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.4.

1) Rola wyobraźni w procesie badania historii najnowszej.
Punktem kluczowym w całym zarządzaniu po r. 1989 jest zrozumienie mechanizmów zarządzania
w epoce Covid – 19. Lecz jest to związane z najgłębszymi problemami. – Dlaczego człowiek
w ogóle chciał zostać człowiekiem? – powtarzam za małą dziewczynką Martą z zerówki. „I jak
człowiek jest człowiekiem?”1 Na co miał nadzieję, czego się chciał dowiedzieć?
Człowiek nie może wiedzieć, że pewnego dnia zostanie nagrodzony zrozumieniem, duchem,
którego dojrzał Leibniz w … fizyce. To jedna z najważniejszych, a zarazem najbardziej
kontrowersyjnych diagnoz na temat fizyki.
Operacja Covid – 19 ukazała pewną jałowość kapitalizmu, czyli systemu z chaosu porządek. Ważne
jest zrozumienie operacji (od 27 XII 2020) szczepienia, sensu marketingowego sterowania ludźmi,
ale zjawia się tu ciągle relacja Bóg – ewolucja, człowiek – materia.
Zarządzanie pandemiczne ukazało konflikt w rozumieniu Covid- 19 w aspekcie istoty
bezpieczeństwa człowieczeństwa w wersji religijnej lub materialistycznej, ukazało konflikt między
cywilizacją polską (liberum veto było narzędziem tej cywilizacji – lex continui) a ideologią
randomizacji (z chaosu porządek), która zjawiła się od r.1989. Odsłoniła antropologiczne
wojtyłowskie podstawy potencjału ludzkiego jako pasji poznania i prawdo-upodobania na tle
kontrpropozycji wobec wojtylizmu, czyli wobec menadżerstwa marketingowego.
Pandemiczne były wszystkie tezy poparcia dla systemu z chaosu porządek. „Platforma Obywatelska
sondowała 2, kto powinien być głównym politycznym wrogiem dlaDonalda Tuska: Mateusz
Morawiecki czy Jarosław Kaczyński. Efekt? Od wielu dni w każdym wystąpieniu Tuska słyszymy
o prezesie PiS, za to niemal nic o Mateuszu Morawieckim. Jeden z polityków PO w rozmowie
z dziennikiem wskazuje, że premier Morawiecki nie kojarzy się tak źle wyborcom Platformy, jak
prezes Kaczyński. – Stąd w każdym przemówieniu Tuska występuje ten zły Kaczyński, a odniesień
do Morawieckiego w ogóle nie ma. Donald wie, że Morawiecki to trudny przeciwnik, ze sznytem
europejskim, znający się na gospodarce. Chcemy unikać obecnego szefa rządu, tylko Kaczyński
i Macierewicz budzą największe upiory i mobilizują nasz elektorat”.
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Wypowiedzi innej dziewczynki Marysi z 1 kl SP 93 we Wrocławiu były przedmiotem analizy prof. Andrzeja
Wiercińskiego, lekarza Wiesława Moskalskiego, prof. Jana Trąbki.
Cytuję https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/192912/kownacki-morawiecki-jest-tuskiem-tylko-o-20-latmlodszym.html?utm_source=pushpushgo&utm_medium=push&utm_campaign=2021-07-28T07:46
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Taka recepta na sukces nie budzi zdziwienia w samym Prawie i Sprawiedliwości. Poseł tej partii
Bartosz Kownacki wyraża pogląd, że Tusk boi się Morawieckiego, bo "w jakimś sensie Morawiecki
jest takim Tuskiem, tylko o 20 lat młodszym". – Morawiecki ładnie wygląda, spokojnie mówi,
dobrze się prezentuje, więc obecny szef rządu jest lepszą wersją Donalda Tuska. I nie dziwię się,
że lepsza wersja Tuska jest dziś zagrożeniem dla Tuska – dodaje poseł PiS

2) Historia a wyobrażenia o zarządzaniu. PCR-yzm. Strach, ucisk, lockdowny,
kontrola, wyuczona pasywność, jako cierpienie ofiary i nadzieja.
W fizyce i w materializmie zakłada się, że Bóg nie jest potrzebny. Bonaparte: A gdzie w teorii
ewolucji jest Bóg. Laplace: Nie jest już potrzebny.
