Covid-19 – weryfikacja wiedzy. Szczepienia przeciw Covid-19, marketing, kapitalizm,
marksizm, Bóg, ewolucja.
Covid-19 a istota człowieczeństwa w wersji religijnej lub materialistycznej
Fuzja imperium ideologii randomizacji (1989) z imperium zarządzania pandemią (2020).

Jak od lutego 2020 powstało życie i prawda oficjalna – jak
chcemy wyrazić kontrast pomiędzy tym, co jest oficjalnie
wymagane, a tym, w co się osobiście wierzy.
Zagadnienie potencjału ludzkiego jako pasji poznania i prawdoupodobania. Cz.7.
1) Człowiek w świetle ewolucji (materializmu). Frywolność i prawica. Zagadnienia
ogólne.
Materializm w istocie pokazuje, że człowiek to przede wszystkim dzieło Boże, a nie tylko molekuł i
ich zderzeń. Młodzież potrzebuje autentycznych towarzyszy prawdy o zniszczeniu infrastruktur, np.
służby zdrowia. Jezus dołączył do uczniów idących do Emaus, ale kapitalizm – podobnie jak
szlachta w XVIII wieku – tego nie chce uczynić. Nie chce dołączyć do ludzi. Chce się ich pozbyć.
Tymczasem rząd udaje (?), że tego nie rozumie, że nie umiałby wypowiedzieć tych zdań.
Dla prawicy, dla kapitału, korporacji itd. jest typowe to, że ta „opcja” nie przejmuje się
prawami fizyki, biologii, boskimi, naukowymi – żadnymi prawami. Dobrze z historii
wiadomo, że prawica nie przejmowała się wyidealizowaniem obiektywizmu –
1. ani do Pana Boga, zasad religijnych, ani do
2. standardów fizyki, matematyki, nauk przyrodniczych.
Być może sama nienawiść do braku lustracji wypchnęła (popchnęła) młodych na stanowiska
państwowe, ale nie jesteśmy tego pewni. Tu naród jest podzielony, ale przede wszystkim tu panuje
jakaś kontrola. A może jest odwrotnie? Często młodzi w mediach (proszę sprawdzić) deklarują
niesamowity antykomunizm (to są te hasła PiS to komuna, komunizm, PRL’bis), ale nie wiedzą o
czym mówią. Wszystko co nierynkowe to komunizm. Ktoś, kto nie czyta wpisów młodych
internautów nie ma pojęcia.
Przykładem zarządzania nieadekwatnego, które nie liczy się z podmiotowością narodu,
niezdolności do rozpoznawania interesu społecznego są decyzje młodych ministrów, jak jawnie
prawicowa decyzja podniesienia normy promieniowania o 10 tys. procent przez minister ds
cyfryzacji. 1
Decyzję podniesienia normy promieniowania o 10 tys. procent broniła młoda prawniczka, która w
wieku 25 lat została ministrem. Młodych niedouczonych ministrów wychwalał – na kanwie
społecznej nienawiści do braku lustracji – Stanisław Srokowski. Moim zdaniem tak wychwalał
lansowanie młodych na wysokie stanowiska w państwie, ponieważ z jednej strony jest
zniecierpliwiony stagnacją gospodarczą od r. 1989, nazywaną rozwojem, a z drugiej strony nie zna
cybernetyki, antropologii, teorii pomiaru, psychologii, metodologii, socjologii jako człowiek nie
posiadający wykształcenia w matematyce, fizyce, chemii, astronomii, kosmologii.
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Jest to zagadnienie norm, prawicy, promieniowania, rekrutacji ludzi na wysokie stanowiska, rekrutacji młodych
ministrów, sensu liczb, fizyki, procentów, teorii pomiaru, Stałych Fundamentalnych.
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Rozwijająca się technika nadawania g5 jest szkodliwa z punktu widzenia ochrony kobiet i fauny,
dzieci i flory, człowieka. Badania takie przeprowadzał botanik dr Krzysztof Kolon, syn neurolog dr
Krystyny Cholewianki-Kolon: promieniowanie wpływa szkodliwie na owady i rośliny. Jest to
całkowicie zgodne z teorią homo electronicus.2
Oto ważna teza z zakresu zarządzania kadrami:
Obserwacja: Prawniczka Wanda Buk, minister ds cyfryzacji, najwidoczniej nie rozumiała sensu
liczb, procentów, standardów w teorii pomiaru, dyscypliny nauki o Stałych Fundamentalnych. 3 I
dlatego Grupa Kosmos-Logos i fizyk, dr K. Morawiecki mówił, że państwo powinno dbać o ludzi,
którzy studiują wiele kierunków, ale nie na zasadzie przepisywania indeksu. Zdanie KosmosLogos 4 : państwo powinno płacić pensje przez 20-30 lat za studiowanie 3-6 kierunków.
Fale radiowe powodują nowe choroby – nowotwory, guzy mózgu, nawet zdaniem … Światowej
Organizacji Zdrowia. Choroby na skutek uszkodzenia DNA. Wbrew głupkowatym wystąpieniom w
telewizji fizyków z Bożej łaski nie jest do tego potrzebne promieniowanie jonizujące. Ludzkie
zdrowie jest bardziej narażone w technice 5g, ponieważ nadajniki są gęściej umieszczane, blisko
domów, szkół, szpitali.
