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 prawdo-upodobania.
cz.3.
1) Administracja została zatrzymana w rozwoju, wstrzymano myśl patriotyczną.

a) VII 2021 – ekstremalna nienawiść do rządu.
VII 2021 – widoczna jest ekstremalna nienawiść do rządu. Dlaczego? – Powstało życie i prawda
oficjalna – chcemy wyrazić kontrast pomiędzy tym, co jest oficjalnie wymagane, a tym, w co się
osobiście wierzy.
Ciągłe straszenie wzbudza nienawiść. Lud widzi, że termin prawo, prawo oficjalne, rząd, decyzja
PiS to jakaś fikcja. Stąd to ciągłe straszenie. – Powstała w narodzie wewnętrzną sprzeczność
między tym, czego faktycznie naród chce, co przeczuwa, czyli w co wierzy i co oznacza wiara, a jej
depersonalizacją. Oficjalne wypowiedzi rządu są w dużej mierze kształtowane przez ludzi dla
których prawda i wiara jest tylko oficjalna. To są emanacje dewocji.

b) A więc dewocja, klerykalizm, apodyktyczność, przemoc.
Od r. 1989 podstawową kategorią komunikacji i referowania rzeczywistości jest słówko lewica –
powtarzane po tysiące razy bez zrozumienia. Prawica faworyzuje ontologię reizmu, wynika to ze
sposobu kwantyfikowania rzeczywistości.
Są dwa sposoby – egzystencjalny (istnieje, bo istnieje, Ziemia jest, jaka jest, bo jest) i przeciwny
kopernikański. Ziemia jest jaka jest, bo każda inna mogłaby być. 1 Od r. 1989 społeczeństwo nie ma
potrzeby wypracowania języka innego, nowego niż język narzucony przez sow.gen. Cz. Kiszczaka
z polskiego oddziału Smierszy. Nie rozumiemy tej społecznej dziejowej potrzeby, ponieważ od
r. 1989 parlament, administracja została zatrzymana w rozwoju, apodyktycznie (w imię rynku 2)
wstrzymano myśl wojtyłowską, kolektywną, czyli patriotyczną, nie było szerszej lustracji i ciągle
esbecjonizm jest utożsamiany przez społeczeństwo z … socjalizmem, lewicowością, co
uniemożliwia w ogóle zrozumienie rzeczywistości i rozwija (promuje) kolonializm.
Zarządzanie po r. 1989 realizuje pomysł pseudo-marksisty (pseudo, bo projektu prawicy, finansjery)
Johanna Adama Weishaupta, czyli plan – jak mówią ludzie’2020 – banksteryzmu. Rok 2020 –
podważanie pracy, państwowości, własności warsztatów pracy, patriotyzmu, rodzinnościowości,
małżeństw, stanowiska religijnego, projektu Stwórcy, nienaruszalności genomu, stworzenie rządu
globalnego. Lud paradoksów nie widzi, a jeśli widzi (?) to nie jest od ich porządkowania,
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klasyfikowania – nazywa po swojemu banksteryzmem, mógłby: finansizmem, czyli prawica jest
lewicą. Kontrola mediów, płodności (feminizm, tęczowatości), leków, hodowli, depopulacja…
Kontrola takich pojęć jak atmosfera, rozwój, klimat, bioróżnorodność, ochrona środowiska,
ogrzewanie węglem. Kontrola cywilizacji JPII/JPS – teorii osobowości, znaczenia ciała, materii,
trajektorii i ich obsadzeń, duszy.
Kościół wystąpił po stronie wdrażania operacji szczeRNA, faktycznie zbędnych i źle
przeprowadzonych lockdownów, przeciwko którym powinien protestować z pozycji religijnych.
Widocznie księża nie mogli przyjąć nauki Prymasa o SB, KGB, buncie robotniczym (ale przez
kogo inspirowanym?) 1976, 1980, rozwoju Polski. Pandemia’2020 polega na pogłębieniu,
odebraniu władzy sektorowi wojskowemu, jak w modelu radzieckim’1980 przez
skompromitowanie – przez Andropowa – wojska w Afganistanie. (Ale w powstaniach zawinili
generałowie…)
Obecny język nie nadaje się do opisu rzeczywistości społ.ekon. To tak jak nie można w codziennym
języku opisać kosmologii; trzeba ją uprawiać. Wojsko nie ma żadnego głosu w sprawach Covid –
19, szczepień, marketingu, kapitalizmu, ani … marksizmu. Wcześniej była to rozległa
wielomilionowa opcja marksistowska – przez wojsko przewinęły się miliony ludzi. A może raczej
opcja radziecka, przeciwna radom pracowniczym... Ba! – A może nawet nie przeciwna radom
pracowniczym, ale posłuszna tej wojskowej „górze”, która rządziła Polską. Zjawia się tu jakas
hierarchia pojęć. Skomplikowane?