Brak wiedzy o fizyce, brak etyki fizykalistycznej powoduje, że powstał rząd technokratyczny, który
sieje zarazę, że byt jest stronniczy, małostkowy, wyłącznie ciekawski, ciekawostkowy turystycznie,
przywiązany do zwyczajności, prozy codziennego życia w toku wyprawy zbrojnej przez życie –
w kapitalizmie obowiązuje marksistowska zasada walki o byt; w marksizmie jest ona ograniczona
do ewolucji abiogenetycznej, tak jak w fizyce.
Fizyk żyje bardziej wewnętrznie niż zewnętrznie, technik, historyk, prawnik – odwrotnie. Fizyk jest
nieśmiały w stosunku do tzw. faktów, historyk, technokrata – odwrotnie. Fizyk jest teologiem bez
teologii, jest teologiem materii. Nieklerykalne stanowisko fizyka pokazuje jak bardzo ludzie
czekają na fizyka, jak bardzo czekają na jego język, wnioski, swoiste błogosławieństwo, które
płynie z mocy myślenia abstrakcyjnego.
To pokazuje, jak bardzo ludzie widzą w ludziach fizyki misję człowieczego prawdoupodobania.
I żaden fizyk sobie nie ufa. Ciągle milczy, przetwarza, odczuwa piękno tej posługi. Z punktu
widzenia człowieka odpoczynku, prawnika, historyka, politologa, fizyk jest w rzeczywistości
wykorzystywany. Mimo wielkości tej misji, fizyk zawsze pozostaje bardzo skromny. Fizyk słucha
równań, nie śmie sam o niczym tu decydować, nieustannie stara się sprostać wymaganiom
materializmu.

a) Między inscenizacją a rekonstrukcją.
Na początek wypowiedzmy kilka trudniejszych uwag odnośnie do unaukowienia historii polskiej
przez historyka Andrzeja Nowaka z Krakowa. Państwa zaborcze były od wieków zaborcze wobec
innych ludów i narodów. Polska to wyjątkowy kraj – taka nie była. To bardzo istotna różnica i kto
tego nie rozumie niech sobie posłucha wykładów historyka Andrzeja Nowaka (UJ 3) i niech się
douczy. Nie będziemy tu powtarzać wykładu wybitnego historyka, o wiele wybitniejszego od
historyków opcji uległej nietwórczej opozycji wobec rządu jednak bardziej patriotycznego
(zwanego w proniemieckich mediach w latach 2005-2007 – kaczyzmem) niż rządy spod znaku –
w satyrycznej ornamentyce partii założonej przez Płażyńskiego i Olechowskiego – Kaczora
Donalda 1989-2015.
Rozbiorcy kierowali się interesem w sensie autystycznej cynicznej agresji (a nie wojtyłowskiej
ekonomii) i wykorzystali hedonistyczne nastawienie jawnie zabawowej 4 szlachty. Cechą syfilisu
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Prace na YT, 2015-2019.
To wybitna cecha autyzmu. Cecha, ale jeszcze nie przejaw.
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jest naruszenie centrów mózgowych odpowiedzialnych za 1. stabilność i za 2. adekwatną ocenę
rzeczywistości.5
Prawdopodobnie kiłowe zmiany mózgowe mogą być podobne do zmian typowych dla autyzmu
wysokofunkcjonującego. Do dziwactw szlachty należało strzelanie do kobiet, gwałcenie
ładniejszych żon i córek chłopskich, podglądanie, molestowanie, zmuszanie kobiet do gdakania itp.
Na Zachodzie szlachta nosiła garderobę ze skór warstwy chłopskiej. W Polsce tego nigdy nie było –
to różnica, nieprawdaż? W całej Europie chłopi (chłopki, córki chłopskie – o tym feminizm
zapomniał?) byli dla szlachty rzeczami, ale w Polsce w o wiele mniejszym stopniu niż na
Zachodzie. Chłopi uciekali do Polski z sąsiednich krajów. Nawet rozbiorcy podali to jako
wytłumaczenie rozbiorów.
Jeżeli się uwzględni fakt, że Polska stworzyła liberalny prawdo-upodobaniowy system cywilizacji
nie znany w żadnym innym kraju (dopiero historyk Andrzej Nowak to trochę objaśnia w swojej
koncepcji na wyższym poziomie niż jego koledzy), wbrew całej Europie, to jednak, mimo tego (tej
nadzwyczajnosci polskiej), można powiedzieć, że Europa historię po swojemu (tak jak umie ...)
czuje i jest przeciwko takiemu szczególnemu narodowi oraz wykorzystuje niedecydowalność
języka pospolitego, czyli aplikowalność, do jej celów agresji, w tym ubranej w doktryny
pluralizmów (pluralizm regionów, pluralizm antyregionów, czyli mikroojczyzn), albo kulawej
doktryny jedności.
