
Fenomenologia zarządzania pandemią COVID-19
Zarządzanie pandemią jako przedmiot metafizyki faktów szczegółowych. I.

1. Zaszczepieni zarażają białkami kolcami, prionami, COVID-19. COVID, poronienia 
i inne choroby z powodu wdychania powietrza wydychanego przez zaszczepionych.

Dr Larry Palevsky: „Zaszczepieni zarażają COVID-19 i innymi chorobami. Trzymaj się od 
zaszczepionych z daleka.” 1 Zastrzyki mRNA zwane szczepionkami mają spowodować namnażanie 
kolców i powstanie przeciwciał, a te mają rozbroić białka kolca, ale które? – skoro mnóstwo 
naturalnych przypomina białka kolca. Stwierdził on, że kobiety wdychające powietrze 
w pomieszczeniach z zaszczepionymi doświadczały poronień, zawałów.

Nie mamy dowodów na spełnienie którejkolwiek obietnicy danej od lutego do grudnia 2020, że 
szczepionka podziała. Wszystkie wypowiedzi (od II 2020) naruszają zasady weryfikacji wiedzy. 
Ba!, to nie jest szczepionka i nie udowodniono, że ma działanie podobne do szczepionek. 

Właściwie to jest zrozumiałe. Oświadczenia rządu od lutego 2020 są niezrozumiałe.

Wielomilionowe oświadczenia rządu, że to jest na pewno szczepionka oraz że ma działanie 
ochronne nie mogą ziścić tych życzeń, zapewnień, nadziei. – Nadziei, że zastrzyk COVID-19 jest 
szczepionką i chroni przed zakażeniem się, ciężkim przebiegiem C19, przed powstaniem nowych 
chorób. 

Zastrzyki przeciwko C19 dopuszczono do obrotu w tajemniczych okolicznościach, nie tylko 
marketingowych, a nawet nie zostały dostatecznie zbadane, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ich 
stosowania. Dziwne, że rząd, posłowie tego nie zauważyli. Brak zdolności?

Nie mamy odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa wstrzykiwania mRNA. Nie 
wykluczono krzywd w tych pospiesznych badaniach dotyczących wstrzyknięć. Nie ma protokołów, 
tzw. profili bezpieczeństwa.

Doradcy premiera ds. COVID-19 nie posiadają żadnych odkryć w fizyce, w naukach dedukcyjnych,
nie są autorami nowych teorii, koncepcji. 

2) Od COVID-19 do PZPR. Poszukiwania odpowiedzi w innych dziedzinach. Czy jest 
obiektywna rzeczywistość. Naruszanie praw człowieka.

Jest tajemnicą poliszynela, od r. 1989, że istnieje grupa profesorów, których wylansowała PZPR, 
WSW, SB. IPN napisał już o wielu takich, że SB decydowało o profesurach.

Mamy więc specjalistów w zakresie chorób zakaźnych, ale w zakresie bardzo ograniczonym 
merytorycznie, etycznie, a nawet moralnie. Oczywiście, moralnie w polskim rozumieniu obowiązku
profesora wobec narodu. Im nie żal umierających ludzi – chodzi o naddatkową śmierć 150 tys. To 
chyba jasne, prawda?

Na ludziach o umysłach merytorycznie i moralnie limitowanych bazowało pochwalanie przez 
sprzedajnych posłów i innych forsowania polskiej granicy polskiej przez imigrantów od lata 2021, 

1 Por. materiały z seminariów Palewskiego. Można znaleźć do niego e-majl, telefon, przyjmuje w NY. Palevsky 
ukończył drugi w USA najwyżej oceniany uniwersytet (NY). Z całych Stanów przyjeżdżają do niego rodzice z 
dziećmi.
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a nawet od wiosny 2021. – Forsowanie nasilone w X 2021 i 8 XI 2021 przez sprowadzonych przez 
Rosję i białoruskie KGB. Rosja i KGB wykorzystały doradców proponujących wykorzystanie 
V kolumny w celu zdestabilizowania rządów w Polsce z użyciem broni ludzkiej. Do tego, co 
zaplanowała Rosja (i KGB Białoruskie) dostosowała się opozycja PO, ludzie w najlepszym razie 
jakiejś bezwiednej (?) V kolumny (Janina Ochojska 2, Komorowska, Kwaśniewska, żona i córka 
b. prezydenta Kwaśniewskiego i sto innych celebrytek). – Dostosowała się opozycja wobec PiS do 
tego przeinaczania faktów. Z tego powodu, że partia założona przez Płażyńskiego bije rekordy 
Targowicy, to PiS od ok. 2017 r. się nie rozwija. Ekscesy PO cementują (unieruchamiają) PiS.

