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.13
1) Teza powstała w toku obserwacji zarządzania w czasie Covid-19:
a) Teza fundamentalna.
W refleksji nad zarządzaniem w okresie r. 2020 wykrystalizowała się pewna teza, którą trzeba
opisać – całe zarządzanie przez rząd bazuje na konkretyzmie, na oświadczeniach 1, nie na
metodologii, czyli humanistyce, metodach weryfikacji, która (humanistyka) i uściślać potrafi nauki
ścisłe.
Teza: Pandemia (a może plandemia) w sensie metody zarządzania pokazała od II 2020,
1. że technokratyzm niczego nie tworzy,
2. że konkretyzm zawiera jakiś błąd i potrzebuje odniesienia epistemicznego 2 ,
3. że idolatria konkretyzmu nie może niczego naprawić,
4. że ubóstwienie konkretyzmu nie może niczego przemieniać w dobro, a decyzje (konkrety)
zawierają błąd,
- bez oczyszczającego i przemieniającego działania metafizyki szczegółowej faktu, konkretu.
Oto ta podstawowa teza. 3
***
Na koniec tego punktu św. empiria: VIII 2021: Empiria informuje, że zaszczepieni w porównaniu
do naturalnie odpornych mają 13-krotnie większe ryzyko zakażenia Covid-19 deltą i 7-krotnie
większe ryzyko hospitacji związanej z c19. Wiara, że odporność generowana przez dziabnięcie jest
lepsza od naturalnej jest jak wiara płaskoziemców w płaską Ziemię. „Comparing SARS-CoV-2
natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections”, Sivan
Gazit et al. 4 Wstrzykiwanie szczeRNA 5 pilotom stwarza ryzyko udaru, zakrzepicy, a chociażby
chwilowego udaru miniudar i wszyscy mogą zginąć. Podobnie kierowcom, maszynistom. Ta grupa
powinna otrzymać zakaz szczepienia się, nawet jeśli tego pragną.
1
2
3
4
5

Przybywa zaszczepionych – przybywa zakażeń, śmierci, ciężkich chorób, zakrzepicy naczyń mózgowych, płuc,
serca, uszkodzeń bariery krew-mózg, cukrzycy. Po terapii białkami spike, podobnymi do białek lożyska, czyli
jednak depopulacja.
(że się nie da odizolować od metod poszukiwania prawdy)
Autor oświadcza brak konfliktu interesu, a także nikt z zewnątrz nie finansował analizy.
Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough
infections (medrxiv.org)
Od sczeznąć.
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b) Stopniowanie tez. Teza już mniej ogólna, ale ciągle ogólna.
C19 ma cechy
a) grypy, to od strony biologicznej,
zdaniem wirusologów ma
b) cechy broni biologicznej – to od strony geopolitycznej,
ma cechy
c) kapitalistycznej walki o byt i na pewno jest narzędziem „zarabiania” (raczej niezarabiania) na
wstrzykiwaniu.
Po półtora roku już nie ma tu sprzecznych informacji, opinii i ocen co do skutków
rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2. Skąd taki upór przy szczRNA, skoro uczeni wiedzą na 100%,
że jest to fałszywa epidemia, że to trzeba było leczyć od lutego 2020, że szczepionki przeciwko C19
nimi nie są, a nawet, że to nienaukowy mit twierdzić, że szczepionki uratowała ludzi "na przestrzeni
dziejów"…
Po półtora roku od II 2020 dobrze to wiadomo. Więc skąd taki upór? Tylko 1 % osób ma z tego
profity, pozostali trzymają się jakiegoż uporu. Można nie rozumieć czegoś do kwietnia 2020, ale nie
do września 2021. Sugeruje to, że trzeba rozwijać teorie umysłu w kierunku koncepcji M.
