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.11
1) Ziemia ta leży odłogiem w zakresie kowariancji.
Cywilizacja polska od r. 1989 idzie w kierunku konkretyzmu zachodniego i ziemia ta od r. 1989
leży odłogiem w zakresie kowariancji. W kwantach jest cala nauka ekonomiczna w zakresie tego,
co w kapitalizmie nazywa się wyborem, wybieraniem, w zakresie całej ideologii wybierania – i co
z naszego, polskiego, punktu widzenia, wymaga rewizji. W teorii pola jest też ekonomia, są
podstawy ekonomiczne – ekonomia niedostępna dla człowieka pospolitego, podstępnego, chytrego,
tak niedostępna jak sama fizyka.
Odnowienia Narodu wymaga cierpliwości, a nie gwałtowności, losy ekonomii i narodu po r. 1989
(+) (3 RP) wskazują, że toczy się coś co można by nazwać wielką grą o prawdę, w której
uczestniczyli decydenci Rewolucji Poznańskiej 1956 r., dążąc do uwolnienia (pokazania)
zamkniętego przez siebie prymasa Wyszyńskiego, ten zaś został w Komańczy, a na uroczystościach
jasnogórskich sierpniowych pokazano pusty fotel. Od r. 1989 + i, i=1,…, 32 rządzi ideologia
wolności poza-teoretycznej, poza teorią, np. w Mediach Narodowych. Wyszyński był człowiekiem
można powiedzieć w siermiędze chłopskiej. Nieprzypadkowo Wyszyński był w najlepszych
stosunkach z Gierkiem. Łączyła ich prawda o Gierku, to, że był agentem dwójki, przez nią
szkolonym na czasy najcięższe. Gierek o tym nie mógł mówić. Ani Jaroszewicz.

2) Bł. Stefan Wyszyński: „Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, zacznij od
nowa! Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga”.
Przypisywana Gierkowi rozrzutność jest zwykłym fałszowaniem historii rozwoju – powiedzmy –
populacji, skoro cechą kapitalizmu jest depopulacja. Cechą systemu kapitalistycznego jest
depopulacja, ponieważ w tym systemie rozumienia społeczeństwa króluje ekskluzja, czyli
wyniesienie jednostki: z tego, po r. 1989, zrobiono religię. Byt społeczny chce być ułamkiem, a ten
rośnie, o ile mianownik (populacja) maleje. Wtedy nie widać degenerowania się.
* * * >>>>>
Przykład. VIII 2021: „Słynny ośrodek wczasowy dla polityków w Bułgarii niszczeje. Rządowi źle
się kojarzy. Politycy nie chcą go wykorzystywać ani remontować. Ale koszty jego utrzymania
ponosi podatnik”. Na wakacje przyjeżdżali tam pracownicy z Urzędu Rady Ministrów,
z ministerstw, także ministrowie, dyrektorzy, wiceministrowie. Do wczasów dopłacało państwo, ale
czy takich samych wczasów nie rozdawano (za pracę, nie za nicnierobienie, nie na zasadach
swoistych 500+) górnikom, hutnikom, stoczniowcom, matematykom, fizykom, polonistom, i czy
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tego nie popierał prymas Wyszyński? Siermiężne łazienki, ale matki szczęśliwe. Jaki prymitywizm
– bez jakichkolwiek cech apartamentowych, bez basenu, siłowni, tzw. „spa”, klimatyzacji, aut
i garaży, ale dzieci co niemiara, kopały piłkę, grały w badmingtona, w szachy. Ba! – pokoje bez
telewizorów. Wygody takie wielkie, że bez najmniejszej infrastruktury do bankietowania, bez nawet
lodówek, ale dziś piszą „słynny ośrodek wczasowy dla polityków”. Dzisiaj politycy mają po 50
milionów oszczędności, podczas gdy górnik, hutnik, stoczniowiec, logik, historyk, astrofizyk ma
zero, a niechby i 5 tysięcy oszczędności – tysiące razy mniej.
Rodzaj schroniska dla młodzieży to dom wczasowy dla polityków – i to była ta epoka GierkaWyszyńskiego. Ale, pomimo uzależnienia od ZSRR, w dekadę podwojono liczbę mieszkań. Dar
narodu bułgarskiego dla narodu polskiego – w ramach rozumienia wysiłku obrony przed islamem.
