Fenomenologia zarządzania pandemią COVID-19
Zarządzanie pandemią jako przedmiot metafizyki faktów szczegółowych. II.
1) Modelowanie myślenia – procesy dialektyczne w polityce.
Całe zarządzanie pandemią marginalizuje dialektyczność tego całego obrazu zarządzania COVID19 – popatrzmy tylko na te nowe choroby, na chorobę zakrzepicową, na liczne krzepnięcia krwi
oraz wylewania się tej krwi u tej samej osoby, czy u innych, ale po takim samym okresie od
zaszczepienia, często zamiennie.
Cały proces jest dialektyczny, marksistowsko dialektyczny.
Niezbędne jest rozwijanie myślenia: UE ma pomóc, we wszystkim, czy to C19, czy atak na granice
Polski i UE, to jasne, ale jak myśli UE? Czy PiS w „Do Rzeczy” nie postawił (już na na okładce)
zagadnienia: „Polexit – warto o tym rozmawiać”. Czy to było bezprzedmiotowe? To może nie było
nieustannych wieloletnich ataków hybrydowych ze strony pruskiej cywilizacji UE – wylęgłej
z wadliwego zrozumienia katolicyzmu – na Polskę? Czy ataki od 16 XI 2015 ze strony UE nie były
powtórką ataków mediów RFN wobec Polski najpierw w latach 2005-2007 i potem 2007-2010
i jeszcze potem nie tylko na pogrzebie prezydenta Kaczyńskiego, i przy innych okazjach?
Czy premier Mateusz Morawiecki ot tak sobie, dla zabawy, bez analiz doradców, zarzucał (9 XI 21,
Sejm) Turcji, że jest „niewdzięczna i działa w pełnej synchronizacji z Mińskiem i Moskwą”?
Czy minister Z. Ziobro nie miał racji we wrześniu (2021), że to UE toczy z Polską „wojnę
hybrydową”. Czy to nie była diagnoza? Czy była mylna? Można powiedzieć, że nie wypowiedział
się sprytnie, ale nie, że nieprawdziwie. A zresztą – to gdzie są opracowania uczonych? I to jest też
błąd rządu.
Czy Morawiecki pomylił się, że UE chce „3-ciej wojny światowej”? Czy powiedział to ot tak
sobie? Doprawdy? Nie jest to ocena jakichś doradców, nawet profesorów (no może część do
lustracji za złamanie przysięgi doktorskiej, obligatoryjnej – złamanie jej to rezygnacja z nadanego
tytułu1)? – A więc jak będzie szło myślenie UE w sprawach pomocy Polsce? I sobie. – Bo
wystarczy pomyśleć o tym jak wielkopolanka 2 urządziła Niemki na perłowo. Celowo? Jakieś
samobójstwo? Nienawiść Kazimierczakowej do Niemek? No to jak tak ma wyglądać pomoc UE ...
Czy Sasin w październiku nie powiedział, że długo o tym myślał – o „okupancie z Brukseli”? – To,
że żaden wydział uniwersytecki się tym nie zajął, to jest konsekwencja braku kadry, redukcji PKB
do od 10 % do 20 %, do około 15 %. Urzędnik państwowy chyba ma swoje przemyślenia, a Sasin
na pewno posiada jakieś ekstra urzędowe informacje.
Zdanie (na temat naruszania granicy polsko-białoruskiej) „Mam nadzieję, że teraz zaświeci się żółta
lampka 3 i europejskie elity zmienią swoje nastawienie wobec Putina” ma sens antropologiczny,
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W rozumieniu heurezy przed 1989 – najważniejszego, jak podkreśliła historyczka dr H. Kurek. Tytuł magistra
w tamtym okresie wiązał się, przed r. 1989, z bardzo zaawansowanymi studiami, egzaminami i pracą magisterską.
W nowym systemie „głosowania nogami”, po r. 1989 poziom gwałtownie spadł.
Merkel.
9 XI 2021. Co za osobliwy język o lampce posła Płażyńskiego. Tymczasem Putin wykorzystuje socjal w UE –
chcecie mieć spokój to zapłaćcie. Wszystkich nachodźców przyciąga socjal i ta organizacja lotów do Mińska,
powiedzmy z Dubaju, ale nie tylko. Socjal UE jest narzędziem Putina.
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ponieważ ukazuje to PO-wskie myślenie posłów PiS. Ma sens ewolucyjny, kieruje nas ku
filogenezie i ku zjawiskom opisywanym jako „resortowe dzieci”, w książce „Resortowe dzieci”,
jako układy post-NKWD-wskie. I ujawnia barycentrum kopiowania. – Jeszcze za życia Macieja
Płażyńskiego, założyciela Platformy Obywatelskiej, od lat, mówi się wiecznie (kopiuje się) o tych
lampkach zamiast o analizach i że RFN wspiera Putina i Rosję. „RFN” tzn. UE – tego poseł
powiedzieć nie umie, ponieważ PO jest opcją „mittelleuropejską”, która właśnie wspiera Putina.
Z punktu widzenia antropologii kopiowanie fraz jest wykształcone w trakcie przemiany mózgu
gadziego w mózg przeciwny, który chce się odciąć od mózgu gadziego.
Rząd polski powinien prowadzić codzienne rozmowy i z Łukaszenką i Putinem oraz ze wszystkimi
stolicami w tej sprawie, ponieważ to jest sieć pajęcza, akurat w tej sprawie, np. jest to skutek
atakowania Polski przez Urszulę von der Leyen, różnych Timmermansów, Junckerów i nieustannie
na forum UE, PE przez europarlamentarzystów (także przez V kolumnę, czyli europosłów PO),
a przedtem komisarzy. Rząd powinien wykazywać, że od VI 2021 jest rozwijana akcja
zinstrumentalizowania nachodźców przeciwko Unii Europejskiej, ale nie tyle przez białoruski rząd
(reżim, jak piszą w mediach w UE itd.), lecz przez Moskwę i się to dzieje na niwie relacji RFN –
Putin, czyli UE-Rosja.