I to jest fakt – dyplomanci wydziałów prawniczych i zarządzania nie posiadają tam na wydziałach
żadnej atmosfery budowania w nich pasji poznania, prawdo-upodobania.
Prawnicy, politolodzy, dyplomanci po zarządzaniu nie rozumieją fizyki promieniowania
elektromagnetycznego, pasma mikrofalowego 300 MHz – 300 GHz, nie potrafią dokonać oceny
zagrożeń zdrowotnych, wiedzę sprowadzają do autystycznej klasyfikacji 5, do aspergerowskiego
umysłu kodeksowego. Porządek być musi. 6 Dwudziestolatka Wanda Buk na pewno znała kłamstwa
kapitału tytoniowego, ale nie potrafiła, jako minister dokonać analizy. Palenie papierosów jest tak
bezpieczne, jak bezpieczna jest branża telekomunikacyjna, która sprzedaje prędkość pozakablową.
Inny przykład: W przypadku śmierci po podaniu szczepionki odszkodowania nie będzie. – To też
jest decyzja prawicowa, a nie lewicowa. Rząd podaje, że do maja 2021 zmarło w Polsce około 100
osób po zaszczepieniu i rekompensata automatycznie nie przysługuje. Osoba zaszczepiona wyraża
zgodę na udział w eksperymencie na sobie. Ludzie nie rozumieją prawa, tego, że przeciwstawia się
ono pasji poznania. Wystarczy autystyczna 7 klasyfikacja.
Odszkodowania będzie można domagać się na drodze sądowej, udowadniając, że zgon nastąpił z
powodu podania szczepionki. 8 Co oznacza walka w sądach – każdy chyba wie...
W rzeczywistości liczba 100 osób jest zaniżona, nawet i kilka tuzinów razy, na takich samych
zasadach jak manipulowano liczbą zakażonych, po to tylko, aby uzasadnić ideologię istnienia
pandemii. Zależnie od „potrzeb” koncernów, manipuluje się liczbą śmierci. Można ja łatwo
podwyższać albo obniżać. Stosowano instytucjonalne mechanizmy podwyższania liczby zmarłych
2
3
4
5
6
7
8

Teorie homo electronicus podał ks. prof. Włodzimierz Sedlak. Na podstawie wiedzy o o. Andrzeju Klimuszce
rozszerzam ją o pole torsyjne.
Zespołem Stałych Fundamentalnych kierowałem w Instytucie Metrologii Elektrycznej.
Jedną z pracowni była pracownia teorii Piękna, Twórczości i Rozwoju (doktorat Zenona Marciniaka).
Dlatego autycy bywają kolekcjonerami.
Z tego powodu nadmiar autyków stwierdza się w służbach porządkowych. Wydaje się, że na terenach Niemiec
promieniowanie geologiczne jest już inne.
A więc cyniczna – dodaje w pracach Rudolf Klimek.
https://gazetawroclawska.pl/odszkodowania-za-skutki-uboczne-po-szczepieniu-kto-za-co-i-ile-dostanie-kwoty
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na C-19. Te same mechanizmy instytucjonalne są użyteczne w zaniżaniu liczby zmarłych w wyniku
rozstroju organizmu po szczepieniu mRNA.

2) Zwolennicy szczepienia – agresorzy wobec życia – nie biorą pod uwagę analizy
metodologicznej, czyli humanistyki. Problematyzowanie nauki historii. Co znaczy
słowo imperializm, imperium zła? Prawicowy imperializm z chaosu porządek.
To prawica, a nie lewica (logicy, biolodzy, lekarze, filozofowie, wynalazcy, hutnicy, jak mówił Jan
Paweł II – lud pracujący) chce oderwać człowieka od jego naturalnych skłonności danych
1. w wersji religijnej przez Boga, a w wersji materialistycznej – przez
2. dobór naturalny (ewolucję).
Obie koncepcje – religijna i materialistyczna – są zbieżne co do szczepienia
mRNA i prowadzą do zakazu wstrzykiwania RNA, naruszania działania komórek.
Widoczne w dobie szczepień-RNA (technika RNA) załamanie rozumienia tych pojęć (Stwórcy i
ewolucji) jest cechą systemu przeciwnego systemowi społ.ekon. JPII/JPS.
Obecne, od r. 1989, zniekształcenie tych pojęć jest najważniejszą cechą ideologii rynkowej,
marketingowej, jawnie prawicowej, a nie profabrycznej, prowarsztatowej, proprodukcyjnej,
prorodzinnej – nie lewicowej.
Wyrażenie „imperium zła” dobrze charakteryzuje Stalinizm, ZSRR, NKWD, PZPR, SB, WSW,
WSI, świat kapitału, ale nie świat lewicy – pracowników, ludzi związanych z Jerzym Popiełuszką
(JP), Solidarnością, ich systemem społ.ekon. JPII/JPS (1980-89).
