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.2.
1) Tak działa mózg gadzi.
Rząd zamiast edukować od II 2020 o odporności – zalecał zamykanie przychodni i czekanie (od II
2020) na ew. szczepionki na koronawirusa, więc ludzie ulegli narracji: „Łatwiej jest uwierzyć
w kłamstwo usłyszane tysiąckroć, niż w raz usłyszaną prawdę” (Abraham Lincoln). Mózg
społeczny oddziaływa na mózg jednostki i go przytłacza – jednostka chce kopiować, dostosować
się. Genom społeczny to w ¾ kopiowanie X, w tym populowanie, ale tylko ¼ puli to dyspozycje do
twórczości odkrywania, twórczości teoretyzowania, twórczości tworzenia metafizyk.
Jaka jest prawda o COVID-19? – prawdę poznaje tylko umysł albo wirusologa albo metodologa.
W istocie nie istnieją nagie fakty poza teorią, interpretacją, humanistyką, czyli metafizyką
szczegółową, a więc dyspozycją (metodą) do uściślania nauk ścisłych. Każdy skonstruuje sobie
własną opinię, ponieważ ma jakąś intuicję, tzw. mózg potencjału ludzkiego.
Wszystkie dane (fakty od II 2020) dotyczące liczby zachorowań wymagały teorii, metafizyki
szczegółowej. Można mieć wirusa (zakażenie) i nie chorować, nie istnieją choroby bezobjawowe,
a jeśli istnieją, to nie są one wyrażalne w kategoriach zdań profesorów koncernowych od II 2020
i chodzi w nich o coś zupełnie innego niż to wypowiadał rząd, ministerstwo zdrowia itd.
Wszystkie decyzje rządu są sprzeczne z Konstytucją, są wojtyłowsko nielegalne i nie wiadomo (?)
czemu służą. A właściwie … wiadomo – anty-popiełuszkowej redukcji populacji przez
„wyszczepienie” populacji (likwidacja źródeł utrzymania rodzin). Skorumpowanych uczonych jest
1 %, reszta nie ma wiedzy.
2) Wnioski, czyli jak prawica, czyli rządy kapitału od r. 1989, jest antykopernikańska?
Być może wszystko to, co to jest tu napisane jest zbyt trudne i trzeba powtarzać. – Dlaczego jest
trudne? To kwestia języka. GRU zniszczyło język systemu społ.ekon. JPII/JPS, jedynego
prawdziwego w XX wieku; tak zniszczyło, że od r. 1989 ludzie posługują się terminami, których
nie rozumieją. Obniżenie poziomu nauczania sprzed r. 1989 nazywają podwyższeniem. Trudno
sobie nawet wyobrazić, w jaki sposób można tak nisko upaść, wręcz zgłupieć, aby prace
dyplomowe magisterskie były – po roku 1989 – na poziomie prac maturalnych
sprzed r. 1989. 1
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Nie może się temu nadziwić Komendant K. Waksmundzki.
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Od czasu wprowadzenia kapitalizmu następuje stopniowe zmniejszenie inteligencji
w porównaniu do epoki Gierka i Wyszyńskiego, w ogóle sprzed r. 1989.
Lewica to inny przykład. Słowo lewica pojawia się dziennie setki razy, a kontekst lewica (kluczowy
dla rozumienia rzeczywistości 2) – milion razy. Jak więc naród może poprawnie myśleć
używając niepoprawnie miliony razy ten zasadniczy termin?
Prawica lubi konkrety, tak jak małe dziecko. To świadczy o niedorozwoju mózgu. (Tego
niedorozwoju mózgu nikt nie widzi, tak jak nie widzi pandemicznego hiperkłamstwa od lutego
2020. 3 ) – O półinteligencji. Rząd nie jest lewicowy, dowodem jest jego technokratyzm, brak
metodologii nauk, wszelkie podobieństwo do ograniczonego działania policjanta, murarza.
Całe zarządzanie „pandemią”, od lutego 2020, jest prawicowe, a nie lewicowe.

3) Prawica, technokratyzm, problemy i heroizm prawicy.
Prawica generuje problemy, a następnie je heroicznie rozwiązuje. Z marnym skutkiem, ponieważ
nie posiada odpowiedniego języka. Prawicowy (musimy od czegoś zacząć) rząd’2015 chciał być
kopernikański, lewicowy, ale nie zdołał, jego legendę i przesłanie zniszczyło proste luterańskie
rozumowanie narzucone przez sow.gen. Cz. Kiszczaka, czyli polskiego oddziału Smierszy, od
r. 2015 kieruje się prawicowym (czyli bez funkcji) a-Kopernikowskim patriotyzmem i popadł
w konflikt z własnymi patriotycznymi wyborcami, czyli z perspektywą patriotyzmu klasy
Leibnizowskiej, a zatem ludzi bez chęci nakradzenia się. Tacy są. Może 1 %, ale tylko w puli ¼
społecznego genotypu kontra ¾ genotypu dostosowawczego.