Zabierowskiego hipotezy, którą prof. Andrzej Zięba, rektor UJ ocenił na tezę doktorską, że umysł
się składa z nierozpraszalnych fal maksymalnie stabilnych, bez śladów dyssypacji.6
Dziś wiadomo, że osoba zaszczepiona może czuć się dobrze, ale jest ryzyko, że za rok zmiana
funkcjonowania DNA, całej aparatury mitochondrialnej, na skutek wstrzyknięcia szczeRNA,
spowoduje ryzyko silnego osłabienie, niewydolności, po 2-4 latach ryzyko powstania cukrzycy,
udary, miniwylewy. Szkoda, że naród nie może się czuć bezpiecznie z powodu ludzi, którzy nie
uczą się, nie rozumieją szkodliwości maseczek, respiratorów, remdesivirowego leczenia
(i paracetamolowego, polopirynowego), ryzyka na skutek szczepień szczeRNĄ, szkoda, że nie
wszyscy chcą, aby nasze życie wróciło do normy, do śmiałego otwartego leczenia w przychodniach,
a nie tylko w tych prywatnych przychodniach, za pieniądze, bo tam wirus je omijał. Możemy
zapobiegać odsyłając szczepionki i dążyć do powrotu do normalności.

c) Skargi biskupów.
Ograniczenia objęły udział w kultach religijnych i biskupi oskarżali władze o walkę na rzecz
ateizacji; w sklepach czy autobusach ograniczenia nie są aż tak drastyczne. Jednocześnie biskupi
przyjęli decyzje rządu czekania na szczepionkę (raczej a-szczepionkę) z pełnym zrozumieniem,
wydali liczne komunikaty i instrukcje dla proboszczów. Byli też wierni, według których na mszy
lub w kościele nie można się zarazić.
Trzeba odróżniać katolicyzm Jana Pawła II od tego co z Janem Pawłem II robił i zrobił kler.
W r. 2020 i 2021 kler w mediach społecznościowych tłumaczył, że trzeba się szczepić i unikać
mszy świętej (głównie w r. 2020, rzadziej w r. 2021) dla niezarażania – miłości bliźniego. Ale
zarażać prionami i kolcami szczepionek – wolno. – Znamienne są nietrafne wypowiedzi np.
ks. Janusza Chyły, ks. Wojciecha Ziółka ...
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Potem rozwijał tę teorię solitonową.
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Wielu przeciwników komunii św. na rękę 7 uważało, że w kościele nie można się zarazić, ponieważ
Pan Bóg na to nie pozwoli. Jest to przejaw reizacji wiary. Konkretyzmu.
Zachowanie bezpiecznej odległości między osobami vs komunia do ust.

d) Jak trudna jest humanistyka?
Lecz przynajmniej Ł.Warzecha negował (IV 2020) zakaz jazdy rowerem, wejścia do lasu czy parku:
„Polska stoi, ludzie tracą pracę, pieniądze, zdrowie psychiczne od miesiąca – przy niespełna 9 tys.
zakażonych i ustabilizowanej liczbie nowych przypadków. 9 tys. – to jakby dwa Pcimy. Na cały
kraj.” – Ale proreżimowy aparat 8 dowodził, że ta ustabilizowana liczba nowych przypadków jest
skutkiem lockdownu i rosłaby wykładniczo, gdyby nie lockdown. To pokazuje jak trudna jest
humanistyka. Czyli ludzie uwierzyli w taką prezentację, że nie da się leczyć c19, należy czekać na
szczepionkę, która nie jest szczepionką, nie spełnia rygorów badań klinicznych i jest
wstrzykiwaniem RNA. Zwolennicy teorii o pozaziemskim pochodzeniu człowieka winę za obecną
epidemię obarczają UFO, a osoby religijne (?) pandemię przypisują Matce Boskiej, Bogu, który
karze za tęczę. Chociaż to co było od lutego 2020 nie było epidemią to zablokowano przychodnie.
Pojawiło się w kwietniu 2020 wiele mało mądrych rzetelnych i informacyjnych tekstów, które
kopiowały rządowe stereotypowy, niestety często głupi sposób myślenia. Nagle zaczęto pisać, że
szczepionki są eliksirem, a badaczom szczepionek wmawiano, że nie wierzą w lądowania aparatów
na Księżycu, że wierzą, że ziemia była płaska. Do tego dodawano homeopatię, zresztą za min.
zdrowia Radziwiłłem, który wyśmiewał homeopatię z powodu rozcieńczenia.