Warna. Wspólna sala „rozrywki” okupowana przez matki z … dziećmi – z dodanym ping pongiem,
szachami, a standardowa gra w piłkarzyki stanowi już luksus. Ale biblioteka była, książki trzeba
było pożyczać „do siebie”, bo nie było biblioteki w sensie całej infrastruktury – usługi czytelni.
I tak poczytać można było już w pokojach, na pseudo-boisku, dalej w parkach, na plaży.
Największy plus to klimat, słońce, winogrona, kotlety bułgarskie, akacje.
<<<<< * * *
Wtedy rzeczywistość społeczna jest czymś na podobieństwo koktajlu, staje się ona
technokratyzmem i rządzą technokraci, bo – na mocy praw propagacji błędu selekcji Jerzego
Spławy-Neymana 1 – do głosu dochodzą tylko technokraci. Powstaje idolatria wolności bez
zrozumienia, że nie ma wolności ani opisu świata bez teorii, czyli bez posłuszeństwa wobec
prawdy, a więc metod poznawania tego co obiektywne, obiektywnych wartości. Jaką realizacją
wolności jest to, co przedstawiają media głównego nurtu 2 ? Czy to jest realizacja prawdy?
W technokracji prawda się nie liczy, ani wolność, wobec tego ludzie nawet bez prawdy walczą
z rządem, nawet jeśli nie rozumieją: Nie wolność nad prawdą, ale prawda nad wolnością. Zwykle
walczą o wolność z rządem PiS, albo przynajmniej pod sztandarem walki o wolność. Sztandar
walki o prawdę to już rzadkie zjawisko, ale w chrześcijaństwie życie jest obiektywne, a materia nie.
Stąd art. 162. par.1. „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc
jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. par. 2. Nie popełnia
przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu
albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do
tego powołanej.”
Od II 2019 jest widoczne, przynajmniej przez półtora roku, że Minister Zdrowia człowiekowi
choremu na Covid-19, a więc znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy.
A przecież może jej udzielić bez narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Odmawia nie dlatego, że jest konieczne poddanie się zabiegowi
lekarskiemu. Co więcej on ma obowiązek gdyż jest jednocześnie instytucją lub osobą do tego
powołaną. – Tak by powiedział Stefan Wyszyński.
„Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij” – ludzie rezygnują, zamiast walczyć ze złem,
uczyć się fizyki, ponieważ tylko w ten sposób można na przykład dokonać oceny dodatku
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Taką mam syntetyczną interpretację jego prac.
TVP, TVN.
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grafenowego do „szczepionek”. Ludzie rezygnują, zamiast „Spróbuj budować na tym, co w tobie
jest z Boga”. A co jest Boże? Obraz i podobieństwo Boże – szczepionki naruszają zamiar (projekt)
Stwórcy, ludzkie DNA, grafen przenika przez błony komórkowe, wpływa tym samym na aparat
mitochondrialny, ma ewidentne zdolności do sterowania ludzkim zachowaniem za pomocą
odpowiednich częstotliwości pól elektromagnetycznych, łącznie ze zdalnym wywołaniem
zarekomendowanych chorób u osoby, którą dyspozytor uzna za osobę do usunięcia, zbędną. Dziś
miłowanie bliźniego, czyli drugiego 3 człowieka wymaga milczenia, czyli studiowania, a nie
wygłupiania się w imię poprawiania teorii Witelona 4 i to na tym polega adekwatne chrześcijańskie
poczucie odpowiedzialności i wolność. Dlatego Mounier, wiedząc, że kapitalizm liczy tylko na
pieniądze, korzyści, zysk, napisał, że do Boga bliżej ma marksizm niż kapitalizm. Czy nie widać
walki o zysk w dobie Covid-19 ? To studium pierwsze stawia te zagadnienia.
Czy kapitalizm, rządy kapitału, dopuściły do weryfikacji wiedzy na temat operacji szczepienia
przeciw Covid-19? Na temat roli marketingu w histerii kowidowej od II 2020, czyli jednak roli
ewidentnie kapitalizmu, a nie marksizmu, ani koncepcji Boga, ani nawet koncepcji ewolucji.
