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 prawdoupodobania. Cz.10
1) Granicą wolności są prawa innych ludzi, nie wolno więc aposterioryzować ryzyka
apriorycznego.

1.1) Ważne jeszcze nie znane uwagi wstępne metodologiczne z obserwacji zarządzania
pandemią. Jak zagrożona jest głębia i prawda relacji ciało-umysł, materia-życie.
W naukach o zarządzaniu jesteśmy na początku drogi. Więc na początek cztery ważne tezy:
1. Z punktu widzenia metodologii nauk, obserwacja zarządzania pandemią prowadzi do wniosku, że
jest to zarządzanie przez agitowanie od marca 2020 w szczególności o cechach molestowania do
szczepienia 1 przeciw Covid-19 – obserwacja ujawnia obszar, w którym zagrożona jest
głębia i prawda relacji ciało-umysł, materia-życie, a nawet ludzka godność.
2. Pogwałcenie, lekceważenie ciała ludzkiego, traktowanie ludzi jak przedmioty do wzbogacenia się
przez koncerny – to cecha systemu rynkowego, prawicowego (przynajmniej w sensie epoki
po r. 1989) kapitalistycznego, systemu, który lansuje z chaosu porządek. To ważne spostrzeżenie dla
metodologii komunikacji, teorii języka i poznania, dla kognitywistyki, dla ufundowania pojęcia
lewica-prawica.
3. Dla filozofa fizyki jest oczywiste, że wstrzykiwanie toksyn, ukrywanie składu szczepionek
(najlepszego przewodnika fal elektromagnetycznych z komórki telefonicznej), zakaz ich badania
pokazuje, że typowe jest w tym zarządzaniu nieliczenie się z cierpieniem, ani z religią katolicką 2,
którą przecież demonstracyjnie wyznaje rząd (i część kleru).
4. Obserwacja zarządzania pandemią pokazuje, że jest ta (realizowana) nauka zarządzania znakiem
porażki w podstawowym punkcie naszej wiary w człowieka i Boga i znakiem porażki „naszej”
materialistycznej technokratycznej wizji świata; a więc a) wizji religijnej i nawet tej b)
materialistycznej, marksistowskiej: Marksizm (ewolucjonizm) w żadnym wypadku nie dozwala na
zmianę DNA. Owszem, naruszenie funkcji aparatury mitochondrialnej nie jest niczym nieznośnym
dla rządów kapitał.
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Pomijam lasy, łąki, blokady i przeróżne ekscesy, np. z policją. W r. 2021 rozzuchwalona swoim znaczeniem od
wiosny 2020 (mandaty, przemoc psychiczna, konkretyzm) policja z rozmysłem zabiła dwóch 30-latków, Łukasza
(z Wrocławia) i Bartka (z Lubina). Nastąpiła silna autyzacja społeczeństwa, czyli uszkodzenie neurodegeneracyjne,
a zwłaszcza policji.
- Przynajmniej w znaczeniu Wyszyńskiego, Jerzego Popiełuszki, Jana Pawła II.
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1.2) Jak astronomiczna obserwacja krytyki pandemicznego zarządzania ujawniła
ludzki geniusz?
1. Bankomizm.
Dla bankomizmu, złotego cielca nie wolno, wbrew temu co się robi od II 2020, innych narażać na
pozbawienie zdrowia czy życia. Politycy powinni w r. 2020 (w lutym, maju, najpóźniej we
wrześniu) otworzyć wszystkie drzwi, aby skorzystać z geniuszu ludzkiego w narodzie, dopuścić
geniuszy, którzy już w lutym 2020 powiedzieliby, jak osiągnąć zbiorową
odporność, bez jednej śmierci kowidowej. Z punktu widzenia niezwykłej paniki i strachu
w r. 2020 (od II 2020), ci którzy proponowali inny styl zarządzania p(l)andemia (jak „złowrogi”
mechanik J. Zięba) byli jednak geniuszami – tak właśnie się przyznaje nagrody Nobla, np. na tej
zasadzie Nobla przyznano Miltonowi Friedmanowi i stu innym. Rząd polski zamiast podać tych
genialnych Polaków do Nobla, już na wiosnę 2020, to zaczął ich ignorować w przestrzeni
publicznej, usuwać i kopiować „rozwiązania” (to nie są rozwiązania 3, ponieważ mają charakter
przemocowy) z Zachodu.