Można się zapytać, a gdzie są te miliony ludzi, którzy uczęszczali w wojsku na wykłady
z marksizmu, gdzie jest ich wiedza, dyskurs? Można powiedzieć: O dziwo, po r. 1989 prawda nie
znalazła się w centrum uwagi, a powinna, mogłaby. Nagle wszyscy pokochali wolny rynek? Nagle
od r. 1989 wszyscy pokochali aparat pojęciowy jawnie marksistowski, który marksizm (bez użycia
słowa marksizm) przedstawiał jako bazę powstania życia? Tzw. kapitalizm jako podstawę
zarządzania społeczeństwem, wzorcowy aparat kierowniczy dla jednostki.
Czy nie widać w tym sprzeczności? Ta sprzeczność w kolejnych odsłonach owocuje stwierdzeniami
PiS to komuna, bolszewia, komunizm, sowietyzm, PRL’bis. – Tym kieruje się 99.99 % internautów
na forumach. To nie są fora dyskusyjne, ponieważ są cenzurowane, np. dawanie po sto razy
serduszek, trąbek itd., czy tych jałowych niekomunikatywnych lajków to nie jest spamowanie, ale
podanie pięć razy jakiegoś ważnego stwierdzenia to już jest spam, czyli powód do zablokowania
konta na fb, instagramie etc. Można zrobić sobie samemu eksperyment i przytoczyć, w celu
sprawdzania naukowego, na fb, stronę www.experientia.wroclaw.pl, gdzie są podane hipotezy z
zakresu historii, energetyki, produkcji rolniczej, przemysłowej – do wyboru do koloru. Doznał tego
dobrodziejstwa nawet prezydent Trump w r.2020, który ujawniał wielomilionowe oszustwa. Nawet
się tego nie spodziewał, bo nie rozumiał anaukowej antyprawdoupodobaniowej roli tej cywilizacji,
czy po prostu kapitalizmu. Doznał tego Jerzy Zięba, który w lutym 2020 dowodził, że nonsensem
jest zamykanie przychodni, odmowa leczenia chorób oskrzeli i płuc, tele-leczenie, czekanie na
zmiłowanie boskie od lutego do grudnia 2020, że nonsensem jest nachodźcze kazanie (przez rząd)
zakrywania twarzy, zabranianie wychodzenia z domów, informowania ludzi o chininie, Zn, Se,
lukrecji, wit. C, d3, k2, o DMSO, H2O2. 3
Zjawia się tu – w kontekście Covid-19 – problematyka: Bóg – materia, stworzenie – ewolucja.
Analiza czyli namysł nad Covid- 19 ujawnia pogwałcenie istoty człowieczeństwa zarówno w wersji
religijnej (z religijnego punktu widzenia) jak materialistycznej. Ujawnia fuzję imperium ideologii
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randomizacji (1989) z imperium zarządzania pandemią (2020), aktualność zagadnienia potencjału
ludzkiego jako pasji poznania i prawdo-upodobania.

2) Jałowość cywilizacji bizantyjskiej – sterowania przy pomocy litery prawa na
przykładzie pandemii’2020. Ziemia C19 ufoludków. Co jest celem operacji szczeRNA.
Papież Franciszek jest uznawany za lewicę, lewaka, komunistę, socjalistę, prostalinowskiego
zabójcę katolicyzmu, rotszildowca, gejtsowca, szorosowca. 4 W rzeczywistości Franciszek realizuje
wizję Laborem exercens, chociaż jak topielec – bo w samotności – rozpaczliwie (jak bokser,
w ramach akcja – reakcja) walczy z systemem z chaosu porządek (z rynkiem, kapitalizmem). Rynek
i podaż – popyt to wielkie odkrycie po 44 latach PRL. Mało zdolny katolicki publicysta George
Weigel 5, który nie jest autorem żadnych odkryć, żadnej teorii, hipotez, uznał Franciszka za osobę
okrutną, chociaż przeczy, aby soborowa konstytucja była wynikiem spisku księży masonów,
komunistów i homoseksualistów.
Niech tzw. pracodawca, czyli właściciel laboratorium, który zatrudnia ludzi – wydziedziczonych
w r. 1989 z własności zakładów i zdrowotnych infrastruktur – wyizoluje jakiś gen. Skoro go
wyizolował (odróżnił od innych genów), to ten wybraniec go teraz opatentuje i będzie kontrolować
(zarabiać) na testach, badaniach inżynieryjnych (tzw. naukowych).