Cała linia Radziwiłłów, podobnie jak innych, zawsze uważała, że liczy się konkret, trzeba rwać dla
siebie, tyle czerwonego sukna, ile tylko się da. Czyli nie oglądać się na mechanikę kwantów i
Einsteina. Dobrze to opisał Sienkiewicz. Albo inaczej: Technokracja, konkretyzm to cecha
pogańskich barbarzyńców. Liczy się tu i teraz. Korzyść. Jest tak i tak, A i nie-A. Ilse Koch
skazywała więźniów na chłostę, zawieszenie na palu, na tortury. Karano za nieprzywitanie
komendantowej (A) i za powitanie (nie-A). Wszystko zależało od konkretu. Technokrata zmienia
opcję, Ilse Koch od razu się wyparła męża SS-mana, gdy tylko rozpoczął się proces o korupcję.
Komendanta obozu w Buchenwaldzie rozstrzelano (wiosną 1945).
Nikt z funkcjonariuszy koncernowych (rządowych, rządów kapitału) nie podnosił tego, że maski po
sto razy używane – są wylęgarnią patogenów, kondensatem niesterylności, przyczyną niedotlenienia
i chorób mózgu. Że stanowią zagrożenie zdrowotne dla osób je noszących oraz powodują
zwiększone rozsiewanie się koronawirusa. Nieprawdziwa okazała się agitka (IV 2020), że
wprowadzenie maseczek w Czechach tłumiło zarażenia, nie wiemy co wtedy „tłumiło” – chodzi o
manipulowanie testami.

2) Razwiedka modelem zarządzania.
Gdy w kwietniu 2020 rząd narzucał manię noszenia maseczek, to dyrektor wyk. WHO dr Mike
Ryana mówił: „Noszenie masek na masową skalę nie przynosi jakiekolwiek korzyści.
Nieprawidłowe użycie masek wyrządza szkody.” Maski może działają gdy ktoś kicha, kaszle, ale
masowe noszenie masek świadczy o nieodpowiedzialności.
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Przez 1000 lat chrześcijaństwa komunię świętą kładziono na rękę. Biskupi to zalecali w pandemii/plandemii, gdyż
wierny może zakazić dłoń kapłana (kapłan nie dezynfekuje co chwile dłoni) i pozostałe osoby.
Oraz osoby o cechach autystycznych, które potrzebują autorytetu instytucjonalnego i którymi te instytucje sterują,
wykorzystując do tego celu ich autyzm.
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Na Tajwanie (w Korei, III 2020) wszyscy noszą maski (IV 2021), narracja sortu narracji o C19
rządu polskiego ma tam 90 % poparcia, a w Polsce 30 %. 9
Opozycja na Tajwanie i PO w Polsce nie mają odwagi decyzji rządu krytykować (wiosna 2020). Na
Tajwanie wybory się odbyły na początku „epidemii”. Tym różni się Polska od Tajwanu, że
Szumowski powiedział raz prawdę: Maski w ogóle nie pomagają. To był najlepszy komunikat.
Chwilka prawdy.
Dlatego to nie nakaz noszenia maseczek ochronnych np. w Jenie powstrzymywał zachorowania, ale
inna procedura stosowania testów (sposoby, jak cykle pomiaru). Rzekoma skuteczność noszenia
masek, którą ogłaszał (IV 2020) burmistrz Jeny, Thomas Nietsche, a którą reklamowała
matematyczka autyczka 10, odzwierciedlała nieokreśloność w posługiwaniu się testami PCR,
zliczaniem zmarłych, stąd jego i jej apele o „właściwą świadomość” (a nie fałszywą) nie miały
podstaw. Histeryczne nawoływania, że zakrywanie twarzy to nie żadna represja ani realizacja
wytycznych WHO, ani operacja psychologiczna, ale metoda powstrzymania … epidemii.
Już w II 2020 Polska była dobrze poinformowana, przez wirusolog pracownicę wojskowego
laboratorium wirusologicznego dr J. Mikovits, przez neurolog prof. Majewska, przez analityka
medycyny inż. J. Ziębę i in., że szczepionki nie są potrzebne, a C19 można wyleczyć w 1-3 dni.
