
Czy i kiedy król pomaga wrogowi, którego się obawia. Autyzm 
wysoko-funkcjonujący. Kapitał, szlachta, własność, klasowość, 
umysł, rządy ludzi infantylnych, niedojrzałych i młodych. 
Odszkodowania, wadliwa władza, błędne wybory, prawa 
antropologiczne ewolucji, struktura JPII/JPS 
 
cz. I. 

1. Wydaje się, że kiła, która przedostała się z Europy do Ameryki, od czasów Krzysztofa Kolumba 
się wzmocniła objawowo, w sensie łatwiejszego zauważania (rozpoznania). Kiła nie byłaby 
„wynalazkiem” przyrody od Kolumba, zasiedlaniem człowieka przez patogen, ale byłaby znana od 
starożytności, lecz w czasach Kolumba doznałaby wzmocnienia, „drugiego życia”.

Kiła ma to związek z podwójną osobowością jakby klasy aspergerowskiej rozdwojenia jaźni, gdy 
zdolna fizyczka autyczka obawia się sama siebie, czego doświadczyło małżeństwo Einsteina. Jego 
żona studiowała razem z Einsteinem i Einstein poszukiwał nazwy dla tej choroby, którą dziś 
nazywamy  autyzmem wysoko-funkcjonującym – zapisanie się autyczki wysokofunkcjonującej na 
studia z fizyki nie byłoby dziwne w XIX wieku. Co innego w XXI wieku, kiedy są specjalne 
zachęty, odpowiednia propaganda. 

Okazuje się, że wszystko jest ze sobą związane, kapitał, szlachta, własność, klasowość, umysł, 
rządy ludzi infantylnych, niedojrzałych,  młodych, ale tez odszkodowania, wadliwa władza, błędne 
wybory, prawa antropologiczne ewolucji, struktura umysłu wojtyłowskiego (JPII), jawnie 
lewicowego, antyprawicowego, prorobotniczego, antykapitalistycznego, dojrzewanie narodu do 
epoki zmiany władzy od 16 XI 2015, lewicowość Jerzego Popiełuszki (JP), jego profabryczność, a 
do tego rozwój idei Solidarności 1980-89, nawet jeśli się to dzieje w toku oskarżeń, że 
przewodniczący S, Piotr Duda, służył w aparacie ucisku Solidarności, aż się przekręcił w drugą 
stronę. Nazwisko Duda pomogło w wyborach Andrzejowi Dudzie, ponieważ ludzie Błednie 
myśleli, że chodzi o Solidarność via Piotr Duda.

2. Na terenie Ameryki kiła dziesiątkowała ludność, ale krętki doznały transformacji w ciałach 
Amerykanów, a potem wzmocnione wróciła z powrotem z Ameryki do Europy z większa mocą 
wizualizacji. 

Pierwsza silna epidemia tej choroby w Europie wybuchła w r. 1494 i jest związana z wojskiem 
francuskim Ludwika VIII, wysłanym do Włoch w celu zagarnięcia Królestwa Neapolu. Stąd nazwa 
„choroba francuską”, „galijska”, „neapolitańska”. Kiła powoduje uszkodzenie mózgu, wywołuje 
zaburzenia psychiczne podobne do zachowania autyków wysoko-funkcjonujących – chodzi o brak 
równowagi, wybuchowość, gdy ktoś naruszy rewir autyka; zjawia się wtedy autystyczna 
bezwzględność. 

3. Nazwa kiły, jako „choroby dworskiej”, jest związana z „wyższymi sferami”; znacznie częściej 
chorowali na nią ludzie bogaci, właściciele majątków, kapitału, w języku III RP – prawica; prawica 
w sensie własności, w rozumieniu warstwy, która jest znana z rozpasania seksualnego, a nie 
zachowania religijnych nakazów. Są to często kardynałowie, fundatorzy kaplic, kościołów.  