Już Franciszek zauważył 6, że patenty ograniczają leczenie, rozwój, tego co się patentuje!!, czyli
użytecznych rzeczy, procesów, maszyn, produkcji lub składu materii. Język prawnika mówi, że
zioła i naturalnie występujące sekwencje genów nie podlegają patentowaniu (życia z renty
monopolowej), ale skonstruowanie nowej cząstki (która np. unosi nabywców dosłownie lub w jego
wyobrażeniach) w fabryce genów pozwala ją opatentować i czerpać zyski, pozywać do sądów za
bezprawnie stosowanie, dystrybuowanie.
Jeżeli jakiś ludzki gen zostanie poprawiony i będą nabywcy, żeby autentycznie przeżywać wejście
na Rysy w parę kwadransów, a nie w parę godzin, to wynalazca może tabletkę prawnie
zmonopolizować. Zyski ze szczepionki RNA przeciw Covid zostały de facto zmonopolizowane.
Łatwo jest sobie wyobrazić Ziemię C19 ufoludków, gdzie każdy kto już przyjął szczeRNA, która
de facto zmienia ludzki genotyp, zostaje wyjęty spod prawa naturalnego i traktowany jako
urządzenie, narzędzie do produkcji, bydło, odbiera się mu prawa człowieka. Nie podlega ochronie,
ponieważ dobrowolnie przyjął szczeRNA. To wyobrażenie miał na myśli wysoko-funkcjonujący
autyk Klaus Schwab, który podczas Światowego Forum Ekonomicznego (Wielkiej Ekonomicznej
Fikcji – WEF) referował, że chodzi o „zresetowanie ludzkości”.
Starsi i mądrzejsi, na przykład architekci, mówią, że najwidoczniej celem operacji szczeRNA jest
wyeliminowanie mniej zdolnych, którzy nie posiadając większych zdolności się nie zorientowali
w C19.
Od lutego 2020, ludzie z wadami umysłowymi (słabo rozwinięte czynności analityczne) upatrują –
w szczepieniach RNA dzieci i młodzieży – szansę na normalnie funkcjonującą szkołę. Naukowcy:
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Nazywanie lewicą opcję rotszildowca, gejtsowca, szorosowca wskazuje na to, że termin lewica jest nadużywany.
Oczywiście, trzeba odróżniać wschód i zachód, zenit i nadir, czyli wadliwy jest cały język sow.gen. Cz. Kiszczaka,
W. Jaruzelskiego, Buzka, Krzaklewskiego, Balcerowicza, Wąsacza, GW, TVN, AW$LD, UPR, KLD, SKL + tysiąc
innych. Wymaga on wymiany. Wśród posłów, senatorów, premierów, prezydentów, wojewodów, dziennikarzy,
ministrów i miliona inteligentów jeszcze nikt tego nie zauważył, podobnie do p(L)andemii’2020.
Jest autorem książki o Janie Pawle II, w której nie ma żadnych teorii, hipotezy, odkrycia. Sto hipotez i jedna
szerokopasmowa teoria całościowa jest na stronie www.experientia.wroclaw.pl .
Franciszek zauwazyl to, co było zbyt trudne dla ludzkiej miernoty (wyrażenie naukowe Jana Pawła II), mało
zdolnych Balcerowicza, Huebner, Gilowskiej, Chojny-Duch i całej opcji Lew&(and)owskiej (posła, europosła
z wyboru ludzkiej miernoty).
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„Jeżeli kolejna fala zachorowań stanie się wysoka i konieczne będzie wdrożenie nauczania
hybrydowego (częściowo tradycyjnego, a częściowo on-line), w domach powinni pozostać przede
wszystkim uczennice i uczniowie niezaszczepieni" - czyli zaszczepieni są bardziej podatni na
zachorowanie. Wszak po to jest szczeRNA, aby mieć silniejszą odporność, a nie słabszą, jak
wynika z oświadczenia PAN. Narzekają, że zaszczepiono 40 % nastolatków, a „do
satysfakcjonującego ich poziomu zaszczepienia tej grupy wiekowej brakuje jednak bardzo dużo”.
I chwalą testowanie na obecność koronawirusa, które jak wiadomo od lutego 2020 jest wadliwe,
chybione, losowe. Widocznie nie znają wykładów z Obserwatorium Astronomicznego Prawdoupodobania (OAP) w postaci astronomicznego katalogu pt. „jerzyzieba.com”, w którym już od
lutego 2020 wykazuje się, że wykonywanie testów na obecność SARS-CoV-2 jest niemiarodajne,
błędne i lepiej jest nie zamykać leczenia (od początku marca 2020) ludzi z jakimikolwiek objawami
przeziębienia lub grypopodobnymi, ponieważ większość przypadków zakażenia można wyleczyć
w 1-3 dni, więc operacja szczeRNA nie służy zdrowiu.