Akcji na granicy nie wymyślił reżim w Mińsku, ale to pokłosie rozumowania w Moskwie. I tego nie
wymyśliły kobiety w ilości tego promila nad granica polsko-białoruską, o których tyle krzyczy
Ochojska – cała operacja prowadzi do Moskwy, natomiast Niemki i Niemcy mogą samolotami
przewozić nachodźców do RFN, jeśli tego oczywiście chcą.4 Z badań wynika, że nachodźcy
wpadają w RFN do domów, pieniędzy żądają z nożem w ręku, a Niemki obawiają się wybrać
wieczorem na miasto czy basen. Dlaczego Ochojska lata po całym świecie, tylko nie jedzie do
Syrii, nie uświadamia, nie informuje? Dlaczego nie broni Niemek teraz (X 2021) na Białorusi,
w Rosji u Putina, a od r. 2015 u Merkel, Macrona, Bidena? I co to jest takiego, że Ochojska nie
potrafi wyjaśnić po co Merkel urządziła (2015) młode Niemki – jak to się mówi o działaniu
podstępnym, nieetycznym – „na perłowo”, napuszczając miliony młodych mężczyzn, którzy
w RFN kradną, gwałcą, a nawet Niemki mordują?
Jakim sposobem Merkel po 2 latach nie rozumie sedna sprawy? – 11 XI 2021: Merkel jest
podziwiana przez premier Nowej Zelandii, którą jest Jacinda Ardern. Merkel: „Ten wirus jest
bardzo, bardzo trudny”. Niemcy zmagają się z falą infekcji – rekordowy dzienny poziom 50 000
zakażeń (11 XI 2021). Merkel: „Wyprodukowanie szczepionek w ciągu roku 5 od wybuchu
epidemii było ogromnym osiągnięciem naukowym 6, ale urzędnicy nadal nie docierają do grupy
niezaszczepionych osób /.../ masz obowiązek zaszczepić się, aby chronić siebie i innych”. Czyżby
Merkel nie miała rozumu? 7
Obie panie narzekały na ludzi, że sprzeciwiają się wprowadzeniu obowiązkowych szczepień.
„Zarówno Merkel, jak i Ardern wyraziły swoje frustracje z powodu informacji w mediach
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https://dorzeczy.pl/opinie/224536/pe-absurdalne-wypowiedzi-czesci-polskich-europoslow.html
A nie od lutego 2020 do grudnia 2020?
Naukowym? I nie dowodem sterroryzowania społeczeństw UE? Tymczasem rzad polski miał już w lutym 2020
propozycje całkowitego, w 100 %, zlikwidowania pandemii. A zatem i zaoszczędzania minimum 150 tys.
naddatkowych ofiar, nie mówiąc o pieniądzach. Minimum, w rozumieniu sądów USA 150 tys. ofiar to
odszkodowanie (minimum!) 3 tys. mld $.
Nie, to jest bardzo zdolna pojętna osoba, ale – uwaga – na tym polega zjawisko fizyczki autyczki. Osoby te nie
obejmują życia jako takiego, dlatego zawsze wyżywają się w obszarach technicznych i prawnych, formalnych. Teza
odwrotna nie jest prawdziwa: nie każdy pasjonat fizyki jest autykiem. Taka jest odpowiedź na stawiane przez
psychiatrów niemieckich zapytanie, dlaczego Merkel tak „załatwiła” Niemki. Małżeństwo Einsteina i tragiczny los
trojga ich dzieci jest wcieleniem związku z taką fizyczką autyczką, która Einstein nazywał Medeą, zamiast
autyczką wysoko-funkcjonującą sortu aspergerowskiego. Jedna z fizyczek autyczek twierdzi, że w takim autyzmie
druga w niej osoba nie pozwala dokonywać adekwatnych decyzji, np. małżeństwowościowych, rodzinnościowych.
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społecznościowych”, czyli przyznały się do satrapii, do totalitaryzmu, tam gdzie panują wpływy
państwowe.
Merkel narzeka na samodzielność, czyli na brak w rozumieniu autyków – „porządku”: „W dawnych
czasach telewizja poinformowała, a następnego dnia wszyscy o tym mówili. Dziś każdy uczestniczy
we własnych mediach społecznościowych.” Po prostu wychwala porządek niemiecki. Czyli KGBwski. Ten porządek realizowała i jemu ochoczo podlegała.
Można też powiedzieć, jeszcze z innej strony, że niezdarności, które popełnił nasz rząd (C19,
Łukaszenko) są zgodne z oczekiwaniami nie tyle Łukaszenki, ale Putina, ponieważ pomogliśmy
światowej prawicy, rządom kapitału izolować Białoruś. Błędem było odrzucanie przez tzw. prawicę,
w imię walki o prawa dla innego sąsiada 8, w latach 90., koncepcji budowy rury gazowej, która by
szła przez Białoruś. 9 Przyczyną kontestowania przez patriotów 10 gazrury idącej przez Polskę było
to, że rura nie szła przez Ukrainę. I błędem było odrzucenie memoriałów do rządu w sprawie
szczepień, wysyłanych w lutym 2020, po lutym 2020 – ich celem było stłumienie pandemii już
w lutym/marcu 2020.
- Dziś Łukaszenko miałby inny wybór, nie tylko Putina; i Łukaszenko byłby prawicy wdzięczny
i pomagał jej (przecież nie jakiejś tam „lewicy”, tzn.11 marszom czarnym, z parasolkami,
wieszakami, Jachirom 12, Spurkom, Strajkom Kobiet), przynajmniej po cichu, na froncie walki
Łukaszenki z Putinem i Rosją i na froncie atakowania nas przez Putina. Posłowie nasi są na
poziomie Płażyńskiego. Wspierają białoruską opozycję, która, w jej własnym mniemaniu, według
jej własnego zdania, chce rozwoju Białorusi, ale właściwie to po co się kimś, cichanouskizmem,
wysługiwać, skoro można zaproponować jeszcze szybszy rozwój Białorusi, bez Putina i, tu,
komplementarnej walki z Putinem. 1. Myśląc w kategoriach alternatywizmu (wyrażenie JPII)
produkujemy fatalne skutki dla Polski, 2. wszyscy posłowie, niezależnie od nazwy (PO, Lewica,
Wiosna, PSL, SdRP itd.), są anty-lewicowymi konkretystami (Ludowego Brata nieprzypadkowo
beatyfikowano na 1 Maja 2011), a zatem, jako konkretyści od słupka do słupka nie widzą, jakie to
niesie konsekwencje. Konkretyzm jest ślepy na strukturalizm, holizm. Nawet na strukturalizm
w fizyce, a co dopiero na stawanie się w fizyce, czyli na funkcję.
