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.6.
1) Czy szczepienia (szczeRNA) to rewolucja marksistowska, jak sądzi zbuntowany
wobec rządu lud, redaktorzy mediów narodowych oddolnych patriotycznych,
intelektualiści, ponieważ – jak mówią – to jest marsz przez instytucje?
Po roku około 30 % (może 60 % ? – chodzi tu o zjawisko jakościowe, sondaże są zmienne,
szczególiki można ustalać w sondażach) społeczeństwa uznało, że rząd (ale i opozycja, PO)
uczestniczy w kolosalnym kłamstwie i zaczęto mówić, że to (szczepienia, nabijanie kasy
koncernom), rewolucja marksistowska, ponieważ … to jest marsz przez instytucje.
Ten wymyślony marsz przez instytucje to tylko powtarzanie strof przez rząd polski (i inteligencję
przeciwną rządowi), jak za Panią Matką. – Zdemonizowano działanie instytucji i nazwano
marksizmem. Instytucjonalność nie jest żadną cechy lewicy, prędzej jest odwrotnie.
Policja, strzelanie do tłumu, wojsko, kary, sądy, przekupni sędziowie (a czym miał sędziów
przekupić biedak?), więzienia, komornicy – to wszystko jest znane w historii II RP, a więc prawicy,
a nie lewicy. Instytucje są po stronie władzy, tymczasem to zwykle pracownicy nie mają instytucji i
żadnych możliwości marszu przez instytucje. 1 – To dlatego działacze PZPR, jak dr Raciborski 2, w
latach 70., 80., mówili o masach, o masach sterowanych: zarządzanie przez PZPR – w interesie
Imperium Zła – nazywali kapitalizmem państwowym, a nie żadnym socjalizmem, komunizmem,
lewicowością.
Członkowie egzekutywy PO PZPR byli lepiej poinformowani (nie tyle mądrzejsi, ile
poinformowani) od patriotów i śmiali się z kompletnie poznawczo niechlujnych naiwniaków –
zdawali sobie sprawę, że tu, w całej tej opcji PZPR, Pożogi, Ciastonia (+ 10 VI 2021), nie chodzi o
żaden komunizm, socjalizm, o żaden marksizm. To patrioci są na niższym poziomie rozwoju
intelektualnego? – Czy raczej wykrzykując swoje hasełka o socjalizmie, lewicy i prawicy, bez
żadnego zrozumienia tych terminów (bo nie maja teorii), nawet nie zdają sobie sprawy ze
sterowania, niewątpliwie Polsce na pohybel?
Te instytucjonalne formy nacisku na ludzi realizuje … prawica. A nie lewica. USA. – Prospołeczny,
religijny, a nie dewocyjny, był tylko św. Jan Paweł II. Jerzy Popiełuszko. 10 milionów w S w
mieście. 3 miliony w S na wsi. Pomnożone przez 3. Ten system JPII/JPS został zburzony od r. 1989.
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Jest to pole takich pojęć jak: {PZPR, Gierek, masy, Imperium Zła, kapitalizm, socjalizm, lewica, patriotyzm}, o
czym za chwilę.
Przysięga doktorska obligowała do poszukiwania prawdy. Egzamin zdał dr K. Morawiecki. Wściekłość ludzi na
rząd spowodowała wylewanie ton pomyj na fizyka K. Morawieckiego.
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Zarządzanie pandemiczne Covid – 19, szczepienia ujawnia swoją prawicową treść. Prawicową czyli
marketingową, stronę jawnie kapitalistyczną, to, co zakłada marksizm: randomizację. Ale tylko w
aspekcie abiogenezy, a nie w relacjach społecznych, jak w kapitalizmie, merkantylizmie. To
stalinizm (UB, MBP) poszedł w tym kierunku (randomizacji – przez UB) i na tym polega
odmienność między marksizmem (przeciwnym randomizacji) a myśleniem „resortowym”. 3
Marksizm przegonił z nauki Boga, ale Boga przegoniono od czasów rewolucji francuskiej, a nawet
nauki nowożytnej o zmienności, o ruchu, czyli „De revolutionibus orbium coelestium”.4
Ewolucja? – Już istotą kopernikanizmu była kwantyfikacja kopernikanistyczny – „Ziemia jest jaka
jest, bo każda inna mogłaby być”, która implikuje ewaluację i ewolucję.
Kwantyfikacja przedkopernikańska, czyli egzystencjalna blokuje ewaluację i ewolucję.
Musimy tu wyrazić jeszcze kilka ważnych myśli. Covid– 19 nieoczekiwanie
1. wzmógł problem, czym jest człowieczeństwo i
2. wykazał zbieżność wersji religijnej z materialistyczną, a także
3. ujawnił, że w r. 2020 nastąpiła fuzja imperium ideologii randomizacji (1989) z imperium
wykorzystania człowieka w ramach zarządzania pandemią (2020);
4. to zarządzanie wystąpiło w roli narzędzia tej fuzji.