Prawica, czyli kto? – Przecież nie chłopi, nie robotnicy, nie ludzie wierni Bogu, nakazom 
religijnym, czyli lewica. 
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4. Najpierw chorowali królowie – świadczą o tym postępujące zaburzenia psychiczne u królów 
Francji Karol VIII i Ludwika XIV. Potem cała klasa bogatych. Nasze pojęcie lewicy jako topless i 
marszy czarnych, z parasolkami, wieszakami i torbami jest infantylne, nie ma równowagi 
pojęciowej. Lokomotywa nie jedzie dlatego, bo para wprawia w ruch jakieś elementy – to za mało. 
Lokomotywę wprawiają w ruch tory. Lokomotywa jedzie, bo popychają ją tory, tory przykładają 
siłę do lokomotywy, a ona do torów. Lokomotywa posyła tory do tyłu. Tego nie widać, bo tory 
nadają naprężenie litosferze, ale tak jest. Dlatego po ustaniu ruchu lokomotyw rejestrowane są inne 
drgania w obserwatoriach. I tak samo należy konstruować wszystkie kategorie poznawcze, jak 
lewica, prawica. Są ci co mają własność i są ci eksploatowani. Zagadnienie to tworzy Obiekt 
Zjawiskowy JPII/JPS – podejmowała je Solidarność (S), Jan Paweł II (JPII), Jerzy Popiełuszko 
(JP).   

5. Iwan Groźny. Al Capone – autystycznie bezwzględny i wybuchowy. Bezwzględność i 
wybuchowość to cechy przywódcze – wg historyka Laurence’a Bergreena skutki syfilisu. Tak o 
kile piszą na zachodzie historycy. Przestańmy się wszystkiego bać, musimy uczestniczyć w 
rozwoju swojej myśli i pokazywać zachodowi swój wkład. Nie trzeba dowodzić, że polska szlachta 
nie była obciążona kiłą, a skądże. W miarę szerszych kontaktów polskiej szlachty, fala groźnej 
choroby przechodziła do Polski. Jednakże rozprężenie seksualne roznosiło kiłę i bez Zachodu po 
Kolumbie, w łagodniejszej postaci. 

6. Kiła to też Lincoln i jego kochanek Joshua Speed, żona Mary Todd. – Wskazują na to 
autystyczne ataki gniewu, zmienne nastroje, bóle głowy. Częste rozmawianie z sobą, jakby miał 
drugą osobę w sobie 1, obok siebie, osobę, która go zmusza do zamkniętego nierozwojowego 
nonsensownego dialogu. – Przypomina to wyjaśnienia fizyczki autyczki, że ważniejsze od fizyki są 
jej dyskusje z drugą osobą. Einstein nie raz dopytywał żonę, dlaczego nie umie się skupić na służbie
ich sprawie – a było to w okresie, gdy nie mając żadnego oparcia w rodzinie, cierpieli biedę, głód, 
wszelki możliwy niedostatek. Nikt tych fizyków nie chciał zatrudnić w Zurychu, dlatego Einstein 
poszukiwał każdej pracy. Jego wybranka zaś czekała. Jej zachowanie było tak dziwne, że zostawił 
notatkę, iż „moja żona była największym cierpieniem mojego życia”. Nie ma żadnych wątpliwości, 
że napisał to szczerze. Żonę nazywał Medeą – z powodu stalinowskiej wręcz bezwzględności w 
traktowaniu własnej rodziny. Sadzę, że ich pierwsze dziecko ona po prostu udusiła, jak Katarzyna 
W., a dwójce innych synów, znanych ze zdolności, narzuciła dysocjację w stosunku do Alberta 
Einsteina. Albert Einstein zrozumiał, że fizyczka autyczka była zdeterminowana w niszczeniu 
rodziny, dzieci, gdyż tego nie rozumiała i ciągle nad tym się zastanawiał. Nadzwyczaj zdolny 
Edward zmarł w szpitalu dla obłąkanych, nie wytrzymał rządów matki. Syn Hans był wybitnym 
fizykiem, który na skutek wychowania przez matkę unikał jak morowej zarazy fizyki stworzonej 
przez ojca. To częsty przypadek. Zostawmy to.