Jaki system od lutego 2020, od pandemii (plandemii?) Covid-19 naruszył samą istotę
człowieczeństwa czy to w wersji religijnej czy materialistycznej. Naprawdę marksizm? Czy nie
widać owej fuzji (złączenia) imperium ideologii randomizacji (narzuconej w r. 1989) z imperium
zarządzania pandemią (2020)? Czy nie widać, że od lutego 2020 w rozumieniu pseudosystemu
zarządzania, życie powstało ani z ewolucji, ani od Stwórcy, tylko z chcenia tego, co chce to
prymitywne zarządzanie. Powstała prawda oficjalna, wymagana (szczeRNA), że życie jest rzeczą,
że można sobie przejmować ciała ludzi i sprawdzać jak działa Pan Bóg, Matka Boska.
Powstał kontrast pomiędzy tym, co jest oficjalnie wymagane w zarządzaniu na temat życia, a tym,
w co się osobiście wierzy i nie ma odpowiedniego języka, aby ten kontrast wyrazić (budujemy go).
Powstał nowy system, w którym odsuwa się zagadnienie potencjału ludzkiego jako pasji poznania
i prawdo-upodobania, tak jak to identyfikujemy w częściach 1-10.

3) Iskra. Liberum veto.
Pandemia dała Polsce niebywałą szansę, z której nie skorzystaliśmy. Raz od lutego 2020, a drugi
raz od NR 2021, od 27 XII 2020. Rząd miał szansę wzbudzić od 2 I 2021 iskrę rewolucyjnej
odmiany losu świata, a przynajmniej Polski, lecz tego nie chciał zrobić, w ogóle tego nie widział –
chociaż został poinformowany.
Rząd dysponował odpowiednią radą. Analizą. Decyzje rządowe na temat szczepienia
przeciw COVID-19, nie brały pod uwagę, czy to jest faktycznie … przeciw;
przecież to elementarne. Czego zabrakło? – Humanistyki. Ale jakiej? Jest tylko
jedna humanistyka, czyli zabrakło tego, co i uściśla fakty empiryczne i nauki
ścisłe.
Dlatego rząd miał radę, aby sprawdzić, czy szczepionki są szczepionkami i czy
nie wywołają o wiele większych chorób i nie zostały podjęte kroki (decyzje)
w duchu naruszenia wolności – tymczasem rząd nie rozpoczął badań na ten
temat. Maseczki, respiratory, witanie się łokciami, psikanie, unikanie pieniędzy
i płacenie kartami, blokowanie przychodni, leków, dziwaczne nakazy, zakazy
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Nie kuzyna, jak mi dowodził adw. Kaszubski i to w imieniu kardynała, który nie jest kardynałem od grudnia 2020.
Witelon jako pierwszy podał teorie tęczy. Prawdziwej tęczy.
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itd. – to wszystko powinno być badane. Trudno jest – bez badań – mówić
o roztropności i o odpowiedzialności.
„Szczepionki” – mRNA wymagają badań (analiz w sensie nauki w rozumieniu Einsteina, ale też
w sensie nauki w rozumieniu XXI wieku, który ) w skali stu lat, część ludzi jest bardziej odporna na
SARS-CoV-2 tak jak na przeziębienia. Miałem studenta (robotyka, Politechnika Opolska), który
w zimie chodził w samej koszuli. Od razu pomyślałem – fabryka glutation, jeden na milion. Rząd
się poddał głównemu ściekowi, badania prowadzą laboratoria, ale tylko wojskowe.
Te laboratoria wyniki badań zatrzymują dla siebie, zresztą w wojsku w ogóle panuje „atmosfera”
autystyczna, do wojska lgną ludzie porządku, szablonu, instrukcji. 5
Kontakt z koronawirusami przeziębienia wywołuje odporność na SARS-CoV-2. Osoby, które nie
były zakażone, czyli były odporne na COVID-19 miały we krwi więcej limfocytów T – jest to tzw.
efekt krzyżowy, reakcja krzyżowa (przeziębienie daje odporność na Sars-cov-2). Jeżeli duża część
populacji, np. połowa, ma limfocyty CD4 po wcześniejszym przeziębieniu, to szczepienie nie ma
sensu.
Rząd jako styl myślenia infantylnego (technokratycznego) zarządzał konkretnie. Lecz konkretyzm
ma krótkie nogi. Odpowiedzmy czytelniczce Renacie, która pyta po raz 50-ty: „A co to ten
technokratyczny konkretyzm”? – Otóż można powiedzieć, że rząd technokratyczny zarządza od
słupka do słupka, czyli ryzykancko, więc z konieczności bazuje na obietnicach. I tak Kukiz’15
pomylił się (bądźmy uprzejmi), a gdyby nie doszło do reasumpcji (VIII 2021), to rząd by upadł.