5. Oczywiście, władze polskie mogły mocą potencjału ludzkiego odrzucić szczepionki, ale nie
wykazały
5a. – ani wojtyłowskiej pasji poznania,
5b. – ani popiełuszkowego prawdo-upodobania, co też powinno się stać przedmiotem osobnych
studiów.

2) Do instytucji dążą wszyscy, a nie tylko lewica.
Dziennikarze patriotycznych oddolnych wolnościowych mediów i wszyscy krytycy w istocie
idiotycznego zarządzania p(L)andemia „niechcąco” się wygłupiają. – Te instytucjonalne formy
nacisku to przecież tamtejsi (zza malej wody, zza średniej wody, zza wielkiej wody) właściciele nie
tyle kamienic, co wielkich wieżowców.
Wielcy właściciele ziemi, właściciele gotówki. Bogaci zarządzający systemem finansowym.
Właściciele banków i dyrektorzy całego układu monetarystycznego. Pogląd, że instytucje są jakąś
cechą lewicy, lewicowości jest błędny i skutkiem tego błędu jest nieodróżnianie komunizmu
od esbecjonizmu.
Zamglenie umysłowe co do przyczyn stosowania przez dziennikarzy (mediów patriotycznych)
takich wyrazów jak socjalizm, bolszewizm, sowietyzm, PRL’bis, nazywania tak prezydenta Dudę,
rządu, partii PiS. – Do instytucji dążą wszyscy, jest np. Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Jest
Polskie Towarzystwo Astronautyczne.
Chaos pojęciowy co najmniej sprzyja systemowi z chaosu porządek (randomizacji). Czy prawica z
jej marszem przez instytucje jest może już lewicą? – Lewicą są stoczniowcy z Gdańska, dziewiarki
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To resortowe myślenie ma swój określony sens i coś w socjologii UB się ruszyło od r. 2015.
Z punktu widzenia astronomii to koncepcję swoją Kopernik przedstawił w r. 1500. Na Zachodzie naukę nowożytną
liczą od niutonowskich „Principia” z r. 1687. Prof. Woleński „dowodził” w r. 2009, że Kopernik splagiatował
prawo ekonomii Graschama. Od r. 1989, a właściwie od ok. r. 1997, modne się stało oczernianie nauki polskiej.
„Nieuczciwość w nauce polskiej”. Chodzi o „polskiej”.
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z Łodzi, pracownicy ze Szczecina, rolnicy z Podkarpacia, górnicy ze Śląska i ci wszyscy, którzy
uważali, że PZPR to domena imperium kapitalizmu państwowego, a nie żaden komunizm. Lewicą
są ci, którzy kapitalizmu 5 nie chcieli widzieć na oczy i protestowali przeciwko rynkowi, nawet
przeciwko małemu urynkowieniu cen mięsa w Radomiu w r. 1976.
Nie trzeba być żadną lewicą, fizykami, rusycystami, polonistami, pracownikami, żeby iść przez
trupa białej Polski na Berlin, aż po Kanał (La Manche). To nie lewica szła na Polskę w r. 2020.
Wirus tego pseudo-komunizmu nie powstał w głowach sowieckich, robotniczych, ale w gabinetach
prawicowych, w biurach właścicieli banków. To prawica – to trudne, bo prawda jest zawsze
trudna – chce zmienić szczepionkami naturę człowieka, przymusem szczepienia (szczeRNA),
manipulacją medialną, kłamstwem wmawiania, że te szmateczki, respiratory, remdesiviry,
szczepionki i lockdowny są dla dobra człowieka.
To prawica – koncerny, kapitał, kapitalizm – chce zmienić szczepionkami naturę człowieka, tego
nie ma w wojtylizmie, popiełuszkizmie, JPII/JPS, tego nie zaproponował system Wyszyński –
Gierek, ani przeszkolony w latach 30. 6, agent 2-ki Piotr Jaroszewicz, Aleksander Jaroszewicz. Z
metodologicznego punktu widzenia, dla prawicy skłonność (gotowość) do rozdawanie pocałunków
śmierci należy do jej cech definicyjnych.
Kapitalizm skrytykował prezydent L. Kaczyński („Społeczeństwo oparte o rynek musi się
zdegenerować”) – jest to system ruchów w tę i we w tę, zadaniem jest powtarzać, kopiować,
powtarzać… To oducza myślenia krytycznego.

3) Analiza wypowiedzi L. Kaczyńskiego „Społeczeństwo oparte o rynek musi się
zdegenerować”.
W kapitalizmie każdy robi „to co trzeba” – ludzie są zagonieni w kozi róg. Gazeta Wyborcza była
liderem systemu „z chaosu porządek”, straszyła od r. 1989, że blokowiska rozpadną się w 3-5 lat,
góra 15 lat, a niechby 20, 30 – bo już … pękają. Nieustannie to powtarzano po r. 1989. Kapitalizm
na tym bazował. Tym straszył ludzi, obezwładniał – że nic nie zbudowano, dopiero teraz system z
chaosu porządek da rozwój. Początkowo w to uwierzył L. Kaczyński.7
Tak się rozprawiono z Gierkiem i prymasem Wyszyńskim. Lata 1970-80 to była epoka GierkaWyszyńskiego. Pokazuje to, jak się ludzie dali spętać. W najlepszym przypadku mówią: „Zawsze
istnieją dwie strony” i ewentualnie dodają trzy kropki …
– To nieprawda, prawda gdzieś musi być. Jest inaczej, ona jest.