2. Zarządzanie a Einstein.
W swych depopulacyjnych zamiarach koncerny upadają, rząd niepotrzebnie reanimuje idolatrię
zysku, tęskni za koncernowym triumfującym światem, zamiast wprowadzać niezmienne zasady
cywilizacji prawdy przed dobro via piękno, których model ukazują astrofizyka, teoria Einsteina.
Cała rządowa koncernowa profesura wręcz maltretowała nawet genialnych – jak na luty 2020 –
lekarzy mówiąc, że mają zaprzestać leczenia koronawirusa (zakazano stosowania leków, ukrywano
te metody leczenia) i że mają stosować to, co nakazuje współczesna medycyna. Było to
niemoralne postępowanie.

3. Jak zarządzanie narusza DNA, czyli wieczność, która weszła w czas.
Trzeba iść z duchem nauki, a nie z duchem czasu. Rząd narusza DNA, czyli wieczność, która
weszła w czas. Podpowiada to nawet materializm, czyli ewolucjonizm, fizyka. Rząd nakazuje
szczepienia odbiorców wcielenia się w dzieje ludzkości odwiecznego Syna Bożego. I to jest
przejaw braku odpowiedzialności.
Trzeba było polskich ekspertów (geniuszy), którzy w lutym 2020 przewidywali rozwój wypadków
za rok+, za dwa lata i za dekadę, dopuścić do telewizji już w lutym 2020 i podjąć wszystkie
możliwe przedsięwzięcia natychmiastowej likwidacji zarażeń (likwidacji całkowitej w II-III 2020),
tymczasem rząd przyznał, że celowo namnażał w ludziach wirusa, zarażenia, w celu zachęty –
przez nastraszenie tym, że są zakażenia – do szczepień. Biznes. Sejm powinien przyjąć ustawę
zwiększającą odpowiedzialność karną za ataki na ludzkie zdrowie. Trzeba podejmować wysiłki, aby
odpowiedzialni za ataki byli schwytani i ukarani. W moim przeświadczeniu (jak na początek
sierpnia 2021) przynajmniej część rzekomych napadów na punkty tzw. szczepień (wprowadzania
3

Wszyscy sterroryzowani. The Telegraph: „dlaczego chciałby ustąpić ze stanowiska przywódcy dumnego,
pradawnego kraju, aby objąć biurokratyczną posadę w celu”? Odp. żony Tuska: „Lepsze pieniądze”. (31 VIII
2014). Od r. 1989 istnieje pilna potrzeba pracy humanistów nad językiem, którą humaniści w 100 % (nie w 90 %)
zaniedbali. Niczego nie dokonali w nauce o komunikacji, języku, o epistemologicznych funkcjach języka III RP.
I zamiast tego asymilowali (przyjęli) założenia o komunikacji wedle zasad okrągłego stołu, czyli polskiego
oddziału Smierszy; zarządzanie pandemią tylko rozwinęło i nasiliło to postępowanie. Okrągły stół (III RP po
r. 1989) przyjął heurystykę zaniedbywania skutków długofalowych, co (ten nacisk na skutki długofalowe) jest
typowe dla marksizmu, a jeśli już mówić, tak jak mówi prawica (ci, którzy się mają za prawicę, podają za prawicę),
że wszystko co złe w czasie pandemii, to marksizm, to o wiele precyzyjniej jest wskazywać nie na marksizm, ale na
kapitalizm, na kapitał, właścicieli kapitału, na rynek, na walkę o byt, o zysk, o korzyści. Na eksploatację przez
kapitał – świata pracy. Stąd wszystkie te fikcje od II 2020.