Związek Sowiecki to namacalne imperium, ale nazwanie lewicą imperium kapitalistyczne, często
pedofilskie, a nawet rozprowadzające wśród kapitalistów (właścicieli praw do życia z renty
monopolowej) hormony z pozabijanych dzieci, to już jakieś niewyobrażalne językowe dziwactwo
samo w sobie warte zaobserwowania i podkreślenia. Ale co się dziwić ludziom. Musieliby na
każdym kroku rozpoznawać, a nie powtarzać, kopiować, nauczyć się na zaliczenie.
Wiadomo jednak po co klasa polityczno-dziennikarska „Solidarności” w cudzysłowie przyjęła to
zafałszowanie języka. Chodziło – w r. 1989 – o to, aby dobra narodowe mógł przejąć kapitał, a za to
właściciele PRL otrzymają jakieś ochłapy.
Od jesieni 2020, od czasów pandemii, ludzie widzą rząd na ławie oskarżonych (proszę sprawdzić
w necie), widzą rząd jako sprawcę zarządzania pandemicznego – blokowanie leczenia; jako
sprawcę lockdownów. Ludziom nie chodzi o to, że C19 może zabić człowieka, ale o to, że rząd
zmuszał ludzi do nieleczenia, do czekania na szczeRNA, blokował dostęp do lekarzy, do leków na
C19, do samego leczenie C19, tzn. rząd ukrywał metody leczenia na przykład podane przez Jerzego
Ziębę w całym argumentacyjnym katalogu astronomicznym. Czyli było źródło wiedzy.
VI 2021: Lud wini rząd za gospodarcze (lockdownowe) nieszczęścia w roku 2020, za śmierć 150
tys. ludzi.

3) ZSRR, imperium, bioterroryzm, napad od wewnątrz.
Rok 2020 – powstał fenomen, którego sens najlepiej oddaje pojęcie imperializmu. Napad od
wewnątrz. Bioterroryzm.
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Imperium to moc narzucania, rozkazywania – tak w Rzymie rozumiano słowo imperium.
Rozkazywał senat; i lud rzymski Populus Romanus. Imperium może narzucić swoją wolę każdemu
komu zechce. Imperium rosyjskie miało być jakoby kolejnym wcieleniem Rzymu, a potem mocy
zapragnęło imperium niemieckie. Ofiarą imperiów była Polska w 1772, 1793, 1795, w 1920, w
1939, w 1945 (tym razem z winy Roosevelta i Trumana). Imperializm nowego systemu’89 z chaosu
porządek nazwał destrukcję gospodarczą – rozwojem.
Wśród polityków pierwszy to Imperium zdemaskował prezydent profesor.9
W r. 2020 to imperium 10 połączyło się z innym imperium, jakoby ze złem marksizmu, ze złem
szczepienia, jakoby lewicowej ideologii szczepienia (w rzeczywistości ideologii prawicowej) –
z imperium szczepienia mRNA.
Tak to przedstawiają media patriotyczne 11 – że zło szczepienia pochodzi z ideologii rzekomo …
lewicowej. Powstał taki klucz, aby wszystko co idiotyczne nazywać marksizmem. Kto mówi na
ślimaka warzywo? – Marksiści. Kto mówi, że para XY, XY ma dużo dzieci? – Marksiści. Kto
mówi, że we wtorki jest się kobietą? – Wiadomo, każdy idiotyzm to marksiści. Kto maluje na
drzwiach kościołach esy-floresy? – Marksiści. Kto niszczy podstawy cybernetyki bipolarności albo
stocznie, kto nie cierpi okrętów (2-gie miejsce w świecie), nienawidzi produkcji przemysłu
lniarskiego (1-sze miejsce w świecie), płyt meblarskich i maszyn meblarskich (mega-pierwsze
miejsce w świecie, 30 procent produkcji światowej), siłowni, turbin, elektrowni, traktorów,
dźwigów, lokomotyw (4-te miejsce), wagonów (4), ciężarówek (4), stali, żeliwa, miedzi, mleka,
śmietany, sera ? – Marksiści. Marksiści nie produkowali mleka, ale produkowali dwa razy tyle
mleka, co (rzekomi) niemarksiści. 12 Celem kapitalizmu jest wzmożenie produkcji 13 , ale jej
zredukowanie do 20 % (fakt). – Tu chodzi o to, że od r. 1989 zrezygnowano z systemowości. Liczy
się eklektyzm. Szatkownica. To już tylko dość zdolny ekonomista Mieczysław Rakowski, marksista
14
, jeszcze myślał po staremu, po marksistowsku więc powiedział, że ma rozkaz zniszczenia stoczni
i dobrania „argumentów” (oczywiście w tej sytuacji pseudo-argumentów, żeby zniszczenie poszło –
za parawanem...).
Po r. 1989 nastąpiło totalne porzucenie wojtylizmu – tego wymagało GRU/ CIA/ BND itd. –
Nastąpiło całkowite odstąpienie – od r. 1989 – od wyszyńskizmu, nastąpiło wyśmianie
popiełuszkizmu. Narzędziem tych operacji były telewizje. Członek rządu jedzie z grabiami na pole
Popiełuszków, aby je grabić, ale nie rozumie na czym polega popiełuszkizm. To odstąpienie
doprowadziło do zaburzenia komunikacji, znaczenia słów i nazwania wymysłów (wypływów)
prawicy – lewicowością.