W porównaniu do okresu 2015-2018 od ok. r. 2019 wzmocniło się zarządzanie typowo prawicowe,
czyli autystyczne – typowe dla mózgu niedorozwiniętego. Zamiast z tym walczyć, to nikt
w rządzie, parlamencie, ministerstwach tego nie dostrzegł.
To zarządzanie już tylko (od r. 2021) przekupuje ludzi z trójką i czwórką dzieci, czyli lewicowe
rodziny, wielodzietne, zresztą niewrażliwe na prawicowe przekupstwa. To są rodziny
wydziedziczonych z 1. posiadania środków produkcji i z 2. własności posiadania infrastruktur
prozdrowotnych, prożyciowych, prorodzinnych, a 500 + kosztem niepowracania do polityki GierkaWyszyńskiego to nie jest żaden argument dla lewicowego (wielko-pracowniczego) elektoratu
i dlatego PiS nie ma poparcia nawet w rodzinach. Jest fizyka i jest fizyka pól torsyjnych. Elektron
ma spin, ale ten wykonuje ruchy drżące, niedetektowalne w planie fizyki.
Lewica szanuje życie, pracę, obiektywne, a prawica św. kapitał, rządy kapitału, materię,
subiektywne, konkret. To konkret jest subiektywny. Obiektywne jest życie, duch – na tym polega
fizyka stawania się.
Naród jest zdezorientowany, w lipcu 2021 partia J. Kaczyńskiego ma tyle w sondażach ile partia
jawnych zaprzańców. Wniosek? – lewica nie ma swej reprezentacji, ani tu, ani tu. – PiS chciałby
być lewicą, ale nie potrafi. Żadną lewicą nie jest SLD, Kwaśniewski, Wiosna, Biedroń, a Leszek
Miller, odkąd spadł z nieba, boi się nawet słówko prawdy powiedzieć.
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Brak poprawnego języka owocuje, że ludzie nie zorientowali się w celach zarządzania’ 2020.
Nieprzypadkowo wybitni lekarze wiążą kapitalizm ze skłonnością do autyzmu, por. prace R. Klimka i chyba jedną
R. Tadeusiewicza.
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Od r. 1989 politolodzy, historycy, prawnicy utworzyli – de facto – oazę myślenia epikurejskiego,
czyli prawicowego. To są ludzie o mentalności murarzy. Konkretyści. Ludzie dla szlachty (prawicy)
to tylko części składowe folwarku, jak zwierzęta, zboże. Na to nikt w systemie GierkaWyszyńskiego 4 się nie godzi.
Lewica to powszechność – Leibnize, Kopernicy, generały Bemy, Ciołkowscy. Ludzie genialni.
Prawica zaś to hedoniści, to ludzie skupieni na sobie. Leibniz? – Jest to rozwiązanie Enigmatu
J. Kaczyńskiego („ Polska potrzebuje bardziej ludzi uczciwych niż genialnych”). J. Kaczyński
sformułował Enigmat, ale nie podał rozwiązania. A może go znalazł, ale go ukrył.
Koncepcje historyka Andrzeja Nowaka z Krakowa to lewica. Nazywanie lewicą opcji D. Tuska to
był od 15 X 2015 kompletny nonsens – nieprzypadkowo Tusk chce (VII 2021) koalicji z UPR,
Korwinem. Tusk kombinuje jak koń pod górkę.

4) L.Kaczyńskiego: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się degenerować”.
W rozumieniu lewicy, czyli kopernikanizmu, historia Polski jest niezwykła, prawica zaś ją
dekonstruuje, segmentuje. – To typowe dla prawicy – dekonstrukcja. Proszę tu mieć w pamięci
L.Kaczyńskiego: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się degenerować”. Kontynuacją jest Enigmat
J. Kaczyńskiego: „Polska potrzebuje bardziej uczciwych niż genialnych”. Oprócz J. Kaczyńskiego
i kilka osób w świecie, spoza PiS, nikt nie rozumie tego co powiedział J. Kaczyński.5
J. Kaczyński oscyluje między lewicą a prawicą. A może nie, może nie ma cech prawicowych? Może
musi kopiować wypowiedzi i decyzje samozwańczej prawicy, która rozumuje przez redukcję: im
mniej ludzi, tym lepiej. Tak rozumuje prawica, właściciele majątków, życie zwykłego Kowalskiego
nie ma dla nich żadnego znaczenia. Nie wiem dlaczego zdecydował się firmować kopiowanie z
Zachodu fikcji zarządzania pandemicznego, na bazie sfingowanych obrazków spod Mediolanu...