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mRNA, cząstek o niezwykłych własnościach neurodegeneracyjnych tlenku grafenu itp.) stanowi
element administracyjnej wojny hybrydowej, a związki ludzi podejmujących się terrorystycznych
ataków mogą sięgać opłat sieci koncernowej, tak jak rząd wydał dziesiątki milionów złotych
(wg pism rządu w odpowiedzi na zapytanie Płaczka) na tzw. trolowanie na FB, Tłit, YT, polegające
na zachęcaniu przez dyletantów do szczepień. Rząd przyznał (VIII 2021, pismo do G. Płaczka),
że na pijarowski troling wydał około 46 mln zł (podaję z pamięci).
Przypomnę tu, że British Medical Journal ocenia (VIII 2021) korzyść vs ryzyko stosowania
szczeRNA przeciwko C19 dla zaszczepionych w wieku od 12 do 25 r.ż.; oficjalne dane (Pfizer)
i kalkulator ryzyka (Oxford) implikują, że na każdą 1-ną (jedną) unikniętą hospitalizację (leczenie
w szpitalu angielskim, z powodu covid) dzięki „szczepieniu”, nawet 223 osób w tym wieku może
doświadczyć bardzo poważnych skutków szczepienia, przynajmniej jedną dolegliwość, właściwie
wymagającą już leczenia szpitalnego czy długotrwałego. Jest to wynik uzyskany na podstawie
bardzo limitowanych czasowo obserwacji, które nie mogą uwzględniać skutków jeszcze nie
powstałej, a przewidywanej w skali 2-4 lat cukrzycy, bezpłodności, Alzheimera czy innych chorób
neurodegeneracyjnych (szalonych krów) w skali 10-15-25 lat.
Zachęcanie do szczepień przypomina historię z SOE. Rekrutowani do SOE, nie tylko Anglicy,
najczęściej zgadywali, o co by tak naprawdę chodziło w materiale nauczanym, na czym polega to,
czego mają się nauczyć na przyszłość – zdaniem agenta SOE, Francisa Cammaertsa: „Nauczyciele
próbowali w SOE nas nauczyć czegoś, czego sami nie wiedzieli”. – Niewiele było informacji
o najważniejszym – budowaniu od zera siatki ruchu oporu we Francji, jak to mówiona „za linią
wroga”, ponieważ nikt dotąd tego nie robił. Istnieją prace, że naród osaczany musi się uczyć
metodologii.

4. Teoria względności i ekonomia.
Brakuje rozumienia spójności, przypadku, prawdopodobieństwa, obserwacji, fizyki parametrów
ukrytych.
Inny niż pseudo-ekonomiczy sposób myślenia o ekonomii zaprezentowany po r. 1989+ (w 3 RP)
jest w astronomii Jerzego Spławy-Neymana, która jest teorią błędu selekcji i uczy o skutkach
selekcji, a więc o podstawie systemu kapitalistycznego, pokazuje jak się w olbrzymi sposób
propaguje błąd selekcji, wyboru, konkretu, zaniedbania ukrytego. Istotna nauka o ekonomii,
o gospodarce, o kapitalizmie jest w teorii względności, ale trzeba ją studiować, lecz ekonomiści tej
nauki nie studiują, nie uczą się, nie wgłębiają, chcą żyć iluzją.

2) Czy szczepionki na COVID oparte na RNA mogą wywoływać więcej chorób niż
epidemia COVID-19?
Wg danych MZ w lipcu było 138 zakażeń i zajętych 44 respiratorów. W sierpniu 290 – o 110%
więcej i 50 zajętych respiratorów, czyli o 13 % więcej. Wygląda na to, że liczba zakażeń jest
arbitralna i nie ma tu zbyt wielkiej zgodności…. 26 VIII 21, dr Eli David, szef CDC: „Third booster
shot is based on hope, nota data.” – Wstrzykiwanie trzeciej dawki opiera się na nadziei, a nie
danych, faktach.