Można budować społeczeństwo oparte na prawdzie – ogólna teoria względności, z racji swej
ogólnej kowariancji jest modelem prawdo-zaangażowania ludzkiego, owego ludzkiego prawdo5
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W r. 2021 okazało się milionom, że wychwalany Zachód swoim dobrobytem staje się nie do życia. Ekonomiści
powinni to dostrzec w r. 1989, lecz widziało to 0.00001 % ekonomistów. Dziennikarz zastrzelony w Holandii (VII
2021), decyzją starań rządu holenderskiego … ożył. (YT 28 lub 29 VII 2021, TvwRealu). Podobnie zamordowano
wielu innych dziennikarzy w Holandii. Taka tam praworządność, że represjonuje się szlachetnych ludzi, którzy o
tym mówią. Tu, w nauce, chodzi o to, że te „przypadki” oddają naturę kapitalizmu: Ułamek rośnie, pomimo
malenia licznika, ponieważ szybciej maleje mianownik. Na tym polega istota depopulacji po r. 1989. Wiem, że to
trudne. Ale wszystkiego nie można wyjaśniać od początku.
Wszystko wymaga rekonstrukcji, także hasła wikipedii sprzed 10 laty. Są one częściowo już modyfikowane.
Stąd jego okrzyk: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”.
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umiłowania, które nie ma już nic wspólnego z ewolucjonizmem, ten umysł już nie ma
zwierzęcości.8
Tocząca się wojna pedofilska pod auspicjami wojny z pedofilią, wojna tęczowa domowa, z rodziną,
małżeństwami, dziećmi, wzrostem populacji nie jest żadną lewicą, komuną 9, komunizmem,
lewicowością, socjalem, socjalizmem, PRL’bis, żadnym post-komunizmem, liberalizmem, neoliberalizmem, post-liberalizmem (czego to nie wymyślą…10) – i jest płoche soczyste nazywanie
strajku kobiet 11 i temu podobnych gamoniowatych błazeńskich przejawów; jest płoche, chociaż
rozpowszechnione od r. 1989; jest banalne 12, bierze się z bezmyślności, lekkomyślności 13 i
świadczy o nierozgarnięciu w tym i Wielkiego Wadliwego Autorytetu Społecznego, takiego, czy
innego po r. 1989. Konkret? – a niechby i ks. Tischnera 14.
Wojna Tischnera. I świadczy o nierozgarnięciu nieco od niego mądrzejszych mas ludzkich
obrażanych przez sztucznie wykreowany autorytet 15, że niby to mądrzejszy lud (lewica) są homo
sovieticusami. I ta gapiowata kołtuńska irrealność – przykładowo! – ks. profesora doktora 16 J.
Tischnera się przyjęła, bo dziwnym trafem nie znano (!) negatywnego stosunku Jana Pawła do
niego.
– I tym sposobem Niestateczny 17 uchodził za niby jakiegoś twórcę Solidarności (bez cudzysłowu),
czy „Solidarności” w cudzysłowie? – on sam tych dwóch podstawowych pojęć nawet nie …
odróżniał. 18 Wręcz prześmieszne. Za tą komedią stał Kiszczak.
Może ludzie robili to w dobrej wierze, ale czy wychodzi to pokoleniom na dobre? Powiela się, w
latach 1989-2021 schemat negatywny. Wystarczy posłuchać wolnych oddolnych patriotycznych i
tzw.19 patriotycznych mediów. YT.
Ksiądz z gór tkwił w szponach określonych doktryn. Wiedza zawarta pod szyldem Tischner będzie
miała negatywny wpływ na rozwój narodu i taki ma od r. 1989, z małymi przerwami. Cała Polska
od r. 1989 podąża naprzód, zwołując wielkie bezmyślne peany ideologiczne kupno-sprzedaż8
9
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Tak to wygląda w polskiej katolickiej antropologii ewolucyjnej.

Na początku mówiono Białoruś nie stosuje kwarantanny Covid 19, bo to komuna (Łukaszenko: „nie
panikować”. W Turkmenistanie zakazano noszenia maseczek itd.). Potem to ucichło, bo szybko wyszło na
jaw, że Szwecja nie nakazała kwarantanny.
Na tym polega kapitalizm, czyli system z chaosu porządek, a nie żaden liberalizm, komunizm, PRL itd. – To
jest za trudne już od r. 1989. Kapitalizm przez wiedzę rozumie rozwiązywanie krzyżówek, czyli cyborg to ma
wiedzę...
VI 2031: Wypłynęły jakieś mejle rządowe o kobietach, strajku kobiet.
przygłupiaste...
Lekkomyślność jest cechą wysokofunkcjonującego autyzmu.Nie maja oni pasji badawczej i potrzebują polecenia
dyrektora Instytutu Fizyki.