8 XI 2021 szturmy setek migrantów, rzucanie drzewami na zasieki. Na Białorusi kilkanaście tysięcy
sprowadzonych przez KGB. – Poparcie dla Polski – Litwa, Łotwa, Estonia, NATO, USA, KE 
(Urszula Leyen). 

9 XI 2021, białoruskie MSZ: „eskalacja sytuacji migracyjnej budzi zaniepokojenie 3 losem ludzi”
„jest konsekwencją długotrwałego ignorowania obiektywnej rzeczywistości 4” oraz 
„chowania głowy w piasek” 5 przez Polskę. „Próby przerzucania na Białoruś 
odpowiedzialności wypadają blado 6”. „Swobodna interpretacja i wybiórcze przestrzeganie Praw 
Człowieka 7 stały się znakiem firmowym zwolenników przymusowej 8 demokratyzacji 
poszczególnych krajów 9 i całych regionów. 10 To właśnie ta demokratyzacja prowokuje takie 
przepływy migracyjne”. 11 „Stosunek Polski do cudzoziemców wskaże przywiązanie polskiego 
rządu do prawa międzynarodowego i standardów demokratycznych”.12 „Z góry przestrzegamy 
polską stronę przed stosowaniem jakichkolwiek prowokacji skierowanych przeciwko Republice 
Białoruskiej do usprawiedliwiania ewentualnych bezprawnych działań siłowych przeciwko 
skrzywdzonym 13, nieuzbrojonym ludziom, wśród których znajduje się wiele kobiet i dzieci.14” – 
Tak mówi zdeterminowany profesjonalnie działający przeciwnik – Rosja. I Łukaszenko, który nie 
ukrywał swego planu. 

Wśród nacierających mogą być tacy, których powinno się edukować ze dwie – trzy dekady 
w zamkniętych więzieniach, z zamiłowania lub z wyszkolenia na miarę krzyżaków; sadyści 
i zniewalający konkretyści, uderzeniowcy, osoby skrajnie dwuznacznie moralne; rekrutowani 
i wyszkoleni w newralgicznych znanych ośrodkach. Zabijający Niemki, które od Sylwestra 
w Kolonii’2015 w miłosnych uniesieniach udostępniały nachodźcom mieszkania. A może 
w sprawach C19 zawiódł wywiad WP?

3) Wadliwe rejestraty informacji.

2 10 XI 2021, Ochojska (EPL): „Nie dochodzi do ataku na granicy. Nikt nie atakuje na granicy. Tam są kobiety 
i dzieci”.

3 Instrumentaliści przywdziewają anty-instrumentalistyczny kostium.
4 Ta istnieje, ale gdzie są prace naszych uczonych doradców rządowych? – Nie ma.
5 Czyli KGB mówi, że Polska nie chce widzieć zagrożenia rosyjskiego.
6 Jest to wyraźny przytyk, że Polska nie chroni Białorusi przez Putinem.
7 Demonstracyjna zmiana pisowni. Powinno być napisane „praw człowieka”.
8 Jest to sugestia dotycząca nieprawidłowości transformacji.
9 Jak Polska.
10 Tu chodzi o tuzin różnych wiosen organizowanych przez (zachodnią) prawicę rządów kapitału.
11 Ten dziwny przekaz jest oskarżeniem rządów kapitału, nie tylko transformacji od r. 1989. Jest to także zarzut 

odnoszący się do kolorowych rewolucji (CIA), wobec niestworzenia trzeciej siły – nie zachodniej i nie 
prosowieckiej. 