Przejawem niewolnictwa jest cenzurowanie prawdy na temat C19 przez „technologie”. Są one
wcieleniem sprzedajnych ludzi z PZPR oraz „komitetów” uczelnianych w III RP, które usuwały
jakąkolwiek krytykę kapitalizmu, ponieważ przybyło aut i szynki (z napalmem).
Zamiast zarządzania naukowego, epidemiologicznego prezes PiS poddał się komercji,
marketingowi, a nawet propagandzie politycznej. Może z powodu, że zachodnia? A może nie?
Doktor Zbigniew Hałat dobrze ocenił histerię związaną z koronawirusem. 2020-2021: Chorzy
w karetce czekają na wynik testu (który nie jest testem) i z powodu zwłoki umierają na zawał serca
albo udar mózgu. Sprawdzanie szczepionek i leku trwa kilka – kilkanaście lat. Nieszczęśliwe są
horbanowskie zapewnienia, że preparat nieszczęśliwie zwany szczepionką jest przebadany,
bezpieczny, dlatego uczciwi lekarze te (anty)szczepionki nazywają preparatem terapii genowej
(a nie szczepionkami).
Poglądy horbanowskie (TVP, TVN, X-XII 2020), że technikę wytwarzania „leków” na bazie RNA
stosuje się od kilkunastu lat są wadliwe. „Leki” takie stosowano w leczeniu nowotworów
złośliwych, ale z całkowitym fiaskiem. Nadużyciem intelektualnym, moralnym, medycznym jest
przerzucenie tych intelektualnych złogów, tego zaangażowania kapitału (techniki) na szczepienia
4
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Ks. Teodor Ostrowski: „Poddani na roli osiadli i pańszczyznę odbywający, nie tylko sami, ale i z potomstwem
swym są własnością dziedzica, tak że ich darować, sprzedać, na inną rolę lub wieś przenieść ma wolne prawo.” Za
K. Janicki „ Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa”, Wyd.Poznańskie, 2021.
J. Kaczyński chciał powiedzieć, że jego Enigmat wskazuje, że rozwiązaniem jest Leibniz. – A widział kto, aby
Kopernik chciał się nakraść? Nie powiedział tego jawnie. Może inaczej, o tym co chciałby powiedzieć: Na tym
polega różnica między Kopernikami a Potockimi: „Wraz z bydłem inwentaryzuje się katolików kmieci, wszystkich
począwszy od żony do dzieci” – Wacław Potocki.
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przeciwko jednemu z wirusów grypy Covid-19, najpierw nie leczonej. A potem pokazuje się, że
pacjent jest pod respiratorem i umiera. SzczeRNA („szczepionka” na C19) ma doprowadzić do
zmiany działania genów człowieka, do tzw. ekspresji genów człowieka, który będzie wytwarzał
antygen podobny do kolca SARS-CoV-2.
Nie jest to potrzebne, udowodniono klinicznie, że szczepienie do 65 r.ż. jest całkowicie, w 100% !,
zbędne 6, a tym bardziej powyżej 65 lat, a więc prawda jest kompletnie inna, niż to przedstawia rząd
od lutego 2020, np. w wypowiedziach horbanowskich o potrzebie (cytuję mejle hakerskie:
„wyszczepienia staruchów”) są zmyśleniem.
Śmierć lekarze nadmiarową wliczają do kowid, zakażonych umiera około 0,15, góra 0,2%, być
może umiera tylko 0.1 %, z badań klinicznych wynika, że na SARS-CoV-2 umiera 0.005 % po 65
r.ż., a przed 65 r.ż. powinno być mniej… 7 Śmierć z wirusem nie oznacza z powodu wirusa,
tymczasem PCR „wykazuje” wirusa i szpital klasyfikuje śmierć z powodu kowidu. Korzyści ze
szczeRNA u osób powyżej 65 r.ż. są zerowe, a wszystkie badania kliniczne przeczą wypowiedziom
profesorom koncernowym (rządowym) o korzyściach, każda wypowiedź od lutego 2020 do lata
2021.

5) Przestawienie działania genów zwane ekspresją genów narusza zasady Stwórcy i
materializmu.
To przestawienie działania genów zwane ekspresją genów narusza zasady 1. Stwórcy, religijne,
2. ewolucjonizmu, czyli światopoglądu naukowego, takiego, który z założenia nie tłumaczy świata
w kategoriach religijnych, tylko materialistycznych.