TP (Tygodnik Powszechny). Było wiele Autorytetów.
Fircyka pracującego przeciwko systemowi Jana Pawła II, Jerzego Popiełuszki, systemowi społ.ekon. JPII/JPS, KK.
Taki tytuł jak doktor jest ciężkim obowiązkiem, ponieważ zabrania – na mocy przysięgi – być w organizacjach
zwalczających prawdę.
– Znużony? – To inne rozwiązanie.
O „Solidarności” w cudzysłowie mówimy od r. 1989 i jest ona zbliżona do słownikowego znaczenia słowa
solidarności. O Solidarności bez cudzysłowu mówimy o Solidarności (bez cudzysłowu) od r. 1980 do
okrągłego stołu, kiedy to powstała „Solidarność” w cudzysłowie niszcząca Solidarność bez cudzysłowu od r.
1980 do 6 II 1989. Byłaby więc Solidarność i solidarność w znaczeniu wszystkich słowników na świecie, do
której zbliżona jest „Solidarność” w cudzysłowie, czyli niszcząca Solidarność bez cudzysłowu. Skoro jest
solidarność (jak w słownikach) i Solidarność, to historia Polski jest nadzwyczajna. Teza ta jest tłumiona –
środkami państwowymi – od r. 1989, a przy tym z wykorzystaniem inercji, rozumu popędowego, zwanego w
antropologii mózgiem gadzim.
Ten patriotyzm ma strukturę, ale nie ma funkcji. Jest to wyjaśnione w kilkunastu pracach „Co to jest patriotyzm”
www.experientia.wroclaw.pl
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klimatyczne. Od r. 1989 umyka nam temat najważniejszy ze wszystkich – wyszyńskizm,
popiełuszkizm, cały system JPII/JPS.
Powtarzanie podaż – popyt to taka sama mądrość jak mądrość kupić tanio – drogo sprzedać. I to
media faktycznie uznały za mądrość. Trawa jest zielona.
Już trudniej było pojąć, dlaczego trawa jest zielona, czyli dlaczego wycinają drzewa i sadzą
drzewka stalowe… Dlaczego niebo nocne jest czarne20. Dlaczego 21 dzienne jest niebieskie.

4) Cecha myślenia prawicowego. Człowiek materia.
Jest przejawem prawicowego zawołania: Wszystko podlega sprzedawaniu. – I wszystko zaczęło
być sprzedawane. I jest sprzedawane. Sprzedawane jest (II 2020) ludzkie zdrowie pod pozorem
walki z Covid – 19, jak węgiel kamienny odkrywkowy australijski.
Czekajcie 10 miesięcy zapewniano, a nadejdzie eliksir zdrowia (pseudo-szczepionki). Sprzedawane
są pseudo-szczepienia. Rynek pod szczeRNA. Sprzedawane zdrowie polskie, bo „szczepienia”
oznaczają korzyści dla kapitału, oznaczają wielomiliardowe zyski. Marketing, komercyjność itd. –
Ależ to nie są cechy żadnej lewicy, lewicowości, socjalizmu ani Gierkowizmu; merkantylizm to od
wieków cecha prawicy, myślenia od słupka do słupka, prawicowego. Zysk. Korzyść. Cecha
myślenia wyłącznie prawicowego.
Są tu wskazane dwa menadżerstwa – janapawłowe prospołeczne menadżerstwo i takie, które jest
znane i nauczane od r. 1989, czyli menadżerstwo antywojtyłowskie, antypopiełuszkowe.
Menadżerstwo bł. Popiełuszki – to takie zarządzanie Kuklińskiego. Jak pomóc ludowi. – A po co?
Woła prawica – niech sobie zginą. Tak nauczono – od r. 1989 – ludzi.
To wszystko wymaga przesunięciu akcentu z „ja” – na ogólnie kowariantny Absolut; teoria
względności jest modelem poznawania Boga. – Nie jedynym. Olśniewające odkrycie Einsteina, że
ogólna kowariancja pracuje i daje zastane wzory 22 prowadzi do nierozstrzygalności. Tensor energii
produkuje przestrzeń, ale nie całkowicie, ciągle pozostaje miejsce dla Pana.
Wiara rozkwita w duszy Einsteina pod wpływem głoszenia dobrej nowiny w fizyce „o stawaniu się
w fizyce”, czyli o funkcji. O umarłym i zmartwychwstałym. Niutonowski palec Boga
przetransformował się w inteligibilny Wszechświat.
Kapitalizm pogwałcił obronę poznania, obronę rozumu, doszło nawet do nierozumnego testowania
szczepionek na dzieciach do lat 12 (pozwolenie wydano prezes Cessak, 27 IV 2021). Nierozumność
jest zawsze konkretystyczna. – Kwaśniewski krzyczał, że tylko przyszłość, on odcinał ogony 23.