PAN: „Szczepmy uczennice i uczniów”. „Tylko w ten sposób mamy szansę uniknąć nauczania
zdalnego w roku szkolnym 2021/2022 i ochronić dzieci i młodzież przed jego długoterminowymi,
niekorzystnymi konsekwencjami, a za rok nie będziemy musieli po raz trzeci rozważać, jak
zapewnić naszym dzieciom i młodzieży bezpieczną szkołę”. Bezpieczną szkołą najlepiej jest
zapewnić usuwając metody zarządzania znane od 6 marca 2020 oraz uznając osiągnięcia medycyny
w zakresie leczenia. Tym metodom poświęcony jest wymieniony powyżej astronomiczny katalog
OAP (C19 – pt. „jerzyzieba.com”), znany milionom ludzi (ot co!) już od lutego 2020.
Jerzy Zięba to ofiara operacji Covid – 19, szczepienia, który się jednak nie zorientował, że jest
ofiarą marketingu, kapitalizmu, czyli marksizmu społecznego i z tego powodu nie widzi on – jak
wszyscy emigranci (Michalkiewicz?, Chodakiewicz) – znaczenia systemu popiełuszkowego,
systemu społ.ekon. JPII/JPS – niech będzie że komunistycznego, którego jakimś dziwnym
wzmożeniem nadkomunizmem, czy megakomunizmem 7 jest 500+. Należy ograniczyć się do 500+,
ponieważ operacja 500+ była operacją autentyczną. Tę autentyczność wyjaśnia analiza
socjologiczna (por. strona www.experientia.wroclaw.pl), późniejsze zaś „plusy” to już efekt reakcji
na opozycję, czyli walki o głosy. Jarosław Kaczyński został osmyczony przez ludzi o mentalności
biskupa Talleyranda (biskup z łaski księżnej Doroty), czyli ludzi, którzy w dziejach epoki
napoleońskiej chcieli się legalnie nakraść i tym go pogrążyli. Dla tych ludzi Bóg to termin oficjalny,
ale też dla nich i ewolucja nie ma znaczenia, dlatego dla nich Covid-19 nie odnosi się do istoty
człowieczeństwa 8 ani w wersji religijnej, ani materialistycznej. Prawda na temat Covid-19 ich nie
interesuje, dlatego nie dostrzegają, że nastąpiła fuzja imperium ideologii randomizacji (1989)
z imperium zarządzania pandemią (2020), a celem tej fuzji jest złamanie potencjału ludzkiego jako
bytowości w pasji poznania i prawdo-upodobania.

3) Reizacyjne jako wadliwa zasada zarządzania.
Od strony metodologicznego rozpoznawania celem Agenda 21, Agenda 2030 jest wcielanie zasad
reizacji świata, poddanie obiektywnego – subiektywnemu. Czyli życia i ducha – materii, tzw.
naturze. (Mówię o fizyce, w której duch jest obiektywny, a nie trajektorie i ich obsadzenia masami
m).
Ze stanowiska metodologii tzw. globalne ocieplenie może służyć wdrażaniu rozmaitych jawnych,
tajnych i dwupłciowych służb (projektów), o których pisał Norwid, na rzecz walki z człowiekiem
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W systemie pracowniczym (S), Jerzego Popiełuszki (JP), JPII/JPS, nie było miejsca na rozdawanie za nic
pieniędzy. Nie na tym polegał socjalizm, czy komunizm czy Solidarność bez cudzysłowu. Język S. Cenckiewicza
nie odróżnia Solidarności bez cudzysłowiu od Solidarności w cudzysłowie.
Zdanie to dedykuję ks. Tadeuszowi Isakowiczowi Zaleskiemu, który je na pewno rozumie.
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w imię człowieka i przy wykorzystaniu genomu mózgu społecznego, którego statystyczny rozkład
decyzji zawsze dominuje kopiowaniem czegoś (X) nad oryginalnością (Y) w stosunku ¾ do ¼.
Rząd zaszczepił 70 % ludzi w wieku ponad 65 lat. Po zablokowaniu wiedzy zebranej w
astronomicznym katalogu pt. „jerzyzieba.com” powstawały kilometrowe kolejki do szczepień,
w tym młodzież, która nie zrozumiała celów niszczenia gospodarki lockdownami. Zdaniem
wirusologów istnieje ryzyko, że więcej niż połowa zaszczepionych umrze w dekadę.
Rząd – jako jedyny w świecie – zablokował a) sprzedaż leków leczących Covid-19,
zabezpieczających, profilaktycznych, łagodzących przebieg choroby; b) informowanie o
możliwościach łatwego wyleczenia Covid-19; c) uruchomił propagandę śmiertelności koronawirusa
i czekania na łaskę RNA-koncernów.
Blokując sprzedaż leków (dostępnych w całej Europie, Ameryce, Afryce i w Azji) i dostęp do
lekarza, do leczenia choroby, okaleczył miliony gdyż wirus spowodował trwałe zwłóknienia płuc,
serca, nerek, tarczycy, trzustki, wątroby, w ten sposób skrócono życie zaszczepionym o 20-40 lat.