Agresja wobec Polski, od r. 1989, jest przedstawiana przez analfabetów jako rzekome narodowe
bałaganiarstwo, bo mówi się tak: większość państw powiedziałaby „dość” – koniec z tzw.
wyprzedawaniem majątku. A przecież – tego już analfabeci nie widzą – redukcja PKB do 14.5 % 6
to jest skutek kolonizacji, a nie żadnego bałaganu.
Profesor w Politechnice Wrocławskiej wyjaśniał w r. 1989, że pod sztandarem wydajności nastąpi
redukcja PKB – wynika to z ogólnej teorii rozwoju. Niewiarygodne, prawda? Nieprzypadkowo
„Bóg przedłożył pot i trud nad wydajność”.7
Po pierwsze, cechy szlachty nie są cechami narodowymi, to jedna z komponent, wszak, po drugie,
na cechy narodowe potem nałożyły się cechy prawdopodobnie istniejącego powszechnie genu
pieniądza (do sprawdzenia przez genetyków, zapewne w różnym stopniu w Europie), korzyści,
własności – zysku typowego np. w mikroskali dla eksploatacji męża przez nietwórczą fizyczkę
autyczkę, które tym samym mogły mieć więcej dzieci, pomimo (!) autyzmu i intelektualnego
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Jest to cecha autyzmu, neurodegeneracji, które nazywa się zaburzeniem po to, aby go nie nazywać chorobą, w więc
nie leczyć. Metoda ta legitymuje inne choroby o znaczeniu depopulacyjnym i destabilizującym
rodzinnowościowość.
Zauważył to dopiero L. Kaczyński: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”. Zdanie to trzeba mieć
nieustannie na uwadze, tak często jak ponieważ, albo, lub, aby zrozumieć na czym polega nasza analiza. Żaden
z polityków tego nie zauważył. Z naszego punktu widzenia L. Kaczyński był zdolniejszym politykiem jak jeden do
10^3. Od r. 2015 w parlamencie było tysiące polityków, dziesiątki tysięcy zaś około ministerstw, różnych
dyrektorów, w tym olbrzymie ilości dyrektorów gabinetów politycznych.
Papież Ratzinger, 2021: „Bóg przedłożył pot i trud nad wydajność”.
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inwalidztwa. 8 Po trzecie, w wiele ważniejsze są tu cechy chłopstwa, które to warstwy należy
oczywiście, jak wszystkie inne, edukować, nauczać, formować, pedagogizować.

b) Pojęciowy balast po „komunizmie” i „z chaosu porządek”.
Z naukowego punktu widzenia wszystkie zdania na temat covid-19, co do jednego a
wypowiedziane przez rząd (partia Płażyńskiego-Olechowskiego, PO, by powiedziała to samo, ale
wszystko spada na tego, kto jest u władzy) to neuro-polit-socjalogiczna fikcja. Z naukowego punktu
widzenia każde zdanie wypowiedziane przez rząd to świat pożądania władzy (świat jako przedmiot
władzy), to świat pozór, psychologicznego uwodzenia, największa w dziejach świata neuropsychopatyczna wojna, w której ludzie ochoczo zakładają na twarz szmateczki ze strachu
i z powodu wyłączenia myślenia. Ma to znaczenie dla teorii umysłu. Widoczny jest opór co
czwartego człowieka, tak jakby istniał umysł społeczny w proporcji ¾ kopiowania kontra ¼
myślenia. ¾ godzi się być rzeczą. Godzi się na wszystko. Na niewolnictwo.
Mike Yeadon rozgłasza prawdziwe (prawdo-upodobaniowe) informacje na temat pandemii
i szczepionek, lockdownów – nieporównanie bardziej prawdziwe tezy, aniżeli tezy wypowiadane
przez rząd.
Od r. 2020 Mike Yeadon, dawniej dyrektor i szefa działu badania alergii i układu oddechowego
w firmie Pfizer ostrzegał rządy i wskazał, że wskazania PCR – wbrew histerykom z rządu 9 – nie
mają znaczenia w diagnostyce Covid-19 (!), że rządy biorą udział w rozpowszechniania teorii
spiskowych (przeciwko ludziom) i fałszywych informacji, że postawa rządów (państw
kapitalistycznych, uważnych za demokratyczne, prawicowe, patriotyczne, prołacińskie,
prorodzinne10) uległa w przeciągu roku 2020 znacznej radykalizacji; że dane o szczepionkach mogą
być gromadzone i wykorzystane do celów skrajnie niezgodnych z etyką, z patriotyzmem, racją
stanu; że prawica żąda od 50 lat depopulacji ludzkości (ludzkość to w 95 % lewica) i że fałszywe
teorie rządu o potrzebie nieleczenia (od II 2020) chorych i czekania (do XII 2020) na szczepionkę
zyskują poklask u prostych ludzi, którzy ani
1. nie znają się na wirusach, ani
2. nie mają umysłu metodologicznego, którym cechuje się człowiek niewycinkowy, wszak umysł
konkretystyczny, odtąd dotąd, skupiony na kiecce i butach wręcz gubi się w świecie i dlatego dał się
sterroryzować p(L)andemii.
