COVID-19, zarządzanie bezpieczeństwem, broń biologiczna – weryfikacja wiedzy.
Nadzór nad badaniami wirusów finansowanymi przez kapitał i budowy bomb
atomowych.
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.8.

1) Czy rząd zarządził budowanie odporności narodu w pandemii? 1
a) Uwagi ogólne, całościowe, wielko-syntetyczne.
A1) W zarządzaniu pandemią popełniono liczne błędy w dzisiejszym świecie – zaowocowały one
znacznymi przemianami kulturowymi, jak akceptacja śmierci, instrumentalizacja ludzkiej godności,
swoisty handel życie. I antropologicznymi – życie jest mniej ważne niż zysk, materia, nie jest
obiektywne. Tym samym Polska miała szansę (i ma nadal) się temu sprzeciwić, ale rząd tej szansy
nie dostrzegł.
A2) Zarządzanie pandemią 2020 pokazało, że istnieją jednak specyficzne możliwości
w organizowaniu się społeczeństwa, które bardzo głęboko wpływają na życie i z wielkim trudem
nauczyliśmy się, jako społeczeństwo, poszerzać perspektywę, podważać tezy mediów, tezy
rządowe, tezy medialne, w różnych aspektach, począwszy od zamykania przychodni od lutego na
świecie i od marca 2020. Rząd jest oczywiście niewinny niepotrzebnej śmierci 150 tys. Polaków do
maja 2021 r., winne są programy nauczania na temat mózgu gadziego (1) i potencjału ludzkiego (2),
czyli mózgu mu przeciwnego.
b) Biologia, życie.
W sprawie zarządzania pandemią (abstrahujmy już od tego ile media nakłamały od lutego 2020)
popełniono błędy w każdej skali – tygodnia, miesiąca i roku. Jest to związane z kapitalizmem, czyli
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Jedno z sanatoriów odtruwających osoby zaszczepione prowadzi ks. Franciszek Płaczek w Przytkowicach. Już w
Nowym Roku potrafił dostrzec naruszenie przez operację nieleczenia i czekania na szczepionki zasad uznających
religijne podstawy rozpoznawania istoty człowieczeństwa-jako-dzieła-Stwórcy. Intuicje te (rok 2020) są
uzasadnione także z punktu widzenia marksizmu, ewolucjonizmu. To bardzo ważne, że marksizm tutaj jest zbieżny
ze stanowiskiem religijnym.
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systemem z chaosu porządek. Zdaniem położnika Rudolfa Klimka, kapitalizm prowadzi do
autyzacji społeczeństwa. 2 Depopulacje wyjaśniał on wadliwością systemu z chaosu porządek.3
Przecież samo pojęcie odporności jest inne niż sugeruje przekaz telewizyjny (TVP, TVN), jest ono
dużo szersze, galaktyczne :-) 4 i odporność można było budować od lutego 2020 kontrolując
produkcję rolniczą i rolniczo-przemysłową, gdyż ta – o ile jest na wysokim poziomie – buduje
odporność narodu i to silnie, bardzo efektywnie, z tygodnia na tydzień. Czy zostało to postawione?
– Nigdy.
Nie wzięto – w zarządzaniu pandemia – pod uwagę, że inne wirusy i inne całe pakiety wirusów
różnie (inaczej5) zasiedlają Chińczyków, Tybetańczyków, Słowian, a inne Wietnamczyków czy
Murzynów. – Proszę sobie nie lekceważyć tego, że Sienkiewicz starannie opisywał choroby
podróżników, którzy nie doceniali odmienności tej jednak harmonii mikrokosmosu i pakietu
wirusowego, bakteryjnego. To nie był przypadek. Powinni to zrozumieć zwłaszcza ludzie ceniący
ekologię, w imię której są gotowi niszczyć te ochłapy przemysłu, które spadły ze stołu wolnego od
r. 1989 rynku.
