Radomir Gelhor

Zbiór wpisów z bloga
Radomira Gelhora
2017-2021

www.rdmg.eu
Czasami krótkie zdanie albo nawet jedno słowo potrafi uaktywnić niewidoczną zapadkę
w naszej głowie, przewrócić życie do góry nogami i odmienić nas na zawsze

Dla tych, którzy są, i dla tych, którzy po nas będą

Buduj z nami WOLNY ŚWIAT

cbnd
Ten dokument objęty jest licencją Creative Commons BY-NC-ND.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
Aktualizacja: 31.12.2021 (1); skrypt zamknięty

@

radomir.gelhor@rdmg.eu

Spis treści

Okładka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Karta tytułowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

PRZEDMOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Ja, czyli kto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Czwartek, 18 lipca 2019 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Minister (Nie)Sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Niedziela, 21 lipca 2019 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Proszę, nie zabijaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Wtorek, 10 października 2017 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Był sobie las – historia prawdziwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Środa, 18 października 2017 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

W klatce przeszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Sobota, 4 listopada 2017 | Yoshiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Aura dla odszczepieńców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Wtorek, 14 listopada 2017 | Yoshiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Bo tego się nie da zrobić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Nieuczciwość i kłamstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Plotki i ploteczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Sobota, 25 listopada 2017 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Czwartek, 16 listopada 2017 | Radomir Gelhor

Wtorek, 21 listopada 2017 | Radomir Gelhor

Łowiectwo –
zabijanie dla przyjemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

51

Poniedziałek, 27 listopada 2017 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Dzieci, które umierają w ciszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Piątek, 8 grudnia 2017 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Mądrość w pigułce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Ostatnie pytanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Niedziela, 10 grudnia 2017 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Płacz zwierząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Grudniowe wspomnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Jak być dobrym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Poniedziałek, 1 stycznia 2018 | Radomir Gelhor & Yoshiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Zmęczenie materiału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Piątek, 5 stycznia 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Szczepienie albo zdrowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Czwartek, 5 kwietnia 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Prawda kontra „prawda” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Wtorek, 10 kwietnia 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Sobota, 9 grudnia 2017 | Yoshiko

Poniedziałek, 11 grudnia 2017 | Radomir Gelhor

Poniedziałek, 11 grudnia 2017 | Radomir Gelhor

A kto powiedział,
że Prawda będzie miła? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Środa, 11 kwietnia 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Zderzenie z polską ciężarówką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Poniedziałek, 30 kwietnia 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Gdybym był księciem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Niedziela, 13 maja 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Polak Polakowi wilkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Poniedziałek, 14 maja 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

4

Jestem zaczarowany

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Sławiański amulet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

Piątek, 18 maja 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

System monetarny i kult pieniądza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Sobota, 19 maja 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Mały złodziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Poniedziałek, 21 maja 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Słowiańscy Królowie Lechii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Poniedziałek, 28 maja 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Dzień Dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

Piątek, 1 czerwca 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

Protest przeciw przymusowi szczepień. Wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Niedziela, 3 czerwca 2018 | Yoshiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

O zdrowiu w pigułce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Poniedziałek, 4 czerwca 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Potęga myśli a zdrowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Czwartek, 7 czerwca 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Czwartek, 17 maja 2018 | Radomir Gelhor

Polacy – dawcy organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Niedziela, 10 czerwca 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Pogoda na żądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Poniedziałek, 11 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

III Wojna Światowa w Polsce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Wtorek, 12 czerwca 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Strach przed śmiercią

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Poniedziałek, 18 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Strach przed nieznanym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Piątek, 22 czerwca 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Śmierć chomika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

5

Poniedziałek, 25 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Kropla miłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Wtorek, 26 czerwca 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Dekoracja więziennej celi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Piątek, 29 czerwca 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

Handel Polską i okradanie Polaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Sobota, 30 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Lechia a sztuka myślenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Sobota, 14 lipca 2018 |Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Co ja tu robię? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Poniedziałek, 16 lipca 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Herbatka Radomira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Wtorek, 17 lipca 2018 | Yoshiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Nowy rozdział . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Sobota, 21 lipca 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

Marzyciel, idealista, satanista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Sobota, 1 września 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Skok na dary natury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Wtorek, 11 września 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Niezrozumiałe zwroty i słowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Czwartek, 20 września 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Rok w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Poniedziałek, 29 Października 2018 | Radomir Gelhor &Yoshiko . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Człowiek przyjacielem człowieka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Środa, 31 października 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

Pesymista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Czwartek, 1 listopada 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Przywiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Niedziela, 4 listopada 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

6

Energetyczny Dotyk Anioła
kontra ból fizyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Poniedziałek, 19 listopada 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

Polska zima z HAARP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Piątek, 14 grudnia 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Wierzenia naszych przodków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Środa, 19 grudnia 2018 | Yoshiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Precz z łapami od polskich dzieci! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Czwartek, 20 grudnia 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Żydzi wypowiadają wojnę Niemcom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Piątek, 21 grudnia 2018 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Wigilia –
dawne zwyczaje i przesądy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Niedziela, 23 grudnia 2018 | Radomir Gelhor & Yoshiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Rzeczywistość po naszemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Czwartek, 7 marca 2019 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Urzędnik to tylko sługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Piątek, 17 marca 2019 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Wiosna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Środa, 20 marca 2019 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
W dobrym kierunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Czwartek, 21 marca 2019 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Niewidzialny świat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Piątek, 12 kwietnia 2019 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Cieszyć się szczęściem innych

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Sobota, 20 kwietnia 2019 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Bitwa o tron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Poniedziałek, 22 lipca 2019 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

7

Kredyt to lichwa, bankier to lichwiarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Wtorek, 6 sierpnia 2019 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Niemieckie zbrodnie na narodzie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Sobota, 10 sierpnia 2019 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Tęczowa zaraza,
LGBT, Żydzi i pedofilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Czwartek, 19 września 2019 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Tolerancja, tolerancyjność
– słowa-wytrych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Niedziela, 30 grudnia 2019 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Ignacy z Japonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Środa, 1 stycznia 2020 | Radomir Gelhor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Oni żyją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Poniedziałek, 6 stycznia 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257

Lalki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Sobota, 18 stycznia 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

261

Lechio, ojczyzno moja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Sobota, 25 stycznia 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Grypa, koronawirus,
czyli straszenie wirusami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Sobota, 1 lutego 2020 | Radomir Gelhor & Yoshiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Jerzy Zięba i wlewy z perhydrolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Środa, 5 lutego 2020 | Radomir Gelhor & Yoshiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Bajki Andrzeja Dudy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Sobota, 8 lutego 2020 | Radomir Gelhor & HAMAN UNDERGROUND . . . . . . . . . . . . . . 273

Programowanie pogody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Niedziela, 9 lutego 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Żyła sobie baba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Poniedziałek, 17 lutego 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

8

Show Biznes – trzeci syn Diabła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Czwartek, 20 lutego 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Ekologiczna paplanina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Niedziela, 1 marca 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

301

Zazdrośni i zawistni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Poniedziałek, 9 marca 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Koronawirus 2 – Nie bój się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Wtorek, 17 marca 2020 | Radomir Gelhor & Yoshiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Jane Bürgermeister – Epidemia Strachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Poniedziałek, 23 marca 2020 | Yoshiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327

Lechicka przepowiednia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Środa, 25 marca 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

331

Ściśle tajny plan zagłady Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Poniedziałek, 13 marca 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Żydzi oświeceni
– Teodor Jeske-Choiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Czwartek, 16 kwietnia 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

SZCZEPIONKA PRZECIW KORONAWIRUSOWI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Piątek, 1 maja 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Zwycięstwo Miłości, czyli złapaliśmy diabła za rogi
Poniedziałek, 4 maja 2020 | Radomir Gelhor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Kłamstwo kłamstwem kłamstwo pogania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Wtorek, 12 maja 2020 | Radomir Gelhor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Zniszcz w sobie Matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Wtorek, 14 maja 2020 | Radomir Gelhor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Zjadłbym Polaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Sobota, 16 maja 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

367

Kuszenie Szatana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Środa, 27 maja 2020 | Radomir Gelhor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

9

Deklaracja o wolności słowa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Piątek, 29 maja 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

377

Gwiazda Dawida, okultystyczny symbol w logo Ministerstwa Zdrowia? . . . . . . . . 381
Poniedziałek, 1 czerwca 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

381

Google Radomir Gelhor (deleted) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Środa, 10 czerwca 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Zakazane słońce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Czwartek, 25 czerwca 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

Blokowanie energetycznych wampirów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Środa, 8 lipca 2020 | Radomir Gelhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

Niepewne losy „Córki Diabła” i projektu „Yormūn – Wyklęty Anioł” . . . . . . . . 393
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PRZEDMOWA
UZUPEŁNIENIE ZBIORU
Niniejszy Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2020, został uzupełniony o cztery
posty z roku 2021:
1. Wolność, jak to łatwo powiedzieć, ! str. 492;
2. Potwory, ! str. 494;

3. Twardy człowiek, Andrzej Duda, ! str. 495;
4. Podsumowanie roku 2021, ! str. 497.

Zmienił się rok w tytule (2017-2021) oraz okładka. Poza tym całość pozostaje bez zmian.
Radomir Gelhor
Opole Lubelskie, 31 grudnia 2021.

***
Przedstawiam Wam najnowszą wersję „Zbioru wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2020”,
zawierającą wszystkie wpisy zamieszczone na blogu od początku jego istnienia, a więc począwszy od października roku 2017, kiedy to postanowiłem podzielić się z Wami swoimi
przemyśleniami.
Pierwsza wersja, zawierająca w sobie rocznik 2017-2018 powstała z myślą o tych wszystkich
czytelnikach, którzy z różnych powodów nie byli w stanie śledzić moich wpisów online lub
woleli je czytać bez połączenia z siecią, na komputerze, na laptopie, tablecie, czytniku czy na
telefonie.
Z początku podszedłem dość sceptycznie do stworzenia tego typu kolekcji, uważając, iż
jest to zbyteczne, skoro na stronie (we wcześniejszej wersji bloga) umieściłem wtyczkę do
eksportowania wpisów do formatu PDF, a nawet do przesłania tekstów na wskazany adres.
Poza tym przeglądarki także mają możliwość zapisania interesującej strony do wybranego
formatu. A jednak im więcej dodawałem wpisów, tym bardziej przekonywałem się o tym, że
nie wszystkim chce się przeglądać poszczególne posty. Łatwo też gość-internauta mógł się
zrazić, trafiwszy na wpis i treść, która w jakiś sposób mogła go dotknąć.
Powiedzmy sobie szczerze, moje spojrzenie na Rzeczywistość, mój prywatny poniekąd obraz
otaczającego świata dla wielu ludzi jest po prostu nie do przyjęcia, szczególnie wtedy, kiedy
jakieś jego fragmenty zostaną oderwane od całości, przeanalizowane wg własnego wzorca
w głowie i przetłumaczone na swój pokrętny sposób. Jesteśmy istotami zaprogramowanymi
przez społeczeństwo i środowisko, w którym żyliśmy, w którym żyjemy, w którym przyjdzie
nam żyć w przyszłości. Bezustannie ewoluujemy to w jedno, to w drugą stronę, ucząc się tego,
czy tamtego, przyswajając sobie obcą, niezdobytą własnymi siłami wiedzę, opierając się na
osobistych lub innych ludzi doświadczeniach, a obarczonych niestety błędami postrzegania
Rzeczywistości.
Czy tego chcemy, czy nie, większość z nas patrzy na świat przez filtr przeszłości, tj. poprzez
wiarę, przesądy, wyobraźnię, tradycję, dogmaty czy przyzwyczajenia.
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty
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Zobaczmy jak ogromną rolę, co dla niektórych ludzi, stanowi religia, nakładająca z góry
znormalizowane normy zachowań, narzucająca wierzącym określony światopogląd, zamykająca
ich w pewne sztywne ramy, które tłamszą ludzką kreatywność i dostęp do prawdziwie twórczej,
a zarazem moglibyśmy powiedzieć – boskiej energii.
Przyjrzyjmy się polityce. Miejmy śmiałość spojrzeć z dystansu na ludzi zajmujących się na co
dzień polityką. Jak bardzo są ograniczeni partyjnymi programami, jak kultywują władzę, jak
garną się do zaszczytów i pieniędzy, ile gotów są zrobić złego, byle tylko osiągnąć wymarzone
stanowisko i podnieść swój status społeczny.
Ba! Przypatrzmy się sobie, a zobaczymy, jak wiele cennych chwil marnujemy, a jak dużo
czasu poświęcamy rzeczom kompletnie nieistotnym, choćby gromadzeniu. Zbieraniem rzeczy
martwych i otaczaniem się ludźmi, którzy z naszego punktu widzenia, mogą być nam przydatni. A zatem marnotrawimy naszą „boską” energię, skupiając się na sprawach doczesnych,
tymczasowych, przemijających, nie dbając o stan własnego ducha, o rozwój wewnętrzny, o nas
samych i naszych najbliższych.
Tymczasem to wszystko są programy, błędne wzorce w głowach, złośliwy kod, który został nam
wstrzyknięty przez iluminatów rzeczywistości, kontrolerów Systemu niewolnictwa, strażników
Matriksu.
Wróćmy jednak do Zbioru. Po umieszczeniu go w sieci okazało się, że pomysł z PDF był
strzałem w dziesiątkę. Dopiero w roku 2019, kiedy zaczęto mi się uważniej przyglądać i nakładać coraz większą cenzurę, ogarnęła mnie niechęć do pisania, co objawiło się tylko trzynastoma wpisami. Czyli dokładnie tyle samo ich było, ile w ciągu trzech miesięcy w roku 2017
(październik-grudzień), kiedy zaczynałem swoją przygodę jako bloger. Dla przykładu w 2018
roku powstały aż 42 wpisy, a w obecnie jest ich 26 (17.06.2020). I jak zdążyliście zauważyć,
spora część z nich są to teksty wielostronicowe, co ma swoje wady i zalety.
Zaletą jest to, że mogę się szerzej wypowiedzieć na dany temat, przez co po pierwsze, jestem
bardziej zrozumiały (mam taką nadzieję), a po drugie, nie muszę powielać własnych myśli
i wracać do rzeczy już wcześniej omawianych; wystarczy, że umieszczę odnośnik do konkretnego
wpisu.
Minusem jest to, że coraz mniej ludzi czyta. A jeszcze mniej jest tych, którzy czytają ze
zrozumieniem. Takie spasione elaboraty, jak moje, mogą być trudne do ogarnięcia dla osób,
które nie umieją skupić na dłużej uwagi. Niestety żyjemy w świecie krótkich wiadomości
tekstowych (news na stronie www, SMS, e-mail) oraz częściej niźli dawniej wybieramy słuchanie
lub oglądanie wiadomości, przez co chcąc nie chcąc zatracamy umiejętność logicznego myślenia,
upośledzamy naszą spostrzegawczość i siłę wyobraźni. Nasze mózgi stają się leniwe i niechętne
do analizowania napływających informacji. Nie wspomnę już o sprawach językowych, czyli
nieumiejętności wysłowienia się, przelania myśli na papier czy ekran komputera. Mówimy
coraz gorzej i piszemy coraz gorzej. Wulgaryzmy stały się integralną częścią mowy, które
zastępują znaki interpunkcyjne, które dają mówcy czas do namysłu i wydają się takie „cool”,
gdyż wg wielu, szczególnie młodych osób, są na czasie, podkreślają wypowiedź, dodają słowom
większej ekspresji.
Cóż, dla mnie wulgaryzmy, nie obraźcie się za szczerość, są prymitywizmem językowym,
a nieumiejętność czytania ze zrozumieniem, nieumiejętność samodzielnego, logicznego myślenia – kalectwem. Nabytą ułomnością, inwalidztwem zaprogramowanym przez System. Dziś
społeczeństwo musi być głupie i niezaradne, zdane na władzę, dlatego Matriks dba o to, żeby
ludzkość wciąż i wciąż cofała się w rozwoju, aby można było nią łatwiej zarządzać.
Mimo pewnej stagnacji, 2019 rok był udanym rokiem. Przede wszystkim powstała nowa
książka pt. „Iluzja”, ukończyliśmy z HAMAN UNDERGROUND, L.A.W.P i Biczem Bożym
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podwójny projekt: „Historia Żydów w Polsce” i „Żydzi oświeceni”, Teodora Jeske-Choińskiego
oraz uaktualniłem „Wyklętego Anioła” (wersja z 2019 zawiera erratę).
„W 2019 roku miała powstać druga część Zbioru, zawierająca dwa roczniki: 2019-2020.
Ponieważ blog został zamknięty i mało prawdopodobne jest, żebym kontynuował
jego prowadzenie w przyszłości, za namową mojego „Anioła Stróża” postanowiłem
uzupełnić część pierwszą o brakujące wpisy (z 2019) i udostępnić całość w jednolitej
formie. Przyznam się szczerze, że kusiło mnie, aby nanieść gdzieniegdzie poprawki
i uzupełnić niektóre wpisy o nowe (zaktualizowane) myśli. Nie chciałem jednak wypaczyć
modyfikacjami istniejących już tekstów, dlatego zdecydowałem pozostawić wszystko po
staremu. Nie mam również pewności, czy dzisiaj byłbym w stanie rzetelnie odtworzyć
wypełniające mnie wówczas emocje. Zbyt wiele miesięcy upłynęło od tamtego czasu,
za dużo się zmieniło” (Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2019, 30 grudnia 2019)
A jednak w sierpniu zdecydowałem się przerwać prowadzenie bloga do bliżej nieokreślonej
przyszłości:
„Poobijawszy się o tytanową ścianę i nabiwszy sobie wielkiego guza na czole, informuję,
że z dniem 27.08.2019 roku zamykam bloga, pozostawiając jedynie najistotniejsze
wpisy, a więc dotyczące książek i strony. Przyszłe posty poświęcone będą wyłącznie tej
tematyce. Dziękuję wszystkim za współpracę, komentarze i opinie. Niech moc będzie
z Wami ;)” (Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2019, 30 grudnia 2019)
☼ Dlaczego zrezygnowałem z prowadzenia bloga
„Bloga zamknąłem z kilku przyczyn, które dziwnym trafem nałożyły się na siebie
w jednym czasie. Nie będę jednak tego wyjaśniał, gdyż uważam, że tłumaczą się tylko
winni, a poza tym jest to sprawa nazbyt prywatna, aby roztrząsać ją publicznie. Poza
tym trudno byłoby mi się wytłumaczyć w taki sposób, żeby niechcący kogoś nie urazić
swoim oświadczeniem. Z praktyki wiem, że właśnie tak by się stało. Uważam również, że
najmądrzejszy umysł, najinteligentniejsza istota na świecie przegra z chciwością ludzką,
z kultem złotego cielca, z materialnymi śmieciami i prymitywnym pragnieniem władzy
za wszelką cenę, dopóki społeczeństwo nie odmieni się wewnętrznie, a więc porzuci
stare, śmierdzące i spleśniałe, i skieruje się na drogę duchowego wyzwolenia. Mówiąc
„duchowego”, nie mam na myśli kultu religijnego czy jakiej bądź wiary w starożytnego
boga, czy też w jego uwspółcześnioną wersję, albowiem wszystko, co wyszło z ludzkiej
myśli, jest ograniczone przeszłością i ma niewielką wartość dla wyzwolenia się z okowów
cierpienia, tyranii i wiecznego niewolnictwa. Pieniądze nie przyniosą dobrobytu ludzkości.
Materialne śmieci nie uczynią ludzi szczęśliwymi, polityka zaś doprowadzi ludzkość
do chaosu, zniszczenia i upadku cywilizacji. I ja będę się temu zniszczeniu w ciszy
przyglądał. . . ” (Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2019, 30 grudnia 2019)
Po utworzeniu archiwalnego Zbioru pt. „Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2019”
i ostatnim, bonusowym wpisie zatytułowanym „Tolerancja, tolerancyjność – słowa-wytrych”
(! str. 248) (tekst nie był publikowany na stronie), zamknąłem skrypt. Naprawdę wierzyłem,
że to koniec i było mi z tą myślą bardzo słodko. Zamierzałem się skupić wyłącznie na pisaniu
powieści i na kilku innych projektach. . .
Co się wobec tego stało, że już pierwszego stycznia zamieściłem na blogu post poświęcony
Ignacemu z Japonii (! str. 255), a szóstego stycznia odniosłem się do filmu „Oni żyją” (!
str. 257), Johna Carpentera z 1988 roku?
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„Miało nie być kolejnych postów i następnego „Zbioru wpisów z bloga Radomira Gelhora”. Zbiór archiwalny 2017-2019 miał być ostatnim, oficjalnym skryptem zebranych
przeze mnie wpisów zamieszczonych na mojej stronie www.rdmg.eu, a jednak ledwo
wkroczyliśmy w 2020 rok, a na blogu pojawia się „Ignacy z Japonii”. Pozytywnie
energetycznie nakręcony Kohei, który użyczywszy mi nieco sił witalnych, sprawił, że
z trybu biernego, przeszedłem w tryb aktywny i przez niecałe dwa miesiące wysmażyłem
dziesięć artów (do 25 lutego 2020)”
„To całkiem dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo byłem temu niechętny
jeszcze pod koniec grudnia, kiedy mój „Anioł”, z uporczywością maniaka i niemalże
sadystycznymi skłonnościami, namawiał mnie, żebym wziął się do pisania, przestał
się zachowywać jak rozkapryszony smarkacz i zrobił coś dobrego dla ludzi. Szczerze
mówiąc, nie przekonały mnie te agitacje robione w najmniej spodziewanym momencie,
w najbardziej nieodpowiedniej chwili, w miejscach do tego nieprzeznaczonych”
„Rad nie rad, z wielkimi oporami, nie obiecując niczego i nie przykładając się zbyt
mocno, przystąpiłem do pierwszego wpisu, później drugiego, trzeciego. . . i tak jakoś
poleciało. A ponieważ sytuacja w kraju i na świecie jest napięta, i nie wiadomo, co
strzeli do głowy rządzącym, w co nas wpakują, w jakie bagno nas wrzucą i komu
oddadzą na własność, postanowiłem założyć nowy „Zbiór wpisów z bloga Radomira
Gelhora, 2020”
„Dzięki temu jest promyk nadziei, że moje słowa przetrwają w prywatnych zbiorach czytelników, nawet gdyby doszło do resetu, wyłączenia internetu, zlikwidowania
niepoprawnych politycznie stron i blogów, usunięcia ludzi głoszących prawdę, sterroryzowania społeczeństwa przez światowych imperialistów i wprowadzenia Nowego
Porządku Świata”
„Oczywiście dziś ten scenariusz dla wielu osób może wydawać się nazbyt fantastyczny,
mocno przejaskrawiony, co nie oznacza jednak, że się nie wydarzy. Teraźniejszość wciąż
się zmienia, wpływając na przyszłość, przyszłość zaś jest w bezustannym ruchu. Nie ma
zatem pewności, w którą stronę przeważą się losy świata, czyja decyzja zmieni oblicze
Ziemi, kto będzie odpowiedzialny za tragiczną lub świetlaną przyszłość ludzkości”
„Krótko mówiąc: przyszłość jest w rękach ludzi. Tyle tylko, że to nie lud rozdaje karty.
I nie lud dzierży w rękach władze i pieniądze”
„Nie wiem, o czym będą kolejne wpisy. Nie mam również pojęcia, jak często będę je
dodawał. Pozostawiam wszystko własnemu biegowi, nie śpiesząc się i nie zmuszając do
pisania, choć tematów jest naprawdę dużo”
Źródło: Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2020

Ale co tak naprawdę sprawiło, że przywróciłem bloga?
Otóż sprawili to moi prześladowcy, cenzorzy Systemu, żołnierze Matriksu. Wkurzyli mnie swoim
zachowaniem, a ponieważ z charakteru przypominam jeża, którego im mocniej się naciska, tym
staje się agresywniejszy, zaczyna fukać, prychać i najeżać mocniej kolce, postanowiłem wznowić
prowadzenie bloga, obnażając jeszcze mocniej patologię tegoż niewolniczego, zbrodniczego
Systemu.
I aby ułatwić Wam czytanie oraz zapoznanie się z moimi przemyśleniami, uznałem, że
najlepszym rozwiązaniem będzie przygotowanie jednolitej wersji, zawierającej wszystkie posty.
Dzięki temu unikniecie żonglerki dwoma osobnymi plikami PDF. Łatwiej też całość objąć
rozumem, szybciej odnaleźć interesujący fragment i tak dalej.
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Dwa nieaktualne Zbiory tj. „Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2019”, i ”Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2020”, usunąłem ze strony. Nie będą one dłużej aktualizowane,
nie ma zatem sensu, żeby wisiały i straszyły swoją nieaktualnością.
☼ Numeracja

Oznaczenie numeru wersji (aktualizacji pliku) pozostaje bez zmian, czyli rozpoznajemy wersję
po dacie: +-------------------------+
|
17.06.2020 (1) <---+
|
+-------------------------------------------+
|
Numerek w nawiasie okrągłym, choć może się zmieniać, istotny jest tylko dla mnie, toteż
nie trzeba się nim sugerować przy pobieraniu skryptu, chyba że przy wersji (dacie) pojawi
się informacja: „skrypt zamknięty”. Będzie to oznaczać, że w przyszłości nie będą dodawane
nowe wpisy, ale mogą zostać naniesione poprawki, np. wychwycone błędy. W tym przypadku
warto pobrać najnowszą wersję, sugerując się właśnie tym numerkiem.
Nowość: Suma kontrolna. Poniżej numeru wersji znajduje się suma kontrolna pliku, zabezpieczająca Zbiór przed modyfikacją (jeśli chcecie mieć pewność, że pobrany plik jest
oryginalnym Zbiorem, możecie go sprawdzić za pomocą programu sha256sum). Oczywiście
nie jest to stuprocentowe zabezpieczenie, ale na pewno zwiększa szansę, że pobrany z serwera
plik, jest rzeczywiście plikiem, który wrzuciłem na serwer. Przykładowa suma kontrolna (ten
długi numer) wygląda tak:
SHA256: e1a54933f24935764e793ed1f96afd59a4e83315616a61929d2bf2228dea9910
Uwaga. Zbiór po każdej aktualizacji ma przypisaną nową sumę kontrolną, toteż po pobraniu
wypada go za każdym razem zweryfikować. Suma kontrola pliku powinna być identyczna
z umieszczonym na stronie (blogu) numerem.
Sprawdzamy sumę kontrolną w wierszu poleceń:
rdmg:> sha256sum Wpisy Radomira Gelhora-2017-2020.pdf
Przykładowy wynik naszego sprawdzania:
e1a54933f24935764e793ed1f96afd59a4e83315616a61929d2bf2228dea9910
Można również pobrać plik z sumą kontrolną, który jest zwykłym plikiem tekstowym o nazwie:
Wpisy Radomira Gelhora-2017-2020.sha256.txt
A zatem otwieramy go dowolnym edytorem tekstu (np. notatnik, vim, mousepad, writer)
i porównujemy naocznie sumę kontrolną, tj. numer, który jest umieszczony w powyższym
pliku z numerem, który wyświetlił program sha256sum. Albo jeszcze prościej, weryfikujemy
sumę kontrolną w wierszu poleceń w taki oto sposób:
rdmg:> sha256sum -c Wpisy Radomira Gelhora-2017-2020.sha256.txt
Powinniśmy otrzymać mniej więcej taki wynik:
Wpisy Radomira Gelhora-2017-2020.pdf: DOBRZE
Jeśli suma kontrolna się nie zgadza. . .
Wpisy Radomira Gelhora-2017-2020.pdf: NIEPOWODZENIE
sha256sum: UWAGA: 1 policzona suma się NIE zgadza
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. . . oznacza to, że plik pobrany z serwera nie jest oryginalnym Zbiorem. W takim przypadku
proszę o informację.
☼ Paranoja czy ostrożność?