7. Rodzina Churchillów. Ojciec Winstona bezwzględny, ale taktowny, trudności z koncentracją, 
huśtawki nastrojów, skrajna nerwowość, wybuchowość. Widać tu objawy ze spektrum 
autystycznego. Zdaniem polskiego pisarza antropologa, lekarza z Bielska Białej, Wiesława 
Moskalskiego, z polskiej szkoły antropologicznej, te cechy kiły przenoszą się aż do piątego i dalej 
pokolenia w postaci selektywnych autystycznych kompulsji, obsesji, w postaci wybuchowych 
reemisji w szczelinach czasowych, które za minutkę zanikają i syfilityczka nie wie nawet, jak 
obrażała powiedzmy profesorów na radzie. Rutynowa impotencja syfilityków, jak u Hitlera, 
generuje w trzecim i czwartym pokoleniu oziębłość, a demencja w czwartej fazie – to w 5 
pokoleniu przejawy chwilowego ograniczenia świadomości podobne do zachowania autyków 
aspergerowskich po spożyciu lampki wina. Historycy poszukują przejawów syfilizmu. – Franklin 

1 To częsty objaw w tzw. spektrum – aspergerowskim autyzmie wysoko-funkcjonującym.
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Delano Roosevelt. Mussolini. Tylko w Polsce historia jest wykładana inaczej, bez tej psychologii. 
To nadmierna niepotrzebna powściągliwość.

8. Szaleństwo Hitlera, Lenina, Stalina miałoby podstawy syfilisu. Mózg syfilityka jest 
nietolerancyjny – jest i obojętny („tolerancyjny”) i nietolerancyjny.  W dalszej fazie „rozwoju” kiły, 
zwłaszcza pokoleniowej, chce przejąć władzę nad światem; niby tolerancyjny Sfinks, chce nagle 
wytępić podludzi, gdyż zanikają cechy odpowiedzialności – przypomina to niezdolność 
aspergerowców do założenia rodziny, z braku w sferze poznania, także psychiczną nieokreśloność 
co do własnej płciowości, ale też częste są w spektrum przejawy fizyczne w obszarze np. obecności 
testosteronu u kobiet. 

9. Hitler zaraził się w r.1908, ale choroba mogła istnieć wcześniej w rodzinie. Nieprzypadkowo 
lekarzem psychicznie (fizycznie) chorego zbrodniarza był syfilolekarz, syfiloekspert i Hitler 
zachwalał skutki jego terapii, czyli potwierdzał syfilis. Szymon Wiesenthal agresję przypisywał 
syfilisowi. Historyk Putzi Hanfstaengl w „Hitler: The Missing Years” (1957) wskazywał, że Hitler 
był genderowaty, o nieokreślonej orientacji seksualnej. 

10. Kiła to cały kompleks zagadnień politycznych, psychologicznych. Władza, lekkomyślność, brak
osiągnięć typowy w domach szlacheckich, typu Lubomirskich. Prostytucja, pożądanie, hedonizm, 
niemożność skupienia się. Pieniądze, niezaspokojenie, obsesje, dziwne zachowania, np. 
nakazywanie wieśniaczkom włazić na drzewo i udawać ptaki (zachowanie jednego z magnatów, 
chyba Potockiego), strzelanie do wieśniaczek, zanik mózgu zwanego potencjałem ludzkim tzn. 
mózgu przeciwnego do mózgu gadziego (nazwy antropologiczne). Opis syfilisu. Opis syfilisu to 
wiele także stron w „Mein Kampf”. Bóle głowy Hitlera, drętwienie kończyn i dygotanie, sercowe 
trzecie stadium kiły.

Domy książąt, jak Radziwiłłowie. Magnaci z urodzenia, roszczeniowy styl zwany prawicą, jak w 
warstwie arystokratycznej, ale też cała szlachta, także polska, nie tylko Cortes, Kolumb – ludzie, 
którzy prowadzili eksperymentalny (rozwiązły) styl życia, a nie jak ich niewolnicy, poddani, lud 
skromny, powściągliwy, chociaż niewyedukowany, słowem lewica. Przecież Izabella Czartoryska 
urodziła syna, ale Repninowi. Ojciec odesłał syna w złotej kołysce do ambasady rosyjskiej.

Mirosław Zabierowski
Wrocław, 29 lipca 2020 r.
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