Rząd przyjął założenia mało twórcze, powiedzmy delikatnie: jednolite, a zwłaszcza zapomniał, że
część populacji na pewno sama najlepiej wie – właśnie organizmalnie – co jest dla niej
korzystne, co jest dla osoby najlepsze i zaniedbał tezę, że owa jednolita ingerencja na siłę w
organizm jest błędem. Niedzielski. Pożal się Boże profesor Minister Zdrowia. (A gdzie są odkrycia
pożal się Boże profesora? Jakich teorii Pożal się Boże profesor jest autorem. Ile Pożal się Boże
profesor podał hipotez naukowych?)
Ciągłe grożenie narodowi przez Pożal się Boże koncernową profesurę wymaga jeśli nie penalizacji,
to przynajmniej lustracji (weryfikacji, przeglądu) profesury i osłabia odporność narodu na wirusy
grypy. Organizmalne OAP (Obserwatorium Astronomiczne Pandemiczne) niejednokrotnie
ostrzegało, że to jednolite (sztampowe) szczepienie jest krańcowo nieodpowiedzialnym
działaniem.

2) Wirusowa koncepcja habitatualna, czyli wszystko może zależeć od historii chorób
w danym obszarze geograficznym.
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5

Znam badania prawdziwego profesora Rudolfa Klimka na temat szkodliwości szczepień. Cechą autyzmu jest
niszczenie dokonanego. Segmentowanie. Upór, ale i zwroty, porzucanie. Autyczką jest najwybitniejszy detektyw
w Politechnice Wrocławskiej, może nawet w całej jej historii, inż. Weronika. Najdoskonalsza najuczciwsza
detektywka wśród najlepszych detektywów i bohaterów P. Wr. Zamiast nagród dostawała po głowie za wzorową
służbę społeczną, wojtyłowską popiełuszkową narodową pracowniczą. Jako wybitna, tzw. wysokofunkcjonująca
autyczka, nagle swoje dokonania zarzuciła i przestała je kontynuować.
Przynajmniej w r. 2019. Seminarium.
Nagle od r. 2020 słówko to stało się modne. Tymczasem premier nie zapoznał się z materiałami Obserwatorium
Astronomicznego Pandemicznego inż. mechanika Jerzego Zięby, a w tym z astronomicznym katalogiem
„jerzyzieba.com”, w którym wykazuje się, że wszystkie tezy rządowe od lutego 2020 są wyssane z palca.
Kolejne słówko, które stało się modne, od r. 2004. Zamiast teorii antropologicznej mamy słówka. Nie mam nic
przeciwko słówkom, słowa są potrzebne, ale naród, który akceptuje słówka i stawia na definicje umiera. Nie chcę
mówi tu jak Strajk Kobiet’ X 2020, tak jak mówią młodziaki, które opanowały i rząd – to dlatego Polska umiera od
r. 1989. Otóż słowa, konkrety, definicje nie są żadnym narzędziem do rozpoznawania świata, odwrotnie są dopiero
następstwem teorii i muszą następować w parze z teoriami konkretów, teoriami tego danego słowa, z metafizyką
szczegółową. Trudne? – Może tak. To trudno. Chcecie umrzeć, to bawcie się dalej w konkretyzm: „Społeczeństwo
oparte o rynek musi się zdegenerować” – już powiedział prezydent. Jego diagnoza wywołała istny popłoch wśród
ekonomistów.
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Może przykład: Mechanizmy działania pierwszego mleka matki, wiruso-elementowych (rodzaj
zamka do klucza 6) przeciwciał siary to raczkująca wiedza o znaczeniu zon (stref) geograficznych
i nie została jeszcze zdeszyfrowana. – Ponieważ wytwarzane sztucznie przeciwciała działają na
wirusy danego obszaru geograficznego, to dlatego wszystko może zależeć od historii
chorób w danym obszarze geograficznym. Nigdy w tezach (wypowiedziach) rządowych na temat
konieczności szczepień nie było żadnego elementu o znaczeniu historii naturalnej własnych
przeciwciał, które działają na wirusy danego obszaru geograficznego
Nieprzypadkowo zdanie A jest prawdziwe tylko w jednym obszarze geograficznym, a w drugim już
nie.
Zdanie A: „X zamordowali 20-30 tysięcy X, którzy nie chcieli zamordować swoich żon i dzieci.”