Ale skąd te nadzwyczajne środki ostrożności? Stąd, że niezwykle łatwo jest manipulować
tekstami w plikach PDF i np. zmienić sens wypowiedzi autora czy nawet dodać treści,
których oryginalnie nie było. Widziałem na własne oczy pewien dokument, który był tak
perfidnie spreparowany, że gdybym nie przeglądał wcześniej oryginału i nie znał właściciela,
pomyślałbym sobie, że autorowi odbiło.
Być może to wszystko wydaje się nieprawdopodobne, ale żyjemy naprawdę we wstrętnych
czasach, w których systemowi żołnierze dla pieniędzy zrobią absolutnie wszystko. Oplują
kogoś, pobiją, zamordują lub zniszczą czyjeś życie. Co znaczy wobec tych zbrodni podrobienie
czy spreparowanie jakiegoś dokumentu? Nawet filmy z udziałem różnych znanych lub mniej
znanych ludzi są preparowane. Zmieniane są dialogi, podkładana jest inna sceneria. . .
Część z nich sporządzono po to, żeby się pośmiać, ale ile jest takich, którym uwierzyliśmy,
a które zostały sfabrykowane, aby nas oszukać? Dziś, dzięki sztucznej inteligencji, nie potrzeba
nawet ludzi, żeby nagrywać z wybranymi osobami filmy. Ile osób ze świata polityki, finansów
czy show-biznesu w ten sposób zmanipulowano? Ilu ludzi stało się niewolnikami takiego
szantażu? Przecież wystarczy mieć tylko czyjeś zdjęcie, a resztę wykona komputer i sztuczna
inteligencja. Przyjrzyjcie się choćby najnowszym hollywoodzkim produkcjom science fiction.
Nieprawdziwe istoty, nieprawdziwi ludzie i nieprawdziwe światy, a jednak przez swoją kłamliwą
doskonałość wydają się takie rzeczywiste. . .
Postęp technologiczny sprawił, że coraz trudniej rozróżnić prawdę od fikcji. W natłoku
informacji zaczynamy się gubić i doprawdy potrzeba wielkiej uwagi oraz nieskażonej intuicji,
żeby nie stać się ofiarą manipulacji, bo kto nas dziś zapewni, że przemawiający do ludu
celebryta czy polityk na ekranie telewizora lub monitora, to człowiek z krwi i kości, a nie
jego cyfrowy wizerunek? Jak rozpoznać, że to, co powiedziała konkretna osoba, jest tym, co
rzeczywiście powiedziała, skoro głos można spreparować, a z pomocą sztucznej inteligencji
idealnie zsynchronizować z ruchem ust, mimiką twarzy, gestami? Czy w obecnych czasach,
przy tak zaawansowanej technologi, można być czegokolwiek pewnym?
Skąd wiesz, że pewnego dnia odbierając ode mnie telefon i słysząc mój głos w słuchawce,
to będę ja? Jaką masz pewność, że widząc mnie na Skype, nie jest to sztuczna inteligencja?
Dlaczego w ogóle jesteś czegokolwiek pewny? A może przed rozmową powinieneś zadać mi
kilka kontrolnych pytań, na które tylko my dwaj/dwoje znamy odpowiedzi?
Poza tym przekonałem się na własnej skórze, że lepiej dmuchać na zimne. Otóż dawno, dawno
temu, kiedy pracowałem w Wa-wie, jeden z moich zazdrosnych kolegów podłożył mi świnię,
chcąc się mnie pozbyć i narazić na poważne straty finansowe.
Tyle że mnie nie docenił. Nie przypuszczał, że taki prowincjonalny dupek jak ja, zabezpieczy
w tylko sobie znany sposób swoją pracę. Ostatecznie to jego obciążono za straty, jakie poniosła
firma. O wstydzie, jakiego się najadł, kiedy udowodniłem mu przed szefostwem, że maczał
w tym świństwie paluchy, już nie wspomnę.
Krótko mówiąc, zabezpieczyłem Zbiór, żeby mi potem nie wypominano, że napisałem coś,
czego tak naprawdę nie napisałem. Że twierdzę coś, czego nie twierdziłem. Że mówię na temat,
na który się nigdy nie wypowiadałem lub mam zupełnie odmienne zdanie. Zresztą już parę
razy próbowano przekręcać moje słowa.
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Biorę całkowitą odpowiedzialność za słowa, które wypowiadam, ale tylko za
te, które rzeczywiście padły z moich ust lub osobiście je zapisałem. W każdym
innym przypadku uważam, iż jest to manipulacja, podszywanie się pode mnie
jako Wolnego Człowieka lub szkodzenie mojemu wizerunkowi, na co rzecz jasna,
absolutnie nie wyrażam zgody.

☼ Uwagi do wpisów

Przede wszystkim czytajcie umysłem otwartym, ciekawym na nowe, na to, co nieznane. Nie
odrzucajcie moich myśli tylko dlatego, że tego nie rozumiecie lub wydają Wam się nieprawdziwe.
Wątpcie w to, co piszę – tak; zadawajcie pytania, jeśli nie jesteście pewni, co miałem na myśli
– tak; nie przyjmujcie wszystkiego na wiarę – tak, ale też nie dyskwalifikujcie rzeczy, których
nie znacie, jeśli wcześniej tego nie sprawdzicie.
Powtarzam to wielokrotnie: nie jestem wszystkowiedzącym. Nie jestem Alfą i Omegą. Nie
różnię się od Was, nie jestem guru, nauczycielem, wciąż poznaję nowe, bezustannie się czegoś
uczę, doświadczam nieznanego. Mogę się zatem mylić w wielu kwestiach, dlatego uczulam Was
zawczasu, iżbyście nie wpadli w kolejną wiarę, w jeszcze jedną ideologię czy dali się ponieść
emocjom.
Jesteście samodzielnymi, myślącymi jednostkami, i to tylko od Was zależy, co zrobicie z tą
„wiedzą”.
Większość zamieszonych w tym zbiorze wpisów powstało pod wpływem własnych przemyśleń,
choć niejednokrotnie napotykam w sieci podobnie myślących ludzi, natrafiam na podobnych
sobie autorów książek. Nierzadko znajduję trafniejsze, bardziej precyzyjne wyjaśnienia poruszanych przeze mnie przedmiotów, choć jako uważny obserwator, staram się podchodzić
do tych spraw z dystansem. Czasem lepiej nie zawracać sobie głowy technicznymi aspektami,
gdyż mogą nas one zbyt mocno odwieźć od istoty rzeczy.
Na przykład, nie obchodzi mnie, dlaczego dane zioło działa. Ważne jest, że leczy, że przynosi
ulgę w chorobie. Niepotrzebne mi są na to żadne naukowe dowody. Ba! Nie muszę nawet
znać nazwy danego zioła, żeby spożytkować je dla dobra organizmu. Tak jak do prowadzenia
samochodu, nie jest mi potrzebna znajomość poszczególnych podzespołów, nie potrzebuję
również umiejętności mechanika.
Widząc, że dobre uczynki przynoszą w życiu pozytywne zmiany, co jest ważniejsze, czynienie
dobra, czy wiedza, dlaczego tak się dzieje?
Nie mówię, że nie należy być ciekawym, dociekliwym, że nie wolno zgłębiać Natury i Rzeczywistości, starać się ją zrozumieć, przestrzegam tylko przed zbytnim angażowaniem się w techniczne
sprawy, albowiem coś, co staje się mechaniczne, coś, co jest tylko narzędziem w naszych rękach,
sprowadza nas na niższe poziomy. Stajemy się mimowolnie operatorami obsługującymi jakieś
Prawo czy Prawa Natury, a więc zatrzymujemy się w rozwoju „duchowym”. Znamy pewną
sztuczkę, wobec tego nie ma w nas chęci poznawczych lub nie potrafimy patrzeć na dany
przedmiot z innej perspektywy.
Tymczasem kto nas zapewni, że to coś, co niby poznaliśmy, jest skończone? A jeśli odkryliśmy dopiero pierwszą warstwę? Jeśli przetarliśmy tylko kurz z powierzchni poznawanego
przedmiotu? Jeśli jest to wierzchołek góry lodowej?
Dlaczego zazwyczaj nie podaję linków do wybranych tematów? Po części dlatego, że jak
pisałem powyżej, teksty te są w większości moimi przemyśleniami, a po części dlatego, iż
uważam, że poszukiwania na własną rękę mają największą możliwą wartość. Tylko ludzie
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dociekliwi, zainteresowani daną kwestią, są w stanie zgłębić wybrany problem i odkryć Prawdę.
Ci, którzy tylko czytają, słuchają lub oglądają cudze przekazy i bezmyślnie je przyswajają,
wyrządzają sobie wielką krzywdę. Stają się bowiem naśladowcami, wyznawcami tej czy tamtej
ideologii lub religii. Tworzą własną rzeczywistość opartą na przypadkowym zbiorze informacji.
Niekoniecznie zresztą prawdziwych.
Są programowani i sami dają się bezmyślnie programować.
Czytając moje wpisy, należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię. Otóż powstały one
w ciągu kilku lat i niekoniecznie są dziś w stu procentach aktualne. Jak pisałem wcześniej, ja
również się rozwijam, zgłębiam wybrane tematy, doświadczam kolejnych przeżyć, spotykam
ludzi o odmiennych poglądach, którzy poszerzają moją świadomość. Innymi słowy, wciąż
jestem na etapie poznawania siebie i Rzeczywistości, odkrywania Prawdy.
Możemy stać na różnych poziomach, owszem, ale bez względu na to, na którym stoimy stopniu,
jesteśmy na tym samym etapie – pobieramy lekcje życia. Mogę Wam udzielić korepetycji
lub Wy możecie mi ją udzielić, acz nie zmienia to faktu, że uczęszczamy do tej samej szkoły
i obowiązują nas te same prawa uczniowskie.
☼ Kontakt

Pytania, uwagi, wyłapane błędy możecie kierować na adres e-mail: radomir.gelhor@rdmg.eu
lub przez komunikator internetowy TELEGRAM: @Radomir Gelhor. Oczywiście rozmowa
online możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy będę podłączony do sieci.
Z reguły odpowiadam na wszystkie e-maile, ale proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.
Muszę jednak zaznaczyć, że sporo osób alarmowało, iż dzieją się dziwne rzeczy z ich pocztą
internetową. Np. e-maile nie dochodzą lub dochodzą w zmodyfikowanej formie. Mamy do
czynienia z korporacyjnym terroryzmem i inwigilacją okupacyjnej władzy, manipulacją, zniechęcaniem i utrudnianiem poszczególnym grupom lub indywidualnym osobom kontaktu ze
światem.
Dlatego, jeśli wysłaliście do mnie e-mail i nie odpisuję, to znaczy, że albo jeszcze nie zdążyłem
tego zrobić (maks. tydzień), albo nie otrzymałem od Was wiadomości. Nie jest możliwe, żebym
nie odpowiedział na czyjeś pytania lub uwagi, albowiem uważam, że tego wymaga od nas
kultura osobista. Wobec tego, jeśli piszecie do mnie, a ja nie reaguję, bądźcie pewni, że Wasze
e-maile zostały zablokowane.
***
Dawno, dawno temu, ktoś całkiem nieświadomie powiedział mi bardzo mądre słowa. Było
to w zasadzie jedno, krótkie zdanie. Zabolało mnie okrutnie, ale też odmieniło moje życie.
Bo czasami krótkie zdanie albo nawet jedno słowo potrafi uaktywnić niewidoczną zapadkę
w naszej głowie, przewrócić życie do góry nogami i odmienić nas na zawsze.
Tego Wam życzę z całego serca, mając nadzieję, że wśród słów zawartych w tym zbiorze,
znajdzie się właśnie to jedno. . .
Dla tych, którzy są, i dla tych, którzy po nas będą

Radomir Gelhor
Opole Lubelskie, 22 czerwca 2020
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ZWzBRG nr 63/2019

Ja, czyli kto?
Czwartek, 18 lipca 2019 | Radomir Gelhor

Wpis wyróżniony. Przeniesiony na początek.
···
Ostatnie przykre wydarzenia zmusiły mnie do tego, żeby napisać kilka słów o sobie i o stronie.
Słowa te kieruję do tych, którzy mnie inwigilują, cenzurują, zaglądają w moją przeszłość oraz
włamali się do mojego komputera, jak również do wszystkich osób, które czytają lub dopiero
będą czytali moje wpisy.
Robię to także po to, żeby się nie powtarzać, nie tracić czasu na wyjaśnienia, nie powielać
w każdym „kontrowersyjnym” wpisie tych samych słów, a przez to sprawiać wrażenie na
czytelniku jakbym się czegoś obawiał, tłumaczył z jakiegoś przestępstwa i czuł się winny za
mówienie prawdy, za dzielenie się swoimi przemyśleniami, do których jako wolny (jeszcze
wolny) człowiek, Polak i Sławianin mam pełne prawo, niezależnie od tego, czy się to komuś
podoba, czy też jest tym oburzony.
Nie chcąc zaśmiecać tej podstrony, postanowiłem poświęcić temu tematowi osobny wątek,
gdzie pokrótce napisałem coś niecoś o sobie, o stronie i swoim zapatrywaniu na rzeczywistość:
☼ Ja, czyli kto?

Na wstępie chciałbym napisać, że jestem osobą zrównoważoną, nie mam problemów ani
psychicznych, ani zdrowotnych. Nie prześladują mnie myśli samobójcze, nie jestem tajnym
agentem obcych imperiów ani terrorystą szykującym się do ataku na państwo polskie, ani
inne państwo na świecie. Nie mam styczności z narkotykami ani z bronią, ani w ogóle ze
światem przestępczym. Mam czystą kartotekę, z policją łączą mnie od 1988 roku dwa mandaty
drogowe.
Nie jestem rasistą, antysemitą (anty-Żydem) i nie mam żadnych fobii dotyczących kogokolwiek
lub czegokolwiek. Jestem apolityczny i nie należę do żadnego ugrupowania (w dzieciństwie
należałem do Zuchów i Harcerzy, i to też nie z własnej woli – system mnie wchłonął, jak wiele
innych dzieci). Nie przynależę do żadnej sekty religijnej ani nie „uprawiam” żadnej religii
wymyślonej ludzką myślą, choć urodziłem się w rodzinie katolickiej i wychowany zostałem
w duchu chrześcijańskim. Nie jestem też niewierzącym (ateistą), pomimo tego moja wiara nie
ma nic wspólnego z ogólnie przyjętymi normami i dogmatami religijnymi, i wymyka się poza
obręb ludzkiego rozumowania.
Nie dzielę ludzi na białych, czarnych, brązowych, żółtych czy czerwonych. Na zwykłookich
i skośnookich ani ze względu na narodowość lub przynależność kulturową. Jednym słowem
wszystkie istoty ludzkie są dla mnie równe i nie podlegają podziałowi na kontynenty, państwa,
plemiona, religie, przynależność społeczną i polityczną lub hierarchię, albowiem wartość
człowieka ocenić można jedynie po jego czynach, a nie po członkostwie w takiej czy w innej
grupie.
Człowiek dobry jest dobry, bez względu na to, w jakim środowisku się urodził, wychował
i przebywa. To samo dotyczy ludzi złych.
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W swoich wpisach nie podburzam do nienawiści, nie atakuję żadnej narodowości, lecz zwracam
uwagę na zaistniały problem, to zaś wymaga ode mnie podania przykładów czy wskazania
konkretnych sytuacji. Wyrażając się negatywnie o jakieś grupie czy narodowości lub sprzeciwiając się ich nieetycznemu postępowaniu, mam na myśli tylko jednostki bezpośrednio lub
pośrednio winne za ten stan rzeczy.
A zatem pisząc o polskich, skorumpowanych politykach (używając tego lub podobnego zwrotu)
zwracam uwagę na korupcję w polskim rządzie, a nie na konkretne osoby czy wybraną partię.
To samo tyczy się narodowości, np. Niemców, Amerykanów czy Żydów. To samo dotyczy
lekarzy uprawiających medycynę jatrogenną i urzędników nadużywających swojej władzy.
W każdej społeczności znajdują się źli i dobrzy ludzie, i tak należy odczytywać moje wpisy.
Nie jest możliwe, żebym za każdym razem, za każdym słowem tłumaczył się z tak oczywistych
faktów. Nawet jeśli moje słowa są ostre i potępiające daną grupę, podejrzewanie mnie lub
oskarżanie o antysemityzm, antyamerykanizm lub jaki bądź inny „antyzm”, a co gorsze
o mowę nienawiści, jest całkiem nie na miejscu i świadczy o niezrozumieniu moich tekstów
oraz szukaniu dziury w całym, dlatego odbieram to jako atak na moją osobę i próbę odebrania
mi wolności słowa.
Potępiam każdą formę przemocy i jestem przeciwnikiem eutanazji, aborcji i każdej innej
zbrodni, niezależnie od tego pod jak zgrabną nazwą się kryją. Jestem „wrogiem” Systemu
monetarnego, opartego na pieniądzu, systemu niewolnictwa i wyzysku, a więc systemu kultywującego złotego cielca i boga Mamon, oraz wszelkich istniejących na świecie rządów
i -izmów.
Jako istota ludzka jestem przede wszystkim bezpaństwowcem, lecz jako człowiek urodzony
w Polsce jestem również Polakiem i Sławianinem, dlatego potępiam wszelkie antypolskie
poczynania, bez względu na to, czy dopuszcza się tego zarząd RP (niesłusznie zwany rządem),
jakakolwiek grupa antypolska, obce państwo czy inny naród, jak również pospolity szkodnik
polski, np. kłamliwy dziennikarz szkalujący dla pieniędzy Polskę i Polaków, przekupny urzędnik
działający na szkodę narodu polskiego, a nawet plujący na Polskę przeciętny Kowalski.
Dokładnie tak samo postąpiłbym, będąc Niemcem, Hiszpanem czy Francuzem, i potępił
wszystko i wszystkich, którzy atakowaliby mnie, moich rodaków i naszą ojczyznę. To się
nazywa patriotyzm i nie ma związku z rasizmem wobec kogokolwiek i czegokolwiek ani
z nacjonalizmem lub szowinizmem.
Jeśli dla przykładu wysoki urzędnik lub duchowny żydowski publicznie oskarża Polaków
o zbrodnie, obozy koncentracyjne i holokaust na Żydach podczas II Wojny Światowej, to
każdemu prawdziwemu patriocie nie pozostaje nic innego, jak ustosunkować się do tegoż
oskarżenia, całą mocą się temu sprzeciwić. Jest to przede wszystkim obowiązek polityków
i zarządu RP, którzy powinni stać na straży honoru Polski i Polaków, ale również prawo do
swobodnej wypowiedzi na ten temat, szarego obywatela polskiego, którego te kłamliwe słowa
dotknęły.
W obronie prawdy (historycznej) konieczna jest samoobrona przed kalumnią i oszczerstwem,
wynikająca z ludzkiej, naturalnej potrzeby dochodzenia sprawiedliwości.
W systemie prawa, w systemie sprawiedliwości, nie do przyjęcia jest sytuacja, w której
jednemu ugrupowaniu (np. narodowi) wolno jest opluwać drugich, a kiedy opluci próbują się
bronić, oskarża się broniących o rasizm, antysemityzm lub słowa nienawiści. Tak pojmowana
sprawiedliwość nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Niestety rzeczywistość dosadnie
ukazuje nam, że dla współczesnego prawa są na świecie równi i równiejsi.
Staram się, jak tylko mogę omijać tematy śliskie i śmierdzące, takie jak polityka, religia,
przemysł farmaceutyczny, szczepionkarstwo, medycyna jatrogenna, handel organami i dziećmi,
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pedofilia oraz oczywiście temat żydostwa, a które to wywołują burzę w szklance wody oraz
znajdują się na cenzurowanym i prześwietlane są przez różne służby specjalne, zarówno polskie,
jak i zagraniczne, mające na celu wychwytywać wszelkie negatywne treści skierowane pod
adresem danej grupy.
A jednak niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie tych drażliwych tematów z życia, przymykanie oczu na zło rozprzestrzeniające się na świecie, i nie jest możliwe, abym nie potępił
manipulacji, kłamstwa, nieuczciwości czy zbrodni dokonywanych na narodzie polskim, albowiem milczenie ludzi dobrych jest służeniem „diabłu” i jego podstępnym poplecznikom.
Dobrze to ujął w swojej wypowiedzi ks. Jerzy Popieuszko:
Choć żyjemy w czasach, gdy bezustannie chłosta się nas kłamstwem, a glebę domu
ojczystego zatruwa się ziarnem kłamstwa, ateizmu i liberalizmu, musimy podjąć walkę
o prawdę.
Niezależnie od tego, kto wypowiedziałby te słowa, najważniejsza dla ludzkości jest Prawda,
bo tylko w prawdzie można zbudować zdrowe i silne społeczeństwo. Ale Prawda jest tylko
jedna, wszelkie jej wersje to nieprawdy.
A zatem odsłanianie fałszu, odrywanie kłamstwa od Prawdy i odrzucanie post-prawdy jest
obowiązkiem każdego uczciwego człowieka, bez względu na niebezpieczeństwo związane z głoszeniem tej Prawdy.
Blog ten powstał przede wszystkim z myślą o książce Yormūn – Wyklęty Anioł (i przyszłych
książkach), choć ostatecznie stał się miejscem, w którym w wolnej chwili dzielę się z internautami własnymi przemyśleniami, opisywaniem postrzegania rzeczywistości z mojej perspektywy
oraz wypowiedzeniu od czasu do czasu swojego zadowolenia lub dezaprobaty na zaistniałą
sytuację w Polsce i/lub na świecie.
Będąc przeciwnikiem jakichkolwiek podziałów i systemów stworzonych przez ludzkość, nie
popierając żadnych idei, ideologi i -izmów oraz kierując się zasadą „nie czyń drugiemu, co tobie
niemiłe”, podkreślam jeszcze raz, że moje potępiające, negatywne wypowiedzi na dany temat,
nie są skierowane przeciwko jednostkom, osobom prywatnym, konkretnym organizacjom,
rządom czy wybranej narodowości.
Nie służą podburzaniu jednych przeciwko drugim, nie namawiają do nienawiści, ani też nie
narzucają komukolwiek mojego zdania.
Co więcej, przestrzegam przed braniem wszystkiego, co mówię na wiarę. Należy to sobie
dokładnie przemyśleć, zastanowić się nad poruszanym przeze mnie tematem, sprawdzić na
własną rękę i wyciągnąć odpowiednie wnioski.
Ale dlaczego o tym wszystkim piszę? Robię to, ponieważ w świecie bezprawia, w świecie cenzury
i inwigilacji, w świecie, w którym przedstawia się kłamstwo za prawdę, a prawdę za kłamstwo,
w którym manipuluje się społeczeństwem, w którym patriotyzm, ten prawdziwy, płynący
z serca jest uważany za niebezpieczny i wyśmiewany, w którym niepoprawnej politycznie
jednostce grozi niebezpieczeństwo utraty życia lub wolności, kiedy odsłania się publicznie
prawdę lub zbyt mądrze mówi, uważam, że taka spowiedź jest konieczna.
W celu dokładniejszego zrozumienia, co tak naprawdę mam na myśli, zapraszam do zapoznania
się z postem pt. Minister (Nie)Sprawiedliwości, w którym dla przykładu zobaczymy, jak tak
naprawdę funkcjonuje polskie prawo oraz, co grozi ludziom ujawniającym prawdę o urzędnikach
państwowych, dzierżących wysokie stanowiska w państwie.
Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 64/2019