I wybory by przegrał, gdyż przeciwników miałby na ten dzień 70 % z powodu nienawiści do rządu
za szczeRNA. Ale jednak ta skokowa nienawiść jest miarą intuicji ludzkiej w stosunku do
szczepionek. – Ludzi można oszukiwać, ale do pewnego czasu.
P. Kaliński: „Znane są przynajmniej cztery koronawirusy, które wywołują zwykłe przeziębienia.
Najpopularniejszy jest wirus OC43. Nie jest do końca pewne, na ile zabezpieczają one przed
koronawirusem SARS-CoV-2, ale wygląda na to, że przynajmniej łagodzą przebieg choroby.” – To
zabezpieczenie jest powiązane z geografią wirusów wywołujących anginy, grypy, przeziębienia,
a więc szczepienie tworzy nieseparowalny splot skutków szczepienia i historii wirusologicznej
obszaru geograficznego.
Reakcja odpornościowa to dzieło limfocytów T z antygenem CD4 i CD8 – wiemy o tym stąd, że
limfocyty T występują masowo u ozdrowieńców po COVID-19.
Tę samą reakcję odpornościową w postaci limfocytów T z antygenem CD4 wykryto w próbkach
krwi dawno temu przeziębionych, nawet u 60 proc., bez kontaktu z SARS-CoV-2, np. z r. 2015.
5

Autycy nie potrafią działać bez „rozkazu”, tracą wtedy orientację. Nie kierują się pasją tylko instrukcją, postępują
„od słupka do słupka”, nie radzą sobie. Ma to znaczenie państwotwórcze. Ponieważ autycy nie obejmują całości,
tylko fragmenty, to wywiad po r. 1989 nie potrafił się nawet zorientować, o co chodzi, co „za chwilę” (za rok,
5,10,15,20,25,30 lat) się stanie, co w rzeczywistości oznaczają zawołania „małe jest piękne”, „z chaosu porządek”,
„małe ojczyzny”. Dobrym przykładem jest fizyczka autyczka żona Alberta Einsteina. Nie potrafiła ona „podejść”
do wypracowanego przez Alberta „warsztatu dwojga fizyków bez pracy” (bez mieszkania, bez jedzenia). Jej cechą
było nicnierobienie, skoro nie ma nad sobą dyrektora instytutu fizyki, szefa, szyldu, a dla autyczki mąż nie jest
dyrektorem, szefem, instytucją. Albert Einstein byłby może autorytetem dla niej, gdyby był dyrektorem (instytucją),
a nie mężem, chociaż wątpię, gdyż dla autyka najważniejsze jest polecenie korporacji (szablon, schemat), a nie
relacje rodzinne. Einstein próbował ją zainteresować swoimi pomysłami, w końcu chciał ją zmotywować dopisując
do pracy (potem musiał z tego zrezygnować, bo się nie zainteresowała), ale nie wiedział, że skoro nie został
uznany, to autystyczny mózg nie potrafi się włączyć do tak „nieuporządkowanego” warsztatu małżeńskiego.
Odkrycia były zbyt niestandardowe i przerażały fizyczkę autyczkę; nie mieli dostępu do jakiegoś laboratorium
i wykonywania durnowatych prac nazywanych naukowymi.
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Limfocyty T są wytwarzane w przez układ kostny, dlatego bezcenne byłoby zarządzanie (już od
lutego 2020) uwzględniające filmy – referaty Jerzego Zięby na temat wzmacniania układu
kostnego, zwłaszcza u nieco starszych ludzi. Nieprzypadkowo młodzi
1. rzadko chorują na c19 6
i
2. mają silniejsze kości.
To dawało rządowi możliwości niesamowitego edukowania wzmacniania odporności. Tymczasem
od II 2020 rząd wybrał inną drogę – blokowanie leków i leczenia.

4) Jak dewocyjny antyreligijny materialistyczny antyewolucjonistyczny
antymarksistowski rząd nie zrozumiał wyszyńskizmu jako zbawiennego namyślania się
układu odpornościowego?
Nie jest moim zadaniem przypominanie tych filmów z r. 2013, ale wobec pandemii – o ile jest ona
prawdziwa – zaniechanie szukania od lutego 2020 pomocy u J. Zięby nie jest przejawem polskiej
cywilizacji lex continui, której narzędziem było liberum veto.