Ukraińcy zamordowali 20-30 tysięcy Ukraińców, którzy nie chcieli zamordować swoich żon
i dzieci. – Jest to zdanie prawdziwe, pomimo jego skrajnego znaczenia, gdyż chodzi o ludobójstwo
– tak jakby woda na żwirku w strumyku ukraińskim inaczej szemrała niż woda na żwirku w
strumyku w Polsce, a drzewa nad rzeką ukraińską inaczej by szumiały niż w Polsce. Tak może być,
jestem przekonany, że istnieje geograficzna zonowość powiązania mózgu z geografią. Moim
zdaniem Salvatore Dali odmalował zonowość geograficzna Hiszpanii.
Można to (że X zamordowali 20-30 tys. X, bo nie chcieli oni zamordować rodzin) wytłumaczyć
innym zasiedleniem mózgów na Ukrainie i w Polsce. Zamieniając wyraz Ukraińcy na Polacy w tym
samym zdaniu otrzymamy zdanie nieprawdziwe. Są to zasadnicze różnice regionalne, które
wskazują na rolę wirusów, skoro Ukraińcy zamordowali 20-30 tysięcy Ukraińców, którzy nie
chcieli zamordować swoich żon i dzieci i do tego się tym chlubią np. w r. 2014 (mordowanie ludzi
siekierami w Odessie, Majdan7; reakcje Ukraińców na film o Wołyniu 8 itp.). To inne wirusy w
mózgu 364 narodów biotopu amerykańskiego (narodów indiańskich) spowodowały, że w XIX
wieku przegrali wojny z mniejszością białych przestępców protestanckich. – Mimo tego, że mieli
niezwykłą przewagę liczbową, w sprawności ciała, przewagę w przetrwaniu i dostosowaniu do
warunków atmosferycznych i biologicznych, orientację w przestrzeni i w terenie.
Niezwykle sprawne narody indiańskie w XIX wieku przegrały wojnę z protestantami na własne
życzenie, dokładnie tak jak Ukraińcy z własnej nieprzymuszonej woli wymordowali 20-30 tys.
Ukraińców, którzy nie chcieli wymordować swych dzieci i żon. Doskonale jest tu widoczna rola
biotopu wirusów, żytności w danym miejscu – wiruso-człowieka jako habitatu, czyli
siedliska nieożywionych wirusów, zmienionego przez biocenozę bakteryjną,
mikrobiocenozę danego środowiska koronawirusowego w stanie dynamicznej
równowagi homeostatu Mariana Mazura, którą to równowagę szczeRNA
zwalcza, jako wzorzec ekosystemu.

3) Czy zaszczepieni są mniej analityczni jak uważa gejtsizm?
Mike Yeadon, emerytowany naukowiec z firmy Pfizer, wskazuje na ahabitatualną
wyrywkową segmentacyjną 9 heurystykę wstrzykiwania szczepionki Covid-19. I odwrotnie –
na heurystykę odpowiedzialności niezaszczepionych. No i zaszczepionych też :-), aczkolwiek
zaszczepieni są mniej analityczni 10, lecz w warunkach oświecenia tym bardziej cenni... Przecież to
6
7

To nie jest zwykła komplementarność.
Fizyk K. Morawiecki rozważał wiele razy w r. 2014 sprawę mordowania ludzi siekierami przez Ukraińców
(w r. 2014). Seminarium.
8 Fizyk K. Morawiecki nie jeden raz zastanawiał się nad wpisami Ukraińców w sprawie ludobójstwa na Wołyniu.
9 Jest to zagadnienie metafizyki kapitalizmu, kinetyki, chaosu, ładu, randomizacji i Jana Pawła II, o czym za chwilę.
10 Jest to zagadnienie walki o byt, darwinizmu, sumienia, walki ze skostniałym „zyskownym” układem zarządzania,
o czym za chwilę.