Minister (Nie)Sprawiedliwości
Niedziela, 21 lipca 2019 | Radomir Gelhor

Wpis wyróżniony. Przeniesiony w celu zachowania ciągłości z wcześniejszym.
···
Jakiś czas temu ukazała się książka Leszka Szymowskiego pt. „Nieautoryzowana biografia
Zbigniewa Ziobry” z przedmową Stanisława Michalkiewicza. Na spotkaniu autorskim, autor
zaznajomił czytelników z treścią książki, ale także zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię.
Oświadczył on bowiem, iż z powodu tej biografii był inwigilowany, oskarżony o szantażowanie
głównego bohatera, tj. Z. Ziobry, jak również proponowano autorowi pieniądze za wstrzymanie
ww. publikacji, a nawet groziła mu odsiadka w więzieniu, między innymi za rzekomy handel
narkotykami. Jednym słowem, próbowano nie dopuścić do wydania tej książki.
I właśnie o tym będzie dzisiejszy wpis. Inwigilacja, cenzura, zastraszanie i szantaż – to może
spotkać każdego bez wyjątku, jeśli tylko ośmieli się mówić lub pisać na tematy drażliwe (takie
jak np. polityka, kartele farmaceutyczne, szczepionkarstwo, Żydzi), niewygodne dla jakiejś
grupy lub niepoprawne politycznie.
Chciałbym na wstępie oświadczyć, że dzisiejszy wpis nie służy promocji ww. biografii, gdyż
nie mając jej w rękach, nie zapoznawszy się z nią, nie mogę jej ocenić. Daleki również jestem
od oceny pracy ministra (nie)sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, czy też jego politycznej
działalności w przestrzeni publicznej, ponieważ nie jest on bohaterem mojego wpisu. Chciałem
się tylko posłużyć tym przykładem, aby wskazać nienormalną, groźną, wręcz patologiczną
sytuację, która miała miejsce przed wydaniem tej biografii, o czym opowie sam autor książki,
Leszek Szymowski.
Czy autor mówi prawdę? Wydaje mi się, że nie miał powodów, żeby okłamywać czytelników
i polskie społeczeństwo, a wypowiedź jego traktuję jako formę spowiedzi, zabezpieczenie się
na przyszłość oraz ostrzeżenie tych wszystkich, którzy zechcą poruszyć niebezpieczne, śliskie
tematy w swoich pracach. Nie tylko Leszek Szymowski zrobił to publicznie, robią tak coraz
częściej dziennikarze, pisarze, właściciele czy pracownicy wolnych mediów, a nawet zwykli
obywatele czujący się zagrożeni, występujący przed kamerą i oświadczający swoim widzom:
„Chcę oświadczyć, że jestem zdrowy na ciele i umyśle. Nie mam myśli samobójczych,
nie wybieram się w najbliższym czasie zagranicę. Nie używam narkotyków. . . ” i tak
dalej, i tak dalej. . .
Trudno się w końcu dziwić, skoro to zagrożenie jest realne. Niezależne, wolne media, ludzie
mówiący prawdę są atakowani przez CBA i ABW, napada się na nich, przeszukuje studia,
niszczy sprzęt, szuka kompromitujących materiałów.
U kogo zainstalowano w międzyczasie podsłuch? Komu podłożono „świnię”? Kogo w ten
sposób zastraszono? Komu wyrwano jedyną broń, jaką mieli do walki z terrorem, czyli słowo?
„Nie próbujcie mnie zastraszyć, bo ja się nie boję. Nawet możecie mnie zabić, też się
nie boję. Ktoś musi w tym kraju mieć odwagę powiedzieć, co się dzieje. . . ” – mówi
Marcin Bustowski, ujawniający truciznę w mięsie.
| O truciźnie w mięsie, dodatek do pasz.
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Czy to jeszcze Polska? A może to już Polin albo Nowy Izrael?
Czy nadszedł już czas, żeby przekuć lemiesze na miecze? Czy jeszcze cierpliwie się temu
przyglądać?
Oto krótka, zachęcająca do obejrzenia transkrypcja zamieszczonego poniżej filmu, z moim
skromnym komentarzem na samym końcu.
| Książka „Uwikłany. Nieautoryzowana biografia Zbigniewa Ziobry”.
···
Grzegorz Braun:
— Polskie życie publiczne jest życiem utajonym, ponieważ biorą w nim udział ludzie bez
biografii. Zdawałoby się, że w normalnych, dojrzałych bądź też dojrzewających demokracjach półki księgarskie powinny się uginać od biografii osób w państwie pierwszych,
drugich, a nawet piątych. Nie w post PRL-u.
Tutaj trwa to całe lata, dekady. Najczęściej dopiero po przeniesieniu się „delikwenta” na
tamten świat możemy przeczytać poważną, źródłową, naukową biografię [. . . ] Wojciech
Jaruzelski był wyjątkiem. Doczekał się takich więcej prób biograficznych jeszcze za
życia, ale obóz władzy, czy też grupa trzymająca aktualnie władzę w Warszawie to
są ludzie, którzy do tej pory bywali najczęściej auto narratorami własnych biografii,
i to oni najczęściej uchylali rąbków tajemnicy, oni najczęściej mieli ten luksus, jakim
jest swobodne opowiadanie własnej ścieżki życiowej. Prezentacja, auto prezentacja,
nienarażona na konfrontacje z jakimiś pracami badawczymi, czy też rezultatami pracy
solidnego dziennikarza.
I oto Leszek Szumowski dokonuje spektakularnego wyłomu, w tym może przemilczenia
i przekłamania, daje nam biografię obecnego ministra niesprawiedliwości, który przecież,
warto to przypomnieć, był typowany na dziedzica, następcę, Delfina, tego, który miał
brać schedę po prezesie, premierze, naczelniku. . . To się z różnych przyczyn pewnie
udać nie mogło, być może ta książka przynosi część odpowiedzi na to pytanie. . .
Leszek Szymowski
— Ja się cieszę, że w ogóle mogę z państwem dzisiaj rozmawiać, bo ta książka jest na
rynku od kilku dni, i te dwa tygodnie przed datą, kiedy ona trafiła do empików, były
dla mnie dość trudne. Tutaj taka ciekawostka z życia, z kulisów IV RP, mianowicie
ktoś, nie wiem kto, ale wiele wskazuje, tropy tutaj wskazują do głównego bohatera tej
książki, postanowił wsadzić mnie do kryminału.
Jak to zrobiono? Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęły sprawy, dwie sprawy, po jednej z każdej z tych instytucji dotyczących mojej osoby, których celem było udowodnienie, że szantażuję ministra
sprawiedliwości, żądając od niego półtora miliona złotych za niepublikowanie tej
książki.
Skąd te instytucje wzięły taką informację? Od pewnego, byłego pracownika telewizji
polskiej, pana G., kolegi, który prywatnie jest kolegą małżonki pana Ziobry. Który
poszedł do. . . z taką rewelacją. Nie wiem, skąd on tę rewelację wziął. Po czym pani
Kotecka poszła do jednej i do drugiej służby. Każda z tych służb wszczęła sprawy.
Słuchano moich telefonów z takim zagęszczeniem, aż telefon przerywał mi połączenia,
kiedy dzwoniłem.
Ponieważ ja mam swoje jakieś tam źródła informacji w służbach specjalnych i w polityce,
i to myślę, że całkiem niezłe, to kolega mój zaufany, wieloletni znajomy, wysokiej rangi
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oficer Centralnego Biura Śledczego zadzwonił do mnie, takim kanałem powiedzmy,
którego się nie da podsłuchać, takim tylko naszym. . . Mówi do mnie: „Słuchaj, przyjedź
w to miejsce, co zawsze”. Umówiliśmy się chyba na pierwszą. Ja przyjeżdżam, on
pokazuje mi dokument. Mówi: „Popatrz, przeczytaj sobie”.
To była notatka sporządzona przez oficera Centralnego Biura Śledczego zarządu w Warszawie, z gangsterem, członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, który siedział
w areszcie. I z tej notatki wynikało, że on w zamian za współpracę, za złagodzenie
kary, będzie ujawniał, z kim handlował narkotykami. Wymieniał tam jakieś nazwiska,
pseudonimy głównie ze świata przestępczego, część mi znana, część nie. Ja tak patrzę,
przeczytałem tę notatkę i mówię: „Słuchaj, ale po co mi to dajesz?”. A on mówi: „Teraz
sobie przeczytaj drugą notatkę”.
Druga od pierwszej różniła się tylko jedną rzeczą. Mianowicie w gronie tych osób
znalazło się moje nazwisko. Tych, z którymi handlował. Handlował w nieustalonym
czasie, w nieustalonym miejscu, z nieustalonymi osobami, na szkodę nieustalonych osób.
Zadrżałem wtedy, opisuję to państwu w książce. Ciśnienie to mi chyba skoczyło do
czterystu, no bo jeżeli by ten facet to zeznał na protokół, to już do mnie o szóstej rano
wpadłaby jakieś służby i pewnie poszedłbym siedzieć. A jeśli jeszcze by się okazało, że
znaleziono by drugiego w innym areszcie, który zeznawałby, że rzeczywiście, sam nie
słyszał, ktoś mu mówił, ale nie wiadomo kto, że chciałem pół miliona od pana Ziobry
wyłudzić. . . Mówiąc, niezła sztuka półtorej bańki od pana Ziobry wyłudzić. . . To
pewnie dzisiaj zamiast rozmawiać tutaj z państwem w tak zacnym gronie, siedziałbym
sobie w kryminale pod zarzutami takimi, jakich jest dużo.
Ostatecznie mój kolega, z którym mam relacje bardziej przyjacielskie, niż koleżeńskie
powiedział: „Słuchaj, będę trzymał rękę na pulsie i w razie czego cię ostrzegę”. Mamy
swój sposób komunikowania się. To było jedno z takich zdarzeń.
Drugie to te operacje wszczęte przez CBA i ABW, gdzie po tych zeznaniach, donosach
w zasadzie, pana G. i pani Koteckiej, uruchomiono całą lawinę techniki operacyjnej, czyli
podsłuchy telefoniczne, czyli kontrola korespondencji, kontrola e-maili. Postanowiłem
sprawdzić, czy rzeczywiście jestem podsłuchiwany, jakiś taki dowód na to zdobyć.
Pomyślałem, że pewnej prowokacji dokonam. Zadzwoniłem do mojej siostry i mówię
takim bełkotliwym głosem: „Haneczko, kochanie, muszę ci coś powiedzieć. Jestem
strasznie pijany, wsiadłem do samochodu, nie mogę wytrzymać. Nie wiem, jak dojadę,
bo boję się, że mnie złapią”. Nagadałem takich głupot, chyba przez trzydzieści sekund.
Niecała minuta minęła, a już widzę za sobą radiowóz na kogutach. Zajeżdżają mi
drogę, dwóch sympatycznych panów: „Dzień dobry, zapraszamy, proszę dmuchać”. Ja
dmucham, a tam 0,0. Facet mówi: „Ale jak to, przecież pan jest pijany”. Pytanie, skąd
on to wiedział, skoro widzieliśmy się pierwszy raz.
Równolegle zaczęto mi przysyłać różnych prowokatorów. Jedną agencję piarowską,
która mi wprost złożyła propozycję: „Słuchaj, my ci za odstąpienie od publikacji tej
książki zapłacimy kwotę. . . ”. Tutaj duża kwota padła. „Płatnikiem będzie spółka skarbu
państwa”. Gdybym wierzył w prokuraturę, w sądy, w praworządność, zawiadomiłbym
prokuraturę, bo przecież to jest ewidentne przestępstwo próby defraudacji państwowych
pieniędzy, jako forma przekroczenia uprawnień, no nie wiadomo przez kogo, bo jeszcze
nie zapytałem z grzeczności, z czyjego polecenia ten właściciel agencji piarowskiej, ale
bardzo znanej, do mnie przychodzi.
Wiem od moich znajomych, do których różni ludzie dzwonili i się zgłaszali z potrzebą
wydobycia jakiejś wiedzy na mój temat. Byłem naprawdę bardzo szczęśliwy, jak już
dowiedziałem się od wydawcy mojej książki, pana Krzysztofa Sobieraja, który od lat
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wydaje tylko dwóch autorów. Mnie i Waldemara Łysiaka, że już ta książka trafiła do
księgarń. Dowiedziałem się tego trzy dni temu i mam święty spokój, przynajmniej te
działania jakoś zelżały.
To taka ciekawostka, że jak się dowiedziałem, ale to z pewnych źródeł w swoich służbach,
to w CBA tę operację dotyczącą inwigilacji mnie, prowadził osobiście wiceszef biura,
pan Ocieczek, a w ABW wiceszef agencji, pan Loba, czyli już tak wysoko, że w zasadzie
wyżej już być nie może.
Jak już książka wyszła, wysłałem listy polecone do tych panów z prośbą o zakończenie
tej kontroli operacyjnej, poinformowanie mnie o wynikach. Oni zgodnie z kodeksem
postępowania administracyjnego mają 14 dni na udzielenie mi odpowiedzi. Jestem
bardzo ciekaw, co mi odpowiedzą. Jeszcze nie minęło.
···
☼ Iluzja

Żyjemy w czasach wielkiej mistyfikacji, gdzie wolność, prawo, sprawiedliwość, uczciwość,
honor to puste terminy, gdzie silniejsi, mający więcej władzy i pieniędzy piszą pod publikę
scenariusze, gdzie manipulatorzy, iluminaci systemu kłamstwa kreują społeczeństwu fałszywą
rzeczywistość. Gdzie fałsz nazywa się prawdą, a prawdę zowie się fałszem.
☼ Globalny terroryzmem

Żyjemy w świecie globalnego terroryzmu. Terroryzmu rządowego, partyjnego, korporacyjnego.
To nie hodowcy kóz z karabinami w rękach, z bombami w reklamówkach czy komputerowi
hakerzy są rzeczywistymi terrorystami, lecz ludzie ze świata polityki i biznesu, osobniki
zajmujące wysokie urzędy w państwie, zasiadający w zarządach największych korporacji
i banków. Bez poparcia i funduszy tychże instytucji, terroryzm, ten na dole, ten widoczny, ten,
który nam się pokazuje w mediach, umarłby śmiercią naturalną, albowiem bez pieniędzy nie
kupi się broni, amunicji, bez pomocy wpływowych osób nie przeprowadzi się skomplikowanych,
zaplanowanych na wielką skalę działań.
Handel narkotykami, narządami, kobietami i dziećmi, te przynoszące olbrzymie pieniądze
branże istnieją wyłącznie dzięki tymże politycznym i finansowym mafiom. Trzeba być doprawdy
naiwnym, żeby uwierzyć w bajeczkę o nieuchwytnych przestępcach, być istotą niemyślącą,
żeby nie uzmysłowić sobie, jak wielką przewagę nad bandytami mają państwa jako zbiorowiska
skupiające w sobie służby specjalne porozsiewane po całym świecie, tajne agencje rządowe
i pozarządowe, policję i wojsko wspierane zaawansowaną technologią. Gdyby rzeczywiście
chciano raz na zawsze pozbyć się przestępczości zorganizowanej i uruchomiono tę olbrzymią,
wszechświatową maszynerię przeciwko bandytom, to taka walka potrwałaby zaledwie kilka
miesięcy, bo nie byłoby z kim dłużej walczyć.
Niestety jak pokazuje rzeczywistość, jak ujawniają od czasu do czasu media, nierzadko
w przestępczą działalność zamieszani są ludzie z pierwszych stron gazet. Politycy, biznesmeni,
a nawet armia Stanów Zjednoczonych (przemyt narkotyków, handel kobietami i dziećmi).
Jak wobec tego my, zwykli ludzie, pozbawieni odpowiednich środków i narzędzi do walki
z bandziorami, mamy poradzić sobie z tymi patologiami, skoro swój początek biorą w grupach
sprawujących władzę? Przecież sami na siebie nie będą donosić. Dobrowolnie nie zrezygnują
z kury znoszącej złote jaja.
☼ Straszenie terroryzmem, czyli narzędzie propagandy

Przypatrzmy się światowym rządom. Posłuchajmy wypowiedzi polityków, którzy rozpowiadają
za pomocą mediów, że walczą z terroryzmem, z cyberprzestępczością, a tymczasem za naszymi
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plecami, wdrażają nowoczesne technologie służące inwigilacji, mające na celu kontrolowanie
społeczeństwa, uchwalający ustawy pozwalające w każdej chwili wtargnąć służbom specjalnym do czyjegoś domu, przeszukać go i zatrzymać jego mieszkańców pod pretekstem walki
z terroryzmem.
A więc każdy z nas, najmniej winny, najbardziej uczciwy człowiek z dnia na dzień może zostać
terrorystą lub przestępcą, np. handlarzem narkotyków, tajnym agentem obcych mocarstw,
czy też w przypadku mężczyzn – pedofilem – albo ostatecznie niezrównoważonym psychicznie
człowiekiem, co pozwala „władzy” w świetle prawa odizolować wariata od zdrowego społeczeństwa. A dowody? Każdy dowód można spreparować, a odpowiedniego świadka kupić, czy
to za pieniądze, czy też za obietnicę, np. wcześniejszego wyjścia z więzienia (w przypadku
„świadka”-więźnia).
☼ Stawanie się terrorystą

Aby stać się terrorystą, przestępcą lub wariatem wystarczy być uczciwym człowiekiem i głosić
prawdę, mówić o rzeczach niewygodnych partiom rządzących, a nawet być patriotą z krwi
i kości, a więc bronić słowem lub czynem swojej ojczyzny i swoich ziomków. Są bowiem na
świecie, jak się okazuje, równi i równiejsi, np. narody uprzywilejowane, na które nie można
powiedzieć złego słowa, i te, po których można deptać i pluć na nie. Jeśli należycie do
tych pierwszych to czujcie się bezpiecznie, wszelkie media Wam sprzyjają, a grupy rządzące
są Wam przychylne, jeśli zaś do drugich to jesteście potencjalnymi terrorystami, których
należy obserwować, a kiedy zajdzie taka potrzeba, usunąć w taki czy w inny sposób. Np.
zamknąć w więzieniu, w zakładzie dla obłąkanych, albo upozorować nieszczęśliwy wypadek,
albo ostatecznie pomóc Wam w samobójstwie. . . to zawsze w modzie i, nierzucające na nikogo
podejrzeń.
☼ Elektroniczni judasze

Niewiele jest dziś elektronicznych urządzeń, szczególnie telefonów, komputerów i tabletów,
które nie miałyby wbudowanych modułów lub programów szpiegujących. Włączające się
samoczynnie mikrofony i kamery, archiwizujące nasze dane dyski twarde, furtki w oprogramowaniu służące „rządowym” hakerom do włamań bez naszej wiedzy, to coś tak normalnego,
tak oczywistego, że aż strach pomyśleć, jak mało osób zdaje sobie z tego sprawę. A przecież
chwalą się tym publicznie nawet służby amerykańskie i izraelskie, tłumacząc się oczywiście
walką z terroryzmem, podczas gdy. . .
☼ Gdy inwigilowany jest uczciwy człowiek

Ktoś zapewne powie: „Skoro uczciwy, to przecież nie ma nic do ukrycia”, ale nie oznacza to
jeszcze, że ma coś do pokazania. Coś, czym chciałby się dzielić z podglądaczami. Nie oznacza
to również, że wolno bezkarnie kogokolwiek śledzić, rejestrować jego rozmowy, filmować jego
prywatne życie, zbierać o nim wszelkie dane, które mogą zostać w przyszłości wykorzystane
przeciwko niemu w jakimś nieuczciwym celu. Bo przecież nieuczciwy podglądacz nie może być
uczciwym człowiekiem (organizacją), a zatem wszystkiego można się po nim spodziewać.
Najstraszniejsze jest jednak to, że ludzie zostali już tak bardzo zmanipulowani przez szerzącą się
propagandę wszelkich grup terrorystycznych, że co niektórzy uwierzyli w słuszność inwigilacji
i dobrowolnie zgodzili się oddać część swojej wolności w imię fałszywej idei bezpieczeństwa.
Pozwalają się nawet czipować. Ilu zaczipowanych legalnie i nielegalnie ludzi poddawanych jest
ciągłej kontroli ciała i umysłu? Trudno powiedzieć. Przyszłość pewnie kiedyś poda te cyfry
i świat się o tym dowie, ale wtedy może być już za późno. . .
···
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Ukazany we wpisie przykład dotyczący książki o Zbigniewie Ziobrze, ministrze (nie)sprawiedliwości, ukazuje nam, jak niebezpiecznym zajęciem może być dziennikarstwo czy pisarstwo
w ogóle. Jak groźne mogą być konsekwencje głoszenia prawdy oraz w jaki sposób System się
broni i jakich środków używa, żeby zatuszować niewygodne fakty.
Może byłoby to nieistotne, gdyby działo się to wszystko za oceanem, na obcym kontynencie,
ale te rzeczy dzieją się w Polsce. W kraju, w którym podobno (tak głosi propaganda) ludzie
będący u sterów kierują się patriotyzmem i sprawiedliwością. W kraju, z którego wyszło wielu
wybitnych ludzi. W kraju, który tyle wycierpiał i dla wolności którego umierali w boju nasi
przodkowie. Ciekaw jestem co oni sobie teraz myślą, patrząc gdzieś tam z góry, na zepsucie
moralne polityków, na przekupnych urzędników, na szkodników polskich i całą tę swołocz
klasy rządzącej, wywodzącej się z proletariatu i nierzadko o niepolskich korzeniach?
Ilu z tych tzw. obywateli polskich, zajmujących ważne urzędy w kraju, z ręką na sercu
i publicznie może się pochwalić polskim rodowodem, powiedzieć odważnie jestem Polakiem
z dziada pradziada, a do tego patriotą i prędzej zginę, niż oddam swoją ojczyznę na pastwę
obcych nacji i wrogów Polski.
Sądzę, że takich uczciwych, wręcz bohaterskich i godnych zaufania urzędników państwowych
jest jak na lekarstwo, bo po pierwsze, większość z nich to farbowane lisy podszywające się
pod prawdziwych Polaków, a po drugie. . . „po owocach ich poznacie”. . . A niestety owoce,
które od wielu, wielu lat wydają, są przegniłe i mają posmak piołunu. . .
Bo chore drzewo nigdy, przenigdy nie wyda zdrowych owoców. A z chwastem walczy się za
pomocą kosy, a nie pielęgnuje go i wierzy naiwnie, że pewnego dnia zrodzi rajskie jabłko.
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ZWzBRG nr 1/2017

Proszę, nie zabijaj
Wtorek, 10 października 2017 | Radomir Gelhor

Byłem wczoraj świadkiem pewnej nocnej rozmowy na czacie. Rozmowa zaczęła się niewinnie
od jedzenia chińskich zupek z dodatkiem chemicznych substancji, otarła się o Boga, a skończyła
na zabijaniu i zjadaniu zwierząt.
W rozmowie brał udział weganin i obrońca mięsnych łakoci. Zawsze, gdy słyszę argumentację
ludzi jedzących mięso, traktujących zwierzęta przedmiotowo, przeraża mnie ich niska świadomość, ignorancja, znieczulica na cierpienie niewinnych istot, całkowity brak wrażliwości
i rozdymany do potęgi entej egoizm. Pół biedy, jeśli jest to dla mnie obcy człowiek, lecz kiedy
słyszę tego typu wypowiedzi z ust bliskich sobie osób, czuję jak serce mi krwawi, ogarnia
mnie wielki smutek, a w skrajnych przypadkach dopada mnie złość objawiająca się ostrymi
i prawdę mówiąc, niepotrzebnymi wówczas słowami.
Niestety dzień wcześniej również byłem świadkiem podobnej do wczorajszej rozmowy. Było
to na innym czacie, a uderzyły mnie wypowiedzi jednej z będących tam osób. Nie tylko
wychwalała i propagowała spożywanie mięsa, lecz robiła to w przerażający sposób, kpiąc sobie
z cierpienia mordowanych w obozach koncentracyjnych zwierząt.
Zatem pytam sam siebie i Was czytających te słowa: Kim jest człowiek naigrywający się
z niedoli innych stworzeń i czerpiący z tego jeszcze zadowolenie? I czy jest to jeszcze człowiek?
Czy taka kobieta, taki mężczyzna, nieczuli i pozbawieni miłosierdzia ludzie mogą prawdziwie
kochać? Czy mogą stworzyć prawdziwą rodzinę? Być rodzicami i przekazać prawe wartości
swoim dzieciom? Budować zdrowe społeczeństwo oparte na szacunku, na dobru, na współczuciu,
na miłości? Odpowiedź oczywiście jest banalnie prosta: Nie mogą.
Ponieważ czas nie pozwala mi na rozwinięcie tego tematu, a byłoby doprawdy, o czym pisać,
do wpisu dołączam film Marka Passio pod tytułem: O zjadaniu zwierząt. Warto go obejrzeć,
choćby z samej ciekawości, odrzucając przy tym na czas projekcji własne przekonania, wiarę
i uprzedzenia.
| Mark Passio – O zjadaniu zwierząt

„Nie zabijaj zwierząt, nie zabijaj ich dla jedzenia, jest to takie niepotrzebne;
jest to część tradycji, która mówi, że musisz jeść mięso”
Jiddu Krishnamurti

Komentarz: Yoshiko
Piątek, 10 listopada 2017 o 21:11:56

To i ja coś naskrobię od siebie. 1) Soki żołądkowe mięsożerców są dwudziestokrotnie silniejsze od
ludzkich, po to, żeby pokarm został szybko przetrawiony, wydalony i nie zalegał w jelitach. 2) Jelita
mięsożerców są gładkie. Ułatwia to przesuwanie się niezawierającego błonnika pokarmu. Dzięki temu
się nie psuje. 3) Jelito ludzkie przypomina budową jelito istoty żywiącej się pokarmem roślinnym. Jest
pokarbowane, ma dołki i zakamarki. To właśnie w nich tworzą się złogi. Szczególnie u ludzi jedzących
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mało roślin. Objawem są wzdęcia i zaparcia, ponieważ mięso nie może być wydalone z organizmu.
Zalega w jelitach, gnije i wydziela toksyny. Fuj!