To dlaczego Ochojska nie powie, że granice rozgrywają Putin i Erdogan. Przewożą migrantów do
Mińska wykorzystując Belavię, Turkish Airlines, Aerofłot. – Właściwie to się wszystko samo
komentuje. Janina Ochojska (w PE, 10 XI 2021): „Nie dochodzi do ataku na granicy. Nikt nie
atakuje na granicy. Tam są kobiety i dzieci”.
Co to znaczy? To jakaś nowa moralność. Faszyzm Ochojskiej? Niemcy atakowali obrońców
Głogowa 13 i Polski w r. 1944 pędząc przed sobą zakładników. Czyli Niemcy pędząc zakładników
przed machinami nie atakowali Polski. A gdyby te kobiety (1 %) z jakiegoś powodu odeszły znad
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Pełnomocnik w MSZ.
Tylko życzenie polskiej prawicy – a to co opowiadała od lat 90., zajęłoby osobny tom – doprowadziło do budowy
gazbałtrury.
10 „Co to jest patriotyzm”, www.experientia.wroclaw.pl
11 Od r. 1989 nie ma lewicy, dlatego dookreślam w tym „tzn.” – Lewica została zepchnięta, zniszczona przez SLD,
SdRP, Lewicę. Nie ma krzyny akceptacji lewicy u Borowskiego, Kiszczaka, Cimoszewicza, Rakowskiego,
Kwaśniewskiego i tych wszystkich tak zwanych marksistów, którzy nie widzą, że ewolucjonizm nie
dopuszcza ryzyka szczepień przeciw COVID-19 zmiany genotypu. Nie tylko światopogląd
religijny, że człowiek jest dziełem Stwórcy, ale i ewolucjonizm, że jest dziełem ewolucji. Wynika to z „Dialektyki
przyrody”, czy też tez prof. Augustynka (WSW), doc. Mejbauma itd., oraz z tez krytyków marksizmu.
12 To Jachira itd. nie wiedzą, że Aerofłot i Turkish Airlines przewożą broń ludzką, nachodźców do Mińska. Powtórzył
to Morawiecki” są to „działania o charakterze pełnej synchronizacji działań tureckich z Białorusią i z Rosją.
Niepokoi nas to, nie podoba nam się to”. I premier został skrytykowany przez PO.
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granicy, to czy zniknie ich kobiecość? – Nie, więc Janina Ochojska powinna nadal walczyć,
w Afganistanie, Syrii, Afryce, ChRL, a ta akcja (X 2021) Łukaszenki nad granicą nie ma znaczenia
dla jej feminizmu. A jeśli ci młodzi mężczyźni odejdą od granicy polskiej, np. z powodu
wyściełania jej obornikiem zwierząt tzw. nieczystych, to czy zadanie Ochojskiej zniknie? Nie,
wobec tego, Ochojska ma gdzie walczyć o prawa kobiet. Granica jest atakowana przez te kobiety
(1 promil, 8 XI 2021) i kobietom można pomagać nie w ten sposób, aby atakowały granicę polskobiałoruską. Ochojska jakoś nie broni kobiet w sprawie pseudoszczepienia w wyniku wadliwej
narracji – na granicy życia i śmierci. Nie broni kobiet przed św. interesem firm, które zarabiają na
zdrowiu kobiet, niszcząc zdrowie kobiet. Czyżby była uzależniona od św. Interesu?
Z antropologicznego punktu widzenia wszystkie wypowiedzi Janiny Ochojskiej od r. 1989 są
realizacją heurystyki infrastruktury pruskiej, która zdaniem Wysokiej Komisji Alianckiej powinna
być zlikwidowana – a tak się nie stało. Podobnie jak wypowiedzi syna założyciela Platformy
Obywatelskiej, Macieja Płażyńskiego i T.W. Musta.
Ochojska nie wie, że ludzie sprowadzenie nad granicę polsko-białoruską są narzędziem w ręku
Putina, a Mińsk jest zaledwie podwykonawcą. Przyczyną są działania UE, owej fuzji komisarzy
post-NKWD-wskich z nowymi komisarzami.
Cały czas toczy się ta sama gra. Janina Ochojska, zależna od układu panpruskiego, nie potrafi
powiedzieć prostego zdania: Jest atak na granicę polsko-białoruską. Winnymi nie są Łukaszenko,
Putin, Erdogan, ale sprawcą są Niemcy, Merkel, która zaprosiła nachodźców i to milionami. Od
Sylwestra w Kolonii’2015 nie wyjaśniła przyczyny (ani Merkel, ani Ochojska, ani posłanki PO),
dlaczego Merkel wygenerowała taką krzywdę kobietom niemieckim.

2) Fakty empiryczne i ich interpretacja.
1. Te platformy (zabawiania się ludzkimi genami) wstrzykiwania genów wirusa COVID-19 nie
zapobiegają przenoszeniu; nie wiemy też, czy w ogóle zostały do tego zaprojektowane przez
inżynierów w firmach.
2. Najpierw wstrzyknięcie miało chronić, od wiosny 2021 już tylko ma zaledwie „łagodzić” objawy
C19.
3. Lato 2021: Zdaniem amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC )
wybuchały epidemie infekcji SARS-CoV-2 po zakażeniach szczepionką „przeciw” COVID-19,
przy dużych zgromadzeniach publicznych w hrabstwie Barnstable (Massachusetts, VII 2021).
13 Bolesław Krzywousty nie był ot sobie księciem polskim, skoro był potomkiem wielkiego Piasta uznanego w r. 1000
w Gnieźnie za króla przez nałożenie korony. W r. 1025 Bolesław przypomniał swoją koronację i rekoronował się po
25 latach. W rodzinie były wojny spowodowane ambicjami, więc władza centralna osłabła, ale to nie wymazuje
polskiej królestwości – po prostu humaniści nie rozwijają języka; część rodziny kolaborowała z królem
niemieckim. W imię nieuznawania książęcości, ergo jakiegokolwiek wasalstwa Bolesław oślepił brata, który
w następstwie zmarł, ale prowadził walkę w celu zablokowania apetytów niemieckich na Polskę – w jego
rozumieniu na Polskę, a nie na księstwo polskie. Wasalem niemieckim były Czechy, królestwo Czech (sic!), ale nie
Polska. Polska płaciła daninę Czechom, ale z powodu niezgody wewnętrznej. Wojen rodzinnych. Bolesław odparł
najazd w r. 1109 i wcielił Pomorza Gdańskie i Zachodnie, gdzie stworzył własną, całkowicie nowatorską,
administrację kościelną, demonstracyjnie ignorując formalne cesarskie więzy administracji niemieckiej. Bolesław
był królewskim Piastem, a nie zwykłym wasalem, żonaty taktycznie z księżniczką ruską (Zbysławą), stąd
zarządzanie na Rusi, a potem niemiecką (Salomeą) i stąd taktyka przyjaźni z Niemcami. Historycznie, od strony
ontologii racji stanu, Bolesław był obrońcą królestwa polskiego, Polski, osłabionej Polski, ale Polski, a nie żadnego
księstwa. Całe życie poświęcił obronie takiej Polski, jaka była i w tym celu chrystianizował całe Pomorze, ale
wedle własnej anty-niemieckiej koncepcji.