12 Mamy tu wyraźne wykorzystanie inspiracji języka KE, Urszuli Leyen, PE. Nawiązanie („mrugnięcie okiem”) 
do narracji Urszuli Leyen, KE, PE.

13 Niemiecka metoda od oblężenia Głogowa po Powstanie’44.
14 Instrukcja dla PO.
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Sprawa zarządzania pandemią C19, to sprawa na granicy życia jako rozwoju i śmierci, jako 
lockdownów, strat w setkach miliardów, nawet w bilionach. 150 tys. straconych ludzi to minimum 
3 tys. miliardów $ w rozumieniu sądu USA. 
W lutym 2020 sytuacja zaczynała być coraz bardziej niebezpieczna (tak jak w X 2021 na granicy 
polsko-białoruskiej) i trzeba było wywiadowi i kontrwywiadowi wiedzieć, że może łatwo się 
wymknąć się spod kontroli, przez wytworzenie wadliwego toru w korelatorze w rozumieniu 
„Cybernetyki i charakter” M. Mazura. Dobrze jest rozumieć sytuacje na granicy polsko-
białoruskiej. Konieczna była (w II 2020) pilna deeskalacja napięcia kowidowego i wywiad tego nie 
zrobił, tzn. w efekcie wybudował wadliwy korelator w mózgu rządowym, wadliwe 
przechowywanie informacji i wadliwe rozumienie komunikatów ze świata w sprawie C19 przez 
mózg rządu, wadliwe przewodności dróg w mózgu rządu 15 , wadliwe ustawienie i wygenerowanie 
mocy energii mózgu rządu. Cala architektura komunikatów biernych została błędnie ustawiona 
w mózgu rządowym przez wywiad/ brak wywiadu.

W X 2021 sytuacja zaczynała być coraz bardziej niebezpieczna na granicy polsko-białoruskiej. 
Trzeba było wywiadowi i kontrwywiadowi wiedzieć, że może łatwo się wymknąć się spod kontroli,
przez wytworzenie wadliwego toru w korelatorze na temat Białorusi w rozumieniu „Cybernetyki 
i charakter” M. Mazura. Konieczna byłaby pilna deeskalacja napięcia i wywiad to powinien 
zidentyfikować w X 2021. Do tej pory tego nie zrobił, tzn. w efekcie wybudował wadliwy korelator
na temat Białorusi w mózgu rządowym, wadliwe przechowywanie informacji o celach Białorusi, 
wadliwe rozumienie komunikatów – ze świata w sprawie Białorusi – przez mózg rządu, wadliwe 
przewodności dróg w mózgu rządu, wadliwe ustawienie i wygenerowanie mocy energii na temat 
Białorusi w mózgu rządu. Cala architektura komunikatów biernych została błędnie ustawiona 
w mózgu rządowym przez wywiad/ brak wywiadu.

Sytuacja w sprawie C19, II 2020, wymagała od mózgu rządowego pilnych działań wywiadowczych
na poziomie Unii Europejskiej i NATO. Każdy, kto odrzuca rozpoznanie, co wiedzą sojusznicy na 
temat histerii C19 działało na szkodę Polski. Wywiad w sprawie COVID-19 zachował się 
dziecinnie, niczego nie dostarczył do korelatora, więc rząd „decydował” kopiująco, tak jak 
wrogowie 16 Polski chcieli. 

Podobnie jest w X 2021. Sytuacja w X 2020 wymagała od mózgu rządowego pilnych działań 
wywiadowczych na poziomie Unii Europejskiej i NATO. Każdy, kto odrzuca rozpoznanie, co 
wiedzą sojusznicy na temat prowokacji Putina z użyciem Szaraczka (czyli Łukaszenki) działało na 
szkodę Polski. Wywiad w sprawach Białorusi zachował się dziecinnie. I to od lat.

4) Komisarze komisarzom. Wywiad i antynaukowe postawy. Profesorowie 
rzemieślnicy, układ NKWD-wski i komisaryczny vs wojtylizm.