Komentarz: Witold
Piątek, 10 listopada 2017 o 17:15:11

Pan Zbawca, twórca jadł ryby, nie był wegetarianinem – jeden wniosek gonitwa za wiatrem.

–––
Komentarz: Radomir Gelhor
Piątek, 10 listopada 2017 o 20:10:53

Pan Zbawca? Domyślam się, że ma Pan na myśli Chrystusa. Przyjmując, że historia o Jezusie
Chrystusie, Zbawcy Świata, jest prawdziwa, odpowiem w ten sposób. Nie żyjemy w czasach Chrystusa.
Dzielą nas wieki od tamtego czasu, różni kultura i wychowanie. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego,
że Jezus jadał ryby, a nawet mięso, choć jak podają różne źródła dostępne w internecie (sprawdziłem),
unikał go. Tak przecież został wychowany. W takim, a nie w innym środowisku się urodził. Czy można
mieć mu za złe, że nie był wegetarianinem? Wiemy również, że pił dużo wina, za co współcześnie żyjący
ludzie mogliby go posądzić o alkoholizm, a przecież nikt tego nie robi. Nie widzę też powodów, żebyśmy
wracali do czasów Chrystusa i naśladowali go w spożywaniu jedzenia.
Rozwój duchowy człowieka polega na posuwaniu się do przodu, a nie tkwieniu w miejscu lub cofaniu
się. Wegetarianizm czy weganizm oparty na współczuciu dla zabijanych zwierząt, oparty na wrażliwości
(a nie na modzie! nie na zdrowiu! nie na stylu życia!) świadczyć może li tylko o tym, że osoby należące do
obu tych grup są silnie uduchowione i nie chcą brać udziału w tej okrutnej, masowej zbrodni bezlitośnie
mordowanych zwierząt. Zabijanie żywych istot niezależnie od gatunku i formy jest brakiem miłości, czy
nam się to podoba, czy też nie. Tak jak śmierć to śmierć, a zbrodnia to zbrodnia. Nic nie jest w stanie
tego zmienić, choćbyśmy nie wiem, co robili i jak sobie to tłumaczyli.
Muszę niestety też Pana zmartwić, ale samo mięso jest produktem żywnościowym o bardzo ubogich
właściwościach, nie wspominając już o tym, że jest nisko wibrującą, a więc negatywną energią (negatywnie zainicjowaną), niekorzystnie wpływającą na nasze zdrowie. Proces trawienia mięsa w jelitach
jest bardzo długi, skutkiem czego wydzielane są toksyny i gazy oraz zaburzone zostaje środowisko flory
bakteryjnej. Niestrawione resztki pożywienia tworzą wstrętne toksyczne złogi, a trujące substancje
przenikają przez błonę do organizmu. Winne są temu nasze długie jelita. Dlatego u mięsożerców,
w odróżnieniu od nas, są one bardzo krótkie. Oczywiście nikt o tym głośno nie mówi, gdyż chodzi
tu o zyski. Pamiętajmy – przemysł mięsny jest najbardziej dochodową branżą, a tam, gdzie chodzi
o pieniądze, życie zwierząt oraz nasze zdrowie się nie liczy. Być może wrócę do tego tematu obszerniej.
Pozdrawiam i dziękuję za komentarz.
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ZWzBRG nr 2/2017

Był sobie las – historia prawdziwa
Środa, 18 października 2017 | Radomir Gelhor

Miało być jesiennie, kolorowo, lekko i przyjemnie. Z początku rzeczywiście tak było, a później
stało się inaczej i miła wyprawa do lasu skończyła się tym, czym skończyła. . .
☼ Wyprawa do lasu

Wybrałem się w poniedziałek do lasu. Dzień był przepiękny. Błękitem osnute niebo, czyste,
bezchmurne, mimowolnie przykuwało oczy, złote warkocze porannego słońca kładły się pasami
na srebrzystej od rosy trawie, ożywiały wystrojone jesiennymi barwami drzewa, a temperatura
powietrza zdawała się iście być wiosenna. Czy mogłem się powstrzymać, pohamować spragnionego wolności ducha i przywołujący mnie zew natury? Nie byłbym w stanie tego zrobić,
lecz przede wszystkim nie chciałem tego robić. Błyskawicznie się ubrałem, zabrałem plecak
z kilkoma użytecznymi przedmiotami mogącymi się przydać w samotnej wędrówce i pognałem
żwawym krokiem ku znanym sobie miejscom. Ponaglał mnie zgiełk poniedziałkowego miasta,
hałas sunących z wolna samochodów i poganiało przybywające na targ opętane szaleństwem
zakupów mrowie ludzi.
Szybko dotarłem na peryferie, wszedłem na tory wąskotorowej kolejki i idąc szpalerem
mocno zbitych krzewów, poczułem w sobie ciszę, usłyszałem niezagłuszony niczym świergot
ptaków i opadające z szelestem liście. Zwolniłem. Nie musiałem już się śpieszyć. Mogłem
zacząć podziwiać, wciągać przesączone jesiennym zapachem ciepłe powietrze i radować serce
rozpościerającym się widokiem. A było na co patrzeć. Galeria z cienkich drzewek i przytulonych
do siebie gałązek różnorakich krzewów mieniła się w słonecznym świetle żółcią i odcieniami
pomarańczu. Sypały się drobne listki niczym płatki śniegu zimą, wirowały ospale w powietrzu
lub szybkim, jakby nerwowym lotem, śmigały ku ziemi i pokrywały wilgotne od deszczu i rosy
stare torowisko. W plątaninie poskręcanych gałęzi buszowały ptaki, przelatywały nad mą
głową raz z prawej na lewo, raz z lewej na prawą stronę. Wypatrywały z wysoka owadów,
wyłapywały je w locie lub grzebiąc pomiędzy liśćmi, tropiły je na ziemi.
☼ Dzika róża

Niebawem opuściłem to pełne uroku miejsce. Pomiędzy luźno rozsypanymi drzewkami rosnącymi wzdłuż torów ujrzałem po prawej kilka domów skrytych w zielonej gęstwie, po
lewej zaś wielobarwną ścianę mieszanego, liściasto-iglastego lasu. Napromieniowany złotą
tarczą, odcinający się od błękitnego nieba i upstrzony żółcią, pomarańczem i bijącą po
oczach czerwienią, wyglądał przecudnie. Wzruszał swym widokiem, emanował niewidzialną
magią, i jeszcze intensywniej niż wcześniej przyciągał mnie do siebie jakąś magnetyczną siłą.
Uśmiechnąłem się do niego, a on uśmiechnął się do mnie. Przeszedłem kilkanaście kroków
i zatrzymałem przy krzewie dzikiej róży. Na szczytach gałązek odkryłem kilka dojrzałych
owoców. Zerwałem je, wydłubałem ze środka twarde pestki, posiliłem się słodko-kwaśnym
miąższem i podążyłem dalej.
☼ Skarga

Wkrótce dotarłem do polnej drogi przecinającej torowisko, a prowadzącej wprost do lasu.
Przywitały mnie pierwsze skupiska młodych świerków, uderzyła w nozdrza woń leśnego runa
i rozwarły się szeroko ramiona witającego mnie serdecznie lasu.
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— Witaj! Przybywam w pokoju — przywitałem się podobnie, jak robi to jedna z moich
znajomych, po czym wkroczyłem w gęstwę pewnym siebie krokiem.
Otuliła mnie zewsząd cisza, wypełnił bezgraniczny spokój, napięcie tak stale obecne w mieście,
wśród ludzi, bezustannie towarzyszące myślom i cywilizacji, ustąpiło jakby po dotknięciu
czarodziejskiej różdżki. Oddychałem głęboko, wchłaniałem w swe ciało pokłady niewyczerpanej
energii, połykałem z lubością powietrze i zamknąwszy oczy, napawałem ducha enigmatyczną
siłą wypływającą z żyjących tutaj istot. Las chętnie dzieli się bogactwem, daje to, co widoczne
i to, co nie sposób zobaczyć, ale gdy człowiek brutalnie wydziera z niego dobra, grabi bez
pomiarkowania i bezmyślnie niszczy, wtedy cierpi i się skarży. Komu się skarży? Planecie się
skarży, Niebu się skarży, Naturze się skarży. I kiedy stałem z zamkniętymi oczami pośrodku
leśnej alei, wrośnięty niczym drzewo w ziemię, połączony z nią niezliczoną ilością nerwowych
połączeń oplatujących całą kulę ziemską, usłyszałem tę skargę lasu. Poczułem tę boleść
wołającą o pomstę do Nieba i przyprawiającą mnie o dreszcze.
☼ Śladem Jesieni

Zadrżałem mimowolnie, ocknąłem się i ruszyłem w głąb ciemnego lasu, z dziwnym niepokojem,
z jakimś niemiłym przeczuciem, które już niebawem miało okazać się prawdziwe. Las nagle
wydał mi się bardzo cichy, jakby głos wstrzymywał. Ptaki milczały oprócz rozwrzeszczanych
sójek. Darły się wniebogłosy, krzyczały, jakby alarmowały na trwogę, jak gdyby wołały do
mnie:
— Nie idź tam! Niebezpieczeństwo! Nie zbliżaj się do nich!
Nie usłuchałem i poszedłem. Posuwałem się wolnym krokiem i pomimo ostrzeżeń, upajałem
się widokiem spacerującej leśnymi ścieżkami Jesieni. Wszędzie dało się dojrzeć jej ślady,
w każdym miejscu pozostawiła widzialny odcisk stopy i gdzie okiem sięgnąć pomalowała
wszystko swoimi barwami. Uderzyła mnie nieprzebrana ilość grzybów wyglądających spod
liści i ścieżki usłane różnokształtnymi kapeluszami. Ale czy powinienem się temu dziwić skoro
w tym wielkim i pięknym niegdyś lesie, nie ma już prawie zwierząt, które się nimi żywiły.
Rosły więc sobie spokojnie, wyciągały dumnie spod ściółki wielkie głowy i prężyły się bez
cienia strachu o własne życie.
☼ Na pustynnej mogile

Kroków ubywało szybko, ścieżka dobiegła końca i wyszedłem na rozległą połać ziemi. Dawniej to
miejsce porastały bujnie drzewa, w ich cieniu chowały się jelenie i sarny, kryły się przed palącym
słońcem dziki i zające, jeże tupały po zmroku, a wilki ukrywały przed ludzkim wzrokiem.
Teraz to wysuszona kraina. Pustynia pośrodku kurczącego się w zastraszającym tempie
lasu. To zbiorowa mogiła drzew i rosnących tu ongiś krzewów. Pokryta ziemia sterczącymi,
wyschniętymi pniami niby nagrobkami, odstrasza wyglądem, zniechęca i przytłacza. Nie ma tu
życia, uleciało, znikło, rozpłynęło się wraz z konającymi „duszami” zielonych, długowiecznych
istot.
☼ Ludzie kontra drzewa

Ruszam dalej, mijam pustynię bokiem, przebijam się przez cienką gęstwę roślin i nagle. . . Nie
mogę uwierzyć własnym oczom. Wyszedłem na drogę, na której widzę powalone pnie potężnych
sosen i tabliczkę przybitą do cienkiego pala, a na niej widniejący napis, z namalowanym obok
drzewem i postacią ludzką: „Wycinka drzewa. Zakaz wstępu”. Złość mną wstrząsnęła, przelała
się gorącą falą, wystąpiła na obliczu czerwonymi, bojowymi wstęgami, a ciało napięło jak do
walki.
„W dupie mam wasz zakaz!” — prawie krzyknąłem w gniewie i pomaszerowałem wartkim
krokiem w stronę dymu wzbijającego się ponad drzew korony.
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Ten ostatni raz chciałem pożegnać to miejsce, te drzewa, te krzewy, które pamiętam od
dzieciństwa i które dodawały mi przez tyle lat energii. Wkrótce to wszystko zniknie, zamieni
się w pustynię. A może dla pieniędzy zbudują tu kolejny hipermarket otoczony bezdusznym
kamieniem i betonem? Rozmyślając, szedłem zrytą kołami ciężkich pojazdów i maszyn drogą.
Minąłem ulubione dawniej miejsce saren. Przychodziły tu skubać listki z młodych pędów,
podgryzać smaczne pączki kwiatów i chronić się w zaroślach. Przychodziłem tu, jak i one.
Chowałem się, podglądałem je i napawałem oczy ich widokiem. Teraz, jak widzę, nie ma tu
nawet krzaków. Puste i okropne miejsce. Błotne grzęzawisko.
Po lewej już ich widzę. „drwali” w pomarańczowych, odblaskowych kamizelkach. Zrobili sobie
przerwę przy ognisku. Kilku z nich mnie widzi, obserwują, jak podchodzę. Również im się
przyglądam, z ciężkim sercem omiatam wzrokiem powalone piłami zielone giganty, mijam
bez słowa zdumionych robotników i podążam dalej. Nikt mnie nie zaczepił, nikt do mnie
nie przemówił, nikt mi nie przeszkodził. Może zahipnotyzował ich mój widok, może widzieli
mą rozgniewaną minę, a może zmyliło ich moje wojskowe moro. Tak czy siak, przedostałem
się do ostatniej gęstwy, przylegającej do płynącej spokojnym nurtem rzeki. Znów ogarnął
mnie spokój, ale nie będzie on tak wielki, jak wcześniej. Zanieczyszczony umysł widokiem
plądrujących zieloną krainę ludzi prześladował mnie będzie jeszcze długo i nie dawał spokoju.
☼ W oazie ciszy i lament kruków

Docieram wkrótce do miejsca, gdzie rzeka wdziera się w głąb lądu, podtapia krzewy, porywa
mech i porosty, rozlewa się wokół i tworzy płytkie grzęzawisko. Postanawiam pozostać tu
dłużej. Wchodzę na drewniany pomost, opieram się o wysoką balustradę i spoglądam bagnisku
w oczy. W czystej, przeźroczystej wodzie widać drobne ryby, kaczki pływają tu latem, a żaby
obsiadają dryfujące gałęzie i grzeją się na słońcu. Pośrodku grzęzawiska, bliżej koryta rzeki,
rosną podtopione chude drzewa, toczą niemą walkę o przetrwanie, rzucają swe odbicia na
gładkie lustro wody, granatowe od błękitu nieba i skrzące się gwiazdami od promyków słońca.
Od czasu do czasu grzęzawisko ożywa, pomrukuje basem, wyrzuca z głębi mulistego dna
gazowe pęcherzyki. Bąbelki pykają, wyskakują gwałtownie na powierzchnię i pękają. Czasem
atakują rojem, jakby ławica ryb się z nagła poruszyła, albo kto piaskiem w wodę sypnął.
Zauroczony podziwiam sercem, pochłaniam wzrokiem, pożeram każdym zmysłem. Z wody
obserwują mnie wielkie kępy sztywnej trawy i samotna żaba, a z powietrza cztery okazałe
kruki. Krążą nad okolicą i smętnie zawodzą. Przerażone są widokiem grabieżców, drapieżnych
istot ludzkich, które dla pieniędzy, dla zysku, z chciwości, plądrują ich siedziby, zabijają życie,
niszczą im gniazda i skazują na banicję. Tak, moje ukochane czarne kruki, czas wam stąd
odlecieć. Zapomnieć o tym strzępku zielonego lasu i rodzinnym domu. Odfrunąć jak najdalej,
opuścić polską ziemię, bo ten lud już was nie kocha.
☼ Pożegnanie

Opuszczam tę spokojną przystań z gnębiącą mnie myślą: Czy jak wrócę tu latem, miejsce
to istnieć będzie? A nawet jeśli tak, to jak długo? Na wszelki wypadek żegnam bagnisko,
dziękując mu za chwilę wzruszeń. Błogosławię drzewa, po których dawniej hasały z radością
rude wiewiórzyce1 . Składam im ukłon i podziękowanie za siłę, którą mnie obdarowały i energię
napełniającą me serce. Żegnajcie Dęby i Buki, smukłe Topole i posiwiałe Brzozy. Żegnaj
Modrzewiu, Olcho, Jesionie; żegnajcie Świerki i Sosny. Żegnaj i Ty Grabie, i Ty Klonie,
i Ciebie też żegnam obwieszona czerwonymi koralami Kalino. Żegnajcie mali i duzi przyjaciele.
Radem był wielce, iż mogłem was poznać. . .

1

Wiewiórzyca daw. gw. – wiewiórka.
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☼ Nad brzegiem rzeki

Idę wzdłuż rzeki, zielonym szlakiem. Spokojna dotąd woda przyśpiesza, rwie i głośnym szumem
ostrzega wędrowców przed topielą. Tu woda się kotłuje, pieni i groźnie wzburza, bryzga ponad
głazy i kamienie, podmywa strome brzegi i przewala ciężkie drzewa. A wszystko przez to, że
koryto rzeki nagle się zwęża i na domiar opada dość znacznie. Jest to miejsce dość niebezpieczne.
Osuwające brzegi mogą być zdradliwe, a chęć spojrzenia w kipiel z góry zakończyć się może
nieszczęściem. Przychodzę tu czasem latem, po oderwanych fragmentach brzegu schodzę ze
stromizny, siadam nad wodą, zanurzam ręce lub moczę stopy. Kąpiel w szumie rzeki działa
kojąco na umysł, częstotliwość dźwięków generowanych przez wodę regeneruje zmęczone
cywilizacją ciało, energia zaś pobudza do życia ducha.
☼ Srebrzysto-łuski przyjaciel

Wznawiam wędrówkę, pozostawiając za sobą kłębowisko spienionej wody. Szum ustaje wkrótce, nurt ponownie staje się leniwy, a ja odkrywam niewielką polankę skąpaną w słońcu tak
uroczą, że nie mogę się powstrzymać i muszę, choćby na chwilę na niej spocząć. Siadam
na przewalonym palu, który dawniej był podporą siatki ochraniającą młode drzewka przed
sarnami, i głęboko wdycham zapach mokrej ściółki, rosnących wokół grzybów, wiecznie
zielonych krzewów i opadających liści. Cisza mnie wypełnia, ciało samoistnie czerpie energie ze
słońca i ziemi, ciepło odpręża, uspokaja i usypia. Poddaję się tej chwili błogostanu, zapadam
w lekkie odrętwienie i wtedy. . .
Czuję zbliżającą się istotę. Coś podchodzi bezszelestnie z mojej lewej strony i przystaje obok nogi. Otwieram wolno
oczy, zerkam na stopę, i już go widzę. Z uniesioną nieco
głową ozdobioną żółtopomarańczowymi sierpikami smakuje
rozwidlonym językiem powietrze i bacznie obserwuje leśny
krajobraz. Jest piękny, wyrośnięty i dawno takiego okazu
nie widziałem. Ma ponad półtora metra długości, srebrzystą
grubą łuskę i kiedy tak nieruchomo leży na miękkim poszyciu, odbijając od swej powierzchni promyki słońca, sprawia
wrażenie miecza, z kolorową rękojeścią w kształcie głowy
węża, bez jelca co prawda, za to z ostro zakończonym sztychem. Nie trudno odgadnąć, iż
moim niespodziewanym gościem jest zaskroniec.
Jakże się cieszę jego obecnością. Szczególnie teraz, kiedy nie ma już zwierząt w lesie. Siedzimy
sobie obaj, wyprężamy się do słońca; on czujny i przygotowany do ucieczki, ja szczęśliwy
i niemogący nasycić się jego widokiem. Czas płynie i odlicza minuty i godziny, ale cóż one znaczą,
skoro czas tak naprawdę nie istnieje. Aż przyszła ta chwila, kiedy słońce schowało swe oblicze
za zielonym parawanem wysokich sosen. Cień osnuł skrawek polany, gdzie odpoczywaliśmy
sobie.
— Bywaj, mój srebrzysto-łuski przyjacielu — pożegnałem węża.
Nieśpiesznie popełzł w stronę niskich świerków, a ja udałem się w powrotną drogę, obierając
jednak inną, niż tę, którą tu przyszedłem.
☼ Niespodziewany koniec

Przerywam tę krótką opowieść, bo serce zbyt mocno mi krwawi, aby wyrazić rozpacz, jaką
sprawił mi widok rzezi dokonanej na drzewach, a i słowa, których musiałbym użyć przeciwko
nierozumnym istotom ludzkim, z całą pewnością nie należałby do zbyt przyjemnych.
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☼ Epilog