Wbrew twierdzeniom rządu opozycyjnie nastawieni do rządowych teorii spiskowych internauci nie
negują tego, że
1. rząd wprowadził zarządzanie takie, aby zaraziło się jak najwięcej ludzi (konieczny warunek
mówienia o pandemii) i
8

Pomyślmy tu o małżeństwie Einsteina z fizyczką autyczką. Prawdopodobnie zamordowała córkę, więc nic
dziwnego, że o niej nigdy nie wspominała – to absolutnie typowe dla autyczek. Nieproporcjonalna fizyczka
autyczka dwoje dzieci nastawiała ewidentnie przeciwko ojcu, skoro syn Einsteina, też wielki fizyk, unikał jak
morowej zarazy fizyki ojca. Istnieje teoria, że nieproporcjonalność intelektualna jest widoczna w
nieproporcjonalnej budowie fizycznej i w cyborgicznym sposobie chodzenia i w ogóle poruszania się, nie tylko w
nieproporcjonalnym (dominującym) stylu rozmawiania (zresztą odpowiednim do prowadzenia salonu
towarzyskiego). Rodzice Einsteina uważali, że jego wybranka jest odpychająca, ale Einstein był ślepy. Drugi syn
Eduard nie wytrzymał konfliktu, który wygenerowała matka i zmarł w szpitalu dla nerwowo chorych.
W poważniejszym wieku Einstein pisał: „Moja żona była największym cierpieniem mojego życia”. Nazywał ją
(potem) Medeą – niszczycielką rodziny. Jest tak zawsze z nietwórczymi fizyczkami autyczkami.
9 Nazwiska? – Wszyscy ministrowie, dyrektorzy, wiceministrowie, wojewodowie, marszałkowie, 90 % posłów itd. –
Cały ten garnitur utworzyli ludzie bez żadnych zdolności, odkryć, bez-Leibnize, bez-Kopernicy. – Ot ludzka
miernota (wyrażenie naukowe teologiczne Jana Pawła II).
10 Trudno większe schaotyzowanie języka, o głębsze zsubiektywizowanie języka.
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2. nie negują istnienia zakażeń sztucznie wywoływanych brakiem leczenia oraz
3. nie negują istnienia choroby ani koronawirusa SARS-CoV-2.
4. Jeden z postów rzadu, w którym przekazywano fałszywe tezy uzyskał w jeden dzień ok. 200
reakcji i ponad 300 udostępnień. Ze względu na autorytet, jakim cieszy się rząd, zwłaszcza u osób
a) mało zdolnych albo b) zdolnych, ale cynicznych autystycznych, tylko nieliczne (wybitniejsze)
osoby decydowały się (w okresie II 2020 – V 2020, a nawet do X 2020 11) na zanegowanie
przedstawionych przez rząd poglądów. Zdecydowana większość osób komentujących rządowe
analizy, decyzje utożsamiła ludzi zdolnych (krytyków rządu) z płaskoziemcami, czyli z robakami,
które nie widzą 3-go wymiaru i myślą, że Ziemia nie jest kulista.
Zaobserwowanie przez dużą część narodu (25%, może nawet 60%) gwałtownej przemiany
rządu’2015 12 w korporację spiskowej teorii dziejów wymaga podania nowej teorii umysłu.

3) Czy rząd zaparł się jako konsorcjum prawdo-sceptyczne i jako brak prawdoupodobania? Świat oglądany przez szybę.
W 2020 roku zdolniejsza część narodu 13 zasłynęła z krytykowania reakcji rządów na pandemię.
Byli to naukowcy, lekarze, profesorowie, ale także ludzie, którzy posiadają nie tyle doświadczenie
w wąskiej dziedzinie, ile umysł szeroko-panoramiczny, owej humanistyki zdolnej uściślać fakty –
jest to wielce optymistyczny znak dla prezesa J. Kaczyńskiego, gdyż oznacza to, że w narodzie są
delfini (Leibnize).