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jest ciekawe, że masy ludzkie są niewierzące, czyli wierzą telewizji, mediom. W wielu miejscach,
można znaleźć takie prawicowe deklaracje (zwłaszcza w okresie XII 2020 – II 2021), że trzeba się
pozbyć ludzi nieanalitycznych, mniej zdolnych, że tego wymaga ewolucja, rozwój, że trudno,
trzeba ich poświęcić dla dobra ludzkości, że cywilizacja spowodowała swoimi wygodami
zniewieścienie, naruszenie ewolucji i nie ma mechanizmu takiego jak na stepie, gdzie dzikie
zwierzęta dopadają słabsze. Walka o byt, ontologia segmentowania, jest ostoją, główną domeną
merytoryczną prawicowego myślenia.
Orędownikiem szczepień, a więc interesu koncernów jest „GW” („Gazeta Wyborcza”). Są to
interesy kosmiczne, a naciski na ich realizację przypominają skazanie księdza D. Oko za to, że
odsłonił mechanizmy seksualnych drapieżców w Kościele i użył słowa „homomafia”.
Sąd niemiecki pracuje w autystycznym trybie tłitów – bez teorii, czyli bez zbędnych wyjaśnień. Co
można wyjaśnić posługując się tłitami? I dlatego nadejdzie cywilizacja głębsza, która tłitowy 11
modus operandi wyśmieje. Wyśmieje ten sposób rozumowania – pod naciskiem młodziaków,
z reguły niecierpliwych, czyli wymagających wszystkiego „krótko i zwięźle” 12 – sposób
Mówią, że „GW” i podobne opublikowały ocean artykułów w duchu artykułu zaszczepionego
dziennikarza Michała, który nadal mu represyjny wojenny tytuł „Dopóki się nie zaszczepicie, rząd
powinien wam odebrać cały smak życia”. Około 30% narodu uważa, że jest to artykuł skandaliczny.
Cechą tej wojny jest zakaz dyskusji, który się rozwija od lutego 2020. W telewizjach, mediach
(z wyjątkiem narodowych, oddolnych, spontanicznie antyrządowych) nigdy nie
dopuszczano inżyniera mechanika J. Ziębę, zresztą genialnego jak na początek 13 pandemii,
luty/marzec 2020. Dla rządu nie liczyła się jakakolwiek dyskusja. Później, np. w maju, listopadzie
2020, lutym 2021 merytoryka argumentów nie była drugoplanowa, tylko żadna. Rząd PiS
dosłownie odstąpił od argumentowania i ograniczył się do wypowiedzi „krotko i zwięźle”. I za to
PiS płaci – ma 30-38 % głosów, zamiast lekko dwa razy więcej. Na tym polega sterowanie pruskie,
nie tylko w sprawie ks. Oko.
***
Dwa dopiero co obiecane słówka.
1. – Słówko o kapitalizmie. – Cechą kapitalizmu jest segmentacyjność, ponieważ bez
rozsegmentowania nie byłoby chaosu. Rozsegmentowanie einsteinowskich linii świata to podstawa
systemu „z chaosu porządek” – maksymalizacji randomizacji elementów życia, co w teorii Jana
Pawła II jest nazywane alternatywizmem.
2. – Słówko o darwinizmie. – W mediach istnieje pogląd, że zaszczepieni są elementem bardziej
lekkomyślnym i w toku walki o byt sami „postanowili” (z braku zdolności) wyginąć, dlatego ludzie
(głównie niezaszczepieni, ale też zaszczepieni i za późno oświeceni) nie powinni się nimi
przejmować, zwłaszcza, że po tej szczeRNA-wojnie pozostanie element społeczny bardziej
inteligentny, co pomoże w walce z lożoukładem.
***
11 Czyli konkretystyczny. Ateoretyczny.
12 Krótko i zwięźle (20 stron) opisał teorię względności A. Einstein w „Istota teorii względności”. Polecam, ponieważ
to jest sposób wykazania (argumentowania) jak dalece jest wadliwe wyobrażenie ludzkiej miernoty o komunikacji,
ów schemat „krótko i zwięźle”. Przeciętny czytelnik tej książeczki będzie musiał najpierw odbyć studia z fizyki,
więc wyobrażenie „krótko i zwięźle” jest fikcją.