Polska była kiedyś jedną wielką puszczą. Sławianie w niej mieszkający kochali naturę, oddawali
hołd przyrodzie, szanowali ją i pomimo iż drewno stanowiło w dawnych czasach główny budulec,
przez swą mądrą postawę nie dozwolili, żeby stało się to, co w innych europejskich krajach. Nie
dopuścili się gwałtu na przyrodzie. Od najwcześniejszych wieków zazdroszczono nam bogactwa
fauny i flory. Zazdrośnie spoglądano na różnorodność roślin i liczebność zwierząt. I można
by rzec, że była to nasza duma, którąśmy jak widać utracili, zadowalając się krótkotrwałym
zyskiem, sprzedając ją dla pieniędzy.
Nasze lasy przeżyły trudne wieki średniowiecza, oparły się rozbiorom i grabieżcom z obcych
mocarstw. Przetrwały dzielnie wiele wojen, a jednak. . . A jednak w czasach pokoju, w czasie
dobrobytu, w czasach tak zwanych: cywilizowanych ludzi, sami Polacy, nie-Polacy dopuszczają
się tej okropnej zbrodni.
Śmiać mi się chcę, kiedy słyszę naiwnie tłumaczących się polityków i ludzi odpowiedzialnych
za lasy w tym kraju, gdyż jak twierdzą, robią to dla dobra przyrody, choć przyroda nie
potrzebuje ludzkiej interwencji, żeby kwitła. To człowiek jest jedyną istotą na ziemi, która
staje na jej drodze i hamuje rozwój. Prawda jest tylko jedna. A ona jest lub jej nie ma:
Lasy wyrąbuje się wyłącznie dla pieniędzy! Dzikie zwierzęta wybija się wyłącznie dla zysku! Z łakomstwa, z chciwości! Z niemającej końca ludzkiej pazerności!
Z braku poszanowania przyrody! Z braku serca i wrażliwości! Dla własnego widzimisię i ego!
Aby ktoś nie powiedział, że wyssałem sobie to z palca, oto fragment z Wikipedii:
We wnioskach pokontrolnych z 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na znaczny
wzrost produkcji drewna przez LP, która przekłada się głównie na wzrost wynagrodzeń (o 29% od 2010 roku) oraz wzrost wydatków na nieruchomości, przy niewielkim
udziale wydatków na ochronę lasów i ochronę przyrody oraz licznych wydatkach
pozostających bez związku z główną misją PGL LP, jak na przykład rozbudowa
ośrodków wypoczynkowych, sal konferencyjnych itd.
Lasy państwowe nie należą do rządu i uprzywilejowanej grupki rządzących ludzi. Państwo
tworzą obywatele. Bez obywateli nie ma państwa, a zatem, lasy są wspólnym, naszym dobrem.
Ten, kto przykłada rękę do tego wstrętnego, złodziejskiego procederu, jest zdrajcą. Zdrajcą
Polaków, zdrajcą sławiańskiej ziemi, zdrajcą Polski.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 3/2017

W klatce przeszłości
Sobota, 4 listopada 2017 | Yoshiko

Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że większość z nas wierzy, iż ma rację? Że to właśnie „ ja”
wiem najlepiej, że to „ ja” nigdy się nie mylę, że „ ja” jestem mądrzejsza, mądrzejszy od
innych?
Nieważne, z jakiego kraju lub środowiska pochodzimy, w jakim wieku jesteśmy, jakie zdobyliśmy
wykształcenie lub nie mamy go wcale, to właśnie to „ ja” wie najlepiej, i to „ ja” jest tak mocno
w nas wrośnięte, że niezwykle trudno ugiąć mu się i przyznać komuś rację. Tymczasem jest
nas ponad siedem miliardów na świecie. Siedem miliardów ludzi wierzących w nieomylność
swoich poglądów. Siedem miliardów przekonań i tyleż samo prawd zakodowanych w ludzkich
umysłach.
Kto więc ma rację? Komu przyznać palmę pierwszeństwa i której istocie ludzkiej zawierzyć?
A jeśli nikt z tych siedmiu miliardów ludzi nie ma racji? Bo czym jest człowiek i myśl jego?
Czy przypadkiem nie jest tylko wielkim zbiornikiem wypełnionym po brzegi uprzedzeniami,
nabytymi przez lata poglądami, wiarą i nauką? Czy nie jest odbiciem przeszłości? Niewolnikiem
skostniałej, starożytnej tradycji? Magazynem zwyczajów opartych na przesądach i dogmatach?
Jeśli przyjrzymy się istocie ludzkiej nieco dłużej, wtedy odkryjemy, że oto wcale nie jesteśmy
wyjątkowi. Nawet nie jesteśmy sobą. Jesteśmy naszymi ojcami i matkami, dziadkami i babkami.
Nauczycielami wszelkiej maści, którzy wprogramowali nam pewne idee i wartości. Pewne
wzorce postrzegania rzeczywistości i zachowania, i którzy wymagają od nas, abyśmy te same
programy zaszczepiali naszym dzieciom, blokując ich kreacyjność i postęp duchowy.
Tak zwana – nasza wiedza – wcale nie jest nasza. To wiedza ludzi żyjących przed nami.
Zgromadzona przez pokolenia i przyjmowana przez nas bez zastrzeżeń, bez wątpliwości
w prawdziwość tych nauk, prawdę mówiąc, bezmyślnie. A jednak ileż to razy w historii
świata okazywało się, że głoszone nauki były błędne. Że miliony, jak nie miliardy osób zostało
oszukanych przez naukę, a prawdy w nich zawarte straciły nagle ważność. Takich przykładów
wystarczająco jest dużo, żeby myślącemu człowiekowi, żyjącemu świadomie, dać dowody na
to, że nic nie jest absolutnie pewne i że wiara w nieomylność nauki jest złudna.
Nauka nasza oparta jest w dużej mierze na domysłach i spekulacjach. Ograniczeni wiedzą
i niewystarczającym poziomem technologicznym, nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy dowieść.
Pozostaje nam tylko wiara. Czym jednak jest wiara? I dlaczego mielibyśmy na wiarę w cokolwiek wierzyć? Najlepsza, najbardziej prawdopodobna teoria świata pozostaje wciąż teorią. Jest
to twór na poziomie myśli. Nie należy do rzeczywistego świata. Jest nieprawdziwy i chwytanie
się tej myśli jest zgubne nie tylko dla jednostki, lecz wyrządza krzywdę całemu społeczeństwu.
Taką teorią jest na przykład teoria ewolucji Darwina. Dziś naukowcy podważają ją i udowadniają, że jest nieprawdziwa, a jednak wciąż funkcjonuje. Nie tylko przeciwnicy Darwina żyjący
w jego czasach wątpili w prawdziwość tej teorii, ale nawet sam Darwin w nią powątpiewał, nie
mając wystarczających dowodów na swą obronę. Mimo wszystko antropolodzy z entuzjazmem
przyjęli nową naukę i przez kolejne lata mieszano ludziom w głowach, jakoby pochodzili od
małp, pozbywając przy okazji człowieka duchowej cząstki jego istnienia.
Tym oto sposobem uwierzyliśmy w fałszywą teorię i nazwaliśmy to prawdą. Prawdą, na której
oparliśmy naukę o człowieku. Czym jednak jest nauka zbudowana na fałszywej prawdzie? Czy
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można nazywać ją jeszcze nauką? Dlaczego mielibyśmy wierzyć w prawdziwość pozostałych
nauk, które również mogą okazać się fałszywe? Dlaczego wierzymy, że podstawy logiki są
niewzruszalne i skąd mamy pewność, że dogmaty matematyczne nie zostały wyssane z palca?
Warto o tym pomyśleć, zanim wydamy na dany temat własny osąd. Pamiętajmy, że w to,
co dziś tak mocno wierzymy, bronimy zębami i pazurami, jutro może okazać się nieprawdą.
Dotyczy to nauki i wiedzy, ale i naszej wiary, przekonań i dogmatów. Wszystkie one oparte
są na przekazach. Przekazy nie są naszymi osobistymi doświadczeniami. Nie mogą wobec
tego być traktowane jako absolutny pewnik i wzorzec do bezmyślnego naśladowania. Jak ktoś
powiedział: „Myślenie nie boli”. Miejmy odwagę myśleć i zadawać niewygodne pytania, jak
robił to słynny Thomas Edison.
Czy wiecie, że wyrzucono go ze szkoły podstawowej, ponieważ zdaniem nauczycieli: „zadawał za
dużo pytań”? A jednak brak wykształcenia nie przeszkodził mu zostać jednym z największych
wynalazców i przedsiębiorców. Wyłonił nam się przy okazji jeszcze jeden niepodważalny dowód.
Tytuł przed nazwiskiem, absolutnie nic nie znaczy. Można mieć furę tytułów i dyplomów,
a jednocześnie zmywać garnki na zachodzie lub pracować przy kopaniu rowów. Wielkość
człowieka ocenić można tylko po jego czynach, a nie tytule i zajmowanym stanowisku.
A teraz pytanie dla myślących: W której sytuacji świat bardziej ucierpi? Kiedy zabraknie na
świecie celebrytów czy śmieciarzy (ludzi zajmujących się wywozem śmieci, sprzątaniem – dop.
Radomir Gelhor)?
Żeby poznać nowe, nieznane, trzeba porzucić stare. Umysł zamknięty, zakorzeniony w przeszłości jest statyczny, niezmienny, jest leniwy i niezainteresowany poznawaniem Rzeczywistości
takiej, jakiej jest, ponieważ wytworzył sobie na podstawie zgromadzonych wcześniej informacji
własną, fałszywą Rzeczywistość, odpowiadającą mu w danej chwili.
Miejmy świadomość tego, że kiedy spotykamy drugiego człowieka, spoglądamy na niego poprzez
pryzmat naszych uprzedzeń i przekonań, że Rzeczywistość, którą obserwujemy, zniekształcona
jest naszym ograniczonym umysłem, i dopóki nie odetniemy się od przeszłości, niczego nowego
nie jesteśmy w stanie się nauczyć.
Arystoteles powiedział bardzo mądre słowa: „Cechą uczonego umysłu jest zdolność do rozważania myśli bez jej przyjmowania”.

Yoshiko
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ZWzBRG nr 4/2017

Aura dla odszczepieńców
Wtorek, 14 listopada 2017 | Yoshiko

Wpadł mi dzisiaj w ręce artykuł z 2005 roku zamieszczony w jednym z numerów specjalnych
pewnej gazety, której nazwy nie podam, pod tytułem: „Zmiana aury wokół aury”.
Zaczyna się tymi oto słowami:
Aura to dostrzegana przez niektórych ludzi kolorowa otoczka wokół osób i przedmiotów.
Właśnie odkryto jej prawdziwe źródło.
Artykuł jak artykuł. Tym razem jednak autorka tekstu, powołując się na doświadczenia
prowadzone przez dr Jamiego Warda z University Collage London, próbuje wmówić nam, że
widzenie aury to wynik zaburzenia zwanego synestezją, a ludzie „zarażeni” tym dziwactwem
są odszczepieńcami (sic). Przeszłabym obok tego tekstu obojętnie, ale wkurzyła mnie przemądrzała autorka, która zdaje się, pozjadała wszystkie rozumy świata, a o aurze wie tyle, co
morska gąbka o mechanice kwantowej. Każdy może mieć swoje zdanie, ale robić z normalnych
ludzi idiotów na łamach gazety to nawet jak dla mnie za duże przeżycie. Jakby nie patrzeć –
znalazłam się w kręgu tych odszczepieńców. A ponieważ, jak dowodzą przeprowadzone badania
na University Collage London, jestem niezupełnie normalna, mogę sobie pozwolić na nieco
ekstrawagancki styl swoich wypowiedzi.
☼ Let’s go!

Czytamy: Widzenia aury nie można się nauczyć na „kursach widzenia aury” ani na
własną rękę.

Otóż można. Można się tego samodzielnie nauczyć i nie jest to aż tak skomplikowane. Tyle że
nie wszyscy osiągną jednakowy poziom. Można również po pewnym czasie zapomnieć, jak to
się robi.
Czytamy: Wyłączając oszołomów i oszustów, są tacy, którzy naprawdę widzą aurę.
Jednak widzą ją z zupełnie innego powodu niż podawany przez ulubioną literaturę
miłośników wahadełek i „pierścieni Atlantów”. Źródłem kolorów nie jest osoba, wokół
której obserwowana jest aura, ale mózg obserwującego.
A to odkrycie! Prawdziwa sensacja! Zacznijmy od tego, że wszystko, co widzimy, przetwarzane
jest przez mózg. Aura również. To, w jaki sposób odbieramy obrazy i kolory, zależy właśnie
od tego narządu. Przyjmuje się, że barwa jest postrzegana dzięki komórkom światłoczułym
w siatkówce oka, zwanymi pręcikami i czopkami i że mamy ograniczoną możliwość postrzegania
barw. A jednak nie istnieją żadne normy wyznaczające na sztywno granice fizjologiczne
ludzkiego wzroku. Żaden naukowiec nie jest w stanie udowodnić, że nie ma ludzi widzących
kolory spoza umownie przyjętego zakresu widzenia. Ludzie to nie automaty. Bodźce wzrokowe,
słuchowe, węchowe, smakowe i czuciowe, odbierane są z otoczenia i przetwarzane przez mózg
dla każdej istoty indywidualnie. Nie ma dwóch identycznie tak samo reagujących na konkretny
bodziec osób.
Czytamy: Synestezja (po grecku „połączenie zmysłów”) to powiązanie części mózgu
odpowiedzialnych za odbieranie odrębnych informacji [. . . ] Ludzie, u których zachodzi
takie współdziałanie, odbierają dźwięki również jako kolory.
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Och! Byłoby cudownie! Wyobraźcie sobie grającą muzykę, która rozbrzmiewa w naszych
oczach wielobarwnym światłem. Idziemy na dyskotekę, gra muzyka, nasz chłopak wywija na
parkiecie tańce-połamańce, a wokół niego szaleje aura tętniąca tęczowymi barwami. Już sobie
wyobrażam, co ja bym mu zrobiła, gdybym go dorwała w takim stanie. Niestety pomimo
pewnych zdolności, nie potrafię tego. A szkoda.
Czytamy: U ludzi widzących aurę podczas odbierania sygnałów wzrokowych dochodzi do
dodatkowego pobudzenia części mózgu odpowiedzialnego za emocje.
Co jest w tym nienormalnego? Zachód słońca lub górski widok też pobudza emocje i potrafi
wzruszyć do łez, a co dopiero świat pomalowany aurowymi farbkami.
Czytamy: Doświadczenia ujawniły, że kolor aury zależy od nastawienia do oglądanego
obiektu. Widzenie w jasnych barwach oznacza stosunek pozytywny, w burych: negatywny.
Taką bzdurę ciężko przełknąć, jeśli ma się odnosić do osób widzących aurę. Przychodzą do
mnie znajomi i widzę ich zmieniające się aury. Barwy są w ciągłym ruchu. I na pewno nie ma
to nic wspólnego z moim nastrojem emocjonalnym do tych osób. Swoją drogą, co to były za
doświadczenia i kto był królikiem doświadczalnym? Ile osób brało udział w doświadczeniu?
Niestety autorka nic a nic nie wspomina na ten temat.
Czytamy: Przyjaciel i ulubiony miś zyskują czystą aurę, a „ciemne typy” mają za swoje.
Aura misia? Miała na myśli pluszaka? I co to za „ciemne typy”?
Czytamy: Z koloru aury nie wynika więc nic ponadto, co czuje osoba z synestezją do
tego, na kogo lub na co patrzy. Takie widzenie nie wymaga skupienia ani uduchowienia
i dzieje się niezależnie od woli.
Pytanie do pierwszego zdania: czy można nazwać aurą kolorową otoczkę widzianą przez osobę
z synestezją? Coś się autorce pomyliło. Dalszy jej wywód to mowa-trawa.
Czytamy: Takie zdolności nie można pobudzić ani wyćwiczyć. Treningi, medytacje,
rozwój duchowy,wszystko psu na budę bez barwnej otoczki.
I co Wy na tak inteligentną i jakże naukową wypowiedź?
Czytamy: Ludzie z synestezją są odszczepieńcami od głównego nurtu ewolucji mózgu,
który poszedł w kierunku oddzielenia funkcji.
Oho! Za chwilę się okaże, że osoby z synestezją to odrębny gatunek, skoro ich mózgi wyewoluowały w inną stronę. Miejmy tylko nadzieję, że z tego powodu nie dojdzie do prześladowań.
A swoją drogą, dlaczego niektóre źródła uważają synestezję za chorobę? Szczególnie psychiczną.
A może jest na odwrót, i to my jesteśmy upośledzeni?
Dalsza część artykułu przytacza różne przykłady synestezji, dlatego daruję sobie. Zacytuję
tylko zakończenie:
Czytamy: Widzący aurę wcale nie widzą, a więc i więcej nie wiedzą. Jak dotąd, jedynym
znanym sposobem wywołania (na krótko) synestezji u osób nią niedotkniętych, jest
zażycie środka halucynogennego. Ludzie produkujący „filtry do aury” będą więc
musieli przestawić się na przykład na filtry do wody. . .
Ciekawa jestem, co zażyła autorka, kiedy przystąpiła do pisania tego artykułu? Bo chyba na
trzeźwo tego nie robiła?
Jednostronność i ignorancja autorki tekstu mnie przeraziła. Autorka najwidoczniej pod wpływem jakiejś publikacji i odkryciu synestezji postanowiła nagle uświadomić osoby prawdziwie
wiedzące aurę, że są odszczepieńcami. Szkoda, że tak mało wie zarówno na temat aury
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i synestezji. Na pewno dostrzegłaby pomiędzy nimi ogromne różnice. Ale cóż. Jak widać pisać
każdy może, nawet jeśli nie ma pojęcia, o czym tak naprawdę pisze.

Pozdrawiam wszystkie osoby widzące aury i te z synestezją

Yoshiko
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ZWzBRG nr 5/2017

Bo tego się nie da zrobić
Czwartek, 16 listopada 2017 | Radomir Gelhor

Ile to razy słyszymy takie wymówki: Tego się nie da zrobić (zmienić). To jest niewykonalne.
Tak już jest. Tak musi być. Takie jest życie. Świata (ludzi) nie zmienisz. Nic na to się nie
poradzi. Co ma być, to będzie. Nie dam rady. Nie potrafię. Nie umiem. Nie czuję się na siłach.
To mnie przerasta. Nie mam czasu.
Czy możliwy byłby postęp człowieka, gdyby ludzie żyjący przed nami myśleli takimi kategoriami? Czy moglibyśmy się rozwijać i tworzyć nowe technologie, wydzierać tajemnicę
naturze i poznawać prawa fizyki, matematyki lub chemii? Dlaczego tak często nachodzą nas
zwątpienia? Dlaczego tak szybko się poddajemy? Czy naprawdę wynika to z naszej niemocy?
Z braku czasu, wiedzy lub umiejętności? A może jesteśmy zbyt leniwi? Nieskorzy do wysiłku
i działania. Może boimy się wyzwania, wychylenia się z tłumu? Zlęknieni jesteśmy wzięciem
odpowiedzialności za słowa, myśli i uczynki. Czy nie dlatego zdajemy się na innych? Czy nie
dlatego jesteśmy bierni, bo tak nam wygodniej, bezpieczniej, i nie rzucamy się w oczy? Czy
taką postawą cokolwiek i kiedykolwiek można zmienić?

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 6/2017

Nieuczciwość i kłamstwo
Wtorek, 21 listopada 2017 | Radomir Gelhor

Nieustannie spotykam się z ludzką nieuczciwością i kłamstwem. Kłamstwo jest tak naturalnym
zjawiskiem w dzisiejszym świecie, że zastanawia mnie czasem, jakby to było, gdyby tak
nagle, z dnia na dzień odebrać możliwość kłamania ludziom goniącym za władzą, pieniędzmi,
łaszącym się do sukcesów i przywilejów, dążącym po trupach do sławy? Gdzie skończyłyby te
osoby bez swoich „małych kłamstewek”? Czy uczciwą drogą doszłyby do wyznaczonych sobie
celów? Osobiście bardzo w to wątpię, a nawet jestem przekonany, że pozbawione tej jedynej
broni, to jest nieuczciwości i kłamstwa, daleko by nie zaszły.
Niestety coraz więcej ludzi kłamie. Nawet jeśli jest to niepotrzebne. Dawniej nieuczciwość
i kłamstwo było czymś ohydnym, odstraszającym, i piętnowano je na różne sposoby. Dziś
kłamie się z uśmiechem na ustach i patrząc śmiało rozmówcy w oczy. Tymczasem większość
ludzi nie potrafi kłamać. Narzuca się pytanie – Co się właściwie stało, że tak wiele osób kłamie,
i tak mało jednocześnie widzi w tym coś upokarzającego?
Postanowiłem dołączyć do tego wpisu krótki fragment z książki „Jedyna Rewolucja – Jiddu
Krishnamurti” przygotowanej przez Mary Lutyens. Znajdują się w niej zapiski, jakie J.Krishnamurti sporządził pod koniec lat sześćdziesiątych w Indiach, Kalifornii i Europie. Wybrany
wyimek dotyczyć będzie nieuczciwości.
Kobieta:
— Dlaczego nie potrafię być uczciwa? — zapytała. — Jestem, naturalnie, nieuczciwa. Nie
chcę tego, ale tak mi to jakoś wychodzi. Mówię co innego, niż myślę. Nie chodzi mi o grzeczną
rozmowę o niczym – wtedy wiadomo, że mówi się po prostu po to, by mówić. Ale również
wtedy, gdy jestem poważna, przyłapuję się na tym, iż mówię i czynię rzeczy absurdalnie
obłudne. Zauważyłam to również u swego męża. Mówi jedno, a robi coś zupełnie innego.
Obiecuje, ale doskonale wiadomo, że choć coś mówi, wcale nie ma zamiaru dotrzymać słowa,
a gdy zwraca się mu na to uwagę, irytuje się, a czasem bardzo się gniewa. Oboje wiemy,
iż jesteśmy w tak wielu sprawach nieuczciwi. Pewnego dnia obiecał coś komuś, kogo darzy
szacunkiem, i ów człowiek wyszedł, zaufawszy mojemu mężowi. On jednak nie dotrzymał
słowa, po czym znalazł wymówkę, by dowieść, że miał rację, a ów ktoś się mylił. Zna pan
tę grę, w którą gramy ze sobą i z innymi, stanowi ona część naszej struktury społecznej
i wzajemnych więzi. Czasem osiąga ona stadium, w którym zaczyna budzić głęboki niepokój
i odrazę. Ja właśnie w takim stanie się znalazłam. Bardzo się niepokoję, nie tylko o swego
męża, ale o siebie i o tych wszystkich ludzi, którzy mówią jedno, czynią drugie, a myślą jeszcze
coś innego. Polityk składa obietnice, a dokładnie wiadomo, ile są one warte. Obiecuje raj na
ziemi, a jasne jest, że stworzy tu piekło, po czym obwini za to czynniki od niego niezależne.
Dlaczego ludzie są z gruntu nieuczciwi?
Krishnamurti:
— Co znaczy uczciwość? Czy jest ona możliwa – czy możliwy jest jasny wgląd, widzenie
rzeczy takimi, jakie są – kiedy kierujemy się zasadą, ideałem, czcigodną formułą? Czy można
być szczerym wśród zamętu? Czy może istnieć piękno, gdy posługujemy się wzorcem tego,
co piękne lub sprawiedliwe? Jeśli trwa podział między tym, co jest, a tym, co być powinno,
to czy możliwa jest uczciwość, czy tylko wzniosła i szacowna nieuczciwość? Wychowano nas
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pomiędzy jednym a drugim – pomiędzy tym, co faktycznie jest, a tym, co być może. W tej luce
– w czasoprzestrzennym interwale – mieści się cala nasza edukacja, nasza moralność, nasza
walka. Przyglądamy się z roztargnieniem to jednemu, to drugiemu, patrząc z lękiem i patrząc
z nadzieją. A czy w tym stanie, który społeczeństwo nazywa wykształceniem, możliwa jest
uczciwość, szczerość? Kiedy stwierdzamy, że jesteśmy nieuczciwi, w istocie chodzi nam o to,
iż porównujemy to, co mówimy, z tym, co jest. Mówimy coś, czego wcale nie myślimy, być
może po to, by udzielić chwilowego zapewnienia lub dlatego, że jesteśmy nerwowi, bojaźliwi
lub wstydzimy się stwierdzić coś, co faktycznie jest. Tak więc nerwicowe obawy i lęki są
przyczyną naszej nieuczciwości. Gdy dążymy do osiągnięcia sukcesu, musimy postępować
mniej lub bardziej nieuczciwie, schlebiać innym, kierować się sprytem i działać przebiegle, tak
aby swój cel osiągnąć. Podobnie postępujemy, gdy zyskaliśmy już autorytet lub stanowisko,
które chcemy zachować. A zatem wszelki opór, wszelka obrona jest formą nieuczciwości. Być
uczciwym, znaczy nie ulegać złudzeniom na swój temat, nie nosić też w sobie tego zalążka
złudzeń, którym są pragnienie i przyjemność.
Kobieta:
— Chodzi panu o to, że pragnienie rodzi złudzenia! Pragnę mieć ładny dom – żadne
złudzenia się w tym nie kryją. Pragnę, by mój mąż zajmował lepsze stanowisko – w tym
również żadnych złudzeń nie dostrzegam!
Krishnamurti:
— W pragnieniu zawsze tkwi to, co lepsze, co większe, co obfitsze. Zawsze wiążą się
z nim pomiary, porównania, a porównywanie stanowi podstawę złudzeń. Dobre nie jest lepsze,
a my całe życie spędzamy na dążeniu do tego, co lepsze – do lepszej łazienki, lepszego
stanowiska, lepszego Boga. Niezadowolenie z tego, co jest, zmienia to, co jest – a co stanowi po
prostu ulepszoną kontynuację tego, co jest. Poprawa nie jest zmianą, a właśnie te nieustanne
ulepszenia – zarówno siebie, jak i moralności społecznej – rodzą nieuczciwość.
Kobieta:
— Nie wiem, czy pana rozumiem i czy chcę pana zrozumieć — powiedziała z uśmiechem.
— Werbalnie pojmuję to, co pan mówi, ale dokąd pan zmierza? To mnie chyba przeraża.
Gdybym miała faktycznie wcielić pańskie słowa w życie, to mój mąż zapewne straciłby pracę,
albowiem w świecie interesów wiele jest nieuczciwości. Również nasze dzieci przyuczane są do
współzawodnictwa, do walki o przetrwanie. A gdy słuchając pana, pojmuję, że uczymy ich
nieuczciwości – oczywiście nie wprost, lecz subtelnymi, przebiegłymi sposobami – to zaczynam
się o nie bać. Jak zdołają stawić czoło światu, który jest tak nieuczciwy i brutalny, jeśli
w nich samych tych cech zabraknie? Och, wiem, że mówię rzeczy straszne, ale tak właśnie
jest! Zaczynam dostrzegać, jak bezgranicznie jestem nieuczciwa!
Krishnamurti:
— Żyć bez zasad, bez ideałów, znaczy żyć, stawiając w każdej chwili czoło temu, co jest.
Faktycznie – stawiać temu czoło, czyli zachować pełny z tym kontakt, nie za pośrednictwem
słów lub niegdysiejszych skojarzeń i wspomnień, ale bezpośrednio się z tym stykać – znaczy być
uczciwym. Wiedzieć, że się skłamało i nie usprawiedliwiać się, ale widzieć ten fakt – oto jest
uczciwość, w której zawiera się wielkie piękno. Takie piękno nikogo nie krzywdzi. Stwierdzenie,
że jest się kłamcą, jest uznaniem faktu, jest uznaniem błędu za błąd. Ale wynajdowanie
racji, wymówek i uzasadnień jest nieuczciwością; kryje się w tym użalanie się nad sobą. Takie
użalanie się jest mroczną formą nieuczciwości. Nie oznacza to wcale, że należy być wobec
siebie bezwzględnym, trzeba raczej być uważnym, czyli troszczyć się, zważać.
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Kobieta:
— Z pewnością przychodząc tutaj, nie spodziewałam się tego wszystkiego. Wstydziłam się
własnej nieuczciwości i nie wiedziałam, co z tym zrobić. Niezdolność uczynienia czegokolwiek
obarczała mnie poczuciem winy, a zwalczanie tego poczucia lub stawianie mu oporu wywołują
nowe problemy. Teraz muszę starannie przemyśleć to wszystko, co pan powiedział.
Krishnamurti:
— Jeśli mogę coś zaproponować, niech pani o tym nie myśli. Proszę teraz ujrzeć to takim,
jakim jest. Z tego spojrzenia zrodzi się coś nowego. Jeśli jednak będzie pani o tym rozmyślać,
to znów wpadnie pani w tę samą, starą pułapkę.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 7/2017