Polscy naukowcy posiadali informacje od kolegów z koncernów odpowiedzialnych za opracowanie
szczepionki przeciw COVID-19 i się nimi dzielili, ale rząd zaparł się, jako konsorcjum prawdosceptyczne i jako brak prawdo-upodobania uznał jako autorytet w dziedzinie wirusologii
i epidemiologii.
Od samego początku pandemii (II 2020) rząd bardzo optymistycznie podchodził do wszelkich
nowinek na temat nowych szczepionek przeciw COVID-19, jednak przestał kierować się
racjonalnym spojrzeniem na rzeczywistość przez pryzmat nauki i stał się głosicielem
niepotwierdzonych teorii oraz nie analizował sensu leczenia respiratorami, remdesivirem, noszenia
szmateczek, zakazywania leczenia, wstępu do lasów, parków, na stoczki.
Nagle przeskoczył na tor spiskowej teorii dziejów i przestał się interesować oceną ryzyka tego,
że szczepionki mogą prowadzić do bezpłodności, zwłaszcza dziewczyn i małych dziewczynek.
Naukowcy z otoczenia lekarzy doradców rządowych nie wiedzą, co mogło sprawić, że ich
zachowanie uległo zmianie i stali się ludźmi nieracjonalnymi.
Niewątpliwie rząd wzbogacając od lutego 2020 dane na temat przyczyn śmierci oraz wyników
rzekomych PCR-zakażeń dążył do zainteresowania telewidzów i wywołania szoku lub rozprężenia,
odpowiedniego do danej chwili. Telewizja jest znanym medium z publikowania fałszywych
informacji na tematy medyczne. W r. 2020 kanał katalogu astronomicznego pt. „jerzyzieba.com” na
YouTube został usunięty z powodu panujacej cenzury w imperium szerzenia dezinformacji na temat
trwającej pandemii COVID-19.
11 Jeszcze w r. 2021 były osoby, które broniły wersji rządowej, pandemii, histerii C19, lockdownów, noszenia
maseczek, leczenia respiratorami, zakazu leczenia amantadyną itd. Do tych osób należeli szczególnie ograniczeni
posłowie, dyrektorzy, ministrowie. Nie powinni oni już kandydować.
12 15 X 2015 ludzie pokładali wielkie nadzieje w rządzie PiS/ J. Kaczyńskiego i rozumieli, że 500 + będzie trwało
tylko ze dwa lata, aby pobudzić płodność, stłumioną w Imperium z chaosu porządek.
13 To niesłychanie ważny wniosek z punktu widzenia zarządzania, owego Enigmatu J. Kaczyńskiego, że „Polska
potrzebuje ludzi bardziej uczciwych niż genialnych”.
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To nieprawda, co wyznaje rząd, że prawica od lat nie występuje przeciwko lewicowemu proGierkowskiemu prymasowi Wyszyńskiemu 14 – przeciwnie setki razy mówiła o depopulacji. Co
więcej prawica wielokrotnie powtarzała, że szczepionki służą realizacji prawicowemu projektowi –
depopulacji.
Przyjmuje się, że szczepionki ratują życie, ale nie pseudo-szczepionki. Teorie spiskowe rządu, że
szczepionki (szczeRNA) są irrelewantne względem prawicowych oświadczeń o potrzebie
depopulacji lewicy (zwykłych ludzi) nie są oparte na żadnych danych.
Pogląd o dobroczynności produkcji koncernów przeciw COVID-19 uformował się wskutek
rozpowszechniania fałszywych informacji w mediach rządowych, które z czasem – pod wpływem
ich Gobelsowskiego nadmiaru (wywołanego tzw. infodemią) – zaczęto w ogłupiałym 15 narodzie
uważać za prawdziwe.
W badaniach wykazano bardzo niską skuteczność zapobiegania zakażeniu się Covid-19. Nadto nie
wykazano bezpieczeństwa tego preparatu nazywanego szczepionką. Nie ma żadnych dowodów,
które wskazywałyby, że szczepionki te nie przyczyniają się do depopulacji. Okazuje się, że
„szczepionki” nie mogą uchronić ludzi przed zakażeniem. Więcej, wywołują ciężki przebieg
choroby ze spektrum C19, liczne powikłania, jak i śmierci. W krajach o dużym zaawansowaniu
programu szczepień na COVID-19 nie notuje się znaczącej poprawy sytuacji zdrowotnej.