W tej (anty)szczepionce znajduje się molekuła PEG znana z reakcji alergicznych. W grudniu 2020
profesor Thomas Clark podał, że te alergie (zawały itd.) uniemożliwiły codzienne czynności lub
pracę u 3.5 tys. osób na 100 tys. zaszczepionych.
Rząd w Polsce zabronił od połowy marca 2020 leczenia ludzi hydroksychlorochiną. A co w tym
dziwnego – tak jest w panprusizmie.
Zabronił leczenia amantadyną, którą wyleczono wiceministra. Wszelkie wywiady na ten temat z
Polsatu znikały z internetu, a zwłaszcza na Facebooku po kilku dniach; blokowano konta po to, aby
ludzie nie mogli się wypowiadać. Czy moża uznać, że przypadkowo?
Prawicowe myślenie narzucone od r. 1989 przez sow.gen. Cz. Kiszczaka atakuje historyka Andrzeja
Nowaka, ponieważ jego prace w ogóle nie pasują do tego, czego się nauczyło społeczeństwo
z wykładni historii po r. 1989.
Przejawem prawicowego myślenia jest teza premiera (VII 2021, znaleziona przez hakerów), że
dzieci nie ma, ponieważ rząd blokował … wesela. Lewica nie sprowadza dzieci do
ceremonii. Konkretyzm tak. Tak mysli technokracja.
Prawica poddaje się propagandzie z zewnątrz (maseczki, lockdowny, remdesivir), lewicowe
myślenie zaś krytykuje lockdowny. Prawica ukrywa rolę posiadaczy (kapitału, własności, zysku,
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„Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”, tom 1-4; ludzie powyżej 65 r.ż. w ogóle nie umierają na
Covid-19. Pisowania COVID zamiast covid (kowid) ma cechy maskowania przemocy: piszemy grypa, a nie
GRYPA.
Por. wypowiedzi prof. Sucharita Bhakdiego (RFN).
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szlachty) w rozbiorach i roznoszeniu kiły oraz reizację stosunków społecznych, tzn.
przehandlowanie – na rzecz szlachty rozbiorczej – milionów Polaków.
Na stanowiskach poselskich usytuowano mózgi prawicowe, ale ci, którzy odmówili WSW
współpracy z WSW, czyli pół-Leibnize to już lewica. Jeżeli SB zwróciło się o współpracę, to wtedy
każdy mógł odmówić. Nie było przymusu. SB, WSW, WSI odmawiali ludzie o znacznym rozwoju
intelektualnym (poloniści, inżynierowie 8, astrofizycy 9, fizycy 10, matematycy) potencjału ludzkiego
11
, wielkim wojtyłowskim 12 poczuciu etyczności i społecznej moralności.
Koncerny, respiratory, lockdowny, remdesivir to prawica, a nie lewica, ponieważ to są działania
1. zysku, 2. eliminujące ludzi. – Zysku oczywiscie rozumianego w sensie kwantyfikacji
egzystencjalnej, a nie kopernikańskiej, w sensie zysku rozumianego lokalistycznie, a nie
całościowo, narodowo, społecznie, czyli popiełuszkowo.
Jerzy Popiełuszko nie był przedstawicielem myślenia prawicowego, osaczającego (ekskluzywnego),
ale prospołecznego, czyli lewicowego – nie da się w mówieniu o lewicy uniknąć tej pierwszej
najważniejszej fundamentalnej społecznej charakterystyki. To, że po r. 1989 jest to odkrywcze
stwierdzenie najlepiej świadczy o tym, na czym polega całkowicie nowy język narzucony przez
GRU, nazywany PRL’bis. W najlepszym przypadku kapitalizm nazywano (przezywano) komuną,
socjalizmem, PRL’em bis, komunizmem, sowietyzmem i od r. 1989 nie dokonano żadnej analizy,
syntezy. 13
Był przeciwnikiem Jaruzelskiego, Kiszczaka, komisarzy wojennych. Rząd prawicowy jest pyszny,
więc nie potrzebuje uwagi, namysłu, stutomowego studiowania. Lewicowe są owe złowrogie dla
prawicowego rządu Astronomiczne Katalogi rad, danych i metod oraz ulepszeń typu
„jerzyzieba.com”. Prawicowy rząd (lewicowego nie ma od r. 1989)
lansuje szczepionki.
Wybitni badacze demaskują fałsz wszystkich zdań na temat C19, ponieważ dążą do ludzi, a nie do
zysku; do prawdy, a nie do hedonizmu. Oni są lewicą. Simon, Horban, Gut to prawica. Dążą do
korzyści. Leibniz, Kopernik, Bem, Ciołkowski, Kościuszko to lewica. Szlachta, która uprowadzała
chłopów z obozu wojskowego pod Połańcem to prawica.