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„Zidentyfikowano 469 przypadków COVID-19 wśród mieszkańców Massachusetts,
w zgromadzeniach w dniach 3–17 lipca; 346 (74%) wystąpiło u osób w pełni zaszczepionych.
Testy zidentyfikowały wariant Delta w 90% próbek od 133 pacjentów. Wartości progowe cyklu
były podobne wśród próbek od pacjentów, którzy byli w 1. pełni zaszczepieni i tych, którzy 2. nie
byli zaszczepieni.”
4. 25 VIII 2021, Gazita: „Badania kliniczne 14 wykazują, że naturalna odporność zapewnia dłuższą
i silniejszą ochronę przed infekcją, przed chorobą objawową i hospitalizacją wywołaną przez
wariant Delta SARS-CoV-2, w porównaniu z odpornością wywołaną dwu-dawkową szczepionką
BNT162b2”. Odkrycie (w sensie naukowym nie jest to odkrycie, ale się tak mówi w języku
potocznym; to jest, powiedzmy, ustalenie) sugeruje, że naturalna infekcja przyczynia się do
znacznie większej odporności niż zastrzyk.
5. 10 VIII 2021, LANCET, Chau et al.: Pomimo zaszczepienia, zaszczepieni przenoszą
wirusa COVID-19. Np. wszystkie zakażenia pracowników danego obserwowanego zakładu
należały do wariantu Delta, ale inne niż w ogólnej społeczności, co sugeruje wzajemną
transmisję między zaszczepionymi. I liczba wirusów była 251 razy wyższa niż w przypadku
ludzi zakażonych starymi szczepami wykrytymi między marcem a kwietniem 2020 r. Czyli
zaszczepieni są niezwykle niebezpieczni.
6. Ciągle pojawiają się nowe fakty, ignorowane przez rząd.
IX 2021: Brytyjski System Zdrowia Publicznego, Public Health England (PHE, raport nr 21): 60%
zgonów po zakażeniu wariantem delta wystąpiło u osób podwójnie zaszczepionych.
X 2021: Wstrzykiwanie trzeciej dawki oznacza zmianę narracji znanej z wiosny, lata, jesieni – aż do
zimy 2020. Trzecia dawka, zwana przypominaniem, wywołała zainfekowanie w Izraelu.
Gibraltar i Islandia: Eliksir wstrzyknięto 90% populacji, a mimo to zanotowano tam gwałtowny
wzrost infekcji COVID-19.

3) Pochopnie pozwoliliśmy polskiemu oddziałowi Smierszy usunąć system społ.ekon.
JPII/JPS.
Podobne jak wspomniane odkrycia (raczej ustalenia, bo odkrycie naukowe Kopernika, Newtona,
Einsteina polega na czymś innym), a jest ich tysiące, rodzą bardzo pilne i poważne pytania dla tych
inżynierów z firm, twórców zastrzyków. Te pytania zostały przez nich i firmy zignorowane. Nie
interesuje ich nic, nawet to, że akcja wstrzykiwania się nie powiodła, że ani jedno zdanie
wypowiadane w okresie luty – 27 XII 2020 się nie sprawdziło.
Ponieważ wstrzykiwania nie potwierdziły niczego z tego, o czym ludność tak zapewniano, to
władze zaangażowane w produkcję zastrzyków jakoby przeciw COVID-19 stwierdziły od lata
2021, że „może to zmniejszyć objawy”. „Zmniejszanie objawów”! – to antynarracja w stosunku do
zapewnień z II 2020-27 XII 2020, czyli rząd (?) przyznał się do klęski swej propagandy, ale nie
chce się do tego przyznać...
14 Od wiosny 2020 korelat mózgu rządowego istotnie zniekształcił termin badania kliniczne. Ludowi zdołano narzucić
taką interpretację „badań klinicznych”, aby lud nie protestował przeciwko zablokowaniu leczenia od II 2020.
Wywiad i profesura polska (a co dopiero wymiar sprawiedliwości układu NKWD-wskiego – rząd nawet tego nie
potrafi powiedzieć KE i Urszuli Leyen) udawali, że nie wiedzą, iż tysiące pacjentów wyleczył dr Bodnar
z Przemyśla.
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Na skutek obserwacji faktów empirycznych, które podważają wszystko, co powiedziano w okresie
luty – grudzień 2020, w zakresie zarządzania pandemią, w nowej propagandzie (od lata 2021) nie
ma już wzmianki – o tym, że
1. zastrzyki zatrzymują tzw. transmisję, czyli przenoszenie wirusa,
2. że chronią przed zakażeniem COVID-19,
3. przed nowymi chorobami, dotychczas nieznanymi, całkowicie obcymi medycynie, często
o charakterze niezwykłym, nie do pojęcia, dialektycznym (zakrzepy i wylewy),15
4. przed śmiercią z powodu infekcji
5. lub przed ciężkimi objawami zakażeń.
Pandemia poucza nas, że niezbędna jest inna cywilizacja, że niepotrzebnie pozwoliliśmy polskiemu
oddziałowi Smierszy (WSW, oficerowie NKWD jak Kiszczak, Jaruzelski) usunąć system społ.ekon.
JPII/JPS; niepotrzebnie, ponieważ w nowym systemie z chaosu porządek – media
i zarządzanie są niemoralne.

4) Posłowie na bakier z naukami o zdrowiu, zarządzaniu, cybernetyką, ogólną teorią
systemów, ogólną teorią rozwoju, marksizmem, ewolucjonizmem...