Wycieki stricte prawicowe, wymysły leniwych prawicowych umysłów, sama prawicowość w
języku prawicy jest uważana za wytryski lewicowe, ponieważ według premiera Bieleckiego „nie
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Ludzie są tak przesiąknięci językiem polskiego oddziału Smierszy, że trzeba ciągle przypominać „Społeczeństwo
oparte o rynek musi się zdegenerować”, bo nie obejmują całościowego ujęcia naszej rzeczywistości.
Fikcji i terroru od II 2020. Pandemiczne.
Por np. debata Winnicki-Macierewicz, TV wRealu, VII 2021.
III RP.
Transformacja inaczej by nie miała sensu.
Istotą edukacji po r. 1989 jest narzucanie eklektyzmu, czyli pogwałcenie zasad myślenia i edukacji o charakterze
systemowym, edukacji ogólno-teorio-systemowej. Odpowiada to metafizyce szatkowania einsteinowskich linii
świata – kawałki są podstawą „z chaosu porzadek”. Są podstawą tego systemu. Kapitalizm to system z chaosu
porządek. Nie wiem jak się to stało, że czterdzieści milionów Gwiazd nie wie, że kapitalizm jest modelem chaosu,
kinetyka jest modelem rynku. Musiałby to może powiedzieć Franciszek albo Trump czy prezes lub Benedykt.
A może i to by nie pomogło? Mówił to Jan Paweł II i nawet kler tego nie zrozumiał.
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wolno krytykować kapitalizmu”. 15 Stąd wszystko co absurdalne to nie my (nie prawica), to oni
(lewica). Ten język – język GRU – chce obronić rynek przed jakąkolwiek krytyką; 16 to jest święte
od r. 1989. Dlaczego? – To daje, komu trzeba, miliardy, dlatego ten system (proszę przejrzeć
wypowiedzi Balcerowicza, Lewandowskiego, katolika Wąsacza 17) nie chce żadnych analiz.
Trzeba wypowiedzieć jedno zdanie, że:
1. systemowi, którego nazwy nie wolno (od r. 1989) wymieniać (w kontekście krytyki) przeszkadza
jakiekolwiek prawidłowe adekwatne systemowe wojtyłowskie nazywanie tego, co lewicowe, co
powszechne 18, co społeczne 19
i
2. co prawicowe, co zatem wybiórcze 20, co pochodzi z wyboru 21 kontra społecznemu
obowiązkowi; bo wybieram „se”, sobie, przebieram jak fatałaszki, wybieram co mi egoistycznie się
podoba, a nie to, co jest obiektywnie życiowo 22 uzasadnione. – „Obiektywnie życiowo” –
humaniści nie wypracowali żadnego adekwatnego (termin JPII) języka. Lecz taki (adekwatny)
istnieje.
b) Pomidor.
Pytam młodego doktora M. – A co to jest prawica? Odpowiada mi:
– „Deputowani, którzy w Paryżu siedzieli po prawej stronie. A lewica siedziała po lewej.”
– A podoba się panu takie definiowanie? (– Byłem oszołomiony tym wyznaniem).
– „Tak, kurek po prawej stronie to woda zimna, czyli zdrowa, świeża, a po lewej to woda ciepła,
Tuska, nieświeża, która przechodziła tysiące razy z kotłowni.”
– Wie pan, panie doktorze, to nie ma sensu. (Przypomniałem sobie, jak pewien adwokat tłumaczył
Nowy Testament, że bliźni znaczy kuzyn, stryjek wujek, kuzynka, ciotka itp. – krąg rodzinny,
w najlepszym przypadku przyjaciół, niech będzie koleżeński, a dalej to nie).
– „A dlaczego?”
– Bo wyjaśnienie musi zawierać jakieś elementy systemu, a nie być konkretem, a tu mamy:
konkret deputowanych i konkret gdzie siedzieli.
– „A co to jest system?”
– Na przykład to, żeby rzecz wyjaśniana była niezmiennicza wobec transformacji skalowania, albo
odbicia.
– „Nie rozumiem.”
– Nie rozumie pan, bo w III RP, od reformy minister Radziwiłł obniżono poziom myślenia
abstrakcyjnego.
– „A co to jest to myślenie abstrakcyjne, bo nie rozumiem”.
– Definicje nie postępują przed teorią.
– „Pierwsze słyszę. Definicja to definicja”.
15 Socjolog Barbara Galant.
16 To nie jest przypadek, że diagnozy prezydenta profesora „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”
nikt sposród 40 milionów (z wyjątkiem zbioru miary zero) nie rozumie.
17 Działacza katolickiego, nawet kierownika katolickiego zespołu w poradni małżeńskiej… Współczuje się
podopiecznym.
18 Co kolektywne. A dlaczego by nie? Czy się nie adoruje globalistyki, UE, PR, KE, wszelkiego unijowania?
Kolektywne na sposób Wyszyńskiego.