Dane z wyborów prezydenckich w USA usuwała prawica, lud tego nie robił. Donald Trump
„przegrał” na skutek knowań prawicy, a nie lewicy, czyli pracowników.
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Przykładowo współpracy z WSW odmówił wielki inżynier Marek Celejewski. To byłaby nieprawda gdyby
powiedzieć, że to społeczeństwo nie chciałoby poznać bohaterów.
A. Wolszczan się tłumaczył, że nikomu nie szkodził. Z punktu widzenia potencjału ludzkiego (antrolopologiczna
nazwa mózgu przeciwnego do mózgu gadziego, znanego w antropologii) jest to bardzo naiwne tłumaczenie.
Współpracy odmówił Józef Wysocki, profesor w Instytucie Fizyki.
To nazwa antropologiczna mózgu, który nie szuka zysku, prostej konaktenacji (zagrabienia, przejęcia)
To prawda, że w towarzystwie Jana Pawła II nie brakuje faktów historycznych (por. media 2006), że nie brakowało
informatorów służb, np. T. W. Hejnał, zresztą ochraniany przez skonfundowanego tym odkryciem o. M. Ziębę.
W ZSRR trwa walka między KGB i GRU. – W ZSRR, tzn.w ZSRR i nie w ZSRR, czyli w Rosji (i nie w Rosji).
Sowietyzm, bolszewizm, radzieckość nie jest pomysłem wschodnim, utożsamianym w codziennym języku
(korzystają z niego, niepotrzebnie, historycy) z lewicą, ale zachodnim… Czyli z prawicą… Wszystko to pokazuje,
że humaniści zaniedbali od r.1989 tworzenie właściwego języka. 99.9999999 % tekstów w naukach
humanistycznych po r. 1989 jest błędna, całkowicie błędna. W humanistyce, w obszarze tu omawianym (relacja o
transformacji, gospodarka, logistyka, zarządzanie rolnictwem i całą produkcją, rynek, podaż-popyt, prawica-lewica,
kapitalizm-socjalizm, politologia, socjologia, historia najnowsza, wszystkie prace z obszaru polskich encyklik
i homilii), jedna na tysiąc prac dyplomowych jest w połowie prawdziwa.
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Prawica to gejtsizm, sorosyzm, to depopulacja i ten obowiązujący język, w którym wszystko jest
referowane od r. 1989, a w roku 2020 od lutego. Język janapawłowy, popiełuszkowy to lewica.
Znienawidzone Laborem exerens.
Etos miłosierdzia, współuczestniczenia, Solidarności, dzielenia się. Etos dalekowzroczności,
miłości i chrześcijańskiej caritas. Wypowiedzi światowe na temat plandemi – to nie jest lewica.
Pandemia to prawica. Prawica kserokopiuje zdania z zagranicy.

6) Czy lewica zablokowała od II 2020 leczenie? Obserwatorium Astronomicznego
Prawdo-upodobania (OAP). Astronomiczny katalog pt. „jerzyzieba.com”.
Naród, który zgodzi się na wypaczenie języka nie potrafi się bronić. To nie lewica, czyli lud, zatem
pracownicy zamykali szpitalne oddziały ratunkowe. To zrobiła prawica. Całe doradztwo
Obserwatorium Astronomicznego Prawdo-upodobania (OAP), cały astronomiczny katalog pt.
„jerzyzieba.com” to przejaw lewicowości (włączania), a negowanie tego katalogu przez rząd,
Szumowskiego, Niedzielskiego to przejaw prawicowości: lewicowe jest leczenie (ochrona) mas
ludzkich, powszechne doradztwo, a prawicowe jest zaś wyobrażenie, że wirus omija lekarzy
prywatnych, zatrzaśnięcie – pracownikom i wydziedziczonym od r. 1989 z pracy i własności
produkcji – drzwi do przychodni, szpitali, lekarzy.
Lewica rozdaje darmowe bony na jogę, kąpiele, sanatoria, tai-chi, 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, a prawica odwrotnie: sama z
tego korzysta, ukrywa oczywistości i je demonizuje, a ludziom zaleca dziabnięcia (szczeRNĄ).
Sama sobie nie zaleca, organizuje pokazówki.