Dziennikarze, posłowie, senatorowie, urzędnicy w ministerstwach wspierają kłamstwa, firmują je
noszeniem masek, wygłaszają fałszywe oświadczenia, niezgodne z naukami – z biologią,
biochemią, naukami o zdrowiu publicznym i jednostki, cybernetyką, ogólną teorią systemów,
ogólną teorią rozwoju 16, socjologią, psychologią, prawem, marksizmem, ewolucjonizmem,
materializmem, tomizmem, teologią. Więc to chyba znaczy, że nie mają oni do niczego zdolności
i dlatego są obłudni i podstępni. 17 Tak jak członkowie PZPR, którzy należeli do przestępczej
organizacji – tylko dla zwykłych korzyści, dokładnie takich, jakie uzyskują ci posłowie, którzy
zakładali maski, a tym samy straszyli społeczeństwo.
Jest jasne, że test PCR nie tyle został zmanipulowany, ile jest zwykłym narzędziem komercyjnym,
18
Uprawiana jest „polityka” marketingowa, w celu uzyskania zysku, korzyści. Już tylko
zmniejszenie liczby cykli (Ct), wykazuje w nieunikniony statystyczny sposób, z
prawdopodobieństwem 95-99%, że wstrzyknięcie mRNA działa, tzn. że zaszczepiony nie
zachorował na C19. Odwrotnie, liczbę cykli (Ct) można podwyższać i zwiększyć liczbę infekcji
u każdego, jeśli niezaszczepiony to większe Ct. Ma to potwierdzenie w praktyce. Stosuje się inne
liczby u zaszczepionych i niezaszczepionych.
15 Nowe choroby charakteryzują się sprzecznymi objawami. Mężczyźni i umierają na wylewy lub odwrotnie na udary,
cierpią na to i na to, a kobiety na to samo plus krwawienia.
16 M. Zabierowski, Zagadnienie empirycznego statusu pojęć czasu i przestrzeni, Instytut Metrologii Elektrycznej
Politechniki Wrocławskiej, Raport seri PREPRINTY nr 67 (1980) ss. 1-21; Współczesne schematy
kosmogoniczne. Problematyka lokalnych i globalnych własności materii, Instytut Metrologii Elektrycznej
Politechniki Wrocławskiej, Raport serii PREPRINTY nr 95, Wrocław 1980, ss. 1-322.
17 Wiedzy nie ma też Trzaskowski, jest zbyt młody, niepotrzebnie sponsorowany od młodości, co spowodowało
cofnięcie się w rozwoju. W rozumieniu antropologii radnym można zostać w 50 r.ż., ale przedtem należy studiować
humanistykę i fizykę, do ok. 50 r.ż.; posłem – w 60. r.ż., a kandydować na prezydenta w 72 r.ż.
dorzeczy.pl/niebywale-bezczelny-trzaskowski-atakuje-kraske.2021-11-11 : Do Rzeczy – „Jest niebywale bezczelny.
Trzaskowski atakuje jednego z wiceministrów.” Najgorszymi „politykami”, posłami są ci, którzy uzyskali poparcie
po studiach jak Trzaskowski, 25-letnia minister Wanda Buk, jak syn Płażyńskiego, Wałęsy itd., ponieważ takie
poparcie skutkuje zanikiem rozwoju, to znaczy następowaniem kolejnych faz antropologicznych. Słowa te nie
dotyczą Leibnizów. Ci, Kopernicy, z kolei przeskakują fazy antropologiczne, na tym polega genialność, ale
minimalnym warunkiem rozwoju jest 1. brak poparcia, 2. następstwo faz. Desygnowanie młodych na wysokie
stanowiska hamuje dojrzewanie.
18 Komercja jest własnością (cechą) prawicy, systemu antywojtyłowskiego, jest cechą systemu, który negował homilie
Jerzego Popiełuszki (JP) i cały system społ.ekon. JPII/JPS, czyli jest cechą kapitalizmu, nieprawdaż?
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Z punktu widzenia nauk o zarządzaniu istotne jest to, że Polska i tylko Polska o tym mówiła od
lutego 2020, tzn. mówili o tym obserwatorzy i eksperci z Astronomicznego Obserwatorium
Pandemii (AOP), zwłaszcza w astronomicznym katalogu pt. „jerzyzieba.com”. Po roku od
pandemii (II 2020) to już rzecz normalna, ale wtedy, w lutym 2020, eksperci z AOP byli warci
miliardy. Jakie miliardy? – Biliony. Mówili wprost o wynikach fałszywie dodatnich, w 90-98%, nie
w 10-20 %. Rząd był o tym informowany od lutego 2020. Było to dla dziennikarzy i posłów zbyt
trudne. Na tym polega zarządzanie. To tu jest niezbędna analiza.

5) Nie wiemy, co dzieje się po dostaniu się nanocząstek lipidów (LNP) i RNA (mRNA)
do komórek.
Rodzice prowadza dzieci na dziabnięcia. Wywiad i profesura to akceptuje. Dzieciom nie wolno
wstrzykiwać RNA. To są wnioski z obu przeciwstawnych sobie światopoglądów – 1. religijnego
i 2. materialistycznego, marksistowskiego, dialektyki przyrody, ewolucji.
Wywiad i profesura nie zdołały ustalić, co się stanie w perspektywie 2. lat, 12. lat – powiedzmy
średnioterminowej i 20. lat – długoterminowej oraz 200 lat – annualnej.
Wstrzykiwanie dzieciom RNA nie są potrzebne nawet w sensie wadliwej niemoralnej nieetycznej
irracjonalnej narracji rządu (a co dopiero z punktu widzenia etyki, racjonalności, którą od lutego
2020 broni geniusz ludu), skoro prawie zerowe jest 1. ryzyko infekcji u dzieci, 2. przeniesienie
wirusa i 3. poważne skutki w przypadku zarażenia. Nawet w sytuacji blokady leków, leczenia,
przychodni, dostępu do lekarzy, której naród zaznał od II 2020.
Inżynieria (w nowomowie – technologia) kolcowa (mRNA) nigdy nie doprowadziła do
zmniejszania częstości występowania chorób zakaźnych. Nie wiemy, co dzieje się po wstrzyknięciu
nanocząstek lipidów (LNP) i informacyjnego RNA (mRNA) do komórek
Nie wiemy, czy produkcja 1. białka kolczastego nie jest zbyt długo produkowana przez organizm,
czy 2. nie jest wznawiana losowo, znienacka, poza detekcją medyczną i czy 3. nie degeneruje
organów.