13 Chodzi o wiedzę J. Zięby z zakresu budowania odporności stadnej (stosuję wyrażenie rządowe) bez szczepienia
dokładnie przeciwko pandemii (prawdziwej lub rzekomej) COVID – 19.
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Zwykłe przeziębienia łagodzą przebieg choroby – narusza to całą przeraźliwą (celem przerażania
ludu) rządową narrację od lutego 2020. Wyniki te są dużo bardziej miarodajne, aniżeli to, co
proponują zwolennicy szczeRNA. Ponieważ pojawiły się głosy, że medycy (i różne inne służby) nie
powinny iść śladem dr-a Bodnara, który wyleczył do lipca 2021 tysiące chorych na c19 i powinni
się zaszczepić (a nie leczyć wg tzw. „protokołu” 14 Bodnara). 28 VII 2020: wiceminister zdrowia
Waldemar Kraska. „Kwestia wprowadzenia szczepienia obowiązkowego pracowników służby
zdrowia, nauczycieli jest do rozważenia”.

4) Czy prezydent Duda ma intuicję habitatu, że jednolita ingerencja na siłę
w organizm jest błędem?
Andrzej Duda – „jestem bardzo wstrzemięźliwy wobec jakiejkolwiek obowiązkowości, jeśli chodzi
o szczepienia. Sam się zaszczepiłem, bo uważam, że taka była konieczność związana
z wykonywaną przeze mnie funkcją, czy mi się to podoba, czy nie” – czy to jest funkcja
zaspakajania potrzeb koncernów (właścicieli kapitału)? Konieczność? – Jaka ? Jest taki rozkaz, czy
może konieczność teoretyczna – ale gdzie jest ta teoria? – Nie ma nic. To przypomina taki
problemat:
PRL był skonstruowany w sposób autokratyczny. Wtedy pojawia się grupa ludzi jednak wyższej
inteligencji, więc oni mówią niech nas krytykują, to dobrze, pozwólmy temu geniuszowi gadać, to
ciekawe, jak nas ten geniusz skrytykuje. Od r. 1989 ten mechanizm został zamieniony na
konkretyzm. Czyli na tabelkizm. Na tym polega technokratyzm. Zamieniono uciążliwy sowietyzm
na procedury, czyli na bezmyślność. W 3 RP krytykować nie wolno. Biorą powiedzmy ślimaka i
patrzą do tabeli. Krowa to nie jest, ptak nie, ale została nam ryba. No to ślimak jest rybą.
Skoro krytykować kapitalizmu nie wolno to trzeba konkretnie – rozkraść maszyny i sprzedać jako
złom. „Nie ja to on”. Skoro zysku big-pharmy krytykować nie wolno, to konkretnie trzeba rozkraść
zdrowie i sprzedać ludzi koncernom jak bydło i wyszczepić stado. Może już bardziej finezyjne jest
rozszyfrowanie skoków na państwo, np. czy Beria chciał rozwiązać KPZR. Wobec tego nie popełnił
samobójstwa tylko go zabili. Być może KGB przejęło aparat partyjny i po to Andropow wysłał
armie na Afganistan – kosztem aparatu partyjnego i GRU. Nie wiemy czy Gorbaczow zrobił pucz
Janajewa, czy odwrotnie – pucz Janajewa zrobiło wojsko. W obu wersjach mężem
opatrznościowym został Jelcyn, który zemścił się na wojsku, czyli Jelcyn to byłaby próba
uratowania KPZR, przed KGB. Potem KGB przejął wszystkie prerogatywy. Wtedy zapadła decyzja
ukazania Katynia i w efekcie powstał bunt wojska kontra KGB. FOZZ pokazał, że był skok służb
wojskowych, nie tam na fabryki, ale na państwo.