Szczepionki przeciw COVID-19 nie zapewniają odporności na zakażenia, przeciwnie wywołują
zakażenia podobne do C19. Nie są skutecznym narzędziem w walce z pandemią koronawirusa
SARS-CoV-2, która z powodu braku leczenia pochłonęła około 130 tys. (V 2021) ofiar.

4) Tezy wypowiadane na bazie głęboko ukrywanej przez rząd przyjętej heurystyki.
Dobrze wiadomo, że liczba śmierci z powodu C19 – 63 tys. (22 IV 2021), może być wielokrotnie
zawyżona z wielu powodów. Rejestrowanie śmierci jako C19 było źródłem zarobku lekarzy. Rząd
straszył Polaków i podawał wyniki PCR jako dowody C19 itd. Ze względu na niesprawdzone
informacje i teorie spiskowe, które od lutego powiela rząd, nie można traktować ich jako
sprawdzonych i jako wiarygodne źródła informacji na temat celowo wzmaganych zakażeń SARSCoV-2 oraz na temat szczepionek przeciw COVID-19. Tezy rządu są sprzeczne z naukowymi
ustaleniami i faktami, przez co należy traktować je jako nie tyle spekulacje oparte na błędnych
przesłankach, ile jako tezy wypowiadane na bazie głęboko ukrywanej przez rząd przyjętej
heurystyki.
Jak się jednak - po roku – okazało, w mediach rządowych krążą zmyślone fakty, propagowane
celem umocnienia fałszywej narracji na rzecz kapitału, koncernów, narracji pro-szczepionkowej.
Ktoś przeczytał powieść Gabrieli Zapolskiej i dostrzegł, że można w autystyczny cyniczny
psychopatyczny sposób – metoda Pani Dulskiej – osaczać męża, całą rodzinę i to się spodobało
umysłowi społecznemu w ¾ kopijnemu. Pani Dulska wiedziała gdzie leży ścierka, miotła – nic jej
nie interesowało za wyjątkiem pewnych codziennych ceremonii. Do wszystkiego miała dystans, ale
nie do siebie. Tej patologicznej powszechnej osobowości 16 nie interesowała ewolucja, galaktyki,
Wszechświat, religia, marksizm, materializm, abiogeneza, ogólna teoria systemów.
14 Gierek miał zaufanie do Wyszyńskiego. Był agentem przedwojennej dwójki, podobnie jak Aleksander Jaroszewicz.
Aby to zobaczyć, trzeba czytać i porównywać kolejne CV. Jest ono systematycznie poprawiane.
15 Być może Kartezjusz miał rację, że szyszynka jest organem warunkującym prawidłowe adekwatne postrzeganie
świata, świata fal. Sądzę, że o. A. Klimuszko miał wyczuloną szyszynkę. Szyszynkę zabija fluor, którym
nafaszerowane są pasty produkowane przez korporacje, jakże dobroczyńcze i troskliwe względem narodów
koncerny farmaceutyczne.
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Rząd wmówił ludziom, że jest pandemia C19, że ludzi przeziębionych należy izolować, osaczać,
oddzielać kosmicznymi ogniotrwałymi światotrwałymi kombinezami, nie leczyć, nie przyjmować
w przychodniach, nie sprawdzać w jakim stopniu chorują, wpychać pod respirator, „leczyć”
rendesivirem, zachęcać do czekania (od II 2020 do 27 XII 2020) na szczepionki i do nieleczenia
tradycyjnymi środkami jak propolis, witaminy, minerały, miód i sto innych. Ludzie z przychodni
posłuchali rzadu, który nakazał przed chorymi zamykać przychodnie, zakazał stosowania
amantadyny, znanych leków antygrypowych jak oscillococcsinum; rząd (posłowie) stłumił ludzką
potrzebę kwestionowania absurdów. Od lutego minął rok, półtora roku od kiedy ludzie dali się
zamknąć – jak bandyci – na dwa tygodnie.
Od czasu choroby fizyka dr-a K. Morawieckiego genialni eksperci informowali o możliwościach
leczenia marszałka. Premier uwierzył od początku r. 2019 tym, którzy ośmieszali lekarzy,
naukowców, profesorów wybitnych jak A. Frydrychowski, genialnych astronomów, autorów
astronomicznych katalogów typu „jerzyzieba.com”. A potem, od lutego 2020, uwierzył tym, którzy
ośmieszali wykazujących antynaukowość covidowej histerii, histerii szmateczkowo-respiratorowej,
PCR- strachu. W efekcie rząd nie wdrożył nawet prostych badań zasadności (skuteczności, sensu)
stosowania maseczek, szczepionek.