Tylko przyszłość, której nie ma, a nie przeszłość, która jest, pozwala na rozwój i ludzie w to
20 Stworzenie zatem, pomyślał Pius XII.
21 Pierwszy dowód atomizmu, atomowej struktury materii. Einstein: „Odkrycie stulecia”.
22 Ten biedny chłopak, po uszy zakochany w fizyczce autyczce, wymyślił warsztat pracy (małżeńskiej) dla utrzymania
małżeństwa, którego ona nie chciała. Wymyślił teorię względności. Bez pieniędzy, laboratorium. Wyszukał im
warsztat pracy, żeby nie musieli głodować. To mógł zrobić tylko ktoś zakochany. Skłodowska to przynajmniej
miała oparcie w mężu, a Einstein nie miał nawet żony – fizyczka autyczka chciała tylko pieniądze Einsteina, a nie
małżeństwa. Są na to dowody. To jest absolutnie typowe dla fizyczki autyczki, ten dystans, to autystyczne „średnio
na jeża”, chyba że … Dyrektor Fizyki da zlecenie fizyczce autyczce do wykonania – wtedy ona ruszy do
wykonania zadania, ale dla samego zadania, a nie dla małżeństwa. Życie małżeńskie usłane jest zachętą, ale
fizyczka autyczka tego nie widzi. Ona odstąpiła od warsztatu pracy dla tego małżeństwa, pomysły Einsteina były
niepotrzebne. Dzieci fizyczki autyczki kopiują jej nastawienie i nie cierpią Einsteina.
23 Jak zbuntowana przeciwko matce córka ważnego w mieście ojca. Przypadek taki opisano w psychiatrii, a jedna z
osób tego opisania sama się stała psychiatryczką. Aby niczego nie wyjaśniać, to „odcina się ogony”...
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uwierzyli, ponieważ za tę akceptacje odpowiada mózg gadzi. – Czyli Kwaśniewski zachęcał do
niszczenia wiedzy o przeszłości, wiedzy jak to było. Powstała niewidzialna tyrania konkretyzmu,
lokalizmu, tu i teraz. Kwaśniewski to system z chaosu porządek, który nie chce dać faktury za okres
zaborów, okupacji chłopa pańszczyźnianego, swoistych rządów totalitarnych.
Po 30, 25, 20, 10 a nawet po 5 latach od okrągłego stołu (6 II 1989) widać było, że nie przetrwał
nasz język, obyczaje, kultura – w sensie wojtylizmu, systemu Jerzego Popiełuszki (JP), społ.ekon.
JPII/JPS. Nigdy by Popiełuszko nie pozwolił na testowanie szczepionek na dzieciach.
Od okrągłego stołu zwalczano patriotyzm. Po 30 latach od r. 1989 ludzie mówią „państwo z
tektury” (wystarczy wejść na forumy dyskusyjne, czyli na w pewnym stopniu udawane fora
dyskusyjne), zatem państwo nie istnieje i jest wrogiem człowieka.
Nastąpiło zniszczenie polskich rodzin, pokłosiem jest depopulacja, wystawianie dzieci na
eksperymenty kowidowe koncernów (od 27 IV 2021), a ruch Solidarności nie jest zrozumiany
(wątpię, aby wystawca kwitu z 27 IV rozumiał) i jest pisany jako “Solidarność” w cudzysłowie,
albo jako „obalono mur berliński”. Gdyby rozumiał, to nigdy by dzieci nie uprzedmiotowił, jako
teren badania poronionej „szczepionki”.
Kiszczak, czyli system kapitalistyczny, to emanacja konkretyzmu. Kiszczak, a więc kapitalizm
stworzył wystarczająco solidny fundament, który umożliwił wybudowanie opresyjnej machiny po r.
1989. Przeciwko tej machinie protestują Polacy, 7 VIII 2021 w Katowicach: „precz ze
szczepieniami”, „morderca”.
6 II 2020, po 31 latach od tzw. transformacji, przyszedł czas, gdy rzekomo niepodległa, rzekomo
bogacąca się Polska, zamknęła przed obywatelami prawo do leczenia (przychodnie, szpitale, ale
wirus nie wchodził tam, gdzie się płaci), zamknęła nawet swoich obywateli w mieszkaniach,
maseczkach, zakazała wychodzenia do lasu i na polany, zakazała oddychać i w ten sposób spłaca
swój dług wobec polskich rodzin.
VIII 2021: Wyrok skazujący ks. D. Oko przez niemiecki sąd jest przejawem konkretyzmu, nie tylko
w Kolonii, ale całego systemu z chaosu porządek. To nie sprawa jednostkowa. To przykład
kompromitacji tego języka, czyli tej metafizyki życia społecznego, która w 99.9999 % dominuje
Zachód, natomiast jest obecna w 1 % w systemie społ.ekon. JPII/JPS. Wyrok polega na sprzyjaniu i
promowaniu ideologii wybiorczej lokalistycznej tęczowatej, przy pomocy instrumentów przymusu
państwowego ukształtowanego w korelacji z zasadami rynkowymi. Zasady rynkowe zawsze
cechuje przeciętność, czyli ludzie, którzy muszą się dostosować do tego, co narzuca jakaś elita.