Rząd polski nie przewidział napadów na granicy, nawet nie nadał komunikatów dyplomatycznych 
i wprost w językach narodów Bliskiego Wschodu. Nie zdemaskował działania KGB Łukaszenki. 
Zawiódł wywiad, kontrwywiad – trzeba było ubiec akcje Putina i Łukaszenki, zablokować 
sankcjami odwetowymi, ale nie blokadą tranzytu towarów: Czy Urszula von der Leyen, 
Timmermans, TSUE, Trybunał w Hadze postawią zarzuty Putinowi? Tak było i w sprawie C19.

Dostrzegamy analogie

15 Przewodność G – „Cybernetyka i charakter”, rozdz. 7 „Informacja”, (7.3).
16 Mogliśmy w II 2020 zlikwidować pandemię. Latem 2020 – zrobić lustrację. 2 I 2021 – odesłać pseudo-szczepionki.

2 I 2021 nie było kandydata na Kościuszkę. 
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Podobnie jak z napadem na granicy polsko – białoruskiej (biało-rusińskiej), tak jest i z doradcami 
rządu w sprawach pandemii C19. Doradcami odnośnie do pandemii są profesorowie, którzy nawet 
służyli zbrodniczym organizacjom jak PZPR, SB, WSW. To należy do całej problematyki 
historycznej. Trudne?

Profesorowie, jak nasz wywiad, wszystko poodwracane, COVID-19 jak atak na 
polską granicę. Profesorowie którzy nie mają żadnego dorobku teoretycznego – 
w obszarze nauk interdyscyplinarnych. Nie mają na koncie twierdzeń, teorii, 
hipotez. To od tego Polska ginie – w r. 2020 sto tysięcy naddatkowych ofiar. 
Potem 130 tys. Potem 150 tys. 

- To znaczy są to specjaliści na poziomie rzemieślników, którzy nie potrafią 
spojrzeć na to (na pandemię COVID – 10) od strony dedukcji w fizyce, 
cybernetyce.

 Są doradcami niezdolnymi do ocen interdyscyplinarnych. Rząd uległ profesorom skrajnie 
niezdolnym, jeszcze z obszaru intelektualnego wybudowanego na radzieckich 
bagnetach. 

To może być trudne do pojęcia i jest trudne. I tak też wybudowano sądownictwo – jest związek tego
i tego.

UE broni jednostronne, i to wściekle, NKWD-wskiego układu sędziowskiego, prokuratorskiego. 
Komisarze bronią komisarzy.

1. Dziabnięcie – tak zwanymi szczepionkami, które nimi nie są, bo nie spełniają naukowej 
definicji szczepionki – nie dają odporności przeciwciał na wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2). 17 
Być może limitowane przeciwciała przeciwko syntetycznemu białku kolca nie działa na wirusa 
SARS-CoV-2, gdyż działa tylko na jego fragment.

2. Wytwarzane przeciwciała nie zapewniają (w ogóle nie dowiedziono tego, że zapewniają) ochrony
przed patogenem (wirus SARS-CoV-2). – Sami inżynierowie z firm, którzy zresztą ani nie 
rozumieją stanowiska wojtyłowskiego, a skądże, ani marksistowskiego, oświadczyli, że nie 
wiadomo, czy wstrzykiwanie zapewni ochronę. Jak widać ocena takiego zdania przekracza 
umiejętności wywiadu, profesorów, ludzkie. Tylko niektórzy naukowcy i pracownicy 
wywiadu to zrozumieli. Że ludu – to normalne. Ale że profesorów, wywiadu. – To już 
nienormalne. To ich nieuctwo spowodowało wadliwe rejestraty i wadliwe korelaty. To oni są winni 
wadliwym wpływom dużej przewodności i dużej mocy na inne informacje powiązane na drogach 
rozpływu mocy. To ich niewiedza zaburzała przepływ mocy (korelaty).

5) Jak Polska żyje w ciemno. Zastrzyk C19 a dialektyka. Niewidzialne.

W dzisiejszych czasach Polska wymaga profesorów i posłów o dorobku jednocześnie w politologii, 
fizyce, filozofii, antropologii, medycynie, chemii, astrofizyce.

Zastrzyk („platforma” – jeśli można użyć modnego słówka – genów) nie był badany, czy zmniejsza 
liczbę hospitalizacji i śmierci – dziabnięcia zastosowano „w ciemno”. 