Konieczność? 1 VIII 2021: Minister Zdrowia 15 powiedział, że atak na punkt szczepień nastąpił po
wylewie niechętnych szczepionkom njusów na FB etc. Tymczasem to media nie-społecznościowe,
które produkowały ten hejt są opanowane przez środowisko pro-szczepionkowców, a więc hejt
pochodzi od strony silniejszej, sponsorowanej przez państwo. W szczególności hejtem mediów
aspołecznych były miliony informacji MZ od lutego/ marca 2020. Od lutego 2020 mamy do
czynienia z oczywistą 1. kampanią fejk newsów, 2. z kampanią przemocy (policja, prokuratura,
rozprawy dyscyplinarne) i 3. oszczerstw wobec uczciwych lekarzy, lekarzy i geniuszów
14 Kolejne słowo wprowadzone bez zaplecza teoretycznego.
15 Raczej Niezdrowia – w rozumieniu lewicy (ludu), rozumienia typowego dla myślenia prawicy, warstwy

chytrej, sprytnej, właścicieli. W w. VII to szlachta wywołała wojnę domową. Po klęsce wojsk królewskich
pod Mątwami (1666) i abdykacji ostatniego Wazy, szlachta (prawica, z kiła, przecież nie chłopstwo, lewica,
bez kiły) rozrywała Rzeczpospolitą swoimi roszczeniami zwiększania majątków i dlatego Rzeczpospolita
wstąpiła na drogę rozbiorową. Syfilityk Jan III Sobieski żył zbyt krótko, toczyła go kiła. Plany Augusta II nie
spodobały się syfilitykom, czyli szlachcie. Zysk, czyli prawica, inicjował bunty przeciwko królowi, w tym
konfederację tarnogrodzką.
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humanistyki medycznej 16 oraz 4. kłamstw lekarzy prokoncernowych, które po prostu były
puszczane w eter.
Dementowanie i poprawianie komunikatów mediów aspołecznych (publicznych) jest niemożliwe
przy takich carskich 17 metodach blokowania dostępu do mediów opłacanych przez podatników.
Media aspołeczne nie dążyły do podjęcia dyskusji, tylko do coraz większych oszczerstw, coraz
większej eskalacji, również agresji w sieci. To śmieszne, że miliony ludzi demonstrowało
przeciwko Covidomanii (V-VII 2021), a w Polsce mamy napad na punkt szczepień w Grodzisku
Mazowieckim oraz medale dla „napadniętych”. Czyli rząd stara się ratować. A ma powody:
Sposób na Covid-19, wiosna 2021:
W NRF zbadano (ot co! Rząd polski zakazał badań) próbki krwi 68 osób, które nie były zakażone
SARS-CoV-2. (Cytuję: „Rząd polski zakazał badań na Covid-19” – powiedział płk X, nie podaję
nazwiska, bo panuje od lutego 2020 istny socjo-medio-terroryzm, a nikt nie lubi być atakowanym,
zwłaszcza bez możliwości obrony). – U 34 proc. z nich wykryli limfocyty typu T z antygenem
CD4. Limfocyty są wytwarzane w kościach, dojrzewają w grasicy, są częścią produkcji przeciwciał
przeciwko patogenom. SARS-CoV-2 ma białko spike, którym atakują komórki układu
oddechowego. Wszystkie koronawirusy mają białko spike S2. Organizm zwalcza SARS, MERS
i COVID-19, bo układ odpornościowy reaguje na koronawirus SARS-CoV-2 tak jak na zwykłe
przeziębienie. 18 – Stanowisko wściekłych na rzetelnych nierządowych immunologów przez media
głównego ścieku – za to, że wirusolodzy twierdzą, że szczepionki wcale nie są zbadane (w Polsce
TVN, TVP, Tomasz Lis, Newsweeek etc.) i że wymagają obserwacji (wg mnie przynajmniej stu lat)
– nie jest, delikatnie mówiąc, uzasadnione.

6) Błąd nieustający od lutego 2020 zignorowania katalogu astronomicznego z OAP
(Obserwatorium Astronomicznego Pandemii).