Elita, właściciele kapitału, ma skłonności do tęczowej praworządności, kneblowanie ust
oponentom. Przed wiekami szlachta stosowała groźby więzienia, nakładanie kar, prześladowania
chłopów. Niemcy skompromitowały (tym wyrokiem sądu w Kolonii) system protestancki.

5) Bóg, lud, kapitał a geneza rozbiorów24. Co robią kapitalizm i feudalizm, gdy
wyczerpują swoje możliwości?
Bóg dla prawicy jest tylko zewnętrzną konstrukcją. – Dewocyjną konstrukcją parawanową. Bóg w
rozumieniu zyskownym jest tylko obiektem. Wie o tym sytuacja obiektywna postawiona u Maxa
Webera.
24 Rozbiory zaproponowała szlachta. Psychopatia ta, to skutek wielowiekowej kazirodczej degeneracji. W
przeciwieństwie do warstwy chłopskiej, szlachta była – bez wyjątków – zarażona syfilisem.
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W kapitalizmie, czyli w zarządzaniu przez kapitał, Bóg jest obiektem całkowicie zreizowanym.
Bóg jest w tym rozumieniu – życia – konstrukcją parawanową, która wyrywa ludziom szlachetnym
„ludzkie prawo do eksponowania się w religijności”; prawica jest barierą dla rozwoju życia
duchowego wojtyłowskiego, wszelkiego uczciwego niezyskownego rozwoju religii, która wymaga
nieinteresowności, a nie jakiegokolwiek „św. interesu”; jest barierą, ponieważ tę działkę
(duchowości) przejęli ludzie chytrzy, którzy zaanektowali absolut. Dla siebie. I tak samo było w w.
XVIII. Dlatego Polska musiała upaść.
Wiek XXI ukazuje, że kapitalizm (prawica, rządy kapitału, rządy posiadania majątków, rządy
dzisiejszej szlachty) w sensie moralności (a nie aż tej humanistyki, która uściśla nauki ścisłe)
pokazuje już nie tylko kryzys jeden, drugi, ale całą sytuację kryzysową (pandemia/ plandemia to
ukazują), stałą, nie zaś zanikająca, nie jakoś ustępującą. Tu trzeba sobie zdać sprawę z powodów
likwidacji tytułów herbowych, wyróżniania szlachty w II RP. To Skłodowska jest panteonem. To
Mościcki jest panteonem. Wraca. Pensja Mościckiego jest taka jaką on wypłacał sprzątaczce –
wraca bo Polska powstaje. To jest panteon.
To samo było w wieku XVIII. Cała historia wieku XVIII ukazuje, że właściciele majątków (rodzaj
kapitalizmu), czyli ówczesna prawica (szlachta, a nie lud, lud się nie liczył w sytuacji Potockich,
Lubomirskich, Czartoryskich, Radziwiłłów, Złotnickich, Rzewuskich, Lanckorońskich 25) doszła do
takich granic wyczerpania jak rządy kapitału w XXI wieku. Szlachta miała wszystko. Szlachta
postanowiła zbyć państwo. Nie chłopi. Konstytucja 3 Maja? – Konstytucja 3 Maja miała podstawy
w wojnie z Rosją. Przeciwko Rosji była Turcja, Prusy, Austria, Anglia, Niderlandy. Petersburg i
Kronsztad miały być zaatakowane przez Anglię, Prusy, Niderlandy. Co się stało? Zabawowe
niefrasobliwe epikurejskie życie szlachty hamowało rozwój kraju. 26 Polską powinien zarządzać
Kopernik, a nie prawica, więc reformy były spóźnione o 20 lat.
Oba systemy wyczerpały swe możliwości. W XXI wieku ludność jest niepotrzebna. W XVIII wieku
niepotrzebne jest państwo. Już majątki są tak wielkie, że można tylko wykorzystać, sprzedać na
rynku państwowość. Tak samo jak w XXI wieku niepotrzebna jest ludność.
Wniosek: Współcześnie brakuje zatem Wydziału Nauk o Życiu, o Zdrowiu. Wydziału Nauk o
Obiektywizmie, że tylko 1. życie i 2. rodzina są obiektywne. Zresztą na tym polega neurofizyka,
kosmogeneza, Leibnicyzm. Mechanika kwantowa. Powiemy w szczególny sposób: „Brakuje
wydziału nie tylko Wydziału Nowego Patriotyzmu.”
Wiek XVIII, czyli wiek posiadania majątków 27 – całkowicie kolapsuje w sensie moralności. Wobec
takich majątków to już tylko można jeszcze sprzedać rodzinę, samo życie – życie w sensie narodu
i rodzin chłopskich. Cała historia XVIII wieku pokazuje już nie tylko kryzys jeden, drugi, trzeci, ale
całą sytuację kryzysową, od której nie ma odwrotu. Każdy dzień XVIII wieku pokazywał, że od
kryzysu nie ma odwrotu.
Feudalizm jako zarządzanie nasycenia bez oporu (bez lewicy) jest analogonem dzisiejszego
nasycenia (lewica nie jest żadną lewica, pedofilia jest potrzebą i preferencją kapitału, własności,
25 To jest dokładnie sytuacja z XXI wieku, wieku komputeryzacji, informatyzacji, robotyzacji, digitalizacji,
cyfryzacji.