Konsekwencją błędnie zarządzanej przez rząd walki z pandemią było spowolnienie gospodarki
i wzmożenie śmierci ludzi, upadek wielu firm i ludzi, utrata pracy i sensu życia, źródeł utrzymania,
dochodów, radykalna zmiana „stylu” życia (destrukcja życia), samobójstwa – a symbolem tej
destrukcji był obowiązek noszenia maseczek.
Półinteligentka z dyplomem radośnie powiedziała publicznie (IV 2020), że maska „przy
powszechnym stosowaniu” pozwala jej „czuć się bezpieczną” i „korzystać z tak brakującej nam
ostatnio rekreacji.” Znając pracę z Obserwatorium Astronomicznego Pandemii pt. jerzyzieba.com
myślałem, że jestem w cyrku. Nie mogłem początkowo się nadziwić. – Bo „dzięki masce”, ona
„może wyjść z domu” i „czymś innym jest wyjście na spacer z domu nawet w maseczce, a czym
innym spacer w mieszkaniu”. Ta autyczka kopiowała terrorystyczną informację, że noszenie
maseczek przez wszystkich sprawia, że „prawdopodobieństwo zarażenia się od chorego
bezobjawowo na wirusa C19 spada” do „zaledwie 1,5 procenta”. Cechą autyzmu jest potrzeba
poszukiwania autorytetu.
Rząd odrzucał polski geniusz i zamiast słuchać się polskiego geniuszu, argumentował, że tak robią
Koreańczycy… W kwietniu 2020 argumentowano tak samo odnośnie masek, jak IV 2021 odnośnie
do szczepień: „przeciw rządowi protestują samolubni, przejawiają oni egoizm” – tak mówił rząd
i kler. „Działają przeciw sobie, bo dzięki maskom na usta i nos (a za rok szczepieniom) szybciej
uporamy się z epidemią, lockdownami. Unikanie masek (p;otem szczepień) to egocentryzm”.
Zdania te (IV 2020) wynikały z autystycznego kopiowania nie weryfikowanych zdań podawanych
w telewizji rządowej i antyrządowej (TVN): Ludzie o skłonnościach do autyzmu rządowe
wiadomości z telewizji (TVP, TVN) biorą za fakty, protestujących mają za rozkapryszone dzieci,
a nawet mówiono o … Stalinie, który kazał rozstrzelać posłańca przynoszącego złe informacje – tu
o rzekomo faktycznej pandemii (której istnienie implikuje noszenie masek, a od grudnia 2020 –
szczepienie przeciw c19). Kto oprotestuje głupotę, ten uprawia spiskowe teorie.
9 http://www.aptekarzpolski.pl/2020/04/maseczki-ochronne-czy-sa-skuteczne-w-czasie-epidemii/
10 Cechy te posiada Merkel, psychiatrzy niemieccy długo się zastanawiali, dlaczego Niemcom zgotowała taki los.
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Autyk wierzy chętniej niezweryfikowanym oficjalnym informacjom, przejawia upór. Często chce
dyskredytować tych, których obciążyć winą protestowania, aby wyładować swoją złość.
Mówiono, w kwietniu 2020: W Czechach 662 zakażonych i 19 śmierci 11 (zawsze stosowano termin
zgon) przypada na milion mieszkańców, a w Polsce 269 i 11 śmierci. Owe maseczki były w
Czechach szybciej stosowane niż w Polsce. A w Polsce do marca/kwietnia praktycznie nie było
wyczekiwanych (dzięki histerii kowidowej w mediach) maseczek, w grudniu 2019 płacono 10 zł za
50 maseczek chirurgicznych, a w połowie marca za jedną.
W kwietniu 2020 w Szwecji jest 5,9 razy więcej zarażonych niż w Polsce, 17,5 razy więcej
zmarłych (epidemic-stats.com). To może oznaczać wszystko – Szwecja jest krajem o skłonnościach
eutanazyjnych. W Szwecji stosowano więcej PCR, czyli zdrowych nazywano chorującymi
bezobjawowo, ponieważ test PCR dawał wynik istnienia choroby, której nie było. To była
koncepcja walki z pandemią bez masek. W Polsce była koncepcja lockdownu.