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Na podstawie artykułu „COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease” 4
przywództwo nad zaszczepionymi będą musieli przejąć niezaszczepieni, gdyż istnieją dowody, że
szczepionka na koronawirusa z Wuhan (Covid-19) firmy Pfizer i BioNTech powoduje
uszkodzenie mózgu, takie jak choroba Alzheimera i Lou Gehriga. „COVID-19 RNA Based
Vaccines and the Risk of Prion Disease”, Bart Classen, MD, Classen Immunotherapies, Inc., 3637
Rockdale Road, Manchester, MD 21102, Tel: 410-377-8526; classen@vaccines.net. Opublikowane
w czasopiśmie Microbiology & Infectious Diseases, że szczepionka Pfizer może wywoływać
choroby prionowe, które według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) są chorobami
neurodegeneracyjnymi z powodu uszkodzenia ludzkiego mózgu. Citation: Classen JB. COVID-19
RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease. Microbiol Infect Dis. 2021; 5(1): 1-3.
Bart Classen: „W artykule pokazuję, że istnieją uzasadnione obawy, że szczepionki na COVID
oparte na RNA mogą wywoływać więcej chorób niż epidemia COVID-19”.
Z wielu punktów widzenia technika RNA (tzw. technologia mRNA) jest obiektywnie uchybowa.
Zawodna. Szczepionki przeciw SARS CoV-2 nie przyjęto dziś w normalny sposób, na podstawie
normalnych badań i nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa. Szczepionka Pfizer
COVID-19 może wywoływać choroby prionowe. Ryzyko jest związane z molekułą mRNA
szczepionki. Patologiczne ekspresje prionowej natury to efekt interakcji z białkiem 5 wypustkowym,
angażującej RNA TAR DNA, TDP-43, FUS, dublety UG (ΨGΨG), inne cząstki bogate w UG (ΨG),GΨGΨG), inne cząstki bogate w UG (ΨG),G), inne cząstki bogate w UG (ΨGΨG), inne cząstki bogate w UG (ΨG),G),
GGΨGΨG), inne cząstki bogate w UG (ΨG),A. Potencjalne sekwencje czwórki G są prawdopodobnie obecne, generowane białko kolczaste
szczepionki mRNA wiąże enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2), enzym zawierający cynk
i na skutek szczepienia następuje zaburzenie zawartości cynku wewnątrzkomórkowego, a jony
cynku powodują przekształcenie TDP-43 w prionowy stan patologiczny, a jak dobrze wiadomo
prionizacja TDP-43 i FUS powoduje ALS, zwyrodnienie przedniego płata skroniowego, choroba
Alzheimera i inne neurologiczne choroby zwyrodnieniowe. Dokonane odkrycie, a także dodatkowe
potencjalne zagrożenia prowadzą autora do przekonania, że zatwierdzenie przez organy regulacyjne
szczepionki oparte na RNA przeciwko SARS-CoV-2 były przedwczesne i mogą powodować
znacznie więcej szkód niż korzyści. 6
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Bart Classen„COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease”, Microbiol Infect Dis, 2021, vol. 5,
issue 1.
SzczeRNA (od sczeznąć) wpływa na poziom elektrolitów we krwi, w tym poziom kadmu, arsenu, a zatem i na
elektrolity cukrzycowe; „szczepienia” wpływają na poziom enzymów, obecność kolagenu, białek, wit. D3 (na
drodze elektrolitowej), aktywność mózgu. Jedne białka wiążą enzymy, rozkładają je, a inne je uwalniają.
Eksperymentowanie z RNA, którego jesteśmy świadkami niszczy cywilizację Wyszyńskiego, J. Popiełuszki,
cywilizacje JPII/JPS, ponieważ jest takie, jakby uderzać młotem w maszynerią szyfrującą i patrzeć co z tego
wyniknie.
