OTS i deklaracje o CO2 są absurdalne. Potrzebujemy realnego, zdecydowanego działania,
ale w obszarze służenia socjo-infrastrukturom, a to wymaga absolutnej mobilizacji naszych sił
intelektualnych, aby zrozumieć teoriosystemowe aspekty życia planety.40 Należy wywrzeć presję na
rządy w kierunku porozumienia na rzecz ratowania ludzi, a nie przyrody. Życiodajnych
ekosystemów nie niszczy ogrzewanie mieszkań węglem, natomiast lansują to praktyki
lobbingowe gigantów z branży anty-paliw kopalnych. Organizują one marsze w celu rozwoju
siebie. To nie Ziemia potrzebuje silnego głosu, ale tego silnego głosu potrzebują ludzie, narody.
Można było od r. 2015 stworzyć sprawiedliwy system władzy, usuwając ludzi, którzy chcą się
legalnie nakraść i po prostu nie cenią ładu, prawa, moralności i niepodległości. Zabrakło umysłu
męskiego (Ra), natomiast zapanował umysł konkretu (Is), lokalistyczny, skupiony na mankietach,
szpilkach, torebkach i muszce.
Zabrakło zgodnego z prawem naturalnym postępowania napiętnowania zysku, korzyści, spekulacji
w sensie systemu z chaosu porządek. Trzeba było od r. 2015 dążyć do podania teorii rozkrojenia
bochenka chleba, czyli podania teorii lewej i prawej części, teorii podziału. – Tak jak w astronomii.

38 Pamiętamy tu zbyt trudną dla ekonomistów wypowiedź prezydenta profesora „Społeczeństwo oparte o rynek musi
się zdegenerować”, której nawet przez 13 lat (2008-2021) nie zrozumiał żaden polski, ani zachodni ekonomista.
Diagnoza ta była zbyt trudna dla tysięcy asystentów i doktorów w instytucjach ekonomicznych.
39 Całkowicie błędne jest stanowisko wielkich koncernów produkujących śmigła na farmy morskie, ponieważ
właściciele tych koncernów to analfabeci w obszarze OTS – „Ogólnej teorii systemów” Klira et al.
40 To o to chodziło fizykowi, dr. K. Morawieckiemu w jego wystąpieniach w Pracowni Twórczości, Piękna i Rozwoju,
w której później pod kierunkiem M. Zabierowskiego doktorat napisał dr Zenon Marciniak.
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Zabrakło teorii osobowości, ciała, materii, trajektorii i ich obsadzeń, teorii duszy. – Lewa półkula
mózgu odpowiada analizie, odpowiedzialności, poznaniu, matematyce, myśleniu abstrakcyjnemu,
syntezie, poznaniu strukturalistycznemu (holistycznemu), teoriom, odkryciom, hipotezom, logice,
systematyzowaniu. Prawa zaś – anty-analizie, używaniu – a nie pasji poznaniu; pasji życia jako
kopiowania, potrzebnego do przetrwania na stepie; eklektyzmowi, panice, zabawowości,
subiektywizmowi, wrażeniom budowanym na subiektywnym; wierzeniom, obrzędom, zwyczajom;
prawa to taniec, joga, śpiew, materia, barwy (tipsy, ale nie Michał Anioł), dźwięki – ale już nie
dzieła muzyczne; to fatałaszki, masaż, dietetyka, olejki, perfumy, agresja, teatr, lokalizm zamiast
wielkich systemów prawa i moralności; prawa strona to strajk 22 X 2020 – 2 XI 2020, zagubienie,
brak koncepcji, dzialanie dla samego działania; prawa strona to wygoda i ciepło oraz korzystanie
zamiast niepodległości; to odpowiedzialność, ale tylko za potomstwo, a nie za całość i pogoń za
korzystaniem, bezpieczeństwem, ciszą i spokojem. W stosunku do innych prawica stosowała
ekono-terroryzm. $-terroryzm. W rozumieniu JPII jest to nieetyczne.
Tlenek grafenu ma cechy bio-terroryzmu. Powinien być zakazany z powodu absorpcji
elektronicznej przez homo electronicus ks. W. Sedlaka. Właśnie częstotliwości 5g
aktywizują glutenizację krwi i symulują Covid-19 o ile podano tlenek grafenu, co jest istotne dla
nauki, która programowo wzbrania się przed zobaczeniem wirusa tych nietoperzy. Zdaniem płk.
X zabrania się badań wszystkiego, co dotyczy pandemii.
SzczeRNA i patyki do testowania Covid (maseczki od r. 2019, szczepionki na grypę) zawierają
tlenek grafenu, który obniża glutation u ludzi. Ruch wytwarza glutation, a podanie glutationu (lub
N-acetylocysteiny) likwiduje chorobę. Ukrywanie tego jest fragmentem bio-terroryzmu.
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