Szwecja to kraj bezpruderyjnego protestanckiego rozumienia świata, głodu seksualnego, heurystyki
tu i teraz. Przewlekle umierających starszych ludzi w Szwecji nigdy nie ceniono. Szwecja zaliczała
od razu, z automatu (szpitalnego), wszystkich zmarłych do ofiar c19, a w Polsce lekarze tego uczyli
się z oporami, co zaniżało statystyki śmierci (tzw. zgonów). – Kłamstwo na kłamstwie. Zależnie od
celu raz się podaje, że ryzyko cięższego przebiegu zakażenia c19 jest większe u starszych niż
u ludzi młodych i zdrowych, a potem, że młodzi, zdrowi nosiciele wirusa, nagle już chorują.
W Szwecji „argumentowano” ludzie młodzi mogą bez masek nabyć odporność.
IV 2020: Autycy wierzą w instytucję. Bez dyrektora nie chcą żyć. Nazywali przeciwników noszenia
masek – płaskoziemcami. (Weronika F., 12). – Zaprzeczają wiedzy naukowej, którą ma premier,
prezes, prezydent, rząd, firma, instytucja. Jest jednak odwrotnie. To płaskoziemcy są zwolennikami
noszenia tych maseczek. Johan Giesecke, doradca WHO, przez 10 lat szef zespołu badaczy
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, jeden z najwybitniejszych
współczesnych epidemiologów na pytanie o nakaz noszenia maseczek mówi (III/IV 2020), że
maseczki nie mają znaczenia w walce z pandemią. III/IV 2020: Podawano nagminnie, chyba za
Anglią i Szwecją, że odporność stadna wymaga zachorowania 70% czy może 80 % owego stada.
W tym czasie szczep się wycofuje i wtedy trzeba zachorować na nowa postać COVD-19. Rząd
zarządzał wedle modelu razwiedki – robimy bez badań. Razwiedkę stosował rząd angielski, dążąc
do osiągnięcia tzw. odporności stadnej, ale potem widać było dezorientację i cofanie zarządzeń.
IV 2020: Powstały dwie wyraźne „szkoły”. Rządowa i że pandemia to wymysł, spisek nieleczenia
cięższej grypy, że śmiertelność mieści się w normie, a na skutek zablokowania przychodni
(wadliwego zarządzania służbą zdrowia) za parę miesięcy ludzie będą umierać na raka, że lekarze
za przyczynę zgonów wpisują COVID 19, aby zarobić (a nie dlatego, że taka moda).

3) Sztuczność i razwiedkowość zarządzania.
Rząd dowodził, że na C19 nie ma leków. Nikt w Polsce nie wątpił, że choroba istnieje, ma
konkretną przyczynę wirusa, różne mało charakterystyczne objawy, a na skutek nieleczenia –
obrazy rtg zniszczenia płuc. Ale w żadnym razie choroba nie miała charakteru epidemii, bo chociaż
11 Wszystkie te „dane” były zakłamane.
12 WHO nie zaleca (III/IV 2020) osobom zdrowym noszenia maseczek. Agnes Wold, profesor mikrobiologii
(IV 2020) odrzuca noszenie masek. IV 2020, telewizja w Szwecji informuje: „Używanie masek nie daje żadnego
efektu i maski przed niczym nie zabezpieczają”. W drugiej połowie IV 2020 nakaz wprowadzono w Polsce, w
Czechach, Bośni, ale w zimnej Estonii jeszcze nie.
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łatwo przenosi się z człowieka na człowieka, jak zwykle grypa, to jednak można ja wyleczyć w 1-3
dni.
Nieleczenie zaś powoduje gwałtowny przyrost zachorowań. Śmiertelność jest minimalna, może
nawet jak przy zwykłej grypie. Straszono ludzi wpisując śmierć jako spowodowaną przez C19 –
z chorobami towarzyszącymi dodawano – najczęściej z cukrzycą czy wadami serca.