Plotki i ploteczki
Sobota, 25 listopada 2017 | Radomir Gelhor

Nie ma chyba człowieka, który choć raz w życiu nie stał się ofiarą plotki. Plotki małej lub
dużej, plotki dokonanej z zawiści lub zazdrości, plotki zrodzonej przypadkowo i tej umyślnie
spreparowanej – manipulacyjnej. Wszystkie one w większym lub mniejszym stopniu uderzają
w obiekt plotki. Stają się dla niego nieprzyjemne, odbierają mu spokój ducha, czasem złoszczą,
innym razem prowadzą do załamania psychicznego, a to z kolei do skrajnego wyczerpania
i w ostatecznym obrachunku – samobójstwa.
☼ Plotkarz i plotkarka, taka sobie parka. . .

Kim jest osoba plotkująca i dlaczego tak chętnie zajmuje się obgadywaniem innych? Czy
nie dlatego, że jest to umysł płytki i powierzchowny, szukający coraz to większych wrażeń
i podniet? A może jest to umysł uciekający przed samym sobą? Przed własną miernotą.
Uciekający przed życiem i prawdą, które go otaczają, a z którymi nie potrafi się pogodzić
i dać sobie rady.
Czy człowiek obgadujący drugiego człowieka, sprawiający temu komuś fizyczną i psychiczną
boleść, doprowadzający tę osobę do ekstremalnych sytuacji emocjonalnych potrafi prawdziwie
pokochać, skoro nie ma w nim krztyny wrażliwości, głębokiego odczuwania i zrozumienia? Czy
wierzący ludzie, chlubiący się na co dzień swą głęboką wiarą, pamiętają jeszcze te oto łatwe
do zapamiętania słowa, wypowiedziane przez tego, któremu z taką nabożnością oddają cześć
co niedziele i święta w kościołach i świątyniach: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” oraz
„Szanuj bliźniego swego jak siebie samego”, jeśli całe dnie spędzają na plotkach i obgadywaniu
bliźnich? A czy plotkujący zdaje sobie sprawę z tego, że sam jest obiektem plotek?
Ludzie od pokoleń uwielbiają zajmować się cudzymi sprawami. Lubią wiedzieć wszystko
o innych i sami chcą wiedzieć, co też oni o nich myślą. Popularność portali społecznościowych,
stron opisujących życie gwiazd i gwiazdeczek, polityków i ludzi zajmujących wysokie stanowiska
w społeczeństwie, jak również mnogość papierowych gazet, czasopism, a szczególnie tabloidów
przesiąkniętych tanią sensacją, są dowodem na to, jak bardzo skierowany człowiek jest na
zewnątrz siebie. Jak mało interesuje się swoim wnętrzem, rozwojem i życiem „duchowym”.
Jak wiele czasu poświęca innym ludziom wyłącznie dla taniej rozrywki i przyjemności.
Większość z tych ludzi prawdopodobnie nie czułaby, że w ogóle żyje, gdyby właśnie nie te
podniecające wrażenia. Chwile przyjemności, kiedy znajdą nowy temat do plotek i obgadywań.
Kiedy przez krótki moment stają niczym sceniczna gwiazda w świetle reflektorów i mogą
zabłysnąć wśród znajomych i anonimowych obserwatorów. Czy te osoby wiedzą, że swoim
nagannym postępowaniem krzywdzą inne istoty ludzkie? Czy mają świadomość swego czynu,
a jeśli tak, dlaczego to robią?
☼ Zazdrość

To chyba najczęstszy powód do obgadywań i plotek. Człowiek ze swą nabytą chciwością,
żądzą posiadania i chęcią sprawiania sobie przyjemności, zazdrości innym tego, czego sam nie
posiada. Mogą być to wartości materialne, jak i te, których nie da się przeliczyć na pieniądze,
a jednak dla zazdrości nie ma to znaczenia. Wraz z zazdrością pojawia się gniew i zawiść, chęć
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dokuczenia sprawcy zazdrości i żal do własnego losu. Osoba taka przez porównanie siebie,
tego, co posiada i osiągnęła, z obiektem zazdrości, popada najsampierw w przygnębienie,
później czując się zraniona, daje się ponieść emocjom i ostatecznie wymyśla mniejszą lub
większą plotkę, żeby tylko dać upust swej chorobliwej zazdrości. Zazdroszczą nie tylko osoby,
które uważają, że cierpią niedostatek. Zazdroszczą również ci, którzy mają wszystkiego pod
dostatkiem, ale nie chcą, żeby inni posiadali to samo lub więcej. Oni także chętnie sięgają po
plotkę. Zazdrościć można coś lub kogoś. Można zazdrościć czyjegoś uczucia i czyjąś miłość.
Zazdrościć można w zasadzie wszystkiego i zależy to od indywidualnych potrzeb i pożądań
konkretnej osoby.
☼ Złośliwość

To jedna z najgorszych cech człowieka. Człowiek bowiem złośliwy nie potrzebuje żadnego
wyraźnego powodu, żeby dokuczyć innym. Robi to dla własnego ego, dla samej przyjemności sprawiania innym bólu i czerpie energię z nieszczęścia istot ludzkich. Złośliwiec jest
niewrażliwy na los innych, toteż jego plotki i oszczerstwa są wyjątkowo dotkliwe i mogą być
przyczyną prawdziwych, życiowych tragedii. To umysł prymitywny, z którym ciężko dojść
do porozumienia, bo jest brutalny, snobistyczny i hołduje jedynie autorytetom, które są mu
bliskie. Często autorytetami osób złośliwych są ludzie równie złośliwi, przywódcy sprawujący
reżim totalitarny, nieliczący się z opinią publiczną, ze społeczeństwem, patrzący na masy
z góry i niecierpiący sprzeciwów.
☼ Manipulacja

Najłatwiejszą, dostępną formą manipulacji jest plotka. Plotką manipuluje się pojedynczych
ludzi, małe i wielkie zbiorowości, państwa i kontynenty, manipuluje się całą populacją ludzką
dla osiągnięcia przez daną grupę lub organizację konkretnych korzyści. Po plotkę chętnie
sięgają politycy i osoby będące u władzy. Plotką podburza się pracowników przedsiębiorstw
i instytucji. Dzięki temu nie solidaryzują się ze sobą, przez co utrzymuje się w tych miejscach
sztuczną wrogość i trzyma w ryzach niezadowolonych pracowników. Daje to stuprocentową
gwarancje, że nie połączą się oni nagle i nie dojdzie do strajku.
☼ Podsumowanie

Plotka, jak kłamstwo i nieuczciwość, jest plagą dzisiejszych czasów i niczym rak pochłania coraz
to większe rzesze ludzi, którzy nie zastanawiają się nawet czemu i komu ma to wszystko służyć.
Plotka krzywdzi i dzieli zarówno tych tworzących plotkę, jak i osoby w plotce pokrzywdzone.
Jest oznaką ludzkiej obojętności, zazdrości i zawiści, jest środkiem do manipulacji istotami
ludzkimi, dającymi się dobrowolnie wciągać w cały ten cyrk i szopkę. Plotka odgradza człowieka
od człowieka, rozbija jego jedność i przynosi coraz więcej bólu i cierpienia.
Czy nie nadszedł czas, żeby sobie to w końcu uświadomić? Zreflektować się przy kolejnej
próbie oczernienia kogoś, a być może zniszczenia komuś życia? Czy chciałbyś, chciałabyś się
znaleźć na miejscu tego człowieka? A może jesteś tylko narzędziem w rękach kogoś większego
od siebie, sprytniejszego, kogoś, kto użył Cię jak młotek, za pomocą którego wbił gwóźdź do
trumny danej istoty ludzkiej lub nawet całego społeczeństwa? Jak czułbyś się, jak czułabyś
się, gdybyś wiedział, gdybyś wiedziała, że wykorzystano Twoją naiwność i za Twoimi plecami
śmieją się z Ciebie?
Wpis ten nie zgłębia istoty plotki. Jest skrótem myślowym i powstał pod wpływem powieści
Mariana Gawalewicza pod tytułem: „Plotka”. Warto zapoznać się z tą pozycją. Zobaczyć,
do jakiej tragedii doprowadzić mogą z pozoru mało istotne plotki i do czego zdolni są ludzie
uprawiający plotkarstwo. Wg mnie jest to pozycja obowiązkowa i choć napisano ją dość dawno
(w roku 1931), treść w niej zawarta wciąż pozostaje aktualna.
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Yormūn – Wyklęty Anioł: Zarzewie

Wydanie II, 2017; popr. i uzupeł., 2019

Yormūn – Wyklęty Anioł, to historia zagubionego Anioła, który pewnego dnia spotyka na swej drodze
jedenastoletnią dziewczynkę, Annę, o śnieżnobiałych włosach i oczach w kolorze błękitnego nieba.
Dziewczyna skrywa w sobie sekret, o którym nie tylko on nie wie, ale również i ona nie ma o tym
pojęcia. Niespodziewane spotkanie odmieni ich życie i w niewidzialny sposób wpłynie na pozostałych
bohaterów, doprowadzając do zazdrości, miłości i śmierci oraz wielkiej bitwy z Upadłymi Aniołami
dowodzonymi przez ich mrocznego przywódcę – Samaela. Fabuła książki rozgrywa się w XIII wieku,
w średniowieczu. Charakterystyczną cechą tego opowiadania jest użyty w nim język staropolski i gwara.

Bezpośredni link do pliku:
PDF | EPUB | m Księgarnia ebookpoint.pl

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 8/2017

Łowiectwo –
zabijanie dla przyjemności
Poniedziałek, 27 listopada 2017 | Radomir Gelhor

Przyznam szczerze, że miałem chęć odpocząć od tematu śmierci, zabijania i znęcania się
nad bezbronnymi zwierzętami, a jednak pomimo starań i ucieczek w klimaty milsze sercu,
wciąż, jakby przypadkiem, choć w takie przypadki nie wierzę, trafiam do miejsc, które mnie
poruszają. Wywołują silne emocje. Od złości i nienawiści począwszy, poprzez głęboki żal,
smutek i rezygnację, aż po niechęć do ludzi krzywdzących istoty mi najbliższe – zwierzęta.
Bo czy można mieć sympatię do ludzi bawiących się w bogów, w panów życia i śmierci, do
ludzi prymitywnych duchowo i bezmyślnie zabijających dla sportu? Uprawiających mord na
bezbronnych stworzeniach, które same nie umiejąc mówić, nie mogą nikomu się poskarżyć,
nie są w stanie bronić życia i nie tylko bronić, ale nawet ukryć go przed rządnymi zabijania
myśliwymi.
☼ Krwawy łowca

Bo kim jest myśliwy w XXI wieku? Z nowoczesną bronią, z najnowszymi wynalazkami
technologicznymi służącymi li tylko zabijaniu bezbronnej zwierzyny, jak nie mordercą? Już
widzę te oburzone, czerwone ze złości lica, te wybałuszone gały w monitor, te słowa mnie
pomstujące i przekleństwa padające z ust wzburzonych i obrażonych amatorów niszczenia
i zabijania. A jednak mówmy o tych sprawach otwarcie, nazywajmy po imieniu, nie chowajmy
się za pięknymi słowami i etykietą, miejmy odwagę wyrazić jasny pogląd. Myśliwy jest mordercą
zwierząt. Tak jak morderca, w słownikowym tego znaczeniu, jest przestępcą pozbawiającym
życia drugiego człowieka. Myśliwy to osobnik oziębły, niewrażliwy na los i cierpienie słabszych
od siebie istot, na których dokonuje za pomocą broni gwałtu i rzezi. To egocentryk o podwójnej
co najmniej moralności, dusza niezwykle słaba i niewolnik własnych pożądań, przyjemności,
i skrzywionym charakterze.
☼ Polowanie na. . . człowieka

Wyobraźcie sobie taką scenę. Któregoś dnia do Waszej miejscowości wpada grupa uzbrojonych
po zęby myśliwych mających pozwolenie na odstrzał pewnej liczby ludzi i urządza sobie na
Was nagonkę. Strzelają sobie do Was dla zabawy, dla sportu lub trofeum. Do Waszych rodzin,
mężów, żon i dzieci, do młodych i starców, i do Was samych. Jak byście się wtedy czuli? Co
byście pomyśleli? I komu poskarżyli, skoro łowcy działają zgodnie z prawem? Czy ja – jako
obserwator – wraz z innymi obserwującymi tę rzeź osobami, powinniśmy się przejąć Waszym
losem? Wziąć Was w obronę? Protestować przeciwko mordowaniu? A może powinniśmy skryć
głowy w piasek i udawać, że nic złego się nie stało? W końcu nas to nie dotyczy i nie nas
zabijają. Co Wy zrobilibyście, będąc na moim (naszym) miejscu? I po której stanęlibyście
stronie?
☼ Uwstecznianie się

Szukając materiału do nowej książki, natrafiłem na tę stronę: Nie podaję rękę myśliwym
(niestety strona przestała działać — zaktualizowane 15.05.2018), i ucieszyło mnie to, że są
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ludzie, którzy próbują głośno mówić o bezmyślnym mordowaniu zwierząt. Należy uświadamiać
szczególnie dzieci i młodzież, gdyż one są dużo wrażliwsze od starszych i niejednokrotnie od
nich (bez urazy) mądrzejsze, że w łowiectwie (myślistwie) i zabijaniu istot żywych nie ma
absolutnie nic szlachetnego, że zabijanie jest brakiem miłości i uwstecznieniem się człowieka,
powrotem do epoki kamienia łupanego i żyjących w tamtych czasach troglodytów. Powinniśmy
rozwijać się duchowo, gdy tymczasem ludzie tacy jak myśliwi ciągną nas za sobą w przepaść
duchowego ubóstwa i prymitywizmu.
Zachęcam do odwiedzenia w podanym powyżej linku strony. Każdy, niezależnie od stanowiska,
jakie zajmuje w tej sprawie, powinien zapoznać się z umieszczonym tam materiałem (niestety
strona przestała działać – zaktualizowane 15.05.2018).
☼ Bezkrwawe łowy

Na koniec udamy się na bezkrwawe łowy i zapolujemy na myśliwego. Zrobimy to za pomocą
aparatu fotograficznego. . . PSTRYK!

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 9/2017

Dzieci, które umierają w ciszy. . .
Piątek, 8 grudnia 2017 | Radomir Gelhor

Droga wiodła przez las. Szeroka, piaszczysta, oczyszczona z pousychanych gałęzi i szaroburych głazów staczających się z łagodnego wzniesienia. Środkiem tej drogi szła szczuplutka
kobieta w popielato-brudnej sukience. Boso stąpając po nagrzanej promieniami słońca sypkiej
nawierzchni, pochylała nisko głowę. Sprawiała wrażenie przybitej i zamkniętej w sobie. Oczy
mokre od łez, podkrążone ciemnymi cieniami wpatrywały się bezwiednie w ziemię, a usta
mocno drgały.
— Mamusiu.
Usłyszała głos idącej nieco za nią córki. Przetarła błyskawicznie oczy i rzuciła na nią krótkie,
szybkie spojrzenie. Dziewczynka była drobna i krucha. Chude rączki i nóżki wystawały
spod zniszczonej sukienczyny jak patyki, twarz miała nienaturalnie bladą, a sterczące kości
policzkowe i zapadnięte oczy dodawały tej małej postaci nieprzyjemnego, trupiego wyglądu.
— Jestem głodna — oznajmiło dziecko, podbiegło i chwyciło ją za rękę.
Poczuła w swej dłoni jej maleńkie, kościste paluszki i odrzekła, wybuchając płaczem:
— Przecież jadłaś dzisiaj bułkę.
Dziewczynka wzruszyła wątłymi ramionami, przeniosła wzrok na idącego z naprzeciwka
człowieka i utkwiła w niego ciemne oczy. Szedł nieśpiesznym krokiem, wymachiwał jedną ręką
trzciną, drugą zaś dokarmiał obskakującego go wilczura. Dziewczynka patrzyła na tę scenę ze
wzruszeniem, wybałuszała małe oczka i przełykała mimowolnie ślinę.
— Jakże chciałabym być tym zwierzęciem — wyszeptała, podbiegła do nieznajomego i jak
pies zaczęła wokół niego skakać.
Mężczyzna porażony jej widokiem zachwiał się i upuścił smakołyk, dziecko go porwało, pies
rzucił się na nią, a matka przerażona krzyknęła:
— Nie!
Zakotłowało się na ziemi, tumany kurzu wzleciały w powietrze i zatrzepotały skrzydła
wystraszonych ptaków.
Cisza jak makiem zasiał. Podniecone zwierze w objęciach mężczyzny dygotało, kobieta
klęczała ze spuszczoną na piersi głową, dziewczynka zaś leżała nieruchomo. Z licem zwróconym
w kierunku nieba zdawała się przypatrywać sunącym obłokom przypominającym smakowicie
wypieczone rogaliki i bułki. Twarz miała rozpromienioną, spowitą dziecięcym uśmiechem,
jasnobrązowe loczki okrywały jej ramiona i zakrywały rozszarpaną zębami psa szyję. Lewą
rączkę miała rozluźnioną, jakby w oczekiwaniu na uścisk zrozpaczonej matki, w prawej zaś
ściskała upuszczony przez nieznajomego mięsny frykas. Cisza jak makiem zasiał. . . Ani jeden
owad nie zaszeleścił w trawie, ani jeden ptak nie zakwilił w gałęziach. . .
...
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Czy wiecie, że co kilka, kilkanaście sekund umiera z głodu dziecko na świecie, podczas
gdy w samych Stanach Zjednoczonych co pięć sekund wyrzuca się ponad cztery i pół tony
jadalnego jedzenia? Czy to możliwe, żeby w XXI wieku, w czasach zaawansowanej technologii
nie rozwiązano potąd problemu biedy i głodu? Czy w normalnym, zdrowym społeczeństwie
dochodziłoby do tej jakże strasznej tragedii? Nie! Na pewno nigdy by się to nie zdarzyło.
Ale to społeczeństwo nie jest ani zdrowe, ani normalne. Zbudowane na chciwości, wyzysku,
niewolnictwie i brutalnym eksploatowaniu umęczonej Ziemi, rozpanoszyło się niczym wirus
zżerający niczego nieświadomy organizm.
Nasuwa się proste pytanie. Co robią światowe rządy i organizacje humanitarne? Otóż nic
nie robią! Bo i po cóż mają się wysilać, kiedy nikt się nie buntuje, nikogo to nie obchodzi
i najwidoczniej ten stan rzeczy nikogo nie razi. Zapewne teraz posypią się głosy sprzeciwu
i krytyki, bo jak to nic nie robią, skoro można w wielu miejscach na ten temat poczytać. Ale
dla mnie nic nie robią i dopóki dzieci umierają z głodu, oznacza to, że podejmowane decyzje
i działania są miernej jakości i mało skuteczne. Jak widać pieniądze to nie wszystko, to ochłap
rzucony umierającym na pociechę, krótkotrwały środek uśmierzający ból i działanie na pokaz,
żeby zamknąć nam usta i zamydlić oczy.
Niestety większość z nas daje się na to nabrać. Czy naprawdę wierzycie, że w obecnych czasach
nie ma na świecie technologii i wybitnych specjalistów z różnych dziedzin życia, nieumiejących
wspólnie rozwiązać problem głodu i umierających? Są ich całe pęczki. Jedynie co potrzeba to
szczere chęci, ale zadajmy sobie kolejne proste pytanie: „Kogo to obchodzi, jeśli nie da się
na tym zarobić?” Na biedakach nikt majątku nie zbije. I to jest prawdziwy powód wszelkiej
biedy na świecie, wynikający z Systemu monetarnego, w którym się urodziliśmy, żyjemy i jak
tak dalej pójdzie, umrzemy.
Czy wiecie, ile waszych pieniędzy pompuje się w przemysł zbrojeniowy? Czy zdajecie sobie
sprawę z tego, ile miliardów dolarów wydaje się lekką ręką na badania kosmiczne, a ostatnio
jak słychać lot na marsa? Komu do diabła to potrzebne? Komu to ma służyć, bo na pewno nie
nam normalnym ludziom. Domyślać się tylko mogę, że znów ktoś postanowił zarobić miliardy
kosztem nieświadomego, ogłupiałego i zmanipulowanego przez System społeczeństwa. Pławić
się w bogactwie, podczas gdy tu, obok nas umierają niewinne niczemu dzieci. I to przez kogo?
Przez nas wszystkich, bo to my stworzyliśmy to społeczeństwo, tę cywilizację i wspieramy
System oparty na pieniądzu.
Czy nie nadszedł najwyższy czas, aby coś z tym zrobić? Zatrzymać tę przerażającą machinę
chciwości, wyrwać się z kajdan niewolnictwa i zbudować nowy System oparty na zasobach,
technologii, miłości i współpracy międzyludzkiej? Tylko jak tego dokonać, kiedy większość
z nas ma świadomość noworodka, ślini się na widok pieniędzy i materialnych śmieci? Doprawdy
to żałosne, ale jakże niestety prawdziwe. I przez to cierpią nasze dzieci. Mówię nasze, bo one
wszystkie należą do nas. My odpowiadamy za ich zdrowie i życie, na nas spoczywa cały ciężar
ich wychowania i nie możemy pozwolić, żeby umierały z głodu, choć nie tylko z głodu. . .
Czy zdrowe społeczeństwo mogłoby patrzeć spokojnie na wykorzystywane dzieci przez chciwe
korporacje zmuszające je do ciężkiej, niewolniczej i niejednokrotnie niebezpiecznej pracy2 ?
2
Według statystyk ONZ prawie osiem i pół miliona dzieci na całym świecie pracuje niewolniczo. Na przykład
w kopalniach złota, srebra i diamentów, na plantacjach kakao, w szwalniach, garbarniach i kamieniołomach.
Pracują przy recyklingu sprzętu AGD i RTV. Dzieci już od szóstego roku życia zmuszane są tam do karygodnie
ciężkiej, niewolniczej pracy. Wykonują czynności zagrażające ich zdrowiu i życiu oraz mają do czynienia
z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Pracują po czternaście, osiemnaście godzin dziennie za liche
wynagrodzenie – np. bochen chleba. Są porywane z domów lub sprzedawane przez biedne rodziny na określony
z góry termin, przez co stają się własnością nabywającego je człowieka. Są zastraszane, bite i prześladowane.
Nie mają żadnych praw, które mogłyby je chronić. Stanowią najtańszą siłą roboczą dla małych firm i wielkich
korporacji, które z chciwości udają, że nic im o tym nie wiadomo. Wrócę szerzej do tego tematu w osobnym
wpisie.
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Nie! Zdrowe społeczeństwo użyłoby wszelkich dostępnych środków, aby temu zapobiec, nie
miałoby litości dla ludzi, którzy na niedoli tych maleństw, ich biedzie i cierpieniu wzbogacają
się na naszych oczach. Kim jest człowiek zmuszający dziecko do pracy, a sam pławiący się
w dostatku i rozpuście? Powiedziałbym, że to nie człowiek, a wilk w ludzkiej skórze, ale
wilk to za mało, poza tym byłoby to nazbyt krzywdzące dla tego sympatycznego jakby nie
patrzeć zwierzęcia. To nie człowiek; to hiena żerująca na bezbronnych istotach; to pasożyt
wyniszczający zdrowe i młode ciała; to bestia niemająca w sobie za grosz współczucia i miłości;
to ktoś, kogo powinno się natychmiast odizolować, odstawić na margines społeczeństwa i tam
bez wsparcia pozostawić własnemu losowi. Z jego śmiesznym bogactwem i pustotą „duszy”.
Niech tam sobie żyje i w spokoju dogorywa.
Czy to normalne, że na całym świecie handluje się dziećmi jak bułkami3 ? Oddaje w ręce
wypaczeńców4 i zmusza te czyste, boskie istoty do prostytucji? Wykorzystuje seksualnie,
maltretuje fizycznie i psychicznie, niszczy w zarodku te potąd nieskalane niczym „dusze”?
Gdzie jest granica ludzkiej pazerności, pytam? Dokąd zmierza ludzkość uprawiająca kult
pieniądza i dlaczego brakuje odważnych, żeby się temu jawnie sprzeciwić i głośno o tym
mówić? Przeogromna znieczulica, chciwość niemająca końca, egoizm posunięty do skrajności
i egocentryzm przechodzą już wszelkie granice tolerancji, ale czy można się dziwić, gdy
w istotach ludzkich zanika wrażliwość, nie mówiąc już o całkowitym braku miłości?
Ta cywilizacja wcześniej czy później upadnie, jeśli się nie obudzi i coś z tym nie zrobi. System
oparty na chciwości i pieniądzu nie ma prawa istnieć w społecznościach wysoko rozwiniętych.
Taki System może funkcjonować li tylko wśród istot ubogich duchowo i prymitywnych. Bieda,
umieranie dzieci z głodu i przepracowania. Handel nimi i zmuszanie do nierządu. Wkładanie
dzieciom broni do ręki i uczenie zabijania. To nie jest XXI wiek. To istna barbaria i epoka
kamienia łupanego, gdzie silniejszy, mający więcej władzy i pieniędzy, bezlitośnie łupi słabszego
za przyzwoleniem „milczących owiec” czekających na swoją kolej do rzeźni.