26 Cecha autyzmu (niedorozwoju) jest zabawowe niefrasobliwe epikurejskie podejście do życia, rodziny.
Autycy wysokofunkcjonujacy są bardzo towarzyscy. Ich niefrasobliwość hamuje im rozwój rodziny. Widać tu
skalowanie. Przypuszczalnie kiła wywoływała u naszej magnaterii neurodegenerację.
27 To tylko w Polsce powstał archetyp obecnych, XXI-wiecznych, rządów kapitału. Nikt nie miał większych
majątków jak nasza magnateria.
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prawicy, a nie wyrobników, logików, matematyków, żadnej lewicy), czyli tego, co wynika z
automatyki, informatyki; jest analogonem XXI– wiecznego nadmiaru ludzi do pracy.
Kapitalizm nie chce tej ludzkości, a feudalizm już nie chciał państwa, bo już było zbędne. Ile
procent prawica nie chce? – 20% a może więcej?
To nie jest kryzys kapitalizmu powierzchowny, ale głęboki. Ponieważ kapitalizm nie zna
miłosierdzia, więc nie może znieść nadmiaru ludności. Stąd takie, a nie inne słowa, które kopiuje
rząd, ale nie rozumie ich sensu.
Postępujący w Polsce problem depopulacji i sekularyzacji (spadek zaufania polskiego
społeczeństwa do Kościoła Katolickiego we wszystkich grupach) nie jest związany – wbrew
sugestiom wszystkich mądrali – z jakimiś fanaberiami kobiet, ale z ekonomią, z ukrywaną (celowo)
redukcją produkcji krajowej (właściwego PKB) do 14 %. Zwłaszcza wśród młodzieży zjawia się
dezorientacja.
To nie Kościół dostosował się do wymogów dzisiejszego świata, chyba że do redukcji PKB – to tak.
W tym sensie, w odczuciu ludzi KK jest zbytnio wyobcowany z tego świata, z obiektywizmu –
ludzie nie muszą rozumieć tej redukcji do 14 %. Nie potrafią tego obliczyć, ale to czują, odczuwaja
intuicyjnie.
AGENDA 2030. Program Zrównoważonego Rozwoju. 2021 – Szczyt Systemów Żywnościowych.
Fenomenalny plan depopulacji pod sztandarem troski o młodzież, hodowców, rolników,
stoczniowców, społeczeństwa obywatelskiego, fizyków i naukowców, hotelarzy i sektora
prywatnego, niezawisłych liderów politycznych i suwerennych ministrów rolnictwa, środowiska,
zdrowia …
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Cóż się dziwić, że ZSRR realizował i inicjował
zobowiązania wobec kapitalizmu, aby nie dopuścić do socjalizmu. A tu oddolna wolnościowa
patriotyczna telewizja wykrzykuje na zarządzanie pandemią, że to marksizm, komuna, lewica,
lewactwo, sowietyzm, PRL’bis, socjalizm, komunizm. – Nie rozumie tego, że ZSRR nie tylko nie
miał nic wspólnego z socjalizmem (lewicą), ale był pogromcą socjalizmu. Wspieranie od r. 1989
przez WSW zróżnicowanego zaangażowania zostało uznane za ozdrowieńcze. Cyfryzacja odsłoniła
prawdziwe cele kapitalizmu, który dla zysku poddaje kontroli zdrowie, co kto robi, a w celu walki z
ubóstwem i głodem już nie można kupić nawet prosiaka. Dziś pobiorą próbkę z Dody czy Madonny
i wyprodukują tonę mięsa. Właściciele kapitału najchętniej by opatentowali każde nasionko, każdą
roślinę.

6) Zarządzanie obietnicą dobrobytu z segmentacji, z rozszarpania i utraty państwa.
Większość ludzi jest rozczarowana tym, że KK stał się kopią wszystkich instytucji, które
zaakceptowały redukcję PKB do 14 %. Korzenie nadziei zostały przeniesione z obietnicy rozwoju
systemu społ.ekon. JPII w obietnicę dobrobytu z segmentacji, z utraty państwa.
Niestety, kto ogranicza życie do doczesnych celów, czyli (dąży) do utraty państwa, podstaw
ekonomicznych utrzymania rodziny, czyli obiektywnego, ten wcale nie jest skłonny
przejmować się czekającym go w przyszłości spotkaniem z Bogiem.
Hierarchowie nie umierają z braku węgla, biedy, żalu za Polską. Z powodu rozpaczy po utracie
państwa, systemu społ.ekon. JPII/JPS. Cierpienie narodu wynika z „nieumiejętności”
zaakceptowania klęski gospodarczej na miarę II W.Św.