4) Dalsze konsekwencje Norwida tajnych, jawnych i dwupłciowych. Skutki
dominowania kopiowania nad twórczością w stosunku ¾ do ¼.
Nie tylko z powodu (ś)wirusa 9, ale po 32 latach – wiadomo czego (kapitalizmu 10) – doskwierały
braki kadrowe, zbyt wielu lekarzy i pielęgniarek wyjechało lub pracowało w heurystyce nieBodnarowskiej (od dr-a Bodnara z Przemyśla), czyli tak traktowało pacjentów, jakby pracowali na
zwolnieniach L4. 11
Dotyczyło to – od pandemii – nawet klinik, szpitali uniwersyteckich. Pracownicy z karetek
dowiadywali się od dyspozytora SOR-ów, że kolejki są wielogodzinne 12, czas oczekiwania
(w słońcu 2020; 2021), to minimum kilka godzin; z powodu kolejki przy szpitalu karetki woziły
ludzi po innych szpitalach, często pacjent już zmarł. Tylko ludzie otumanieni i technokraci nie
potrafili tego przewidzieć w r. 1989. Depopulacja.
Niejednokrotnie na przyjęcie oczekiwało kilka karetek z zawałowcami pod szpitalem. Chyba
specjalnie tak zarządza się szpitalami, przez SOR (wąskie gardło). To jest właśnie nowy konkretny,
prawda?, ład rządu Morawieckiego – powiedzą ludzie, ale już tego nie powiedzą kardynałowie, jak
kardynał (i nie kardynał, od początku 2021 r.) Gulbinowicz, hierarchowie. To jasne. Nikt na świecie
nie wie, jak się to stało, że premier uległ aż tak absurdalnej absolutnej fikcji zarządzania
pandemicznego – blokowanie przychodni, szpitali, leczenia, komunikacja pacjenta z przychodnią
przy pomocy pukania kijem w okno, wiara w remdesivir, w maseczki, w respiratory, wiara w
sensowność zakazu wychodzenia z domu do lasu, na łąki i w sensowność zakazu stosowania
skutecznych leków; zakaz informowania w mediach o istnieniu skutecznych leków i metod
leczenia, nakaz molestowania narodu przy pomocy mediów o potrzebie czekania do grudnia 2020
na jakieś wyczekiwane szczepionki, o których specjaliści mówili od lutego 2020, że nie są
szczepionkami.
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Jak tu zadowolić wszystkich? Niemożliwe. Wirus dla połowy narodu. Świrus dla drugiej połowy. Do tego
doprowadził się rząd technokratycznej metafizyki.
10 Od 1989 zakazane było wymawianie tego słowa.
11 Zresztą faktycznie od czerwca 2020 szpitale zamiarały z powodu zwolnień, urlopów.
12 Ludzie narzekali na kolejki w PRL, ale naukowcy w kolejce nie stali, ponieważ w kolejce sobie nie można
pogadać. Kolejki stanowiły uzasadnienie dla odrzucenia systemu społ.ekon. JPII/JPS. W kapitalizmie też są kolejki
w sklepach, po benzynę, na autostradach kolejki kilometrowe. Do jednego neurologa (ortopedy, nefrologa,
stomatologa, okulisty itd.) pół roku, zamiast 0.5 – 1 godz., a do 10-ciu neurologów byłoby 5 lat – zamiast w sumie
5-10 godzin. To chyba różnica.
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Na premiera spłynęła fala nienawiści, czasami charakter premiera wyprowadzano z charakteru ojca,
fizyka, dr-a K. Morawieckiego. To błąd. Posłużę się analogią. Papież Ratzinger (2021): „Moje
doświadczenie /.../ pokazało mi, że wiele funkcji związanych ze strukturą i życiem w Kościele
wykonywali ludzie, którzy wcale nie podzielali wiary Kościoła. Ich świadectwo musiało więc
wydawać się wątpliwe pod wieloma względami. W dziwny sposób były wymieszane wiara
i niewiara, a to musiało w pewnym momencie wyjść na jaw i spowodować załamanie, które
ostatecznie pogrzebałoby wiarę. Ich rozejście się było konieczne, a przynajmniej tak mi się
wydawało. Nie można jednak i nie wolno myśleć o Kościele świętych: to, że ta myśl, powtarzająca
się w historii, jest fałszywym marzeniem, które rzeczywistość zawsze natychmiast obala, stało się
dla mnie szczególnie jasne podczas moich augustiańskich studiów nad donatyzmem. Donatyzm
pojawił się pod koniec okresu prześladowań w Afryce Północnej, kiedy to biskupi, którzy poszli na
kompromis z pogańskim państwem, teraz postępowali tak, jakby zawsze byli wiernymi pasterzami.