17 Oznacza to, że dziabnięcia nie są szczepionką.
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Ale odpowiednie liczby co do szczepienia, zakażeń, hospitalizacji są i tak zafałszowane 
liderowaniem, menadżeryzmem, czyli tym co stanowi istotę rządów kapitału od r. 1989. 

Zastrzyk (a nie szczepionka) nie był badany czy zmniejsza ciężkie objawy, a w tym, czy nie 
wytwarza chorób nowych, dialektycznych – zakrzepy z antyzakrzepami (wylewami u mężczyzn
i krwawieniami u kobiet). Zastrzyk (anty C19) nie był badany czy biorca (tzw. zaszczepiony) 
nie przenosi patogenu, a w tym spikesów. Priony mogą się przenosić – z osoby dziabniętej na 
drugą, a w tym niedziabniętej. 

Jak się to stało, że ludzie temu zaufali? – Bo tego nie widzą. A czy 8 XI 2021 Putin nie napadł na …
No właśnie na co? Na granicę?

Chodzi nie tyle o granicę z Polską, ale o polityczne zdestabilizowanie całego 
układu, całej UE i całej relacji Polska – UE. Putin tym sposobem porusza wszystkie 
podstawy UE i pozostałych państwo sojuszniczych Polski i Rosji, a wykorzystywanie 
przywiezionych ludzi z Bliskiego Wschodu i znad Morza Śródziemnego nie tyle przez obu 
dyktatorów, ile przez Putina, będzie ubierane w najpiękniejsze słówka o prawach człowieka, 
a nawet o miłości bliźniego. Czy celebrytki to powiedziały VII-X 2021? – Nie. A dlaczego? 
No właśnie. No to patrzmy na C19 i napady na granicy polsko-białoruskiej inaczej.

6) Umysł PO to umysł nieanalityczny, kopiujący.

Niewątpliwie gdzieś od czerwca 2021 18 trwała ta akcja Putina, Litwa o tym mówiła, budowała mur,
ale rząd nie miał ochoty na działanie. Chyba nie to, że nie znał geografii. W najbliższych 
miesiącach, licząc od 8 XI 21, w związku z nadchodzącą zimą, w Polsce jednak bardzo ostrą, 
nastąpi względna deeskalacja tych kroków inwazyjnych ze strony Putina i białoruskiego KGB. 
Ale tylko geograficznie, tzn. na granicy. 

Do wiosny 2022 Putin przygotuje mnóstwo politycznych akcji, a na wiosnę inwazję na dużo 
większą skalę. Szczególnie warto jest się przyglądać wypowiedziom posłów, ponieważ od razu 
widać na czym polega zjawisko resortowych dzieci. 

W rozumieniu antropologii polskiej młodzi ludzie po studiach nie powinni rządzić, zjawisko 25-
letnich ministerek jest antropologicznie wysoce naganne, ponieważ to jest zaledwie faza ekstazy 
wulkanicznej. Nie rozumie tego pewien minister, który posługuje się stereotypowym poglądem, 
że trzeba się się uczyć rządzić, dlatego należy popierać 20-latków po politologii, prawie, historii, 
żeby zostali ministrami. 19 

Stanowisko ogólnej teorii rozwoju jest zupełnie inne. Mózg młodego człowieka jest 
zdominowany mózgiem gadzim i dopiero musi się rozwinąć. Aby rządzić to najpierw 
trzeba owszem skończyć politologię, prawo i historie, ale potem fizykę, astrofizykę, antropologię, 
a potem wrócić do historii i po 33 latach zdawania egzaminów można starać się o stanowisko 
radnego. 