Sztuczność i razwiedkowość zarządzania spowodowała poszukiwania wyjaśnienia. Tych, którzy
chcieli to wyjaśnić nazwano wyznawcami spiskowych teorii. Że niby nie można „wciągnąć
w spisek” fikcyjnej pandemii tysięcy lekarzy, prawników, dziennikarzy, profesorów i naukowców
z 200 krajów, a więc on nie istnieje. Argumentowano, że nie da się ogłupić liderów takich państw
jak USA, Anglia, Francja, Włochy, Rosja, Taiwan, Iran itd., że nie można ich mieć za
nierozgarniętych głupców, podejmujących decyzje kosztujące biliony. A jednak, a jednak. I to jest
ten problem.
Złowrogi Jerzy Zięba od lutego 2020 informował, żeby FDA nie wierzyć, ponieważ to organizacja
rynkowa, poddana mechanizmom rynkowym – dziwne, że rząd 13 przeciwny mechanizmom
rynkowym tego nie zauważył. Autor astronomicznego katalogu pt. jerzzieba.com podaje od II 2020
co trzeba podawać na C19, a w tym podaje prawdę o szczepieniach i PCR. A skąd wiemy, że to
prawda. Może jednak to rząd ma rację? Na to nie ma sposobu. Autyzm polega na tym, że idzie za
szyldem, zmienia się to dopiero w wieku cesarskim, po 72 r.ż.
Złowrogi autor petycji do prezydenta, premiera, prezesa ogłaszał w lutym (!) swój plan uczynienia
z Polski zielonej wyspy bez jednej śmierci z powodu C19, ogłaszał, że jest inaczej, aniżeli podają
media rządowe i antyrządowe TVN.
Informował, że wykrywania koronawirusa z Wuhan (choroby COVID-19) to zagadnienie naukowe,
a nie medialne, że to nie podlega logice medialnej, że heurystyka konkretyzmu jest bezsilna. –
Typowa dla autyczek – tu się może nie stosować, ba!, i się nie stosuje – dowodził. Czyli że PCR nie
mógł być opracowany na rzeczywistych próbkach chińskiego wirusa, skoro go nikt fizycznie nie
dostrzegł ! Nie zsekwencjonował. Czyli materiał genetyczny wirusa Sars C2 nie był znany przy
skalowaniu. A jaki był wykorzystany? To wiedzą tylko pracownicy laboratoriów. Na pewno
jakiegoś wirusa grypopodobnego – czemu matematyczka autyczka będzie zaprzeczać, bo to nie jest
choroba grypopodobna. A skąd wie nasza modelowa autyczka? Autyzm pracuje na zasadach
solitonowych. 14
Pomijając ludzi instytucji, szyldów (tzw. liderów), to skąd takie postawy biorą się świecie? – Tego
nikt nie wie. Zaufania ludzi do szyldu może trwać parę dni i nie przy tak absurdalnym tłumaczeniu,
jawnie irracjonalnym. Dla zwykłych ludzi oficjalne zakłamane dane są bardziej cenne. Teoria
spiskowa jest zawsze mniej wiarygodna niż oficjalne dane. Już jednak od połowy kwietnia ponad
połowa mijanych osób nie miała na ulicy masek wcale, albo zsuwa je pod brodę, aby – jak narzeka
autyczka – bez przeszkód „jeść na dworze, palić, popijać piwko, rozmawiać przez telefon, uprawiać
jogging lub pędzić na rowerze. Nie pomaga zwracanie uwagi. Skrajny egoizm, brak
odpowiedzialności za wspólnotę, a przede wszystkim całkowite niezrozumienie rządowych
ograniczeń. Bardzo się boję, że przez nich nie wyjdziemy z lockdownu, a kto bez maski ten
przeciwko PiS”.