Niewielu jednak wiernych chciało uznać takich pasterzy. Do biskupstwa mieli być dopuszczani
tylko ci, którzy jawili się wiernym jako nieustępliwie wierzący w czasach prześladowań. Ta
początkowa idea doprowadziła jednak wspomnianą grupę coraz bardziej do sekciarstwa” – warto
o tym pamiętać.
- Ale składki zdrowotne i ZUS-y rosną – od razu powiedzą ludzie, którzy mówia to, co widzą. A do
lekarza i tak się nie dostaniesz, chyba że zapłacisz prywatnie, jak od lutego 2020, bo tak zarządza
(od II 2020) rząd, a także Covid-19 (Sars unikał gabinetów prywatnych, od II 2020). Przyczyny
tego stanu rzeczy są dla technokratów (alternatywistów) absolutnie zbyt trudne do pojęcia 13,
dlatego rząd nie potrafi uzyskać 80-90 % poparcia 14. Sam Jarosław Kaczyński jeśli jest Leibnizem
to w takim stopniu, że doradcy technokraci z łatwością potrafią to stłumić. :-) Dobrze jak się
kłamcy pomylą, tylko wtedy prawdę powiedzą. Dzieje się to za rzadko. 15 Taka jest przyczyna
wojny polsko-polskiej, trudności w r. 2021, czyli kapitalizmu od r. 1989, nie rozumie ani jedna
połowa (30-40 wyborcow PiS), ani druga połowa (partia Płażyńskiego-Olechowskiego,
dopełnienie), to jest zbyt trudne, wymaga myślenia abstrakcyjnego. Zaledwie garstka Leibnizów
potrafi odtworzyć ontologię kapitalizmu. Rząd zaś nie chce jej ujawnić.
Często kliniki (szpitale) pracują na pełnych obrotach i nadal są olbrzymie kolejki. Tak wygląda
1. ICP (Imperium z Chaosu Porządek) oraz 2. IZP (Imperium Zarządzania Pandemią). Często
zdarza się, że nawet w metropoliach, nie ma ani jednej wolnej karetki, którą można by wysłać do
pilnego przypadku. Rząd nie potrafi powiedziec, że w systemie kapitalistycznym, pacjenci
przychodzą po ratunek na SOR, ale czas oczekiwania na ratunek trwa kilka godzin, a nawet
oczekiwali na pomoc kilkanascie godzin. Wielu zdążyło umrzeć.
Każdy, kto dyskutował od lutego z oficjalną wersją pandemii (która pochodzi z warstw biznesu) był
usuwany i nazywany spiskowcem; por. katalog zastrzeżeń, porównań, metod leczenia iście
astronomiczny pt. „jerzyzieba.com”. Ludzie ci nie byli żadnymi koronasceptykami, to nieprawda.
13 To stąd teza Kosmos-Logos (i dr-a K. Morawieckiego), że rząd powinien płacić pensje za studiowanie historii,
a potem fizyki, potem politologii, a potem astronomii, a potem … Powinien płacić nawet i 30 lat. To jest warunek
obejmowania stanowiska rangi poselskiej. Wyjątkiem są Leibnize, czyli młodzi, ale … genialni. Na tym polega
rozwiązanie Enigmatu J. Kaczyńskiego „Polska potrzebuje bardziej uczciwych niż genialnych”. Czyli – chodzi o
rozwiązanie – genialnych. Trudne? To podpowiedzmy pytaniem: Czy ktoś sobie wyobraża, aby Kopernik chciał się
legalnie nakraść?
14 Musiałby najpierw umieć sformulowac metafizykę kapitalizmu.- A tu nawet takie zdanie jest dla rządu nie do
pojęcia.
15 Prezydent Duda w Bratysławie, 17 VI 2021: „Liczba zachorowań w Polsce spadła do takiego poziomu jak rok
temu, ale w zeszłym roku nie mieliśmy szczepionki”. Rząd cały swój wysiłek nakierował na liczne kampanie
„informacyjne”, loterie, apele: dać się dziabnąć szczeRNA.
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Po roku, po półtora roku zagadnienie pandemii jest po raz setny podejmowane przez prezydentów
i premierów państw (np. VI 2021). Min. Zdrowia, A. Niedzielski, VI 2021: „40-latkowie i 50latkowie już zawsze będą żyć w poczuciu zagrożenia wirusowego.” Mamy straszenie zamiast
leczenia i prawdziwej walki z p(l?)andemią. Min. zdrowia Adam Niedzielski już w r. 2020
opowiadał, że nigdy nie będzie normalnie, w wywiadach, RTV, wychwalał źle zorganizowane
lockdowny, dzieli społeczeństwo, a tym samym budzi nienawiść i wrogość.