Twierdzenia mediów głównego (w)ścieku, że np. astronomiczny katalog pt. „jerzyzieba.com” nie
jest oparty na źródłach jest wręcz idiotyczne – tak tylko może powiedzieć umysł, który jest
antytalentem w metodologii: talent – a niechby i geniusz – jest widoczny w każdej skali jego
katalogów i kronik. W skali 5 minut, 5 dni, miesiąca. Rząd polski popełnił wielki błąd nie
zapraszając w lutym/marcu 2020 Jerzego Zięby do Polski na pomoc, jako konsultanta i 10 innych
podobnych, jednak geniuszy – to proszę porównać z Pożal się Boże koncernowymi profesorami.
1994, prof. Politechniki Wrocławskiej, wykład z „Kosmologicznych podstaw zarządzania”: „Rządy,
od r. 1989 są rządami kapitału i wszystkie zarządzają sposobem konkretyzmu, co jest zresztą
całkowicie zasłonięte, a nie sposobem całościowym, ponieważ na tym polega cywilizacja
zachodnia, czyli amerykańska wersja tej cywilizacji. To nie jest cywilizacja twórcza tylko drenażu.
Konkretyzm ten delikatnie mówiąc wysoko sytuuje myślową infrastrukturę pruską oraz wpływy zza
małej wody, chociaż Amerykanie otrzymali zadanie likwidacji tej pruskiej infrastruktury, zgodnie
16 Geniuszem humanistyki medycznej jest J. Zięba, który wrócił z Australii do Polski.
17 W III RP na wszystko co absurdalne i ohydne mówi się że to komuna. Z nienawiści do bezsilności ludzi wobec
morderców MBP powstał dom wariatów i tak porywanie dzieci na wyspy bogaczy to zamiary i praktyka lewicy, nie
prawicy (tych, którzy eksploatują pracowników, czyli lewicę). Krojenie dzieci przez prawicę to lewica. Prawicowy
rynek pedofilii to lewica. Pobieranie u dzieci hormonów mózgu (przez oczy) przez właścicieli kapitału to lewica,
nie prawica. Po ujawnieniu tych prawicowych afer nagle wszyscy zapomnieli, że św. prawem prawicy jest
posiadanie kapitału.
18 Prace Marka Sangstera, University of Rochester (USA), publikacje np. w „mBio”. Immunolog dr Paweł Kaliński,
Roswell Park Comprehensive Cancer Center, NY. Dr Andreas Thiel i jego zespół – ze szpitala uniwersyteckiego
Charite w Berlinie, opublikowane przez portal medyczny „medRxiv”. Badania naukowców z La Jolla Institute
opublikowane w piśmie „Cell”.
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z artykułem pierwszym Wysokiej Komisji Alianckiej. Sowieci zaś tego nie wykonali, ponieważ
jako podwykonawca wykonywali podstawowe zadanie, czyli zastępowanie smoka brunatnego.
Ponieważ dla kapitalizmu najważniejsze jest dobre straszenie obywateli tych państw, czyli
podatnika, to Stalin przyjął ofertę wybudowania Czerwonego Smoka. Rządy kapitału wymuszają
zaś odsuwanie polskich specjalistów z całego życia gospodarczego, czyli z tzw. branż, które to
słowo tylko podkreśla protestancką segmentacyjność w rozumieniu całości bytu społecznego. W ten
sposób zakończy się proces podwajania liczności rodzin polskich w niemal 44 lata, licząc od
największej operacji trustowej, czyli od nadania sowietom zadania straszenia podatnika
zachodniego, której przerwanie zlecono hiszpańskiemu ramieniu spiralnemu, Gorbaczowowi,
i które on nadzwyczaj posłusznie wykona, przekształcając obszar RWPG w żółty ugór doskonale
odmalowany przez Salvatore Daliego”.
To rozumienie konkretyzmu może jest już w r. 2021 za trudne. Może trzeba już mówić tak:
Strasznie wierząca 19 (celowo tu pomińmy cudzysłów 20) propisowska 21 anty 22-”lewicowa” 23
windsurferka Z. Klepacka, którą uwielbiają i wierzący i niewierzący – czyli cała dewocja, całe
jedno klerykalne plemię, a więc cały proklerykalizm, chwali po stokroć zdeklarowaną lesbijkę 24