Wpis z 2015 r.

Radomir Gelhor
3

Handel dziećmi. W różnych częściach świata, szczególnie w krajach uboższych, dzieci porywane są
z domów lub sprzedawane przez własne rodziny. Są brutalnie pozbawione dzieciństwa, gwałcone i zmuszane
do pracy w przemyśle pornograficznym. Umieszcza się je w domach publicznych lub żebrzą na ulicy, gdzie
uprawiają prostytucję. Trzymane są pod kluczem, zastrasza się je i bije, prześladuje i wykorzystuje seksualnie.
Są niejednokrotnie zarażone wirusem HIV i chorobami wenerycznymi. Nie istnieje minimalna granica wieku
dziecka, wszystko zależy od zasobności portfela kupującego usługę zboczeńca. Dziewczętom przywracana jest
operacyjnie niewinność (błona dziewicza), a wszystko po to, żeby mogły jeszcze więcej zarobić pieniędzy.
Osobami zamieszanymi w ten proceder są nierzadko ludzie na wysokich stanowiskach jak politycy i biznesmeni
oraz przedstawiciele prawa jak sędziowie i policjanci. Czerpią oni bezpośrednio lub pośrednio zyski z pornografii
i pedofilii, toteż walka z tą patologią jest niezwykle trudna. Wrócę szerzej do tego tematu w osobnym wpisie.
4
Wypaczeniec – Człowiek wypaczony, zdemoralizowany; zwyrodnialec.
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ZWzBRG nr 10/2017

Mądrość w pigułce
Sobota, 9 grudnia 2017 | Yoshiko

Mądrość to nie intelekt. To nie „wyuczona inteligencja”. To nie wytwór myśli. Nie wypływa
z głowy i nie ma nic wspólnego z wiedzą, wykształceniem i tytułami. Oto mądrość i intelekt
w pigułce.
Mądrość nie jest wiedzą książkową. Wiedza wyuczona z książek jest ograniczona myślą ludzką.
Jest to „mądrość” skończona – zamknięta w obrębie czasu i myśli, i niemożliwe jest wyjście
poza ten obręb. Tymczasem mądrość wykracza poza myśl – poza zgromadzoną wiedzę. Sięga
w obszary poza granice intelektu. Wiedza jest stara, ponieważ jest przeszłością. Człowiek
wykształcony, z wszystkimi możliwymi tytułami, jakie w stanie jest zdobyć w ciągu życia,
choćby posiadł wiedzę z „najmądrzejszych” książek świata, nie jest mądry. Wiedza jego jest
wyuczona i ogranicza go.
To jak wypełniona po brzegi beczka, z której się tylko wyciąga znane. Prawdziwa mądrość
otwiera drogę do nieznanego, wychodzi poza intelekt. Mądry człowiek patrzy wielopłaszczyznowo. Ogarnia wzrokiem problem całościowo (globalnie), podczas gdy człowiek wyuczony
porusza się w ograniczonej przestrzeni wiedzy. Ma przed oczami fragment i ten fragment
próbuje naprawić. Ale fragment nie jest całością. To dlatego do nieskomplikowanego problemu
zatrudnia się armię ograniczonych wiedzą ludzi, pracujących nad poszczególnymi częściami.
Do problemu, który mądry człowiek rozwiązuje w ciągu jednej chwili – sam (sic).
Trzeba rozróżnić, czym jest mądrość (lub: „prawdziwa inteligencja”) od intelektu i logicznego
myślenia. Pierwsze pochodzi z serca, drugie z głowy. Pierwsze wypływa z miłości, drugie jest
właściwością mózgu i jest ograniczone dostępem zgromadzonej w pamięci informacji.
Pojęcie tego w tak skondensowanej formie jest prawdopodobnie niemożliwe i 99% czytelników
jak się domyślam, uzna moje słowa za bzdury. Mówi się jednak trudno. Miało być w pigułce –
jest.

Yoshiko
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ZWzBRG nr 11/2017

Ostatnie pytanie
Niedziela, 10 grudnia 2017 | Radomir Gelhor

Kiedy jesteśmy zdrowi, silni i mamy zapewnione środki do życia wydaje nam się, że jesteśmy
niezniszczalni. Tymczasem, gdzieś w zakamarkach naszego istnienia ukrywa się Ona – Śmierć
– i szydzi z naszego bogactwa i osiągnięć, przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie
i zabiera największe nasze dobro, jakim jest życie.
Zima, 10 grudnia, A.D. 2015
— Co ze mną będzie, Radomirze?
— Nie rozumiem?
— Co będzie z moimi płucami?
— Co ma być? Wszystko będzie dobrze, ojcze. . . — odpowiedziałem, spoglądając na
przygarbionego długotrwałą chorobą i ciężką raną w płucach mężczyznę.
Widok zranionego śmiertelnie ojca opartego o poczerniałe od ognia bale obronnego grodu
łamał mi serce, oczy błądziły po bitewnym polu, gdzie leżały poskręcane zwłoki poległych
wojów i rozchodziły się jęki konających w męczarni rannych.
— Ten bełt. . . — mówił, ciężko oddychając: — Przeogromny ból mi sprawia. . . Jakby
kto wnętrzności wyrwał mi ze środka. . .
— Wytrzymaj jeszcze. Słać kazałem po ratunek. Lada patrzeć, jak przybędą. . .
— Radomirze, za późno. . .
— Nie mów tak! Rana wielka, acz groźby nie ma! — kłamałem, bo dobrze wiedziałem, że
stan ojca jest ciężki.
Przez ostatnie miesiące obserwowałem, jak ginie w oczach, jak jego ciało zmniejsza się, jakby
przygniecione boleścią chciało skarleć i tym samym stać się niewidzialne. Próbował się uśmiechać, podczas gdy większość twarzy pokrywał mu bolesny smutek, przebijało przygnębienie
i jakieś zniechęcenie długotrwałą, wymęczającą organizm chorobą.
— Ile to jeszcze będzie trwało, do cholery! — mówił niekiedy wzburzonym, silnym głosem:
— Mam już tego dosyć!
Dolatywały mnie jego żale, chwile rezygnacji połączonej z agresją do tej strasznej choroby,
która tak niespodziewanie powaliła go i za nic opuścić nie chciała. Jakże chciałem mu pomóc,
wyrwać z niego tę chorobę wyniszczającą go od środka, i wypchnąć ją poza obręb mieszkalnej
izby, gdzie spędzał ostatnie chwile, walcząc z cierpieniem i kryjąc przed nami łzy boleści. Och!
Gdyby on tylko wierzył! Wierzył, że jest możliwe pokonać każdą słabość! Że nie ma rzeczy
niemożliwych, że możliwe ograniczone jest przez ludzki umysł, nieumiejący wyjść poza obręb
własnej wiedzy i uprzedzeń. Wtedy na pewno zwyciężyłby i pokonał podstępnego wroga.
A tak. . .
Siedział zgarbiony z tkwiącym do połowy bełtem w płucach, oddech miał słaby, nierówny,
oczy strach napełniał, usta drżały, a myśli niespokojnie błądziły po zroszonym krwią polu
bitwy, po której z koszmarnym grymasem na zastygłym, trupiobladym obliczu tańcowała
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z umierającymi w jej ramionach kostucha. Powstałem, wytężyłem wzrok w stronę powalonej
bramy grodu i krzyknąłem:
— Hej, hej! Jest tam kto?!
Odpowiedział mi wrzask kruków, zleciałych na wielką, darmową wyżerkę. Niektóre, te bliższe
zatrzepały z furkotem skrzydłami, wzbiły się nieco w powietrze i z powrotem usiadły wśród
martwych trucheł.
— Ostań tu, ojcze. . . Pobiegnę za ratunkiem. . . A żeby cię czarne ptaszyska nie ruszyły,
kuszę ostawię. . . — powiedziałem i spojrzałem w jego zmęczone oczy.
Nie odpowiedział, lecz skinął głową, dając mi przyzwolenie, toteż puściłem się biegiem
najkrótszą możliwą drogą. Skórznie grzęzły w zmieszanym posoką błocie, okaleczona zbroja
jęczała nieprzyjemnym dźwiękiem, wiatr gwizdał mi w uszach i zaczęło nawet sypać zimnym,
nieprzyjemnym śniegiem.
„Tego jeszcze brakowało”. — Spojrzałem gniewnym wzrokiem w niebo, na ołowiane chmury
zapowiadające nadchodzącą burzę.
Przyśpieszyłem jeszcze mocniej, czułem siekające po twarzy śnieżnobiałe iskry i spadającą noc
na okolicę. Czerń spowiła wszystko. Cisza wypełniła przestworza i zakołowało mi się w głowie,
kiedy nagle, obudziłem się i usłyszałem głos zrozpaczonej matki:
— Ojciec umarł.
Oparty o ścianę drewnianego ogrodzenia, z pochyloną głową
i wspartą brodą na piersiach siedział stary rycerz w zbroczonej krwią zbroi, z której na wysokości piersi wystawał zabójczy
promień strzały. Wokół niego biegali ludzie ubrani na biało. Cucili go, próbowali przywrócić mu życie, acz nadaremno. Dusza
wojownika wyzwolona z więzów ciała kroczyła odważnie wśród
bitewnego pola i zgliszczy obronnej twierdzy, wypatrywała rodziny
i znajomych, maszerowała wśród obcych sobie ludzi. Śnieg przestał momentalnie sypać, słońce zza chmur wychynęło i rozbłysło
złotymi wstęgami, a czarne kruki odfrunęły śladem podążającego
jasną, świetlaną drogą rycerza.

†10.12.2015

— Co ze mną będzie, Radomirze?
Słyszę ten głos i ostatnie jego pytanie, kiedy zamknę oczy, gdy wspomnienie tamtej chwili
poruszy boleśnie me serce.

Pamięci ojca

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 12/2017

Płacz zwierząt
Poniedziałek, 11 grudnia 2017 | Radomir Gelhor

Nie muszę chyba nikogo przekonywać o tym, że my ludzie, płaczemy. Płaczemy z różnych
powodów. Najczęściej są to łzy bólu, łzy rozpaczy i przygnębienia, łzy samotności i niemocy, ale płaczemy również ze szczęścia, w chwili wielkiego wzruszenia oraz ze śmiechu. Łzy
uzewnętrzniają nasz stan emocjonalny, zdradzają nastrój człowieka i pozwalają rozładować
napięcie. Płacz jest zatem naturalną formą obrony naszego organizmu, dla którego najmniejsze
napięcie nerwowe lub długotrwały stres może doprowadzić do ciężkiej choroby a w skrajnych
przypadkach do śmierci. Takim przykładem jest, chociażby zawał serca wynikły z nadmiernego
wzruszenia czy też strachu.
Płaczą dzieci i dorośli, płaczą mężczyźni i kobiety, płaczą duzi i mali, słabi i mocni, płaczą
osoby uczuciowe i wrażliwe, ale też płaczą ludzie, których nigdy byśmy o to nie podejrzewali,
jak na przykład psychopaci i okrutni przestępcy. Oni też ronią łzy, choć się do tego nie
przyznają i robią to skrycie.
Przyzwyczajeni jesteśmy do ludzkiego płaczu, lecz niewiele osób ma pojęcie o płaczu zwierząt,
które tak samo, jak ludzie, odczuwają smutek i rozpacz, ból i cierpienie, radość i szczęście.
One, co prawda, nie płaczą tak często, jak ludzie, a nawet, gdyby płakały codziennie, jestem
przekonany, że większość z nas przyzwyczaiłaby się szybko do tego i nie zwracałaby na nie
najmniejszej uwagi. Bo jak powiedział Yormūn – główny bohater mojej książki – „Czubek
nosa. Tyle są w stanie dojrzeć istoty mówiące same o sobie – homo sapiens”.
W świecie skazującym nas na konsumpcję i ukierunkowanym na wyzysk, w Systemie monetarnym, gdzie najważniejszym dobrem człowieka jest pieniądz, oddalamy się coraz bardziej od
Natury, dużo mniej obcujemy z pięknem i przyrodą, tracimy naturalny kontakt ze światem
zwierząt i z duchowymi wrażeniami. Odrzucamy te wspaniałe wartości dla martwych przedmiotów, otaczamy się nimi i częściej niż kiedyś szukamy miłości i przyjaźni w sieci, które nic
wspólnego z prawdziwą przyjaźnią, a tym bardziej z miłością, nie mają.

Zanim opowiem króciutką, choć nieco smutną przygodę, która mnie spotkała, postanowiłem umieścić artykuł Natalii Bogowolskiej, zamieszczony w numerze piątym czasopisma
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miesięcznego: „Przyjaciel Zwierząt”, z roku 1893. On to właśnie przywołał we mnie dawne
wspomnienia i sprawił, że postanowiłem podzielić się z Wami swoimi myślami. Zachowuję
oryginalną pisownię i interpunkcję.
☼ Płacz zwierząt

Niezaprzeczoną jest prawdą że niektóre zwierzęta, posiadają fizyczne warunki do śmiechu, tak
samo jak i obdarzone są zdolnością wylewania łez. Nie mówimy tu o owym płynie zwilżającym
jak u ludzi tak u zwierząt gałkę oczną a ułatwiającym jej ruchy ale o owych kropelkach
łzawych, wydzielających się z oczu obficie, pod wrażeniem bólu, żalu i wszelkich gwałtownych
wstrząśnień moralnych. Do jakich rozmiarów wrażliwości, uczucia te władają zwierzętami –
dociec niepodobna, ale zarody ich muszą być mniej więcej takie jak i u człowieka z tą różnicą
że nie są rozwinięte lub spaczone wykształceniem ani też podniecane namiętnością, chciwością,
żądzą zaszczytów, lub gorączką złota.
Złośliwi utrzymują że ludzie a zwłaszcza płeć piękna ma łzy na zawołanie; bierze tu prawdopodobnie górę nastrój chorobliwo-nerwowy, musi tak być rzeczywiście, bo nie podobna przypuścić,
aby łzy, tak ściśle połączone z wrażeniami bólu lub gwałtownej radości, wytryskiwały jak
fontanna z sztucznych kombinacji.
Zwierzęta płaczą, gdy mają rzeczywisty ku temu powód, co stwierdzają badacze na polu
psychologji zwierząt. Liczne spostrzeżenia dowiodły, że pies, koń, bydło w ogóle, muł, osioł,
niektóre gatunki jelenia, niedźwiedź, szympans, mandryl oraz inne rodzaje małpy; wielbłąd,
żyrafa, słoń a nawet ów szkodnik szczur, wylewają łzy gdy są smutne. Szympans płacze gdy
się obawia kary, małpy gdy chore lub rozżalone nie doprowadzane do skutku swych chęci,
niektóre zaś kwilą żałośnie, wylewając łzy skoro się je pożałuje. Słoń pojmany i uwięziony,
jeleń gdy dostrzega, że nie ujdzie już prześladowcy ronią łzy; szczur płacze z rozpaczy.
Podróżni opowiadają, że w pustyniach widziano nie raz płaczących wielbłądów spragnionych
a pozbawionych wody. Muł, mający przebitą nogę dwu calowym gwoździem płakał jak dziecko
rzewnymi łzami. Lewingston, sławny i badacz środkowej Afryki opowiada o malutkim szakalu
który, gdy go nie wzięto na ręce, jak tego sobie życzył, wybuchnął gwałtownym płaczem.
Doktor Börlage, zwiedzając wyspę Jawę, strzelił do małpeczki siedzącej na drzewie, strzał
dosięgł, zwierze spadło na ziemię tuląc w objęciach jedno ze swego potomstwa, a ciężko
ranione zdechło płacząc. Widziano również żyrafę ranioną od strzału, zdychającą ze łzami
w swych ciemnych i marzących oczach. Gordon Cuming opowiada o łzach wielkości grochu,
spływających z oczów konającego słonia. Starsze szczury rozpaczają gdy znajdą młodego
szczura utopionego. Gdyby szczur nie był tak niesympatycznem że tak powiemy stworzeniem,
boleść ta byłaby rozczulającą.
Ostatecznie, na poparcie tego wywodu, służą niektóre znane i utarte przysłowia, które są
jak wiadomo mądrością narodów, a jako takie, zawsze na pewnej opartej podstawie. Jeżeli
się więc mówi „płacze jak bóbr rzewnymi łzami”, to dla tego, że zwierzątko to, napadnięte
i ścigane, płacze rzeczywiście rzewnymi łzami, a nadto dla ułatwienia sobie ucieczki, obcina
zębami torebki z tak zwanym i cenionym w medycynie, strojem bobrowym.
Oddając każdemu co się mu należy, wspomnieć jeszcze wypada o „łzach krokodylich”. Straszne
to łzy! Drapieżny ten wodno-ziemny płaz czczony niegdyś jako bóstwo przez starożytnych
Egipcjan, wabi ku sobie ofiary swej żarłoczności, jękami podobnymi do płaczu dziecka. Biada
łatwowiernym! Dodajmy i to, że łzy krokodyle znane są. . . nie tylko pod Nilem. . .
Natalia Bogowolska
Cóż. . . W internecie krąży dużo przeróżnych materiałów na temat płaczu zwierząt. Większość
z tych, na które natrafiłem, podchodzi do tych spraw typowo, po ludzku, czyli odmawia uczuć
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i łez zwierzętom, tłumacząc, że płacz jest domeną wyłącznie ludzką, a łzy zwierząt to czysto
fizyczna sprawa – nawilża gałkę oczną. Autorzy piszący te pseudonaukowe androny powołują
się na naukę i badania nad zwierzętami, choć niejednokrotnie w tym samym tekście przyznają,
że obecny stan nauki nie wyklucza tego z całą pewnością. Mamy więc tu zupełny brak logiki
i galimatias słowny. Podsumowując jedną z takich wypowiedzi, otrzymałem taką puentę:
„Nauka udowadnia, że zwierzęta nie płaczą, lecz nie wyklucza tego”. Skoro nie wyklucza, co
więc udowadnia? I jaka jest wobec tego prawda?
Prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie za pomocą dostępnych technologi przeprowadzić
wiarygodnych badań mogących rzetelnie wykazać czy zwierzęta mają uczucia i czy płacz
zwierząt ma podłoże emocjonalne. Opieramy się wyłącznie na teoriach i wybujałych fantazmach. Nierzadko też opinie pojawiające się w mediach są uwarunkowane przekonaniami
osób przeprowadzającymi te badania, mogą być teoriami pseudonaukowców oraz prywatnymi
konkluzjami samych autorów tekstów. Dla przykładu naukowiec uwielbiający jeść mięso nigdy
nie przyzna, że zwierzęta czują jak ludzie, gdyż to koliduje z jego sumieniem i upodobaniem.
Tworzy się w jego ego konflikt i natychmiastowy sprzeciw przeciwko tej prawdzie.
Ujawnienie prawdy nie jest również w interesie firm branży mięsnej i futrzanej, kosmetycznej
i farmaceutycznej, które zrobią wszystko (czytaj: zapłacą każde pieniądze), żeby tylko nie
ujawnić tych informacji zmanipulowanemu przez siebie społeczeństwu. Oznaczałoby to bowiem
przeogromne straty żyjących kosztem zwierząt przedsiębiorstw, gdyż jak łatwo przewidzieć
wielu zacnych ludzi o czystych, dobrych sercach na tę wiadomość zrezygnowałoby z jedzenia
mięsa, chodzenia w skórach i futrach, kupowałoby produkty nietestowane na zwierzętach
i niemających w sobie składników zwierzęcych. W dzisiejszych czasach, przy tak szerokiej gamie
produktów wolnych od zwierzęcych dodatków, jest to niesłychanie łatwe i zależy wyłącznie od
dobrej woli człowieka. Ale powiedzmy sobie szczerze. . .
Nie trzeba być ani naukowcem, ani fenomenalnie bystrym człowiekiem, żeby zaobserwować,
iż zwierzęta są stworzeniami nadzwyczaj emocjonalnymi, co wyrażają w przeróżny sposób.
Najmocniej uczucia ich zdradzają oczy, które, jak i ludzkie są zwierciadłem duszy, dźwięki,
jakie wówczas wydają czy ruchy ciała, przybierające czasami zabawne formy. Wystarczy
popatrzeć na psa, który wita z radością swego pana, szczególnie po długiej rozłące. Proszę,
nie mówcie tylko, że są to jakieś mechaniczne, zaprogramowane biologicznie odruchy. Że
kot, który ufnie kładzie nam się na kolanach, robi to automatycznie i nie szuka u nas ciepła
i pieszczot. Że uciekająca kaczka, podrywająca się nagle na widok myśliwego i wypróżniająca
się w powietrzu, nie jest do głębi przerażona. Że świnie idące na rzeź, płaczące dziecięcym,
przerażającym głosem, od którego skóra cierpnie, jest wyluzowana i nie czuje zbliżającej się
śmierci. Że papuga zamknięta w klatce, pozostawiona sama sobie, nie wyrywa sobie piór
z rozpaczy i samotności. A co powiecie o krowie, która przed śmiercią w rzeźni, urodziła
cielaczka, i która to wraz z innymi krowami chroniła swoje dziecko przed ludzkim wzrokiem,
próbując wyprowadzić je poza ogrodzenie. Jak myślicie – co czuła ta biedna, zrozpaczona
i zarazem niezwykle odważna krowa-matka? Jeśli uważacie, że te zachowania nie mają nic
wspólnego z uczuciami zwierząt to albo jesteście ślepi, albo kompletnie niewrażliwi.
Jestem pewien, że wszyscy mieliśmy okazję przynajmniej raz w życiu zobaczyć zwierzę
uzewnętrzniające swoje uczucia, bo trudno uwierzyć, że jest ktoś taki, kto nie widział łaszącego
się psa lub kota. Poza tym w internecie jest aż nadto dowodów potwierdzających prawdziwość
zwierzęcych uczuć w postaci zdjęć, opisów, a także filmów. Niestety najczęściej nie widzimy
w żywej istocie więcej ponad przedmiot, produkt mięsny lub futrzany, składnik kosmetyku
albo leku lub zabawkę, którą znudziwszy się, można wyrzucić niczym kawałek niechcianego
śmiecia. Nasza przeterminowana tradycja i zacofana wiara, przekonania i teorie wypływające
z niewiedzy i ignorancji do przyrody i otaczającego nas świata sprawia, że stajemy się bezduszni
i pozbawieni serca. To jest oznaką braku wrażliwości, a co zatem idzie miłości, i sprowadza
nas do roli zwykłej, zaprogramowanej maszyny. I to jest przykre.
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W tym miejscu gwoli sprawiedliwości chciałbym oddać cześć wszystkim ludziom dobrego
serca, którzy pomimo prześladowań i wyśmiewań przez otaczające ich środowiska, poświęcają
swój czas i pieniądze, pomagają jawnie lub anonimowo, propagują w przeróżny sposób miłość
do zwierząt i swoim postępowaniem stają się przykładem do naśladowania dla przyszłych
pokoleń.
Dziękuję Wam, kochani. Jesteście światłem w ciemności, dobrymi duchami i budowniczymi
nowego, lepszego, pełnego miłości świata, w którym nie istnieje hierarchia i sztucznie stworzone
podziały.
***
☼ CIELAK