19 Co obiektywne; obiektywne jest życie, duch w rozumieniu fizyki.
20 Co epikurejskie.
21 Co subiektywne, bez wojtyłowskiego wyzwania do obiektywizmu. Widać to w dyskusji zwolenników Jana Pawła
II i jego przeciwników – dobrym przykładem jest UPR. Ta nienawiść UPR do św. Jana Pawła II ma korzenie w
metafizyce systemu, którego nie wolno (było) nazwać (od 1989r. – Dowód? – brak jakichkolwiek prac po r. 1989, z
wyjątkiem zaiste profesorskich prac Jana Koziara).
22 W fizyce obiektywne jest życie duch, a nie materia, masy, prędkości.

5

– Żeby uniknąć gry w pomidor 23to zapytam tak: My widzimy, że siedzą po prawej Chrystusa. A
tamci po lewej. Ale tych po prawej Chrystus ma po lewej.
– ? (cisza)
– Wobec tego ważniejsza jest teoria niż definicja. Definicja musi pochodzić z teorii. To jest ten
aspekt systemowy. Wszystko musi pochodzić z całości, a nie z faktu. O tym też uczy fizyka.
– „To jak to, przecież fizyka jest empiryczna, fizyka Newtona pochodzi z empirii, obserwacji”.
– Nie, wszystkie zasady są metafizyczne.
„Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”, czyli podziel chleb na dwie części i
powiedz, że nie ma podziału, nazwij lewicą wymiociny 24 prawicy, zrób tak, aby nikt nie dostrzegł,
że to programowo, od r. 1989, ma być tylko prawicowość, ekskludowanie ludzi, a nie inkludowanie
ludzi, że ma być depopulacja, że ma maleć ilość udziałowców tak, aby każdy kto w tej walce się
ostanie, to myślał, że mu wzrasta stopa życiowa, ponieważ zawsze wzrasta ułamek 25 – gdy maleje
mianownik, czyli populacja – i stąd silny nacisk na procesy depopulacyjne.
Patriotyczni redaktorzy, młodziaki po prostu nie rozumieją języka, którym się posługują. Młodziaki
myślą, że można mówić poza teoria, na bazie wyobrażeń, tymczasem żaden termin nie jest nagi
(czyli pozateoretyczny). Połączenie imperium zła pandemicznego z Imperium z Chaosu Porządek
trafia w samo sedno zjawiska, ponieważ to pierwsze jest produktem drugiego, a nie żadnej lewicy,
która rzekomo – jak się to w kółko powtarza w r. 2020 – „idzie przez instytucje” i ta „lewica”
narzuca swoimi instytucjami szczepienia.
Nastąpiło połączenie ideologii pandemicznej prawicowej (a nie lewicowej, wojtylowskiej) ze
strukturą imperialną, która istniała i widać ją po redukcji produktu krajowego (PKB) od r. 1989.
Prawicowy imperializm z chaosu porządek 26 – chociaż jego doświadczanie było bardzo
trudne i brutalne dla jego ofiar – na pewno był bez porównania mniej strasznym narzędziem
depopulacji niż to, co wystąpiło po połączeniu tej struktury imperium ideologii randomizacji (1989)
z zarządzaniem pandemicznym (luty 2020).

3) Imperium od II 2020 – imperium pandemii.
Imperium ma ideologię. Osią ideologii Imperium Pandemii (od II 2020) był wirus. Nie wiadomo
zresztą sztuczny, czy nie sztuczny. Wirus ukrywał wolę podbijania innych (od II 2020) w imię
1. wartości prawicowych,
czyli
2. korzyści fiskalnych samych w sobie,
3. zysku elit, jako awangardy cywilizacji,
4. korzyści właścicieli koncernów,
a nawet
23 Ponieważ na YT kasowane są wiadomości i opinie, które obalają informacje oficjalne od lutego 2020, wobec tego,
prawnicy, np. mec. Roman Sklepowicz, nie wypowiadają tam tego terminu, tylko mówią pomidor albo keczap,
keczapowanie (czyli szczepienie toksyną od grudnia 2020). Wielu lekarzy, jak Kowalski, zastanawia się nad
tajemniczym składem szczepionek, np. nad dodawaniem związków grafenu.
24 1. Nie należy czytać dosłownie. I że 2. Prawica I RP tak cierpiała z przekarmienia. Otóż 3. Brudne były Myśli całej
szlachty, nie tylko Izabelli Czartoryskiej. Urodziła syna, ale nie Kazimierzowi Czartoryskiemu. Dodatkowo 4.
nieprzypadkowo zdobią Kreml portrety jej syna i … Repnina. 4a. Tamara Czartoryska do min. Glińskiego et al:
Rodzice nienawidzą Polski. Pieniądze wytransferowane na ich konto powinny wrócić do
kraju. Nie zgodziłam się Radziwiłłom sfałszować dokumenty. Ich ofertę łapówki odrzuciłam.
25 Łup.
26 Por. L. Kaczyńskiego „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”.
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5. prawicowego prawa do dominowania nad innymi i narzucania im swojej woli.