Nie wiemy jakimi drogami białko kolczaste atakuje narządy po wytworzeniu kolców i na jak długo.
Nie przeprowadzono badań klinicznych wpływu białka RNA na reprodukcję. Białka kolca
powodują różne potworkowatości, nazywa się to teratogennością. Nie badano ryzyka wad,
potworności w rozwoju płodów. Zaryzykowano skutkami w skali wieków...

6) Fenomenologiczne aspekty obrony przed keczapowaniem.
Działanie teratogenne wykazują toksyny, wirusy, które roznoszą już nawet np. koty. Mogą to być
zaburzenia czynnościowe, opóźnienie rozwoju, wcześniactwo.
Nie dokonano w firmach produkujacych „szczepionki” badań farmakodynamicznych i badań
farmakokinetycznych. – Wszyscy naukowcy dostosowali się do tych uchybów. Pracując w
laboratoriach nie dokonali analiz tego wszystkiego, co dotyczy narracja rządowa od lutego 2020 –
z wyjątkiem tych najbardziej chlubnych wyjątków, których badania można przytaczać.
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Ale te badania powinni zlecać i przeprowadzać ministrowie, posłowie, dyrektorzy przychodni
i szpitali, laboratoriów, nie tylko tacy jak Cessak, rektorzy, senatorowie, wojewodowie,
marszałkowie, nie tylko jakże nieszczęśliwa marszałek Witek, tym bardziej, jako gorąca
zwolenniczka masek powinna sprawdzić na czym polegają korzyści i je przedstawić, a nie kierować
się fobiami wobec tych, którzy twarzy nie zasłaniają, wyrzucać ich z debat.
Białko kolczyste wirusa powoduje chorobę COVID-19 oraz wiele innych opisowo nieznanych
chorób w mikroskalach – miesiąca, w średniej skali kilku miesięcy i paru lat, dłuższej skali – 20-40
lat i annualnej skali – 200 lat (skutki pokoleniowe).
Białko kolca wirusa niszczy układ krwionośny, skoro stwierdzono optycznie, że niszczy warstwę
śródbłonka układu naczyniowego.
Fenomenologicznie, organizm się broni przez białkiem, angażuje do tego celu homeostat układu
autonomicznego Mazura, zwłaszcza u silnych osób, z silnie działającymi homeostatami.
Silny organizm nie chce kolca, więc może bardzo gwałtownie niszczyć przepływ wadliwej krwi.
Na żądanie homeostatu blokuje przepływ krwi lub ja wylewa.
Organizm atakuje własny układ naczyń krwionośnych, sprzężenie śródbłonek układu krwionośnego
i krzepnięcie krwi. Śmierć przychodzi z powodu sztucznie ciągle nieustannie wytwarzanych
miliardów mini-mikro-skrzeplin.
Krew krzepnie to tu to tam, ponieważ roznosi białko kolca, które jest wytwarzane przez
pogwałconą ewolucyjnie ukształtowaną aparaturę komórki, zmuszoną do wytwarzania
(po dziabnięciu) białka kolca mRNA.
Jest tajemnica poliszynela, marksizmu, materializmu (czyli fizyki – fizyka pracuje tak, jakby nie
było Stwórcy), że układ odporności w ogóle nie jest przygotowany na działania inżynieryjne,
na wstrzykiwanie, na działania alternatywistyczne, na działania konkretystyczne, jawnie
antyewolucyjne – na symulacje ewolucjonizmu.
To co organizm wytwarza, na skutek gwałtu (wstrzykiwania kolców mRNA jest gwałtem), wcale
nie jest dokładnie takie, jak autentyczne białko kolca na wirusie, to nie jest dokładnie ta sama
wypustka na kuli wirusa i może być nagle podobne do własnych białek! – W efekcie organizm
może zaatakować własne życiodajne białka.
Patogenne jest symulowanie laboratoryjne ewolucji, która nie dokonała się
metodami konkretystycznymi czyli inżynieryjnymi. Wstrzykiwanie białek kolca wirusa
jest toksyczne. Śmiertelne. Wstrzykujemy coś, co uszkadza układ krwionośny i wywołuje liczne
choroby, aby zapobiec ciężkiej chorobie. 19
Inżynierowie „szczepionek” wstrzykują kolec i na skutek naruszenia ewolucji wywołują bunt
rzeczy (wyrażenie JPII), czyli niestrukturalna niekosmologiczną produkcję kolców, a więc z różną
dokładnością – co odpowiada myśleniu konkretystycznemu, inżynieryjnemu.
Merkel nie potrafi dokonać analizy czy i kiedy szczepionki były potrzebne. Czy w tej sytuacji
awaryjnej, już zagrożenia?

19 Przypomina to paradoksy w standardowej teorii rozwoju, że wszystko powstaje z chaosu.
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Hipoteza: Zastrzyki inżynierów wywołały zakażenie wariantem Delta, z poważnymi skutkami
niepożądanymi, a nawet śmiercią.
Wniosek: Wstrzykiwanie powinno zostać zablokowane przez rzad po to, aby zrozumieć, dlaczego
doszło do wariantu Delta, krwawienio-zakrzepów i do nowych Delta-śmierci.20
Jak się okazuje, te rzekome (tak jak w narracji od II 2020) fale epidemii niby tak groźne zostały
błędnie zinterpretowane w relacji do szczepionek. Wyjaśnia to materiał z OAP (Obserwatorium
Astronomicznego Pandemicznego) w astronomicznym katalogu pt. jerzyzieba.com. Badania
pokazują, że same te fale wygasają, że falowanie dotyczy nie tego, a szczepienia nie miały nic do
rzeczy, że grypa ustępuje wiosną itd.
Jeżeli dotychczas zaszczepiło się 50? 60? proc. dorosłych, to cały ciężar utrzymania zdrowia spada
na barki tych pozostałych, oni będą nosicielami nieskażonej puli genetycznej, będą musieli leczyć
tych, którzy nie mieli zdolności i sieją dookoła kolce, priony, zaczną chorować na Alzheimera,
chorobę wściekłych krów, cukrzycę poszczepienną.