Fragment:„Development of new vaccine technology has been plagued with problems in the past. The current RNA based
SARSCoV-2 vaccines were approved in the US using an emergency order without extensive long term safety testing. In this
paper the Pfizer COVID-19 vaccine was evaluated for the potential to induce prion-based disease in vaccine recipients. The
RNA sequence of the vaccine as well as the spike protein target interaction were analyzed for the potential to convert
intracellular RNA binding proteins TAR DNA binding protein (TDP-43) and Fused in Sarcoma (FUS) into their pathologic prion
conformations. The results indicate that the vaccine RNA has specific sequences that may induce TDP-43 and FUS to fold into
their pathologic prion confirmations. In the current analysis a total of sixteen UG tandem repeats (ΨGΨG), inne cząstki bogate w UG (ΨG),GΨGΨG), inne cząstki bogate w UG (ΨG),G) were identified and
additional UG (ΨGΨG), inne cząstki bogate w UG (ΨG),G) rich sequences were identified. Two GGΨGΨG), inne cząstki bogate w UG (ΨG),A sequences were found. Potential G Quadruplex sequences are
possibly present but a more sophisticated computer program is needed to verify these. Furthermore, the spike protein, created by
the translation of the vaccine RNA, binds angiotensin converting enzyme 2 (ACE2), a zinc containing enzyme. This interaction
has the potential to increase intracellular zinc. Zinc ions have been shown to cause the transformation of TDP-43 to its
pathologic prion configuration. The folding of TDP-43 and FUS into their pathologic prion confirmations is known to cause
ALS, front temporal lobar degeneration, Alzheimer’s disease and other neurological degenerative diseases. The enclosed finding
as well as additional potential risks leads the author to believe that regulatory approval of the RNA based vaccines for SARSCoV-2 was premature and that the vaccine may cause much more harm than benefit”.
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3) Od biologii do walki o prawa człowieka czyli polityki. Potrzebny jest pilny nadzór
nad badaniami nad wirusami finansowanymi przez kapitał podobny do nadzoru
budowy bomb atomowych.
a) Prof. Luc A. Montagnier. Wirusolog noblista potępia szczepienia.
V 2021: Wirusolog Luc A. Montagnier: „Masowe szczepienia są błędem naukowym, jak również
błędem medycznym. Jest to błąd nie do zaakceptowania. Podręczniki historii to pokażą, ponieważ
to właśnie szczepienia tworzą nowe mutacje.” I dalej profesor pisze: „W związku z ogromną ilością
nowych dowodów i informacji, które wyszły na jaw w ciągu ostatnich kilku miesięcy, złożono
również nowy wniosek do MTK. Prawnicy twierdzą, że obecnie dysponują niezbitymi dowodami
na to, że tzw. wirus SARS-CoV-2 i tzw. szczepionki przeciw Covid-19 są celowo zaprojektowaną
bronią biologiczną, która została uwolniona w dwóch fazach na niczego nie podejrzewające narody
świata.”
Zdaniem wirusologa noblisty Luc A. Montagnier szczepienia są fragmentem walki ze zdrowiem
i życiem narodów. Prawnicy Melinda C. Mayne i Kaira S. McCallum zarzucają rządom i ich
doradcom ludobójstwo, łamanie Kodeksu Norymberskiego, złożyli „Wniosek o przeprowadzenie
śledztwa” przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK, Haga).
b) Anty-szczeRNA jako wielomiliardowy zysk.
Ludzie, którzy walczą o prawo do leczenia COVID-19, a więc przeciwko szczepieniom przynoszą
wielomiliardowy zysk gospodarce, gdyż obniżają koszty leczenia. Szczepionki obciążają
gospodarkę niewydolnością. Stwierdzono, że szczepionki powodują wiele przewlekłych chorób,
z reguły ukrytych głęboko ukrytych, wręcz zaczajonych.
Ci, którzy się nie zaszczepią są dobroczyńcami przyszłych pokoleń, ponieważ oszczędzają
pokoleniom wydatków na choroby. Te choroby się ujawniają po latach. Na przykład cukrzyca typu
1 ukrywa się kilka lat po podaniu szczepionki i są na to tzw. badania, czyli prosta ewidencja. 7
Na przykład w cukrzycy typu 1 – szczepionki generują zwiększoną częstość występowania zdarzeń
niepożądanych, czyli ciężkich chorób przeciwko, którym szczepionka miałaby zapobiegać.