Lud, pracownicy chcą pracować, żyć. Prawica (sorosyzm, gatesizm) „nie lubi pracować”14, żyje
zupełnie inaczej, wg norm prawicowych – w rozumieniu naukowym antyeinsteinowskich,
antykopernnikańskich, antyleibnizańskich; kieruje się zyskiem, rozmachem posiadania, patosem
globalistycznym, widowiskowością oszukiwania ludzi w telewizji (np. widowiskowość „walki”
z pandemią), obsesją mordowania; np. zakażenia C19 na skutek szczepień, które są podawane jako
eliksir zdrowia i warunek powrotu do normalności – nie informuje się, że to szczeRNA zakaża, stąd
wzrost C19 w populacji zaszczepionej 15 w porównaniu do rzadkich przypadków C19 w populacji
niezaszczepionej.
Prawica kieruje się pseudo-mistyką warstwy wybranej, rasizmu narodu uprawnionego do
eksploatacji innych narodów. Prawica nie liczy się ze sporymi kosztami zaspakajania swoich
potrzeb, zadawala się w iście dyktatorski sposób.
Prawica lubi ceremonie, ma osobliwe wierzenia, zasady świętych ceremonii; np. czarne Słońce –
potrójna swastyka wpisana w okrąg – ziemi Thule, czyli kolebki Ariów. Cały obszar lożownictwa to
prawica, a nie jak się mówi w języku sow.gen. Cz. Kiszczaka – lewica. Cały obszar Soboru
Watykańskiego II to lewicowość, kolegialnoś. Ostatni włoski uczestnik Vaticanum II, 98letni bp Luigi Bettazzi (Ivrea; w r. 1963, 1964 i 1965 bp w Bolonii) odrzucił krytykę Soboru:
„Kościół znajduje się dopiero w połowie drogi wprowadzania w życie Vaticanum II i teraz trzeba
przebyć drugie pół. Tymczasem grozi nam raczej cofnięcie się niż pójście naprzód”, gdyż
„klerykalizm [czy nie prawicowość, konkretyzm] ma wciąż tyle do powiedzenia”. „Na szczęście
Pan dał nam takiego papieża jak Franciszek”.
14 Cytuję słowa duchownego.
15 Wiosna-lato 2021.
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Rząd zrobił tak jak prawica, niewinnie – jeśli z powodu przymusu technokratycznego, rządzenia
technicznego, braku wiedzy, chorób na autyzm i schizofrenię. Opozycja zaś jest też prawicowa,
a nie lewicowa, jeszcze bardziej ekskludująca, czyli nienawistna wobec ludzi, rodzin, usuwająca
ludzi, bezwzględna, niszcząca, eliminująca, depopulująca, egoistyczna, zazdrosna, zawistna,
niechętna: antykopernikańska.
Myślenie prawicowe nie potrafi dostrzec krzywd w II W. Św., ponieważ to jest krzywda ludzi, a nie
Potockich, Radziwiłłów. Tę sprawę jeszcze próbuje postawić historyk Andrzej Nowak, który jest
historykiem lewicowym, natomiast jest przedstawiany jako historyk prawicowy. Jest uznawany za
prawicowego historyka, ponieważ od r. 1989 humaniści nie wypracowali innego języka. To jest
język destrukcji, a nie epoki konstrukcji Gierka-Wyszyńskiego. Najłatwiej jest kopiować.
Społeczny genom to ¾ kopiowania i ¼ twórczości, odkrywania, teorii humanistycznych. Od maja
2021 we Francji rozwija się ruch ujawniania szkodliwości szczepień, ale Episkopat Francji mówi,
że nie ma podobieństwa do gazowania ludów i narodów przez Niemców (Episkopat omija
słowo Niemcy). Episkopat F: Produkt komercyjny (Episkopat nie używa tego
terminu) szczeRNA (wg Episkopatu F szczeRNA to szczepionka) to:
„Szczepionka, to medyczna [ale nie naukowa, nie kliniczna, natomiast komercyjna] odpowiedź
na epidemię [raczej plandemię], która grozi dalszym [chodzi o terroryzm, o straszenie] paraliżem
życia gospodarczego, ale przede wszystkim życia społecznego oraz wyrażaniu uczuć i przyjaźni.
Nie neguje godności istot ludzkich”. Czy wywoływanie chorób nie neguje godności istot ludzkich?
– Nie, w języku WSI.
Sow.gen. Cz. Kiszczak i cały Nowy’1989 język nie chce powiedzieć, że ofiary w Powstaniu
Warszawskim obciążają przede wszystkich USA. Celem Powstania było przypomnienie USA
elementarnych zasad etyczno-moralnych. Gdyby nie niemoralne ustalenia Roosevelta i Stalin, do
spółki z Churchillem, to Powstania by w ogóle nie było.

7) Projekt nowej humanistyki. Polska – nisza nowej dyscypliny.
USA znały przyczynę Powstania. Celem Powstania było życie, a nie spalenie przez Niemców.