K. Zillmann, srebrną medalistki z Tokio.
Za krytykowanie elgiebetyzmu Klepacką krytykowała tzw. lewica, czyli dosłownie, wobec
absurdalnego języka, „nie wiadomo co”, środowiska prokapitalistyczne prawicowe (politykę
prawicową realizował Kwaśniewski, pro-sowieccy potomkowie obław na AK, dzieci morderców
polskich patriotów), które nie rozumieją używanych przez siebie słów i które z powodu braku
zdolności dały sobie narzucić język Zachodu, czyli język sow.gen. Cz. Kiszczaka. I tak, np. latem
2021 z Klepackiej naśmiewała się posłanka PO Jagna 25 z powodu jej wiary, oddania katolicyzmowi
26
, Janowi Pawłowi II 27, i coś mówiła p. Jagna o krzyżu dla Klepackiej zamiast żagla u niej.
Być może pani Jagnie chodziło o to, aby Klepacka nie reprezentowała Polski na Igrzyskach
Olimpijskich w Tokio (co się nie udało), ale rzecz w tym, że te życzenia p. Jagny popierali młodzi
internauci, z dyplomami, którzy głosowali na PO ze strachu przez PiS. Trwa wojna plemienna. Jej
podstawą jest konkretyzm, myślenie segmentacyjne, pozorne wykształcenie; te dyplomy nadawane
po okrągłym stole.

19 Zapewne wiara Klepackiej jest autentyczna. To ważne ponieważ cały ten obszar pojęć został zdestabilizowany
przez popisowe demonstrowanie wiary przez materialistów, a nie wierzących. Cóż, polska humanistyka od r. 1989
była całkowicie nietwórcza i tylko kopiowała język Zachodu – należy to odczytywać w świetle „Społeczeństwo
oparte o rynek musi się zdegenerować”.
20 Od r. 1989 wszystkie terminy powinny już być pisane w cudzysłowie. (W latach 60. w szkołach uczono: w
cudzysłowie – tak jak „odnaleziono go na pogotowiu”, „pod Grunwaldem krzyżacy zabrnęli w sitowiu”. Irena
Dziedzic mówiła w cudzysłowiu. Lektorzy uważali, w latach 60., że bardziej elegancko jest powiedzieć
w cudzysłowiu, a nie w cudzysłowie).
21 Krytykująca ideologię partii założonej przez Płażyńskiego i Olechowskiego, Musta. Cała III RP, łącznie
z antyubeckimi okrzykami tzw. kiboli, to wytwór agentury.
22 Rzekomo „anty” – do tego doprowadził nas język sow.gen. Cz. Kiszczaka.
23 Ona w ogóle nie rozumie używanych przez siebie słów, jak lewica, prawica. Dla niej lewica to tęczowość,
elgiebetyzm, których to kierunków jest zagorzałą przeciwniczką.

24 Głośno zadeklarowanej lesbijce Duda nie składa gratulacji (VII 2021). „Co to się działo...”
25 Bodajże niejaka Marczułajtis, jeśli dobrze zapamiętałem.
26 Czy Klepacka rozumie choć jedną encyklikę, jedną homilie Jana Pawła II? Wątpię. Ale ile już wykształconych po
r. 1989 rozumie system społ.ekon. JPII/JPS, polskie encykliki i tysiące homilii JPII i Jerzego Popiełuszki (JP)
kapelana S? Może tuzin, a może i to nie.
27 Zapewne Janowi Pawłowi II. I na pewno bez zrozumienia. Dlatego od r. 1989 co drugi wyraz powinien być pisany
w cudzysłowie. Do tego doprowadziło zarządzanie polegające na kopiowaniu stylu amerykańskiego.
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Narzucony po r. 1989 język doprowadził do redukcji PKB do 14.5 % czyli do tego, co było
widoczne w r. 1989, że kamień na kamieniu się nie ostanie. Cytuję tu zdanie mądrych ludzi, którzy
to przewidzieli w r. 1989 i potem, a więc w czasach, gdy nikt tego nie widział, aż nawet po apelu
prezydenta „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować” nikt nie rozumiał tego apelu.
Także osoby uznawane w mediach takich czy innych za patriotyczne, w r. 1989 + n.
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