Cukrzyca typu 1 jest tylko jedną z wielu przewlekłych chorób o podłożu immunologicznym,
spowodowanych przez szczepionki, a to wytwarza koszty ekonomiczne, gospodarcze – koszty
leczenia. Podawany przez rząd (lato 2021) triumfalny przykład szczepienia przeciwko polio. – Po
pierwsze, to była inna szczepionka, prawdziwa szczepionka, nie szczeRNA, a po drugie, faktycznie
spowodowała polio u zaszczepionych i do dziś nie są znane mechanizmy generowania takich
zakażeń. Po trzecie nie zawierała np. grafenu.
Tzw. szczepionki RNA niosą ze sobą wybitnie wysokie ryzyka chorowania oraz
specyficzne szczególne ryzyka (wywołania chorób dotychczas nie znanych, nie spotykanych).
Na przykład różnych chorób konkretnie wywołanych przez priony, przez aktywację
wewnętrznych białek z wytworzeniem prionów.

4) W dziedzinie rozumienia życia nie jesteśmy nawet na etapie Ptolemeusza. Dlaczego
to polski wiek XIV-XVI ma sens, właśnie na tle dzisiejszej doktryny monarchizmu?
7

Classen JB, Classen DC. Clustering of cases of insulin dependent diabetes (IDDM) occurring three years after
Hemophilus influenza B (HiB) immunization support causal relationship between immunization and IDDM.
Autoimmunity. 2002; 35: 247-253.
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Istnieje już ogromna literatura na temat białek RNA i wykazano powstawanie choroby Alzheimera
i ALS. Pośród tych białek najlepiej zbadano TDP-43 i FUS 8 , ale jednak nadal prawie nic nie
wiemy, gdyż białek jest wiele, nie znamy szlaków transmisji, a wstrzykując RNA działamy
w ciemno, ryzykujemy ludzkim zdrowiem i życiem.
Szczepionka Pfizer RNA na COVID-19 została zatwierdzona przez Agencję ds. Żywności i Leków
w trybie awaryjnym, bez długoterminowej gwarancji jakiegokolwiek bezpieczeństwa. Istnieją
uzasadnione obawy bezpieczeństwa; tylko mało zdolni ludzie, o dużej potrzebie – taka
w psychologii istnieje – ignorowania prawdy musieli czekać półtora roku, licząc od lutego 2020,
aby zdać sobie sprawę z wywołania chorób przez szczeRNA, tu choroby prionowej. Są ludzie,
którzy nigdy niczego nie odkryją, będą uciekali od teorii Einsteina 9, od fizyki, jak diabeł od
święconej wody, natomiast cieszą ich tańce, wyroby, wytwory rąk.
Ludzie o ograniczonych zdolnościach do rozpoznawania prawdy, której się nie poznaje
empirycznie, stanowią większość, ale to w większości, a nie w mniejszości, w jakimś kręgu,
powiedzmy zwyczajowo popieranym przez jakieś gabinety polityczno-bankowe, nie tylko posłów,
zjawiają się Leibnize, Koperniki, wszelki geniusz, dlatego to polski wiek XIV-XVI ma sens –
właśnie na tle dzisiejszej doktryny monarchizmu, jak twierdzą prawicowcy (czy jak ich już tam
nazwać) realizowanej przez kapitał, rządy kapitału, zresztą przy poparciu hierarchów, ale nie Jana
Pawła II, rządy widoczne gołym okiem od r. 1989; dlatego to system wojtyłowski kwantyfikacji
kopernikańskiej, a nie konkretystycznej 10, ma sens, nie feudalizacja, monarchizacja.
Po roku od II 2020 ludzie zaczęli dostrzegać, że na sto zdań żadne nie było prawdziwe, ba, na
milion – ani jedno. Bo zdanie zamykamy przychodnie, ponieważ, w przychodniach ludzie się
zarażają (ale w prywatnych już nie) jest kłamstwem, nie jest wyjaśnieniem. Ludzie zorientowali się,
że kłamstwem jest decyzja: blokujemy dostęp do amantadyny, bo to lek na Parkinsona i nie ma
badań klinicznych. Po roku to spowodowało wybuch nienawiści do rządu.