Jeżeli powyżej 80 lat zaszczepiono 80? 90? %, to
1. byli to ludzie wykorzystani, pozbawieni dostępu do informacji, a więc zostali poddani
molestowaniu dez-informacyjnemu, atoli
2. tak jak jest molestowanie seksualne, tak samo jest molestowanie dez-informacyjne,
2a) także wtedy, gdy nie ma wolnych mediów, jak np.
2b) podczas głosowań na wszystkich wyborach od r. 1989 –
2c) por. całe historyczne zagadnienie lustracji oraz okrągłego stołu jako uzgodnień WSW
z agentami WSW.
Ta reszta, która się nie zaszczepiła, może już zachorowała, albo zachoruje w przyszłości, albo nie
zachoruje, ponieważ ich organizm na to nie pozwoli. Zatem nawet przyjmując narrację wadliwą,
rządu, od II 2020 to kolejne fale wygasną. O ile jest ta narracja prawdziwa.
IX 2021: Zgodnie z narracją rządu od II 2020, w województwach wschodnich, w których PiS ma
poparcie, zaszczepiło się mało osób, to tam teraz (XI-XII 2021) powinno być wiele śmierci.
A później „plandemia” wygasa. Najprawdopodobniej, narracja rządu ulegnie zmianie, bo rząd nie
może sobie pozwolić na aż takie dewastowanie prawdy i trzeba będzie dodać coś ekstra, jakieś
nowe zakłamane „narracje”.
X 2021, media: Teraz chorują mieszkańcy: Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia i wschodniej
ciemnogrodzkiej części Mazowsza oraz województwo zachodniopomorskie. A dlaczego
zachodniopomorskie? To proste. Kwalifikacje podlegają ręcznej manipulacji.
Generalnie, rzad zrobił wszystko, aby jak najwięcej wstrzyknąć toksyn. Teraz wszystko w rękach
obywateli, którzy maja zdolności analityczne. Jeśli się zaszczepią, będziemy mieć realną szansę na
znaczny wzrost zakażeń białkiem spike, prionami oraz wzrost przeróżnych chorób i ograniczenie
dobrobytu. Bo na zahamowanie w tym momencie nowej prawdziwej pandemii wywołanej
szczepieniami nie ma już szans, chyba że taki o. A. Klimuszko powie co robić.

20 https://www.lifesitenews.com/opinion/the-covid-19-injection-is-not-a-vaccine-heres-why/
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Czwarta fala powstanie na skutek manipulacji 21, 17 X 2021 tysiące ludzi w Chorzowskim Spodku
się gniotło jeden na drugim (koncert) i tak jest wszędzie.
Rząd nie dba o dystans w klasach, o fakultatywne zajęcia on line na uczelniach od 1 X 2021, tak
aby zwiększyć w salach kubaturę do oddychania na osobę.
IX 2021: Jeżeli w województwie zachodniopomorskim jest tak bardzo wysoki poziom
wyszczepienia to znaczna liczba zakażeń ma symulować słuszność narracji – rząd poda kilka
przyczyn. Nie podpowiadajmy, ale tych „objaśnień” są tuzin i będą skorelowane z nowomową na
temat wschodniej ściany i Podkarpacia. 1 : 50 – powie się, że w zachodniopomorskim ludzie nie
noszą zamordników. Rząd podaje, że niezaszczepieni wymagają hospitalizacji z powodu covidu, ale
inne dane temu przeczą, że do szpitali trafiają zaszczepione osoby, że młodzi zaszczepieni chorują,
a nie powinni, czyli szczepienie obniża naturalną odporność, dlatego potrzebna jest dawka 3-cia,
a potem pewnie rząd objaśni, że 4-ta.
Wśród osób powyżej 70. roku życia, które były przyjmowane podczas wiosennej „fali” 2021
umarło 40 proc., ponieważ rząd nie zezwolił na leczenie metodami wskazanymi w II 2020 (prace
z OAP).
Takie zaniedbywanie seniorów, polegające na ignorowaniu ich leczenia, spowoduje śmierć wiosną
2022. Istnieje ogromne pole hipotez ad hoc do wykazywania, że większość ofiar COVID-19 to
osoby niezaszczepione.
Od II 2020 mamy odpowiednie leki (ogłaszało to Obserwatorium Astr. Pandemii, por.
astronomiczny katalog „jerzyzieba.com”), zupełnie inne sposoby, które nie były stosowane (II 2020
– X 2021) i prawdopodobnie rząd będzie udawał, że nie mamy i nie mieliśmy.
Setki ekstraktów roślinnych leczy C19, ale rząd będzie je stosował dla siebie, dla swoich, dla
znajomych królika, w niewielkiej ilości. Innym powie, że są niedoskonałe, bo nie przeszły badań
klinicznych. Od czego jest telewizja państwowa? Dlaczego nie potępiła metod zarządzania
pandemią?
Tymczasem
1. ekstrakty i sto innych rzeczywiście hamują replikacje wirusa i to w każdym, a nie tylko
odpowiednim momencie.
2. Są to inteligentne 22 ekstrakty roślinne, gdyż działają w odpowiednim momencie.
3. Tymczasem od II 2020 doprowadza się chorych do nadmiernej odpowiedzi układu
immunologicznego na zakażenie, po to, aby doszło do ciężkiego zapalenia płuc,
4. a wówczas hamowanie replikacji wirusa przy pomocy respiratorów pogłębia sytuację.
5. Dochodzi do niekorzystnych zjawisk w organizmie, takich jak tworzenie się zakrzepów
i niedotlenienie,
6. wtedy wzmaga się podawanie tlenu, co w przypadku COVID-19 wzmaga chorobę, ponieważ
niszczy płuca mechanicznie i je wypala – zwykle podczas tlenoterapii podaje się 5-7 litrów tlenu na
minutę, a u pacjentów z covidem nawet 50-60 litrów na minutę. 23
21 18 X 2021, Prezes NIK, M. Banaś: mam oświadczenia osób nakłanianych do składania fałszywych zeznań przez
przedstawicieli prokuratury i służb w zamian za opuszczenie aresztu tymczasowego i oczekiwanie na proces
w domu. Ponieważ nie uległy szantażowi przedstawicieli prokuratury i służb specjalnych, spędziły w areszcie
tymczasowym prawie 2,5 roku. Kierwiński (18 X 2021): Nie mamy do czynienia z rządem, tylko z normalną mafią.