Znikło
– Imperium Romanowów, z jakiegoś postanowienia,
podobnie jak znikło z postanowienia
– Imperium ZSRR, Stalina, anty27-komunistycznego ZSRR, anty-lewicowego ZSRR.
Współczesny język myli komunizm z antykomunizmem, esbecjonizmem.
Powstało nowe imperium zdwojonej prawicy – z
1. imperium z chaosu porządek i z
2. imperium pandemicznego (od II 2020).
***
Dopiero co obiecane wyjaśnienie:
I) Doprawdy niech media narodowe, patriotyczne, Media Narodowe, TV w Realu itd., nie
ograniczają się do plucia na dekadę Gierkową (Konstrukcji) – zwłaszcza w świetle 27 lat (6 II 1989
– 16 XI 2015) dekonstrukcji. Takie plucie myli studentów, którzy poszliby chętniej do stoczni lub
hut niż na dziennikarstwo, ale pod rządami prawicy już nie ma Stoczni ani im. Lenina ani imienia
Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego, Wąsacza, Chojny-Duch, Kameli Sowińskiej, Lewand… . Prawda
apeluje do mediów narodowych, że nie ma sensu omawianie (2018/19) w kategoriach marksizmu –
pedofilii, całego prawicowego (ekskluzja) epsteinizmu w USA, czyli nurtu kulturowego potrzeb
bogatych (a więc prawicy), w którym dzieci są producentami hormonów szyszynki i różnych
auschwitzowych „przyjemności” dla tych, którzy władają majątkami. – To jest lewica, czy prawica?
To szlachta miała w 100 % kiłę, nie lewica, czyli chłopstwo; to szlachcianka Izabella Czartoryska
urodziła syna nie Kazimierzowi Czartoryskiemu, ale Repninowi i ZSRR to docenił portretami na
Kremlu. Nieprzypadkowo szlachta Targowicka jako pierwsza opuściła Rzeczpospolitą po II i III
rozbiorze. Niezwykle istotne dla historyków psychologicznych są wypowiedzi Tamary
Czartoryskiej, że jej rodzice mają taki stosunek do Polski jak Tusk. Nienawidzą polskości, a
wytransferowane pieniądze do Lichtensteinu powinny wrócić do Polski. Skłonność szlachty do
zabawowego trybu życia spowodowała, że Polska straciła całe dwie dekady, okres od r. 1772 do
r.1792 i nie przygotowała wsparcia międzynarodowego (zabawy wyczerpują) dla koniecznej wojny
z Rosją. Polska miała 60 tys. żołnierzy zamiast 300 tys., a nawet miliona i dwóch milionów pod
bronią, jak chciał gen. Kościuszko, który musiał zwalczać szlachtę, zresztą szlachta już podczas
potopu paktowała dla rozbioru (dla zysku), co wytknął jej Jan Kazimierz i to mogło być prawdziwą
przyczyną jego depresji, atoli w Warszawie było 1800 Szwedów, połowa z biegunką, a Polska miała
32 tys. zdrowych żołnierzy wokół Warszawy. Mogliśmy Szwedów nakryć czapkami, ale szlachta
zwlekała z wydaniem bitwy, ponieważ nie chciała uwłaszczenia chłopów. Nonsensem jest
opowiadanie, że szlachta to lewica, lewicą byli chłopi. Z nich się rekrutował żołnierz. Szlachta nie
chciała chłopów w wojsku, dlatego upadła Insurekcja.28
II) Prawda apeluje do mediów narodowych, że nie ma sensu narracja, że w Gierkowskim
Marksizmie jakoby szerzono mniejsze rodziny, rozwody, wszelkie wyskoki seksualne,
nieskromne kobiece ubiory powiązane z rozwijaniem pożądania, epikureizm a-rodzinno-twórczy.
27 To zagadnienie narodowe, patriotyczne; to pole takich pojęć jak {Media Narodowe, TV w Realu, Gierek, pedofilia,
prawica, ekskluzja, epsteinizm, lewica vs prawica, szlachta vs chłopstwo, rodziny, rozwody, wyskoki seksualne,
nieskromne ubiory, seks, kobieta, ubranie, pożądanie, libido, ZSRR, rodzinnowościowość, fizyka, cywilizacja
łacińska, starożytna Grecja, życia, chaos, porządek, dialektyka Wyszyński, marksizm vs chrześcijaństwo, tabletki
dzień po}.
28 Piszemy Insurekcja, ale powstanie styczniowe. Piszemy II W. Św., a nie II w.św.
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To są głupstwa. Prędzej odwrotnie, mianowicie, w latach 70., widok kobiet bez stanika na plażach
nad Morzem Czarnym wywoływał oburzenie. To był marksizm. Nad Morzem Czarnym – to były
państwa lewicowe, a nie prawicowe, nie państwa Zachodu. Kobieta ubrana w połowie i cały seks to
nie jest wymysł marksizmu, ZSRR, Gierka. Społeczne obrzydzenie budziły narracje filmowe,
kronikarskie o seksualnej nieskromności, a dziewczyny w marksizmie nie zakładały aż zbyt
krótkich sukienek, chyba że... Niech Media Narodowe oddolne patriotyczne chodzą po epokach z
centymetrem, bo już się ośmieszają.