Polakom chodziło o czynności regulacyjne, naprawcze. Trudne, prawda?
Powstańcom chodziło o dopomożenie USA i Anglii, aby Polska nie doznała ukrzyżowania po raz
drugi, tym razem z rąk USA. Prawda jest jedna i istnieje. Zdanie „Nie ulegajmy dyktatowi
antyszczepionkowców. Promujmy tych, którzy myślą o sobie, o innych, o swoich dzieciach,
o rodzinie, o dziadkach i się zaszczepili.” 16 Zawiera ono w sobie adialogiczność, brak nastawienia
dyskursywnego, ponieważ wielu specjalistów mówi: Nie ulegajmy dyktatowi rządowych
oficjalnych profesorów proszczepionkowców. Promujmy tych, którzy myślą o sobie, o innych,
o swoich dzieciach, o rodzinie, o dziadkach i się nie zaszczepili. Są dwa zdania, ale to pierwsze nie
ma uzasadnienia naukowego i świadczy, że autor nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie czym
jest weryfikacja. Grodzki: „Nie chcę już przytaczać wypowiedzi pana prezydenta, że się
nie szczepi, nie chcę pytać o rolę Kościoła, ani wicepremiera.” 17 „Oczekiwałbym od prezydenta
mego kraju 18, żeby wystąpił z orędziem do szczepienia się”. 19
16 Marszałek Senatu T. Grodzki. Trzeba zrozumieć istotę III RP. Są „profesorowie”, ale nie są autorami teorii, hipotez, odkryć.
Istotny jest sposób awansowania, desygnowania na stanowiska. 26 VII 2021: „Polska zbacza z drogi rozwoju”. „A jak uczy
historia, kto zaczyna wojnę z Ameryką, zwykle nie najlepiej kończy.”
17 27 VII 2021. J.Kaczyńskiego.
18 Możliwa jest analiza językowa. Widoczna jest polityczna broń. Wykorzystanie ludzi zdezorientowanych. Wiadomo, że opozycja
w ten cyniczny sposób chce pogrążyć PiS w wyborach 2023.
19 Grodzki: „W parlamencie dziwaczne zespoły powstawały od wybuchających parówek.” Jest to materiał dla wybitnych
astronomów z Obserwatorium Astronomicznego Plandemii. „Na miejscu marszałek Witek bym się zastanowił czy takiego
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Polska została ukrzyżowana po raz pierwszy w II W.Św. W Postaniu zginęło ok. 22-24 tys.
żolnierzy. Niemcy wymordowali 200 tys. mieszkańców, 170 tys. wysłali do katowi, na roboty i tam
zginęli. Polsce należy się od ręki na dzień dobry odszkodowanie od USA – 200 tys. ludzi (cywile)
x 20 mln $ = 4 tysiące miliardów $, ponieważ nie było podstaw do ukrzyżowania Polski przez
USA. Kupując abramsy należy dodać to do faktury. Niemcy zaś to osobne odszkodowanie.
W oczywisty sposób zniszczyli życie minimum milionowi ludzi – pół miliona (500 tys.)
Warszawiaków wysłali do obozu w Pruszkowie – 60 tys. zakatowali w obozach koncentracyjnych,
90 tysięcy wysłali na roboty. 500 tys. x 20 mln $ = 10 tysięcy miliardów $.
W sumie odszkodowanie wynosi sto tysięcy miliardów $. Polska straciła 15 mln obywateli i dlatego
majątki w sensie dystrybutywnym miały wartość ujemną. Z tego powodu, że zabrakło 75% rąk do
pracy. 15 mln x 20 mln $ = 300 tysięcy miliardów $. Spalili sto milionów archiwaliów. 100 mln
x 20 mln $ = 200 tysięcy miliardów $.
Warszawę, centrum tysiącletniego dorobku najlepszej cywilizacji wyekspediowano do Niemiec
i banków zachodnich. 1000 lat razy tysiąc mld $ = milion miliardów $. Odszkodowanie należy się
za milion decyzji. Na przykład: Wbrew propagandzie niemieckiej (np. gen. Reiner Stahel)
odpowiedzialność za Powstanie spoczywa tylko na Niemcach, a nie w żadnym stopniu na Armii
Krajowej – w tym . Wyjaśniono to już w latach 1415-18. Zbrodniarze w 99 % uniknęli kary,
ponieważ alianci nie wydali ich Polsce – czy nie należy się odszkodowanie?