22 Modne słówko od r. 1989. Wszystko co automatyczne to jest inteligentne.
23 Setki było takich śmierci, w tym Tomasza Żakowskiego, który w wieku 36 lat osierocił 2-letnią Olę i 7-letniego
Franka.
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Mimo cenzury (całkowicie błędny element w zarządzaniu pandemią) 1. prawda stopniowo sama
wypływa. 2. Polacy są narodem sceptycznym, uważnym, analitycznym, jak mało który naród
i intuicyjnie zaczynają rozpoznawać sprawę. 3. Najwięcej zarażonych było w krajach, w których
było najwięcej wyszczepionych. 3a) A powinno być odwrotnie, jeżeli wyszczepili wszystkich, to
nie powinno być zachorowań.
Rząd nie może od razu powiedzieć prawdy, musi dograć tę fałszywą narrację, wyjść nie tyle
z twarzą, ile znaleźć obszar, aby dalej popłynąć.
Ludzie maja o to pretensje. Na początku nic nie widzieli. Prawda sama wypływała na jaw.
1. Gdyby ludzie wiedzieli czym jest metodologia nauk to wnioskowaliby w II
2020, że ta narracja nie jest prawdziwa, a najpóźniej w IV 2020. Trudno tu zrobić
wykład w metodologii, to bardzo zaawansowana dziedzina.
2. I wiedzieliby już w IV 2020, że potem się zjawi trzecia dawka, 4-ta i 7-ta też. To wynika już
z pierwszego kłamstwa.
2a) Centra zarządzające rządami panowały nad nimi produkując gotowe informacje do kopiowania
i które wszyscy rzeczywiście skopiowali, gdyż nad nimi nie panowali.
2b) Lecz władztwo prawdy powoli nadchodzi. Już pierwsza szczeRNA wywołuje często ciężkie
objawy, drugie wstrzyknięcie już generuje silną dezorientację immunologiczną, a ponieważ
dezorientacja wcale nie oznacza tylko wzmocnienia przeciwciał, ale i szybkie wygaszanie tych
przeciwciał, które nie są skuteczne, gdyż atakują własny organizm, czyli dezaktywację systemu
immunologicznego, to trzecia musi wspomóc osłabienie odporności.
Pojawienie się przeciwciał, blokujących wirusa nie jest jedynym elementem tutaj, ponieważ takie
pojawienie się wymaga rozmowy wewnętrznej tego czynnika z homeostatem, który jest
zaskoczony tymi przeciwciałami, gdyż ich nie uruchamiał i te przeciwciała blokują
uruchomienia całego homeostatu – on daje odpowiedź negatywną i hamuje odpowiedź komórkową,
która w normalnych warunkach pozwala na niszczenie komórek wirusa.
Dlatego zaszczepieni cierpią na C-19. Zapewniano ludzi, że odpowiedź się utrzyma, a tymczasem
poziom przeciwciał spada (sic!), ponieważ organizm się broni przed pobudzeniem, które jego
zdaniem jest obce i wedle wszystkich czuwających służb, na bazie których się komunikuje,
bezzasadne. To jest naturalne. Organizm usuwa własne systemy – w istocie zasiedlające komórki.
Im więcej będzie tych komórek zainfekowanych pamięcią, tym coraz większe organy organizm
chce usunąć. Robi to blokując wadliwa krew.
Pojedyncze komórki usuwa z moczem, potem, przez oddech itd. – Badania to potwierdzą. Ale,
w miarę wzrostu wielkości organu do usunięcia to organizm tego nie może dokonać koparką i jej
łopatą, łopatą koparki.
W przypadku dzieci sprawa jest prosta – zablokuje wzrost organów. Stąd
poronienia.
Natomiast w przypadku dorosłych organów musi zablokować ich odżywianie.
Zatorami, krzepnięciem i wylewaniem krwi na zewnątrz, z naczyń do puszki
mózgowej, przez uruchamianie dróg oczyszczenia u kobiet. Cały ten proces
obfituje w dialektyczne procesy, a krzepnięcie krwi wraz z krwawieniem jest
przejawem procesów dialektycznych już na wszystkich poziomach, ponieważ
nad tym panuje homeostat, a ten zawsze odwraca oddziaływanie. Robi odwrotnie.
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Inżynier chce zmusić organizm do przyjęcia kolca – w odpowiedzi organizm robi odwrotnie,
ponieważ homeostat odwraca oddziaływanie. Jeżeli potencjał wejściowy wzrasta to potencjał
wyjściowy (na wyjściu) musi maleć.
Gdyby usuwać szczepionkę z organizmu to organizm pomyśli teraz odwrotnie, tak: Jeżeli potencjał
wejściowy maleje 24 i dają mi spokój, to potencjał wyjściowy wzrasta. W momencie kiedy
zetkniemy się z patogenem, bardzo szybko uruchamiają się mechanizmy obronne przed samym
sobą. Organizm widzi, że sam siebie niszczy i szuka równowagi w ramach tego, co homeostat
„nazywa” obciążeniem i naprężeniem.
Odporność spada po to, aby siebie nie niszczyć. Podanie dawki przypominającej sprawia, że
chwilowo nabywamy odporność, ale nie jest ona trwała, bo homeostat jeszcze bardziej jest
wytrenowany w reagowaniu na samo-ataki (atak na samego siebie). Liczba przeciwciał zmniejszy
się bardziej (i w ramach mechaniki – głębiej, co do mechanizmów), a pamięć immunologiczna
sobie zapamięta, żeby prawdziwy atak przepuścić i umrzeć albo szybko pozbyć się przeciwciał i się
odsłonić na atak prawdziwy, albo blokować zatorami i wylewami. Szczepienia trzecią dawką są dla
homeostatu szansą na to, żebyśmy pozbyli się kłopotów z trzecią dawką, zachorowali lub ponownie
musieli się zaszczepić. W ten sposób pozbywamy się szansy, żeby osiągnąć odporność tzw. stadną.
Co innego, gdyby zakażenia od razu leczyć rozdawanymi Zn, Se, J, Li, S, wit. C, D3, K,
ekstraktami, suplementami. W przeszłości te wszystkie warianty były, przeróżne, w tej czy innej
postaci, ale nikt nie naruszał zasad 1. wypracowanych przez miliardy lat, ewolucyjnych, czy
2. w perspektywach ludzi wierzących – przez Stwórcę.

24 Na skutek odtruwania np. w sanatorium ks. F. Płaczka.
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