13 Od 16 XI 2015.
14 Pierwszy na to wskazał M. Zabierowski. Praca na Wydz. Mat.Fiz.Chem UJ. Zasada fal solitonowych wyjaśnia
stanowiska osób nieperswazyjnych (upartych). Psychiatrzy niemieccy do dziś głowią się, dlaczego Merkel zrobiła
na perłowo Niemki. – Policja w Kolonii nie przyjmowała zgłoszeń o gwałtach na Niemkach. Trudno to wyjaśniać
nienawiścią Merkel do Niemek, prawda?
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„Ale właśnie dlatego, że mamy te ograniczenia i gospodarka stoi, ofiary są mierzone zaledwie
Pcimami.” – Odpowiedział Piotr Barełkowski – jakże niecelnie, ponieważ od lutego 2020 geniusze
polscy, spoza opcji kapitalistycznej (kapitału opcji pro-rokefelerowej 15 itd.), czyli rządowej 16,
dowodzili, że liczba zakażeń jest ewidentnie fałszywa. Okazało się, że noszenie maseczek nie ma
sensu, zwłaszcza, gdy wszyscy (a nie kaszlący) są do tego zmuszani, że generuje choroby,
osłabienie myślenia rządu. Maseczki powinni nosić kaszlący oraz zaszczepieni. – Zaszczepieni, jak
informuje J. Zięba, źle wpływają na zdrowych: „Otrzymuję informacje, że zaszczepieni,
przebywający obok niezaszczepionych źle wpływają na niezaszczepionych.”
Rząd podał interpretację odwrotną – wszyscy mają nosić maski, a lud to krytykował. W ogóle
krytyka działania służb sanitarnych i nałożonych restrykcji wiosna 2020 była kluczem do
opanowania pandemii, ale rząd z tej krytyki nie skorzystał. Zamknięcie parków, lasów, zakaz
spacerowania, biwakowania... (VIII 2021: Francuzi ze złości biwakują na ulicach Paryża, pod
kawiarniami, ponieważ nie są wpuszczani do środka, a może i nie wypada już korzystać z wygód).
Rząd nie lansował programów edukacyjnych i nie skasował od II 2020 programów rozrywkowych
– a uzyskałby niezbędne godziny na edukowanie.
W r. 2020 niejeden mądrala (np. T. Terlikowski) zaczął opowiadać, że „Teorie, wedle których winę
za koronawirusa ponoszą WHO, 5G, Bill Gates czy szczepionkowcy, to smutny przykład, jak
potrzeba zracjonalizowania nieprzywidywalności świata prowadzi na manowce”. – Nie zauważył,
że tylko krokodyle nie potrzebują racjonalizować, one po prostu czekają na antylopę, aż będą mogły
ja zjeść i znowu po prostu czekać. Mózg gadzi nie potrzebuje

4) Dalsze konsekwencje razwiedkowego zarządzania.
Brytyjczycy podpalają (wiosna 2020) nadajniki 5G, sądzą, że 5G może wykorzystywać histerię
COVID-19. Prawicowi wierni (wierni w kapitalizm) oburzali się na podejrzenia i oświadczenia
lewicy (ludu, ludzi), że Bill Gates i koncerny farmaceutyczne prowadzą kampanię dezinformacyjną.
Internauci zaatakowali ministra Łukasza Szumowskiego, który oświadczył, że najbezpieczniejszy
termin na wybory byłby za dwa lata, „gdy już będzie szczepionka przeciw SARS-Cov-2
i większość społeczeństwa będzie odporna na zakażenie koronawirusem.” Wyśmiewali maseczki,
szczepionki. Niektórzy księża informowali, że szczepionki to toksyna. Głupiec, płaskoziemiec –
strofował księży ks. Marek Lis, który nie bierze pod uwage, że a) lepszą odporność mają
ozdrowieńcy niż zaszczepieni, b) ponadto najlepiej sam człowiek wie jaką ma odporność na c19,
oraz jaką może ją mieć jeśli zadba o odporność, z pomoca np. państwa, c) sam może zważyć (tzw.
wybór) między lepszą odpornością naturalną a gorszą poszczepienną oraz d) czy jest ozdrowieńcem
czy nie, a także e) wybrać (zważyć) między ryzykiem c19 a powikłaniami po szczepieniu, w tym
cukrzyca, Alzheimer, choroba wściekłych krów, choroby na skutek zniszczenia bariery krew-mózg.