18 Nawet od wiosny. To kwestia stopniowania. Oraz rozpoznania przez wywiad.
19 W rozumieniu Biblii dojrzewanie powinno trwać nawet i kilkaset lat. Dopiero gwałtowna katastrofalna redukcja 

atmosfery obniżyłaby wiek. Od czasów patriarchów przed potopem czas życia człowieka skrócony został do 10 %. 
Adam – 930 lat, Set – 920 lat, Enosz – 905 lat, Kenan – 910, Mahalaleel – 895, Jered – 962, Lamek – 777, Noe – 
990 (Rdz 9,29). Sygn.3C/118.
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Człowiek nie posiada życia na własność, dlatego nie jest dojrzały w wieku 25 lat. Życie jest darem 
i musi służyć prawdzie. Dokonania 25-letniej minister Wandy Buk pokazały, że nie jest ona 
w stanie służyć prawdzie i powinna się uczyć, jeśli chce być ministrem. Minister karygodny 
popełnił błąd w ocenie.20

W rozumieniu światopoglądu wojtyłowskiego życie nie jest własnością i nie przestaje być zależne 
od stwarzania. „Człowiek zrodzony z niewiasty dni ma krótkie i pełne niepokoju, wyrasta i więdnie 
jak kwiat, przemija jak cień, co nie trwa” (Hi 14,1–2). Mamy tu obraz przemijalności i niepokoju, 
co stanowi dodatkowe – oprócz antropologii mózgu gadziego – uzasadnienie, że niewinna jest 
minister Wanda Buk w swoich ekscesach w obszarze norm promieniowania. 21

„Widziałem jak bezbożny wzbudzał przerażenie i rozpierał się niczym potężne zielone drzewo, lecz
przeminął i już go nie ma – szukałem go, ale nie znalazłem” (Ps 37,36). Zginie również pamięć 
o jego potomstwie. Czyli jest to model autyzmu.22 Einstein: „Żona moja (to była fizyczka autyczka) 
była największym cierpieniem mojego życia”. 23 Einstein nazywał ją Medeą, czyli odkrył 
aspergerowski autyzm wysoko-funkcjonujący. Albert, młody chłopak budował małżeństwo, 
rodzinę, natomiast fizyczka autyczka to kontestowała. Nie znał wtedy pojęcia autyzmu wysoko-
funkcjonującego, aspergeryzmu. Cała teoria względności jest warsztatem wymyślonym przez niego 
dla utrzymania małżeństwa, jest odpowiedzią na wezwanie małżeństwowości, jako bytu, bytowania 
w sensie teorio-cybernetycznym, antytęczowatym.

Autycy wysokofunkcjonujący aspergerowscy są zamknięci, automatyczni, nie rozumieją słów, 
trudu, dni, nicości, nie interesuje ich Stworzenie, tchnienie życia filozofia (chyba że po 60 r.ż., pod 
wpływem jakiejś konieczności i to formalnej, zawodowej); nie mają celu życia, muszą być 
kierowani, wszystko traktują automatycznie, męczy ich zastanawianie się. „Oto wymierzyłeś moje 
dni na kilka piędzi” (Ps 39,6). 24

Dla syna założyciela Platformy Obywatelskiej opozycja Platformy Obywatelskiej wobec rządu jest 
szczególnym wyzwaniem i z punktu widzenia kariery przytula on Platformę Obywatelską do 
Konfederacji – że to niby Konfederacja jest opozycyjna. I Platforma Obywatelska jest opozycyjna. 
A ponieważ Konfederacja jest ewidentnie patriotyczna i często popiera PiS, przynajmniej w 
słowach, to kto wie, czym jest PO, chociaż PiS nie popiera i jest opozycją we wszystkim. Wydaje 
się nawet, że syn założyciela PO przystałby do Konfederacji, ale jakiś bonus prawicowy chciałby 
okazać PO, jako ubezpieczenie. Tak to działa. 

Konfederacja generalnie popiera rząd, chociaż go krytykuje. – Widoczne jest tu zagadnienie 
dialektyki, a nie prostackiego tak-nie, a także zdegenerowanie jednostek, które uważają, że życie się
składa z życia i z polityki. To jest oczywisty błąd, wszak założyciel PO, uważał, że życie ma być 
takie, jak chcą Niemcy, a nie że to jest jakaś polityka. Płażyński sobie nie wyobrażał, że 
życie ma inaczej wyglądać i że on uprawia jakąś politykę. A skądże.