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Cierpienie narodu jest u hierarchów niezauważalne. Źródłem jest sytuacja sama w sobie, a nie jakaś
reakcja na nią. Źródłem depopulacji i kryzysu wiary jest intuicyjna negatywna ocena referowania
historii od r. 1989. Rządy kapitału domagają się pełnej akceptacji redukcji PKB, a ta akceptacja jest
wymuszona. Hierarchowie zamilczają od r. 1989 prawdę o PKB, czyli niszczą najgłębszą
bezinteresowną religijność.
Hierarchowie nie potrafią nawet powiedzieć, że szczepionki na Covid– 19 naruszają istotę
człowieczeństwa w wersji religijnej i nie widza tego, że sprzyja im wersja materialistyczna,
marksowska, ewolucyjna. Hierarchowie nie widzą, że nastąpiła fuzja imperium ideologii
randomizacji (1989) z imperium zarządzania pandemią (2020) i tym stłumili ekspresję potencjału
ludzkiego jako pasji poznania i prawdo-upodobania. Opór przed zaakceptowaniem
systemu subiektywnego (depopulacji), zamiast obiektywistycznego (życia) 28
trwać będzie latami pokolenia, a młodsze pokolenie przejmie opór poprzedniego pokolenia.
Trzeba się przyznać do złamania etosu systemu społ.ekon. JPII, a nie liczyć na unikanie
konfrontacji z żalem okradzenia, tęsknotą za lepszym systemem (JPII/JPS), złością z powodu braku
zrozumienia – przez państwo rządów kapitału po r. 1989 – potrzeb rodzinnych pokolenia S,
smutkiem z powodu poczucia bycia oszukanym przez KK.
Taki naród znajduje się w stanie ciągłego oporu wobec KK. I był (od lat 90.) w tym stanie. KK
mówi zaś o sekularyzacji. I ubolewa.
A po co to ubolewać? Wystarczy wrócić do bł. Jerzego Popiełuszki.

7) Czy przyczyną sekularyzacji jest cyfryzacja? Kapitał żądał podwyższenia norm
promieniowania o 10 tys. %.
Naród nie może zaakceptować cierpienia, ponieważ było ono (od r. 1989) absolutnie
nieuzasadnione, niekonstruktywne, świadczące o bezczynności KK.
Naród nie chce tej niechcianej sytuacji, nie chce uznać tego, co doświadcza od r. 1989, żąda
prawdziwych zmian w życiu, a nie zmian pozornych. Redukcja PKB nie jest pożądanym
kierunkiem. Kapitał żądał podwyższenia norm promieniowania o 10 tys. %.
Czy hierarchowie nie wiedzą, że działa to jak broń elektromagnetyczna? Nie znają teorii ks.
Włodzimierza Sedlaka?
Następuje ugotowania szyszynki, co zmusza człowieka do wycofania się z rozwoju
Klimuszkowego, duchowego. Niewidzialne fale już są używane do niszczenia komputerów,
kontroli tłumu, rozpraszania tłumu, ochrony konwojów i patroli przed wścibskimi, bezpieczeństwa
punktów kontrolnych przed tymi, którzy by podeszli. Sądzi się, że wywołano falami choroby
amerykańskich dyplomatów i rodzinom w Guangzhou w 2018 roku. To ks. Sedlak był mądrzejszy
50 lat temu?
Od r. 1989 nastąpiła zamaskowana – pod hasłami wolności i praw człowieka – eksploatacja pracy
(ks. Tischner żądał od Polaków efektywniejszej pracy); i zjawił się narzucony przez kapitalizm
pogląd, że człowiek ma myśleć o pracy, a nie o małżonku – pomimo rozwoju nauki i techniki.

28 Podobnie jak inne zdania i to trzeba przeczytać dwa razy...
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Istotne jest zaniedbywanie wiedzy humanistycznej, na rzecz kształtowania się religijności opartej
nie na rozumie, ale na emocjach – jak w przypadku wniosków co do szczeRNA w systemie
materialistycznym; wnioski te są zbieżne z systemem religijnym.
Przyczyną sekularyzacji nie jest kultura cyfrowa, ale kapitalistyczna
segmentacja, kształtowanie hermetycznie zamkniętych światów tzw. jednostek, bez kontaktu z
żywą infrastrukturą wybudowaną po r. 1945, którą zburzono (np. już nie ma dostępu do 10
neurologów – a gdzie te oszczędności?). System rynkowy jest modelem chaosu, stąd uczciwy
Korwin, zawsze mówił: z chaosu porządek. Ujawniał to wszystko (ale w to wierzył 29 ), co było
praktykowane przez wszystkie partie od r. 1989, całkowicie ogłupiałe korporacje, pod wpływem
propagandy GRU i koncernów zachodnich. Nikt na świecie nie potrafił dostrzec prawdy, że cały
okres 1956 – 1989 to był epoka Prymasa Wyszyńskiego.

29 Autyzm polega na nieadekwatnej ocenie rzeczywistości oraz zaangażowaniu znacznych nieadekwatnie
zmasowanych działań i sił na rzecz obrony wadliwego stanowiska. W szczególności autyzm przejawia się
gwałtownymi reakcjami. Autyczka w małżeństwie „normuje” sytuację wybuchami agresji. Podobnie może się
zachowywać na różnych radach.
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