Pandemię Covid-19 „wymyśliły testy”, które w ogóle nie służą do wykrywania zakażenia C19, ale
tę informację ukryto przed premierem.
Od jesieni 2020, aż 50 % narodu o mentalności odtwórczej, którzy ulegli rządowej spiskowej teorii
dziejów i PCR-yzmowi, nazywa ludzi z dorobkiem naukowym, często genialnych – szurami,
foliarzami itd.
Doradcy rządowi, ludzka miernota (wyrażenie z teorii JPII) najzdolniejszych Polaków przedstawia
jako zagrożenie.17 Komunikaty od lutego 2020 doprowadziły 50 % narodu do wychwalania
„zasług” swego kata, bo kat otwiera swoje lockdowny, aby zamykać i znowu otwierać.
Problematyka Covid – 19 prowadzi nas do oceny zasadności, szczepienia, do oceny całego systemu
marketingowego, do oceny kapitalizmu i tego co ogłupiały lud nazywa marksizmem. To kapitalizm
lansuje walkę o byt, a nie marksizm…
Covid- 19 prowadzi nas do światopoglądu Kuklińskiego, do potrzeby badania Stwórcy, ewolucji.
Covid- 19 stawia nas przed problemem istoty człowieczeństwa w wersji religijnej lub
materialistycznej. Dlaczego wnioski są podobne w obu systemach?
Covid-19 ukazuje nam katastrofalne skutki fuzji imperium prawicowej ideologii randomizacji
(przyjętej od r. 1989) z imperium zarządzania pandemią (2020) i zjawia się tu zagadnienie
potencjału ludzkiego jako pasji poznania i prawdo-upodobania, zwłaszcza w odniesieniu do
przysięgi obowiązującej lekarzy.

16 Podobny charakter miała żona Alberta Einsteina, która latami zarządzała przy pomocy awantur i Sfinksa (dialog jak
z rybą). Małżeństwo się rozpadło, psychopatka fizyczka autyczka nigdy nie przyznała, że jest winna doprowadzenia
ofiar (dzieci, Alberta) do sytuacji bez wyjścia, dlatego nazywał ją Medeą: wymuszanie, agresja, awantury, rzucanie
się z pięściami na męża – typowy objaw reakcji fizyczki autyczki przy utracie kontroli. Jego Medea nigdy nie
przyznała, że to ona stworzyła sytuację, w której ofiary cierpią. To wasza wina, bo chcecie się komunikować –
fizyczki autyczki nie potrafią się komunikować. Dzieci Einsteina były ofiarami matki.
17 Lekarz prowadzący Tomasza Żakowskiego (+23 IV 2021, „leczenie” respiratorem, bez amantadyny) odpowiedział
prof. A. Frydrychowskiemu, który zaproponował swoje własne leczenie i konsulting, że wystąpi o pozbawianie
profesora prawa do wykonywania zawodu.
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5) Pandemia a bombardowanie świadomości ludzkiej. Zagadnienie rozdwojenia oraz
gospodarki.
Covid-19 znaczy Certificado de Identificación de Vacunación con Inteligencia Artificial (Certyfikat
Identyfikacji Zaszczepienia Sztuczną Inteligencją). 19 oznacza datę wdrożenia (nie utworzenia) –
rok 2019. Covid znaczy plan kontroli i redukcji populacji, o którym się mówiło na dworze
Windsorów od 50 lat; znane są wypowiedzi Karola, syna królowej, że po monstrualnym
barbarzyństwie niemieckim, nie wiadomo jak mówić o depopulacji po II W. Św. (Zapewne nie
chciała się z tym pogodzić Diana, która pewnie nie raz o tym słyszała od męża; jak wiadomo była
Windsorami przerażona). Plan depopulacji 18 nie raz przedstawiał Klub Rzymski 50 lat temu i został
opracowany w ciągu ostatnich dziesięcioleci i uruchomiony w 2020 roku.
Obdarzony niezwykłymi zdolnościami, na pewno większymi, aniżeli ci, którzy tego nie zrozumieli
przez rok, czy nawet półtora roku, wielki reformator leczenia, mechanik Jerzy Zięba, już w lutym
2020 wyjaśniał, że żaden z testów klinicznych nie jest w stanie wykryć wirusa SARS COV-2, gdyż
wykrywa tylko nieskończoną liczbę małych fragmencików nieszkodliwych wirusów lub komórek,
które na mocy dostrojenia szczegółów, szczególików do mikrokosmosu są już częścią naszego
mikrobiomu.