Pierwsza większa demonstracja w Polsce miała miejsce dopiero po 17 miesiącach, 7 VIII 2021,
w Katowicach. Celem demonstracji było wskazanie, że w opinii umysłu społecznego 11 zastosowana
przez rząd walka z zakażeniami ma inne (ukryte) cele, a w najlepszym przypadku podpada pod
medyczną ocenę, że „leczenie może być gorsze niż choroba”. Rząd więc postępuje wedle spiskowej
teorii dziejów.
To wyrażenie – „leczenie może być gorsze niż choroba” – ludzie spontanicznie odnoszą –
intuicyjnie – do szczepionek, do szczeRNA.
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King OD, Gitler AD, Shorter J. The tip of the iceberg: RNAbinding proteins with prion-like domains in
neurodegenerative disease. Brain Res. 2012; 1462: 61-80.
9 Owszem wybitny fizyk, Hans Einstein, uciekał od teorii względności, ale to skutek formalnej ręki jego matki,
zresztą fizyczki, ale fizyczki autyczki; autycy tego typu nie chcą odkrywać, oni chcą służyć dyrekcji, firmie,
a jakimże dyrektorem – z punktu widzenia kobiety, a co dopiero autyczki – może być Albert Einstein, w jednych
butach i swetrze? Ten typ fizyczek autyczek jest już opisany w wielu pracach, które stanowią pomoc dla młodych
mężczyzn po uszy zakochanych w kobiecie, ale bez świadomości o Sfinksowatej (izolacjonistycznej,
schizofrenicznej) naturze typu fizyczki autyczki. Tak było w życiu Alberta Einsteina, który nie zdawał sobie sprawy
z tej natury.
10 Poseł Sterczyński kwantyfikuje wszystko egzystencjalnie. Ale na to jest i takiego samego rodzaju odpowiedź
(VIII 2021): „Sytuacja, do której doszło na naszej granicy, jest absolutnie niedopuszczalna. Sprawcy, którzy
przerwali ogrodzenie zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i poniosą wszelkie konsekwencje karne swoich
działań. Na podobne akty będziemy reagować z pełną stanowczością.” Tu jest cios i antycios. Ta logika przyświeca
szczepionkom szczeRNA, dlatego auto jest, tylko nie jedzie.
11 Zdaniem prof. Rudolfa Klimka istnieje umysł społeczny.
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„Ten artykuł koncentruje się na nowym mechanizmie wywołującym różne dolegliwości z grupy
choroby prionową. Skutki szczepienia przeciw COVID-19 mogą być jeszcze bardziej powszechne
i wyniszczające niż infekcja wirusowa”. „Istnieje wiele innych sekwencji molekularnych zdarzeń
potencjalnie śmiertelnych”. „W ciągu ostatnich dwóch dekad naukowcy mówili o obawach, że
priony mogą być używane jako broń biologiczna. Wielu naukowców twierdzi, że cząsteczki
wewnątrzkomórkowe można tak aktywować, aby wywoływać chorobę ze spektrum choroby
prionowej, a w tym chorobę Alzheimera, ALS i inne choroby neurodegeneracyjne. Ta troska
powstaje z powodu możliwości technologii. Naukowcy obawiają się wykorzystania mechanizmu,
w którym RNA wiążące TDP-43, FUS i inne mogą być aktywowane w celu wytworzenia broni
biologicznej, choroby prionów. Niepokojący jest fakt, że te badania są finansowane przez
organizacje prywatne, w tym Fundację Billa i Melindy Gates oraz Fundację Medyczną Ellison 12,
czyli bez nadzoru państwowego, międzypaństwowego, narodowego. Potrzebny jest pilny nadzór
nad badaniami finansowanymi przez kapitał podobny do nadzoru budowy bomb atomowych.” 13

5) Patriotyzm w dobie wojen hybrydowych.