III) Opisał to nawet ekonomista P. Bożyk w „Hanka, miłość, polityka”. Doprawdy mega-delikatne
wręcz mikro-nieskromne filmy typu „Żonaty kawaler” (ok. r.1984) zaliczano do czegoś w
rodzaju żartów z życia, do jakiegoś bimbania sobie z rodzinnowościowości, wręcz do
komedianctwa.
IV) Tymczasem na prawicy, czyli na Zachodzie, a nie w marksizmie, kobieta półnaga to była
norma. Media narodowe patriotyczne mylą seks z marksizmem. Marksizm to problemy
1. chemii, fizyki, biologii, botaniki, zoologii, antropologii paleontologicznej,
2. starożytnej Grecji,
3. powstania i rozwoju życia,
4. problemy doktryny kapitalistycznej z chaosu porządek,
5. pytanie czemu mózg ludzki ma aż 100 mld komórek?,
5a. ilości i jakości,
6. doktryna skoków dialektycznych,
marksizm to
7. dialektyka powstania CNS (centralnego nerwowego systemu), nauka realizowana na Zachodzie
w np. „Ja z wiru: Od neuronów do selfu”29,
to
8. dialektyka rozwoju nauki, dialektyka w chemii, dialektyka materii – a nie żaden seks!
V) Prawda mówi do mediów Narodowych: Porównajcie Zachód ze spotkaniami Kaczyńskiego ze
Staniszkis.
VI) Ba! Gierkizm, marksizm? – to była przecież dekada Wyszyńskiego, który akceptował analizy
marksizm a chrześcijaństwo. Niedostępna była normalna na Zachodzie antykoncepcja, żadne
prezerwatywy, tabletki dzień po. Wyszyński obawiał się rozwiązłości prawicowej i wystąpił
przeciwko strajkom Sierpniowym, uważając, że są prowokacją ZSRR, moskiewską.
***
Dla ludzi pospolitych jest to złożone (dwupopulacyjne) imperium – imperium niewidzialnym. Do
tego imperium należą wszystkie państwa, w których zablokowano ludziom leczenie, ukryto
sposoby leczenia naturalnego i dotychczas (do II 2020) realizowanego, w których wszyscy nosili
maseczki (udowodniono, że nie pomagają one w utrzymaniu zdrowia) – w tym na przykład w
Stanach Zjednoczonych, z wyjątkiem pewnych Stanów. Rząd nosi maseczki. Po co? A dlaczego
żona autyczka mówi do męża, owszem ja ci przeszkadzałam, ale sobie też30. I rząd jest gotów
przeszkadzać sobie. W zdrowiu, we wpływach, w św. (w III RP) imejdżu (dyzajnu), a degenerację
nazywa rozwojem. Wśród polityków pierwszy L. Kaczyński odkrył widocznie dość trudną dla
polityków diagnozę „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”. Od tego czasu na te
29 Rodolfo Riascos Llinas, „Ja z wiru”, Tłumaczenie Jan Jakub Trąbka i Piotr Krzysztof Walecki, przedmowa: Jan
Trąbka, Kraków 2007, ISBN 978-83-926232-9-8
30 Fizyczka autyczka. Żona Alberta Einsteina.
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wieści ekonomiści robią minę ryby w akwarium, taka samą jak biedni Rosjanie, na słowo KGB.
Momentalnie twarz im autyzuje się, tężeje.
W świetle faktów nie znajduje uzasadnienie opowiadanie przez różnych badaczy, że państwa
kapitalistyczne nie należą do imperium zła, że to tylko Chiny, Korea Płn., Kuba etc. pozostają
strukturą imperialną, że imperium to Rosja, ale już nie Anglia, Francja, Portugalia, Hiszpania,
Holandia, Belgia i inne kraje dziś w Unii Europejskiej, a kiedyś jawnie agresywne, kolonialne. –
Trzeba nie znać historii kolonializmu, aby nie dostrzec racji L. Kaczyńskiego 31. Nieprzypadkowo
piłkarskie reprezentacje tych państw, kolonialnych, klękały przed drużynami zawodników o
pochodzeniu afrykańskim.
Tymczasem na Uniwersytecie Oxfordzkim rozwijany jest wielki Zespół Badawczy ds UE (prof. Jan
Zielonka), który kraje kapitalistyczne rozpoznaje jako imperium zła, co prawda tylko kraje z UE i
chyba nie Anglię. Tak to wygląda. Historyk, Andrzej Nowak, najwyraźniej nie liberał, zwolennik
projektu PiS, przynajmniej projektu 201532, widzi budowę Imperium podobnie jak Jan Zielonka
(ten widzi to w państwach w UE), ale z wyjątkiem USA.