20 Por. j.w.
21 Minister Wanda Buk podniosła normy promieniowania o 10 tysięcy proc. W recenzjach moich prac o podniesieniu 

wartości pewnych standardów młodsi koledzy Einsteina mieli świadomość co znaczy 25 %, więc protestowali, a co 
dopiero 10 tys. %. Minister Buk poszła szlakiem stalinowskiego korelatora (trwałe są drogi korelacyjne 
poewolucyjne). Zamordować sto tysięcy? – To tylko liczba. 

22 W autyzmie wysoko-funkcjonującym, czyli w niezauważalnym dla towarzystwa schorzeniu (kobiety takie dbają 
o akceptacje towarzystwa i dlatego znakomicie prowadzą salony), cechą jest arogancja wobec małżonka, życia.

23 Wydaje się, że fizyczka autyczka zwyczajnie zamordowała półtora roczną córkę podczas podroży z Zurychu do 
Serbii. Sąd przyznał jej wychowanie synów. Wybitny fizyk unikał jak ognia fizyki relatywistycznej, co wskazuje na
konflikt w małżeństwie klasy aspergerowskiej. A drugi od tego napięcia skończył w szpitalu dla obłąkanych.

24 Autycy nie odczuwają potencjalnego konfliktu z darem życia, autykiem był Stalin.
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 Nie istnieje polityka obok życia. Polityka to obraz świata, czyli życia. PO uznawała 
obraz proniemiecki, dlatego nie widziała obrazu Anny Solidarność, która nie mogła się nadziwić 
założycielowi PO. 

Zdanie „Takiej solidarności [uznania nienaruszalności granic Polski] oczekiwałbym od klasy
25politycznej” wskazuje na niezrozumienie tego, że nie ma życia i polityki obok życia. Termin 
„solidarność” nie powinien być tu ot tak sobie użyty, zwłaszcza w Gdańsku – widać to z kontekstu 
całej sprawy. Cóż, prezes PiS nie wykazał czujności i konstruował listy tak jak zrobił.

Siły Koalicji Obywatelskiej Płażyński nazwał „laleczkami Putina i [niepotrzebnie] Łukaszenki” 
oraz „mało mądrymi paniami”. „Jako naród musimy stać za służbami granicznymi murem” – 
widoczny jest instrumentalizm we wszystkich wypowiedziach syna. Panu Bogu świeczkę i diabłu 
ogarek. Jak alternatywistyczna (wyrażenie JPII 26) mądrala żąda (10 XI 2021) rozwoju 
konkretyzmu: „nałożenia sankcji na reżim Łukaszenki i na Federację Rosyjską.” Zdanie to 
ujawnia kompletne niezrozumienie relacji Polski z Białorusią. To kwestia analizy destrukcji Iraku 
i Syrii. To także kwestia „wyzwolicieli” w Afryce północnej (mówią dziennikarki, że nie tylko 
z Dubaju, ale i stamtąd napływają uchodźcy). Prawdopodobnie uważają, że UE jest podwykonawcą,
a za ocean do integratora jest za daleko. 

Wobec tego jest o czym rozmawiać w USA. Natomiast proponowane (9 XI 2021) zamknięcie 
granicy czy terminala w Małaszewiczach zablokuje Białoruś i wytworzy nienawiść ChRL. Terminal
należy do Polski, zablokowanie przypomina zablokowanie przez prawicę gazowej rury, bo projekt 
nie szedł przez Ukrainę. Ale gaz z Polski miałby bliżej niż z Berlina, lecz prawica (nie lewica, tzn. 
stoczniowcy, górnicy, kobiety, chorzy, dzieci) nie chciała. To byłaby sankcja nie tylko wobec 
Łukaszenki, ale i wobec UE, jak 3 % vs 97 %, ponieważ ten „łańcuch dostaw” 27 służy Cesarstwu 
Rzymskiemu (niemieckiemu), czyli UE, a nie małej Białorusi. 

25 Czyli ta klasa zwalcza naród, zatem lewicę.
26 Jan Paweł II obecny system nazwał alternatywizmem. My go nazywamy konkretyzmem.
27 Modne wyrażenie, które niczego nie oznacza, ponieważ nie poprzedza je humanistyka, metodologia, czyli 

uściślanie faktów, metafizyka faktów szczegółowych. 
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