Limfocyty T z antygenem CD4 mogą mieć związek z hormonami, zwłaszcza z grasicą, dlatego
prace badacza hormonów i odkrywcy szkodliwości szczepionek, Rudolf Klimek, powinny być
przestudiowane. Limfocyty T z antygenem CD4 trwają w organizmie nawet wiele lat.
Limfocyty T – za pośrednictwem niezbadanych jeszcze czynników hormonalnych – neutralizują
patogeny, w tym przez „krzyżową odpowiedź” w czasie przeziębienia. Akcja przeciwko SARSCoV-2 byłaby odpowiedzią na obecność białka spike na powierzchni wszystkich koronawirusów,
także tych przeziębieniowych. Każdy rodzaj koronawirusa ma nieco inną powierzchnię (inne
spike), ale wszystkie spikesy mają gromadę molekuł S2.
Co więcej, naturalny system obronny 1) „o tym wie” i 2) do różnych nad-S2 oraz nieco różnych
samych S2 dobiera własne systemu holistyczne, środki dostosowawcze, przy czym 3) „namyśla się”
i sam się weryfikuje „w porozumieniu” (korespondencji) z rozwojem zapalenia (gardła, oskrzeli,
płuc). W przypadku szczepionek ten rozwój jest naruszony.

5) Tako rzecze ewolucja. Tak samo jak Stwórca. Potwierdzenie stanowiska Mouniera,
że chrześcijaństwo jest bliższe marksizmowi niż kapitalizmowi.
Organizm jest przygotowany na to, że
1. spikesy i S2 (podspikesy) każdego koronawirusa są inne,
2. się zmieniają u poszczególnych koronawirusów – wszystkie je odróżnia i
3. w ramach zaakomodowania tej galaktyki – na co miał trzy miliardy lat – przygotowuje
zaawansowane habitatualne środki detekcji i
4. odpowiedzi w razie przekraczania granic;
z tych powyższych powodów sztuczne szczepienie dezorientuje mechanizm
ewolucyjny, co wzmaga – w różnych specyficznych sytuacjach habitatualnych – pogorszenie
funkcjonowanie organizmu po infekcji. Tako rzecze ewolucja. Tak samo jak Stwórca. Widzę w tym
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COVID-19 brzmi nieco terrorystycznie. Dobrze jest spolszczać tę nazwę i spolszczać – Covid 19, covid 19, c19.
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potwierdzenie stanowiska Mouniera: chrześcijaństwo jest bliższe marksizmowi niż

kapitalizmowi.
Mechanizmy odpornościowe organizmu człowieka są habitatualnofilogenetyczne (ewolucyjne), a więc nie są do symulowania i to jest stanowisko
zbieżne ze stanowiskiem religijnym, a nie w sensie umysłu, który określa
ontologię kapitalizmu.
Doprawdy, gdy pojawi się koronawirus SARS-CoV-2 w organizmie, to układ immunologiczny
może zareagować na niego tak samo szybko jak na koronawirusy wywołujące katar i dlatego od
lutego 2020 najważniejszym zadaniem dla mediów aspołecznych – ludzie to czuli, intuicyjnie –
było nauczanie ludzi tego, co jest w katalogu astronomicznym pt. „jerzyzieba.com”, jak mają
wzmacniać odporność. 7 Należało się wybić na poziom kościuszkowski, a rząd i prezydent
powinien pouczyć kuzynkę, że ma zaprzestać usuwania treści z katalogu astronomicznego pt.
„jerzyzieba.com”, które to treści przedstawiano w mediach społecznościowych.
Jeżeli decyzje rządu nie dotyczą badania skuteczności maseczek, zakazu
wyjścia do lasu, to przecież nie wypływają z troski o zdrowie ludności – w sensie
rozumienia znaczenia laboratoriów, biologii. Jeśli tak, to może w jakimś innym sensie to „tak”;
przyjmijmy, że różne opinie dotyczące tych decyzji (od II 2020 – aż w końcu od 27 XII 2020
szczepień przeciw Covid-19) stanowią dla wszystkich trudność w podjęciu decyzji. Niech i tak
będzie. No dobrze, ale od czego są badania np. efektywności maseczek, zasadności stosowania tego
patyka do testowania albo stosowania respiratorów i remdesiviru i tych wszystkich „polopiryn”
wedle procedur szpitalnych, albo nakazu stosowania tych śmiesznych oszukańczych testów PCR,
albo zakazu leczenia amantadyną itd.?

7

M. Sangster, „mBio”.
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