Imperium pandemiczne (respiratory, otwieranie stadionowych szpitali, fikcyjne liczby śmierci z
powodu C19, niezaszczepieni jako „Guta pasożyty” zepchnęło na boczny tor narody, rzeczywiście
wybudowało w r. 2020 imperium na gruzach prawdy na wzór średniowiecznego imperium
Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, a religią tego imperium byłby kolorowy
przedmiot badania Witelona, takie ustawienie tęczy, które narusza cybernetykę; religią byłby antywojtylizm, anty-chrześcijaństwo. Jeżeli istnieje ryzyko a priori, że 98 – 99 % zaszczepionych dozna
rozstroju działania komórek, w tym mitochondriów, to inaczej się zarządza społeczeństwem, a
zwłaszcza, że w takie traumie mają żyć dziabnięci (zaszczepieni? – ale to nie jest szczepionka) i
nie.
W zarządzaniu pandemią demonizuje się pojęcie wirusów, w ten sposób, że o ile o bakteriach to
wiemy, iż są nam potrzebne, w ilości nawet i 2.5 kg, to wirus jest już istnym diabelstwem: przez
pierwsze trzy miesiące od lutego 2020 z wyrazu koronawirus uczyniono coś w rodzaju synonimu
śmierci. Jak pierwszy wykazał Rudolf Klimek 33 , położnik, ginekolog, niemowlę połyka cały pakiet
grypowych koronawirusów, odpowiadających danemu rejonowi geograficznemu 34, bez których
człowiek nie może żyć i nie wiemy na jakich zasadach następuje ta harmonizacja mikrokosmosu z
wirusami właściwego obszaru geograficznego. Zdaniem Położnika (Rudolfa Klimka) choroby
należy leczyć, szczepienia zaś to metoda depopulacji, sprzeczna z całą nauką o położnictwie.
Te wirusy, podobnie jak bakterie niezbadanymi 35 jeszcze sposobami kształtują naturalną odporność
i postępowanie z nimi wymaga naturalnych środków ochrony zdrowia, odpowiedniego odżywienia,
a nie sztucznych inwazyjnych wstrzyknięć. Odporność ma związek z żywnością. Ta sprowadzana z
Zachodu wymaga dobrej opieki zdrowotnej. Te fakty były znane Wyszyńskiemu, Gierkowi
marksizmowi, dekadom od lat 60.

31 Myślę tu o diagnozie prezydenta profesora: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”. Czy to nie jest
ciekawe, że dopiero L. Kaczyński zdobył się na powiedzenie prawdy? Przez dwie dekady nikt z tysięcy posłów i
senatorów przed Kaczyńskim (z wyjątkiem zbioru miary zero) prawdy nie potrafił wypowiedzieć.
32 Projekt PiS’2015 miał w r. 2015 inne cele niż w r. 2021.
33 Rudolf Klimek stworzył całą teorię naturalnych porodów. Wykazywał szkodliwość szczepień od lat 70. Rząd nie
zgłosił go do Nobla.
34 Dlatego najzdrowsze potomstwo jest uwarunkowane małżeństwami regionalnymi, z tej samej strefy klimatycznej,
pod względem długości i szerokości geograficznej.
35 Niezbadanymi w sensie techniki.
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W PRL w Polsce było najlepsze jedzenie w obrębie tysięcy kilometrów. Tymczasem ekologiczną
sieć kolejową zamieniono na szkodliwy transport samochodowy i to w ramach walki z
martyrologią, z historią. W imię brokatów, „Glamour” zniszczono, po r. 1989, silną produkcyjną
innowacyjną gospodarką i produkcję rolniczą i przemysłową, mleko, mięso, prąd, transport
oceaniczny, produkcje czołgów, lokomotyw, armat, samolotów nazwano … siermiężnością! Rząd
nie przeprowadził edukacji w obszarze tej rzekomej siermiężności. W Hotelu „Stare Kino” w Łodzi
ogłasza się przybywającym, że PRL to siermiężność.
Blichtr jest niesiermiężny. Siermięgi z lnu, konopi nosiło chłopstwo, pozbawione było
jakiejkolwiek brokatowości. Mogła to być kurtka, bluza, sukmana o różnej długości, za kolana, do
połowy ud. Ale siermiężna była Polska nie tyle po r. 1945, ile w latach 1918-1939 i po r. 1939.
Polakom po r. 1989 narzucono pogląd, że siermiężne jest produkowanie 30 % światowej produkcji
płyt i maszyn meblarskich, pierwsze miejsce w świecie w produkcji lnu, drugie w produkcji
BRT/DWT, czwarte w stu asortymentach. Uznano, że siła w Polakach jest wielka, postanowiono
utrzymać polskiego pracownikach w ryzach.36 To nie jest koncepcja egzotyczna. To Andrzej
Gwiazda usłyszał w Departamencie Stanu, że Polska osiąga wspaniałe rezultaty, dlatego jej moce
produkcyjne muszą być doprowadzone do parteru – że rząd amerykański podziwia wszystko, co
wspaniałego stworzył pracowity naród polski, ale właśnie zna polskie osiągnięcia i nie jest to mu na
rękę i to właśnie (produkcja) musi być zniszczone. 37

36 Mówił i pisał o tym A. Gwiazda – na podstawie rozmów w Departamencie Stanu. Także prelekcje z 11-21 IV 2016.
37 Opracowania na ten temat – www.experientia.wroclaw.pl
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