Okazuje się, że patriotyzm już nie polega na wykrzykiwaniu patriotycznych haseł – to jest
patriotyzm bez funkcji. Patriotyzm wymaga wieloletniego namysłu nad patriotyzmem
strukturalnym, czyli tym bez funkcji, bez której to funkcji nie ma demonstracji, tego co znamy,
walk z policją i innymi konkretystami. Z powodu zwycięstwa w wyborach PiS, co prawda
ograniczonego na życzenie PiS, choć mogło być dwukrotnie wyższe, a nawet osiągnąć 90 %, tego
namysłu – mocą wskazanego tu potencjału – zabrakło od lutego 2020 do sierpnia 2020 i tym
tłumaczę, to, że gdy na Zachodzie przeciwko szczepieniom trwają wielomilionowe protesty, to w
Polsce do nagłych kilku pożarów 3-5 VIII 2020 nic się nie działo.
Pożary te to fragment wojny hybrydowej o pieniądze, która się toczy na naszych oczach. Taka
istnieje, dość powiedzieć, że worek kartofli jest superkontrolowany i musi zawierać dane
przedsiębiorców wszystkich kolejnych, jakie tylko istnieją, podmiotów, które uczestniczyły w tym
worku ziemniaków, które ziemniaki uprawiały, magazynowały, przechowywały, pakowały,
sortowały lub przewoziły na całym terytorium Polski, dane dotyczące powiatu, w którym worek
ziemniaków wytworzono. W przypadku importowanego worka kartofli, nie musi on być – w imię
równości – kontrolowany i takie dane nie są wtedy potrzebne; wystarczy napisać nazwę państwa
pochodzenia ziemniaków. Podanie takiej nazwy, np. Włochy, Hiszpania uniemożliwia, na przykład
w razie zakażenia, zanieczyszczenia bronią biologiczną, zidentyfikowanie nie tylko całej drogi św.
łańcucha dostaw, pośredników, ale nawet producenta i jest to traktowane jako ekspresja demokracji,
tolerancji i otwartości oraz stosowania współczesnych zasad żywienia. (Bardzo podobne do
współczesnych zasad leczenia).
VIII 2021: Grupy naukowców z Kanady i Irlandii twierdzą, że w Kanadzie i Irlandii laboratoria nie
dokonały zsekwencjonowania wirusa C19, czyli nie znalazły pełnych obrazowych dowodów na
istnienie koronawirusa. Ludzie, którzy intuicyjnie
7 VIII 2021 – 250 tys. manifestantów we Francji. „Precz z przepustkami Macrona!”.
12 King OD, Gitler AD, Shorter J. The tip of the iceberg….
13 Ostatnie zdanie dosłownie brzmi tak: „Na przykład w przeszłości obowiązywały zakazy publikacji informacji

dotyczących budowy bomby atomowej”, ale to nie o to chodzi i moje tłumaczenie jest kontekstowe, a nie
mechaniczne. Autor w środowisku protestanckim tak wyraża swoją myśl, która w Polsce brzmi tak:
„Potrzebny jest pilny nadzór nad badaniami finansowanymi przez kapitał podobny do nadzoru budowy bomb
atomowych”. W kulturze USA „zakaz publikacji informacji dotyczących budowy bomby atomowej” oznacza
nadzór budowy bomb atomowych.
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31 VII – 210 tys. demonstrujących wg francuskich władz. Przepustka sanitarna umożliwiała wejście
kawiarni, sklepów, na wystawach, w restauracjach i w pociągach, lecz nie w metrze i transporcie
podmiejskim. 55 % Francuzów zaszczepiono.
Ministrowie, marsz odblokować amantadynę, marsz zasięgnąć języka, aby wprowadzić
iwermektynę. Gdzie rząd może zasięgnąć języka? – Doświadczenie z iwermektyną mają Czesi,
Słowacy, Szwedzi, NY, wiele stanów w USA, Indie. To absurdalne, aby lud musiał prowadzić
wojnę o iwermektynę. Rozpoznać sytuację na Białorusi, gdzie rząd nie wycofuje leków, które leczą.
Nikt nie umiera. Leczyć, a nie pod respiratory. W Wietnamie brak Covid-śmierci (na sto milionów
obywateli). Wolność ma swoja cenę, także dla posłów.
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