Istnieje realne ryzyko depopulacji przy użyciu szczepionek, jak twierdzi wybitny naukowiec Mike
Yeadon (z koncernu Pfizer), odpowiedzialny za opracowanie szczepionek mRNA przeciw COVID
– 19. Jeżeli rząd ignoruje to ryzyko to zniża się do osoby z trzeciej klasy, w której „pachnie”
czosnkiem, która mówi zwykle „aaa, jakoś to będzie”. Jakoś to nie było – panowie szlachta –
i Polska utraciła niepodległość. Nic dziwnego, że w II RP uznano, że tytuły wolno stosować
magistrom, profesorom, ministrom, czyli za zasługi zawodowe, a nie za żadne herby szlacheckie.
Poglądy rządu na temat pandemii i nieleczenia C19 z czasem, od lata 2020, stały się przedmiotem
krytyki ze strony środowisk naukowych, wybitnych ekspertów, profesorów, wielkich humanistów
obdarzonych anty-aspergerowskimi zdolnościami obejmowania całości zjawisk.
Jak wynika z analizy przeprowadzonej w innych pracach rząd nie wyznawał w przeszłości
radykalnych poglądów w sprawie służby zdrowia (aczkolwiek służbę zdrowia nazwał w swym
radykalizmie ochroną, a nie służbą zdrowia. Całe zarządzanie na ryzyku aposteriorycznym jest
niszczące.
To zasadnicza społeczna anarodowa różnica, „różnica” o skali demontowania narodu. 16
Z całości oświadczeń rządowych widać, że rząd nie wyznawał w przeszłości aż tak krańcowo
radykalnych poglądów w sprawie (nie)leczenia Covid-19 ani podrzuconych mu teorii spiskowych
(że Covid-19 lecza szmateczki, zakaz odwiedzania lasu i stoczków itd.), które od II 2020 powtarzał
– tak jak powtarza zwykły mózg strony małpiej, nakierowany na rezygnację z ryzyka a priori i
przekształcania go w ryzyko aposterioryczne. 17
Nazywanie tego żądania prawicy (żądania depopulacji) żądaniem rzekomym nie jest zgodne z co
najmniej tysiącem wypowiedzi na ten temat np. a-chrześcijańkiego Klubu Rzymskiego. Całe
chrześcijaństwo jest lewicowe, ludyczne, sprawiedliwościowe, opcją prawdo- i sprawiedliwoupodobania.
Rządy manipulują w tysiącu podanych komunikatów na temat zakażeń, ukrywają
1. prawdziwe liczby zmarłych na covid-19 18,
2. skutki chorób i
3. śmierci – po przyjęciu szczepionki.
Wszelkie powiązania pomiędzy „szczepieniami” przeciw COVID-19 a śmiercią są natychmiast
zakrywane. Nie ma też żadnych dowodów potwierdzających, że szczepionki nie przyczyniły się do
śmierci, natomiast istnieją namacalne dowody, że się przyczyniły.
Wiadomo też, że dopuszczone do użycia przez Europejską Agencję Leków szczepionki przeciw
COVID-19 nie przeszły niezbędnych faz badań przedklinicznych i klinicznych.
16 Poseł Jolanta Szczypińska nie miała wiele sił, aby bronić służenia zdrowiu społeczeństwa i zaakceptowała (?)
komercjalizację. Pamiętamy, że bolała nad upadkiem służby i ten upadek bardzo przeżywała.
17 Strona małpia jest też w antropologii nazywana mózgiem gadzim.
18 Po ponownym przeliczeniu śmierci na Covid-19 w okręgu Alameda w Kalifornii liczbę tę zmniejszono o 411
z liczby 1634 (na 1223). Wykazano, że lekarze sztucznie podwyższyli liczbę śmierci.

7

Lansowanie śmiercionośnego związku wzmaga w ludziach heurystykę walki o przetrwanie ludzi
i życia, dzieci i dalszych pokoleń. Immunolog 19, który pracował w firmie kilkadziesiąt lat ostrzega,
że bigpharma pracuje w heurystyce zaburzania pracy układu krwionośnego, oddechowego i CNS
(Centralnego Nerwowego Systemu) w celu 1. maksymalizacji zysku, 2. realizacji projektu
wyludnienia.
Michael Yeadon napisał (16 X 2020), że szczepienie ludzi przeciw COVID-19 jest niepotrzebne.
Michael Yeadon był szefem działu Pfizera, był wicedyrektorem i głównym naukowcem tego działu,
poruszał się w ramach heurystyki, że testy PCR są instrumentem na poszczególnych etapach
wzmagania lub wygaszania pandemii SARS-CoV-2, zależnie od decyzji politycznej. Z punktu
widzenia mediów rządowych nie miał racji, a z punktu widzenia poszukiwania prawdy – miał ją.