Muszę przyznać, że w przypadku dużej części (99 %) oficjalnych tekstów rządu termin prawda
oficjalna rzeczywiście ma zastosowanie – ona, ta oficjalność, życie uśmierca, naukę
gwałci. Jako strona zwalczająca marksizm, KGBizm, muszę przyznać, że wszystkie wypowiedzi
są w gruncie rzeczy przedstawione językiem aparatu, a nie językiem człowieka. Niestety, od
lutego 2020 doświadczenie to powtarza się każdego dnia i to wielokrotnie. To, co rząd ma do
powiedzenia z urzędu, jest od lutego 2020 mówione przez urząd, a nie przez człowieka
prawdoupodobania i nie należy do niszy antropicznej. 19
Kto chce danych może je znaleźć w astronomicznym katalogu pt. „jerzyzieba.com” lub w innych
publikacjach jego zaiste astronomicznego Obserwatorium.
Osoby szczepione będą producentami spike’ów, prionów i będą coraz częściej wykazywać
pozytywne wyniki testów... Każdy zaszczepiony wzmaga częstotliwość pozytywnego testu, a więc
powoduje, że całą rodzinę i znajomych będzie poddawać się kwarantannie, inwigilacji, testowaniu,
badaniu.
Wynik pozytywny testu oznacza, że jest się nosicielem wirusa tego lub … nie. Wynik pozytywny
oznacza: jesteś „szkodnikiem”.
Powstaje tak niezmierzone pole do rozumienia zbioru: {test, „wykrycie” wirusa, szczeRNA,
naruszenie człowieczeństwa, pułapka technokracji, eksterminacja, uczciwość, media}. Zjawia się
całe pole semantyczne zbioru takich pojęć jak {Covid – 19 a szczepienia, DNA, kapitalizm,
marksizm, Bóg, ewolucja, randomizacja, pasja poznania i prawdo-upodobania, „demokratyzacja”
pamięci}.
A jednak to materia (sic!) nauczyła Leibniza kontaktu ze swoją własną wspólnotą form równania
fizyki. Schodzi się od nich do detali, pojedynczych itemów, zdarzeń, a nie jak w kapitalizmie –
18 Media partii rządzącej (PiS) i opozycyjnej (partia założona przez Płażyńskiego i Olechowskiego, nowe wcielenie
UD (UW, „GW”).
19 Cała teorię niszy antropicznej przedstawiam w czterech książkach „Wszechświat i człowiek”, P.Wr., Wrocław
1993, „Wszechświat i wiedza”, P.Wr., Wrocław 1994, „Wszechświat i kopernikanizm”, P.Wr., Wrocław 1997,
„Wszechświat i metafizyka”, P.W.N., Wrocław 1998.
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w zarządzaniu kinetycznej klasy z chaosu porządek, które uważa, że zderzać się ma tłum
molekularnych prostych ludzi z ich codziennymi troskami i zajęciami, jak gdyby jakąś wędrującą
przez czas rzeczpospolitą atomową Laplace’a, której członkowie zyskują pieniądze, walczą o życie
i pieniądze, korzystają z biedy innych i ich pogrążają, głosują na podobnych do siebie 20, wspierają
się i swe rodzinki oraz znajomych królika, kłócą się o czapkę gruszek i o nic, buntują się nie
wiedząc, że sami są przyczyną swego własnego buntu.
Leibniz, Kopernik? – to szczególny rodzaj rozmowy, która pokazuje, jak bardzo i materializm
wspiera Stwórcę, jak mózg przechodzi od czystej doktryny (fizyka) do rzeczywistości codziennej
empirii, bo przecież nie owej nieempirii, a skądże. Jak wyglądała konfrontacja metafizyki, czyli
mechaniki z ludzkimi wątpliwościami dotyczącymi doświadczenia, we wspólnocie codziennej,
wiejskiej, pospolitej, ze zwykłych warunków życia.

20 Tak powstała, od r. 1989, klasa 100 000 posłów, ministrów i ich dyrektorów. Ludzką miernotę lansuje Zuckerberg
(prawica, finanse, św. własność) – setki „Demagogow” weryfikuje internet. To nie jest tylko problem, że
Demagoga, czyli komunizm (cenzurę) wymyśliła prawica. Uzasadniony jest więc język codzienny, który mówi
o lewicy, a chodzi o wytwory mózgu prawicowego. Ale to jest problem tezy: człowiek jest złem i ostatecznie
wymaga (skoro De/magog zawodzi) depopulacji.
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