Potrzebna jest nowa humanistyka. Powstać musi humanistyka (teoria) problematyzowania
pandemii, CO2, cyklicznych zmian, iluzji przeludnienia, rynku, rzekomych antyszczepionkowców,
walki o byt, cenzury na wszystkich uczelniach po r. 1989, epoki … Prymasa 20 – Gierka. W
zarządzaniu potrzebne są teorie problematyzowania a) zabiegania o prawość sumień, b) dominacji
i władzy, c) bezpieczeństwa i ładu społecznego, d) dobrostanu i życia szczęśliwego oraz przyczyn
nazywania degeneracji – rozwojem, e) niepodległości ojczystego kraju, znaczenia patriotyzmu
i obrońców, f) systemu wprowadzonego w r. 1989 przez margines ludzi złych, którzy usunęli
popiełuszkowy system społ.ekon. JPII/JPS, nie chcą pracować, ale pragną żyć kosztem innych.
***
Obiecane dopiero co wyjaśnienie: Prymas poparł w r. 1976 pracowników, ale nie kapitalizm.
Dotychczasowe interpretacje są błędne. Zmanipulowano myślenie milionów.
Nie zrekonstruowano Wyszyńskiego pojęcia o decydentach, manipulacji, zmianie, dywersji,
bezimiennych dywersantach, sabotażu, klerykalizmie bez wiary... Oficjalnym …
Jak doktryna katolicka nie może być niszą dewocyjną, musi rozwijać się
w wierze i z wiary, tak całe zarządzanie po r. 1989 jest zarządzaniem
niemieckim, dlatego nie wolno było tej nazwy wymienić. Od razu każdy kto
zauważył zwijanie gospodarki po r. 1989 na rzecz finansowania RFN był
z mety wyśmiewany. Zawsze byli to ludzie konkretyści, typy szatkujące, jak
Lewandowskiego, Wąsacza, Trenker-Wasilewskiej, Huebner itd.
Całe zarządzanie po r. 1989 (z wyjątkiem przełomów 1991/92; 2006/7) jest
zarządzaniem ewidentnie autystycznym, panprusycyzm to zresztą podział
Europy na geo-zony – inną zonę tworzy myślenie na kresach..., ergo
Parlamentarnego Zespołu [chyba ds Sanitaryzmu, ale pośrednio „wybuchających parówek”] nie rozwiązać.” –
Z metodologicznego punktu widzenia ma to na pewno sens Freudowski.
20 To całe pole semantyczne{1976, 1980, kapitalizm, zmiana, dywersja, katolicyzm, zarządzanie, duch, PKB,
„profesorowie”, lustracja, „Centrum Solidarności”, oficjalna wiara w rozwój ducha …}.
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przemawia w tym zarządzaniu pruski urząd, a nie serce i duch, nie to co w fizyce nazywamy
stawaniem się (duch u Leibniza).
To co napisałem jest przyczyną depopulacji, exodusu PKB ze świata PKB, ze świata produkcji –
a nie to, co dotychczas napisali profesorowie. 6 II 2022, po 32 latach od r. 1989, produkcja BRT/
DWT jest mniejsza 70 tys. razy.
Można mówić o ukrytym sercu Wyszyńskiego-Gierka. W III RP, na skutek braku lustracji,
zaangażowanych jest wiele posłów i ministrów, którzy nie podzielają wewnętrznej misji epoki
Gierka-Wyszyńskiego ani JPII/JPS, nawet tej misji nie rozumieja, a tym samym w wielu
przypadkach zaciemniają świadectwo – nawet w ECS („Europejskie Centrum Solidarności”,
Gdańsk), nawet i w IPN.
Wszystkie decyzje rządów (kapitału) po r. 1989 są ufundowane przez ludzi, dla
których popiełuszkizm, czyli wiara w rozwój ducha jest tylko oficjalna. W tym
sensie w przypadku aż 99.999 % oficjalnych decyzji rządów po r. 1989 słowo oficjalna
S, oficjalna wiara, oficjalny duch rzeczywiście ma zastosowanie.
***
To może na tym wyjaśnieniu tu poprzestaniemy. Nie ma teorii decyzji (stanowiska) Prymasa vs
rynek i Gierek oraz rzekome konkrety, fakty, itemy, jak podaż-popyt, komunizm – kapitalizm.
Wszystko wymaga teorii, metafizyki. Dlatego Marszałek w końcu zgodził się z teza Pracowni
Teorii Piękna, Twórczosci i Rozwoju, że radnym się nie powinno być przed 50 r.ż., że do 50 r.ż.
należało studiować różne dyscypliny, a po historii – fizykę. Że Państwo Polskie jest w sytuacji
wyjatkowej. Powinno płacić pensję za studiowanie 5-6 kierunków. Historia, politologia, fizyka,
biologia, astronomia, zarządzanie, a nie od razu zarządzanie.
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