Sytuacja pandemiczna się nie zmieniła 20 i zależy od dyrektorów informacyjnych w
zmanipulowanych przekazach rządowych, czego się nie podaje.
Każda osoba, która dobrowolnie przyjęła (II 2021 – VI 2021) zastrzyk, gdyż chciała się opalać
w Grecji, z pewnością wzmogła ryzyko trudnych do zdiagnozowania chorób, zwiększyła trudności,
ponieważ sama doznała zaburzenia pracy organizmu na trudnym do rozpoznania poziomie – na
poziomie wewnętrznym, czyli homeostatu.
Tymczasem szczeRNA destabilizuje mitochondra, układ odporności. Dodatkowe pobudzanie przez
promieniowanie słoneczne jest widoczne w postaci reakcji skórnych, dlatego opalanie się po
szczeRNA jest niebezpieczne, organizm będzie sam siebie zwalczał gorączką lub u osób słabszych
i wyczerpanych nastąpi osłabienie.
Po szczepieniu należy unikać plażowania, wędrówek w górach nawet w kapeluszu, wyjazdów do
Tunezji, Egiptu, a nawet tylko do bardziej bliskich Włoch itd. Można się zaś „opalać” w koszulce
z dlugimi rękawami, ale nie po to zaszczepieni się szczepili... Od grudnia 2020 każdego dnia mamy
takie wiadomości, które sobie przeczą oraz przeczą całemu zarządzaniu.

Nieuzasadniony jest podział na szczepionych i nieszczepionych: szczepienia wzmacniają
(przyjmijmy) odporność zaszczepionych, a nie osłabiają. Zaszczepienie nie gwarantuje
zablokowania wirusa i może być on nadal roznoszony. Od grudnia 2020 styl zarządzania wmawia
ludziom, że normalny człowiek to taki, który nie analizuje faktów, danych, opinii.
Niepotrzebnie miejsca pracy były pozamykane, co odbiło się poważanie na finansach, strukturze,
działaniach i planach, wszystkie lockdowny nie miały podstawy naukowej, ludzie wsłuchując się w
głosy koncernowych ekspertów, sądzą, że wsłuchują się we własne sumienia. Zaszczepieni nie biorą
pod uwagę, że inni mogą od nich złapać części białek wirusa i trafić do szpitala za rok czy za 10 lat
na Alzheimera.
Uniwersytet Śląski: w akademikach będą mogły mieszkać tylko zaszczepieni, czyli sektor naukowy
wykazuje brak zdolności do analizy.
19 Jest to zagadnienie prawdy o Michaelu Yeadonie, o szczepieniach i ryzyku a priori, czyli takim, które

konstytuuje etykę. Inna heurystyką posiłkuje się rząd, heurystyką uległości politycznej. (O czym za chwilę).
20 Ocenzurowanie profesorów, doktorów, naukowców, nauki, artykułów świadczy o tym, że mówili – od lutego 2020
– prawdę. Prawda obiektywna istnieje i da się ją ocenić. Ludzie zdezorientowani pytają: Na jakiej podstawie rząd
ma wiedzieć, którzy profesorowie mówią prawdę. – To niech się uczą czym jest prawda – to nieprawda, ze prawda
jest względna; są metody ustalania prawdy.
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1 VI 2021, wicepremier Gowin: „Wdrożenie dla zaszczepionych specjalnego certyfikatu, który
usprawniał i upraszczałby prowadzenie działalności usługowej, w tym gastronomicznej lub
turystycznej, nie jest wykluczone i może stanowić racjonalne rozwiązanie przejściowe
w warunkach ustępującej epidemii COVID-19. Takie zaświadczenie w żaden sposób nie
oznaczałoby dyskryminacji osób niezaszczepionych, a miało jedynie charakter progospodarczy,
a także edukacyjno-wychowawczy i promocyjny dla postaw obywatelskich”.
Ogólnodostępne szczepienia, które – zdaniem ekspertów – dałyby nam odporność populacyjną, idą
zbyt wolno, mimo kampanii informacyjnych i loterii z nagrodami. Władze Wałbrzycha
wprowadziły szczepienia obowiązkowe, ale zostały zmuszone zrezygnować z przyjętej uchwały.
Zamiast tego, osobom zaszczepionym zaoferowano zniżki do miejskich instytucji kultury.
Czy ktoś przyjął dwie dawki szczepienia można sprawdzić w systemie internetowym e-zdrowie (do
którego dostęp mają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej) oraz na internetowym Koncie
Pacjenta. Od 23 czerwca dostępny jest też Unijny Certyfikat COVID w aplikacji mObywatel.
Zeskanowany dowód osobisty zawarty w systemie potwierdza dane osobowe, umożliwia swobodne
podróżowanie po Unii Europejskiej dla osób zaszczepionych pełną dawką, ozdrowieńców oraz osób
z negatywnym wynikiem testów.
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