W internetowej sondzie (IV 2020) na Twitterze (2 tys. młodziaków) na pytanie, czy szczepionka na
koronawirusa powinna być obowiązkowa, aż 2/3 odpowiedziało NIE. Naród od września 2020 już
otwarcie posądza rząd o celowe ukrywanie prawdy, fałszowanie danych. Nie zabrakło umysłów
autystycznych, raczej klasy rzeczniczek czegoś tam, ogłaszających, że to rząd mówi prawdę, a nie
15 Na polecenie GRU T. W. Wolski powtórzył manewr domów szlacheckich. Potoccy zaproponowali Fryderykowi
rozbiór Polski. T. W. Wolski pojechał do N. Y. i tam zaproponował rozbiór. Wg Andrzeja Gwiazdy (16-26 IV 2016)
powiedziano mu w Waszyngtonie, że trudnością dla USA (a jeśli nie USA, bo może ktoś tego nie chce słyszeć, to
prawicy) są moce produkcyjne oraz pracowitość narodu polskiego i wobec tego trzeba ten układ produkcyjny
zdementować.
16 Mówi się o kapitale miary kręgu Gatesa.
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opozycja17, że krytycy rządu rzucają oszczerstwa o ukrywanie prawdziwych danych przez polskiego
ministra zdrowia. W sondażu Estymatora dla tygodnika „Do Rzeczy” na pytanie „Jak ocenia
Pan/Pani decyzję rządu o obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa (np. maseczką) w miejscach
publicznych, „dobrze” odpowiedziało 75,6 proc., „ani dobrze, ani źle” – 16,6 proc., a „źle” – 7,8
proc. To wskazuje na znaczne intuicyjne zdolności do prawidłowej oceny rzeczywistości. 2/3 –
szczepienia nie, ale ponad 2/3 – maseczki niech będą. Warto więc ufać mózgowi ludowemu,
intuicyjnemu.

5) Technokratyzm jako kontra wobec interdyscyplinarności. Szersze spojrzenie na to,
co skatalogowano od II 2020.
Technokratyzm to kontra (heurystyka zarzutów bez argumentacji) wobec myślenia
interdyscyplinarnego (1), a komentarze reprezentantów mózgu gadziego (za polską antropologią 18
– jego przeciwieństwem jest mózg zwany potencjałem ludzkim) wydają się błędnie twierdzić
(sugerować), iż konkretyzm III RP i życie według regulaminów nie przestało być aktualne (2).
- Konkretyzm i regulaminy pokazały swoją bezsiłę. Emigracja, redukcja PKB do 14.5 %,
depopulacja. Konkretyzm, owa próba wciśnięcia życia w szablon regulaminowy zbankrutował,
przestał być aktualny (ad 2).
Po 32 latach od usunięcia (przez polski oddział Smierszy) języka JPII/JPS (nie tylko stoczniowców)
okazuje się, że oczekiwane zbawienie z wypełniania regulaminów i zasady wolnego rynku 19 było
iluzją. Po 32 latach widać, że w III RP zabrakło prawa do ekspresji ludzkiego geniuszu
teoretycznego, tego, czego prawnicy w swej masie nie rozumieją, prawa do ekspresji
wielkoformatowej humanistyki zdolnej do uściślania faktów, zdarzeń i do uściślania nauk ścisłych.

17 Od r. 2015 istnieją dwie opozycje – PO, nazywana prawicą, albo lewicą (to znak, że warto pracować nad językiem),
antypolska, proniemiecka oraz patriotyczna anty-PIS-PO, czyli ludzie, którzy z braku laku przystali do UPR. Z
braku zdolności.
18 Por. Kosmos-Logos t. 1-6, Pec. Man, t. pod kierunkiem A. Wiercińskiego.
19 Z wypełniania regulaminów i zasady wolnego rynku (przecinania einsteinowskich linii świata) skonstruowała
prawica system kopiujący, kapitalizm. – System, którego modelem jest kinetyka, a która jest modelem chaosu,
owego z chaosu porządek.
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