Lato, A.D. 1990

Dzień był piękny, trochę upalny. Błękitem zaciągnięte niebo czyste, bezchmurne, ożywało od
czasu do czasu dzięki przelatującym ptakom i pojawiającym się smugom samolotów. Kreśliły
one linie proste, a w niektórych miejscach, przecinając się, tworzyły podniebną szachownicę.
Pola obsiane zbożami kołysały się falami, łąki usłane kwieciem uwalniały przenikające płuca
aromaty, a lasy woniały żywicą.
Tego dnia byłem z wizytą u dziewczyny. Mieszkaliśmy od siebie dość daleko, toteż spotykaliśmy
się najczęściej w weekendy, a w wolnych chwilach pisywaliśmy do siebie listy (tradycyjne). Ja
byłem typowym mieszczuchem, ona pochodziła ze wsi. Ponieważ wywodziliśmy się w różnych
środowisk, różniło nas wiele, ale łączyła miłość. Kochałem ją miłością młodzieńczą, szaloną,
miłością pełną temperamentu, pożądania, ale też niecierpliwą i trochę zaborczą. Uwielbiałem
spędzać z nią czas, nie tylko dlatego, że kochałem ją prawdziwie, ale także dlatego, iż kochałem
wieś, spokój i otaczającą nas naturę. Obcowanie z przyrodą, kontakt ze zwierzętami wypełniał
mnie zawsze pozytywną energią, wzmacniał siły i dodawał jakieś nadludzkiej mocy. Ten dzień
jednak odmienił mnie na zawsze. Obudził we mnie drzemiące w sercu nieznane mi wcześniej
uczucia, sprawił, że brutalnie zostałem wyciągnięty z iluzji życia, z ciemnoty wiary i tradycji.
Była sobota, dzień porządków. Moja umiłowana
wzięła się za sprzątanie, a ja wyszedłem przed dom,
aby zaczerpnąć świeżego powietrza, usiąść na bujanej
ławce, zamknąć oczy i oddać się błogiej medytacji.
Tymczasem, zobaczyłem niedaleko stodoły stojącego
cielaka. Ucieszył mnie ten widok i pomknąłem do
niego pełen radości i ognia w sercu. Jakże wielkie
było moje zdziwienie, gdy będąc już blisko zwierzęcia,
ujrzałem jego smutne, wypełnione łzami oczy. Jakieś
złe przeczucie mnie ogarnęło, choć nie rozumiałem
wówczas tego, co się wokół dzieje. Wyciągnąłem rękę
i pogłaskałem po czole stojącego w milczeniu cielaka,
który co prawda nie zareagował, ale i nie przestawał
przerażająco smutnymi oczami wpatrywać się we
mnie.
Przstraszona, płacząca krowa
i jej przerażone dziecko na krótko przed
śmiercią

— Czemu jesteś taki smutny? — zapytałem, bo
serce z rozpaczy krwawiło mi na jego widok.

I wtedy kątem oka dostrzegłem idącego żwawym krokiem ojca mojej dziewczyny. Później
wszystko potoczyło się w zastraszająco szybkim tempie. Zobaczyłem rozpędzony młot w jego
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rękach i spadający dokładnie w miejsce, które jeszcze przed chwilą z taką czułością głaskałem.
Cios był potężny, odbił się echem od ścian budynków, zahuczał nieprzyjemnie w głowie,
i cielak padł na ziemię, ale nawet przewracając się, jego wzrok utkwiony był we mnie. Te same,
wielkie, ale jakże smutkiem przepełnione, szklące się łzami oczy. Stałem zahipnotyzowany tym
widokiem, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. Oddech mi wstrzymało, serce stanęło, a żal
jaki mnie ogarnął, zmieszany był na równi ze złością. Stałbym tak może nie wiadomo jak długo,
gdyby nie widok ojca mojej umiłowanej, który podstawiwszy miskę, poderżnął błyskawicznie
gardło cielakowi. Widok drgającego i dogorywającego ciała, bryzgającej krwi wpadającej
z chlupotem do metalowego naczynia i poruszających się mimowolnie oczu cielaka ocuciły
mnie z odrętwienia. Wróciłem do domu, upadłem bezsilny w zagłębienie fotela i poczułem,
jak coś ożyło we mnie. Coś, czego nie sposób zrozumieć, czego umysł nie jest w stanie objąć,
co żyje i trwa aż do dzisiaj.
Cztery lata po tym zdarzeniu, wbrew zaszczepionej mi tradycji, narzuconej wiary, wbrew
wyuczonym wzorcom i przyzwyczajeniom, wbrew otaczającym mnie ludziom, zbuntowałem się
i powiedziałem: „Dosyć!”. Przestałem zabijać cudzymi rękoma i zostałem wegetarianinem. Nie
dla zdrowia, bo tego nigdy mi nie brakowało, nie dla mody, gdyż za modą nie podążałem, ale
z miłości. Z miłości do wszelkiego stworzenia we Wszechświecie. A szczególnie do najsłabszych,
które nie mają komu się poskarżyć i nie potrafią się obronić.

Komentarz: Yoshiko
Wtorek, 12 grudnia 2017 o 18:32:25

Byłam dzieckiem, gdy pojechaliśmy z tatą do znajomych na wieś. Trafiliśmy na świniobicie. Nie zapomnę
wrzasków rozpaczy i przerażenia tych biednych świnek, gdy siłą ciągnęli je na miejsce kaźni. One czuły,
gdzie idą. Stawiały opór. Jedna się wyrwała, ale złapali ją. Uciekłam. Łzy miałam w oczach, rozpłakałam
się. Nie mogłam na to patrzeć i słuchać. Nigdy nie miałam w ustach mięsa. Nie rozumiem, jak można
zabijać i jeść zwłoki zwierząt. To takie ohydne. Omijam sklepy mięsne z daleka, bo okropnie śmierdzą.
Gotowane i pieczone mięso cuchnie tak wstrętnie, że mdli mnie i muszę panować nad żołądkiem, żeby
nie zwymiotować. Kto je od urodzenia mięso nie zrozumie, o czym piszę. Został zmuszony (przez matkę,
ojca, babkę, dziadka itd.) i przyuczony. Przyzwyczaił się i bezmyślnie powtarza program w głowie – który
zgodnie z tradycją nakazuje mu jeść trupy. Świnie to bardzo miłe i uczuciowe zwierzątka. Niczym psy
przywiązują się do ludzi. Nie zasługują na los, jaki zgotował im człowiek. Cielak to przecież DZIECKO
krowy. Jak można z czystym sumieniem zabijać DZIECI? Mam nadzieję, że kiedyś ludzie dojrzeją
duchowo i przestaną zabijać zwierzęta.

–––
Komentarz: Radomir Gelhor
Wtorek, 12 grudnia 2017 o 20:04:57

Masz rację z tym zapachem. Mięso okropnie śmierdzi i nie ma znaczenia czy jest świeże, czy leży już
dłuższy czas na półce. Nabiera dopiero zapachu, gdy zostaną dodane do niego mocne przyprawy i zioła
albo skropi się je, powiedzmy, cytryną. Tyle że to nie jest już zapach mięsa. Co do przyzwyczajenia.
Nos ludzki ma tę właściwość, że przystosowuje się do różnych nieprzyjemnych zapachów i po jakimś
czasie coś, co było dla niego przykre, staje się obojętne, a nierzadko przyjemne. Na przykład nałogowy
palacz, któremu aromat papierosów sprawia przyjemność, a który nagle rzuci palenie, po pewnym
czasie stwierdza: „Ależ to syf ! Jak mogłem to palić!” (słowa mojego śp. ojca). Odzwyczajony, odkrywa
prawdziwą woń papierosowego dymu i jest ogromnie zdziwiony, że wcześniej tego nie zauważył.
Podobnie jest z jedzeniem mięsa. Długoletni wegetarianie, z którymi poruszałem ten temat, potwierdzają Twoje słowa: mięso śmierdzi. To samo dotyczy smaku. Kiedyś, aż wstyd się przyznać, lubiłem
kurczaki pieczone – dziś nie mogę znieść ich zapachu, nie mówiąc już o zjedzeniu tego czegoś. Wszystko
jest bowiem kwestią przyzwyczajenia, a raczej programu, jak to trafnie ujęłaś. Ludzie zabijają i jedzą
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zwierzęta, bo są zaprogramowani przez innych ludzi na zabijanie. Są dwa sposoby na przerwanie tego
okrucieństwa. Pierwszy, przestać zmuszać dzieci do jedzenia mięsa, a więc wychować je na diecie
bezmięsnej. Drugi, uczyć je od maleńkości szacunku do wszystkich istot żywych. Ale do tego potrzeba,
żeby rodzic miał w sobie trochę wrażliwości, a o to niezwykle trudno, gdyż sam nie wie, co to jest
wrażliwość, współczucie i prawdziwa miłość. Nikt mu tego nie pokazał. Przekazuje więc wartości, jakie
sam otrzymał od rodziców i nabył wraz z dorastaniem, i właśnie w tym tkwi szkopuł. Przekazuje tradycję,
wiarę, przekonania i przyzwyczajenia, jednym słowem – programuje nowego człowieka, wgrywając mu
starą, martwą przeszłość.

–––
Komentarz: Yoshiko
Środa, 13 grudnia 2017 o 11:09:51

Powiela wzorzec. Tworzy na swoje podobieństwo klona :/

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 13/2017

Grudniowe wspomnienie
Poniedziałek, 11 grudnia 2017 | Radomir Gelhor

Grudzień to miesiąc, w którym najmocniej dopadają mnie wspomnienia. Dlatego nie przepadam
za grudniem. Nie przeszkadzają mi wspomnienia, nie dręczą mej duszy, nie rujnują mi życia
i spokoju, ale bytnością swoją mimowolnie zmuszają do wejrzenia głęboko w przeszłość
i odtworzenia dawno minionych zdarzeń.
Po cóż jednak miałbym tam zaglądać? Czemu miałbym je odtwarzać? Jakkolwiekby patrzeć,
przeszłość jest martwa i sięganie do wspomnień przypomina wydobywanie śniętych ryb z rzeki.
Mogę je wydobyć, to prawda, mogę się im przyglądać, przeprowadzać sekcję i analizować, jak
mocno uległy zepsuciu, ale cokolwiek zrobię, nie przeniosę się w czasie i niczego nie zmienię.
Śnięta ryba pozostanie śniętą rybą. Nie zjem jej, nawet nie zasmakuję, a jeśli ulegnę pokusie
i skosztuję, choć odrobinę, zatruje mnie jadem, zatrzyma w przeszłości i nie pozwoli radować
się życiem.
Żeby żyć dla teraz, trzeba umrzeć dla wczoraj. To jedyny sposób na wyzwolenie od przeszłości.
Śmierć nie jest końcem a początkiem. Jest procesem oczyszczającym, wyzwala od tego, co było,
co stare i na co wpłynąć nie możemy, a co niszczy nam spokój ducha, prowadzi do cierpienia
i ostatecznie do szaleństwa. Bo życie w przeszłości jest szaleństwem, iluzją, wyobrażeniem
w głowie, a przez to nie może być prawdziwe.
☼ ANNA

Lato, Lublin, A.D. 1989

„Autobus z Lublina do G. przez Ł. podjedzie na stanowisko trzecie. Odjazd autobusu godzina
trzynasta trzydzieści” — zachrypiał kobiecy głos w głośnikach.
Wstałem z ławki, zabrałem podręczną torbę i z kilkoma podróżnymi stanąłem wzdłuż barierki
odgradzającej podróżnych od pojazdu. Było nas najwyżej z dziesięć osób. Najbliżej wylotu
stało małżeństwo w średnim wieku. Oboje niscy, nieco przy kości. Ona z uwieszoną torbą
na ramieniu niespokojnym wzrokiem śledziła podjeżdżający autobus, on trzymając oburącz
walizę, wspierał o jej plecy głowę. Walczył z ciężarem, wznosił go ponad stopy i próbował
zachować stabilność. Za zgarbionym małżonkiem stało trzech mężczyzn, ustawionych wzrostem
od najniższego do najwyższego, za nimi czekali ufryzowani na jeża młodzieńcy, a na końcu ja
stałem.
Przysłuchiwałem się będącym przede mną chłopakom. Rozmawiali o wojsku. Powracali
z przepustek. Służyli w G. podczas gdy ja pełniłem tymczasowo służbę w miejscowości Ł.
W przeciwieństwie do nich wracałem niechętnie; oni żartowali, śmieli się, ja byłem nadzwyczaj
poważny. Nigdy nie ukrywałem niechęci do armii, nie taiłem, że jestem pacyfistą, z oporem
wypełniałem polecenia i gdzie tylko mogłem, buntowałem się. Aż pewnego letniego popołudnia
wyszedłem na kilkugodzinną przepustkę na miasto, po czym zerwałem krępujące, żołnierskie
więzi, wsiadłem do pierwszego z brzegu pociągu i ruszyłem w Polskę.
Tak! Uciekłem! Uciekłem z wojska, żeby poczuć prawdziwą wolność. Poczuć się niczym ptak
i pofrunąć, gdzie mi się żywnie podoba. Dwanaście dni na wolności! Bez dokumentów, bez
tożsamości, a przede wszystkim niesłychanie szczęśliwy znalazłem się w obcym mieście, które
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jak matka wyczekująca z utęsknieniem syna, przyjęło mnie z otwartymi ramionami. Kiedy
wróciłem, byłem nietykalny, prawdziwie trędowaty dla większości oficerów. Patrzyli z ukosa
i trzymali mnie na dystans. Niektórzy gardzili mną i grozili mi z pianą na ustach, co wprawiało
mnie w niezwykłą wesołość, bo przypominało to atakującego buldoga, który skacze wokół
ofiary, głośno szczeka i niemiłosiernie się ślini, ale pochwycić zębami nie może. Karę od
dowódcy jednostki przyjąłem nadzwyczaj spokojnie, z podniesionym czołem, z uśmiechem
przewijającym się na ustach. Trzynaście dni przesiedziałem w anclu, w obcej jednostce,
w miejscowości N., buntując się po raz kolejny, co sprawiło, że jeden z wartowników nas
pilnujących zamierzał do nas strzelać (sic).
— Stać, bo będę strzelał! — krzyknął wartownik, sięgnął po broń, odbezpieczył i wycelował
w nas.
— To strzelaj! — odkrzyknąłem, biegnąc wraz z innymi „skazańcami” w stronę rosnących
na polu dojrzałych truskawek.
Ale to już inna historia i może kiedyś ją opowiem. Teraz jechałem do Ł. i nie byłem z tego
powodu szczęśliwy.
Po wejściu do Autosanu, a był to model luksusowy, przeznaczony na dalekie trasy, skasowałem
bilet u kierowcy, odszukałem miejsce oznaczone numerkiem i usiadłem. Wypadło mi siedzieć
z brzegu. Miejsce przy oknie pozostało puste zaledwie parę minut, gdyż tuż przed odjazdem,
stanęła przede mną filigranowa dziewczyna, której w pierwszej chwili nie zauważyłem z powodu
zapatrzenia się w okno.
— To chyba moje miejsce — oznajmiła.
Dźwięk jej głosu był miękki, ciepły i spokojny. Odwróciłem do niej głowę, aby zaraz potem
zerwać się i zrobić przejście. Znaleźliśmy się niesłychanie blisko, nasze ciała prawie się stykały,
a oczy wpatrywały w siebie. Dziwna to była chwila odrętwienia, w której ani ona, ani tym
bardziej ja nie mogłem się poruszyć. Pożerałem wzrokiem jej błękitne oczy, delikatny nos
i wyprofilowane pięknie usta. Czoło jej pokrywały śnieżnobiałe kosmki prostych włosów, z tyłu
zaś splecione w warkocz wisiały swobodnie, sięgając prawie pasa.
— Proszę — powiedziałem i wskazałem jej wolne miejsce.
— Dziękuję.
Usiadła, położyła pod nogi podróżną torbę i przyłożyła czoło do szyby. Po chwili za oknem
zobaczyliśmy jej ojca, który przywiózł ją do Lublina i odprowadził na dworzec PKS-u. Zdążył
jeszcze pomachać córce na pożegnanie, po czym silnik Autosanu ryknął i w kłębach czarnych
spalin ruszyliśmy w drogę.
„Nie ma czasu do stracenia” — pomyślałem.
Czułem, że jeśli teraz nie zagadam do niej, później nie będę miał odwagi. Nie byłem podrywaczem, nigdy nie zaczepiałem dziewcząt w autobusie, ale tym razem nie mogłem się
powstrzymać.
— Mam na imię Radek. A ty? — zagaiłem.
— Anna — odpowiedziała i uśmiechnęła się, odsłaniając bielutkie zęby.
— Daleko jedziesz?
— Do końca.
— Do G.?
— Tak. Jadę do babci. . . A ty?
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— Wysiadam w Ł. Wracam z przepustki.
— Jesteś żołnierzem?
— Tak, ale chyba ci to nie przeszkadza?
— Ależ skądże — odpowiedziała i znów obdarowała mnie podobnym jak wcześniej uśmiechem.
Rozbroił mnie ten uśmiech, oczarowały błyskające sierpiki w jej bławatnych oczach i otumanił
przyjemny, wiosenny zapach perfum.
„Boże” — pomyślałem. — „Jaka ona jest śliczna”.
Przyglądaliśmy się sobie dłuższą chwilę. W zupełnej ciszy badaliśmy swoje twarze, a może
nawet zgadywaliśmy swoje myśli. Nie ukrywałem, że jestem nią oczarowany, ale też wiedziałem,
że nie byłem jej obojętny. Coś się między nami działo, nasze dusze lgnęły ku sobie, serca się
poruszyły, a niewidzialne ręce splatły ze sobą. Później rozgadaliśmy się, jak starzy dobrzy
znajomi, jak bliscy sobie ludzie, niczym papużki nierozłączki, poruszając nawet rodzinne,
zdawać by się mogło prywatne tematy. Nigdy nie czułem się tak dobrze z drugą osobą.
Ona była po prostu wspaniałym słuchaczem, świetnym mówcą i doskonałym obserwatorem.
Czytaliśmy sobie z oczu, kiedy nasze usta milczały, zaglądaliśmy sobie w serca, gdy nieśmiałość
nie pozwalała nam wprost się wypowiedzieć, a czas płynął szybko. Za szybko. Wiedzieliśmy
to oboje, bo wraz z ubywającą drogą ogarniał nas niepokój, cudowna chwila kurczyła się
z każdym kilometrem, a oczekiwanie końca tej fascynującej i krótkiej przyjaźni przytłaczało.
Zapadł wieczór, choć było zupełnie jasno, kiedy dojechaliśmy do Ł., gdzie przyszło nam się
rozstać. Włożyłem kurtkę, zdjąłem z półki torbę i pożegnałem białowłosą Annę, po raz ostatni
spoglądając w jej wyczekujące oczy. Tak. Ona czekała. Czekała, abym zostawił jej nadzieję,
wymienił się z nią adresami, napisał do niej, a kto wie, może nawet odwiedził w rodzinnym
mieście. A jednak nie mogłem tego zrobić. Wszystko miałem już w życiu poukładane. Miałem
kochającą dziewczynę i plany na przyszłość. Czy wolno mi było robić sobie i Annie płonną
nadzieję? Czy to byłoby w porządku względem tej, która mnie umiłowała, tęskniła za mną
i wyczekiwała mego powrotu z wojska, gdybym nagle porzucił ją dla Anny?
Być może tamtego dnia odepchnąłem od siebie prawdziwą miłość i szczęście, odsunąłem
jedyną istotę, z którą spędziłbym radośnie życie i która na wiele lat skradła mi spokój ducha,
pozostawiając w zamian swój nieśmiertelny obraz utrwalony w głowie.
— Gdzie jesteś, Anno? — pyta w kilku miejscach Yormūn, dobrze wiedząc, że więcej jej
nie spotka.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 14/2018

Jak być dobrym?
Poniedziałek, 1 stycznia 2018 | Radomir Gelhor & Yoshiko

Co znaczy być dobrym? Czy łatwo być dobrym? Kiedy jesteśmy dobrzy? I czy człowiek
w ogóle może być dobry?
Większość ludzi twierdzi, jest o tym święcie przekonana, że są dobrzy. Mało jest takich,
którzy przyznają, że nie są wcale dobrzy. Nikt nie chce być złym, nikomu nie jest przyjemnie,
kiedy mówi się o nim: „To zły albo niedobry człowiek”. Bronimy się przed tym osądem na
różne sposoby. Zakładamy maski, udajemy przed światem, że kierujemy się dobrem, a kiedy
wyrządzamy zło, zawsze znajdzie się powód, by się z tego wykręcić. Zwalamy winę na zaistniałą
sytuację, na chwilę słabości i rozdrażnienia, albo zrzucamy odpowiedzialność na drugiego
człowieka, co przychodzi nam wyjątkowo łatwo. Powołujemy się na siły wyższe, na grzech
i religię lub po prostu na naszą niedoskonałość. Każdy powód jest dobry, byleby tylko wybielił
nas w oczach ludzi i nas samych.
Dlaczego nie chcemy widzieć naszych błędów i dlaczego nie chcemy o nich wiedzieć? Dlaczego
posuwamy się do kłamstwa i czemu nie potrafimy odważnie stanąć przed faktem i stwierdzić:
„Tak. Nie jestem wcale dobry. Moja dobroć wynika z egoizmu. Lub moja dobroć jest na pokaz”.
Czy nie wynika to ze strachu? Strachu przed samym sobą?
Powstało wiele definicji dobra. Ludzkość rozczłonkowała dobro na mniejsze lub większe
fragmenty, dopasowując je do przeróżnych wzorców i zachowań. Mamy zatem dobro Sokratesa,
Platona, Arystotelesa, dobro judeochrześcijańską, dobro Świętych, jak chociażby Tomasza
z Akwinu, dobro nowożytnych filozofów – Immanuela Kanta, Fryderyka Nietzsche i wielu,
wielu innych. Dobro zatem dla każdego systemu filozoficznego, religijnego, politycznego lub
społecznego może się różnić od siebie, tymczasem dobro, jak Miłość, nie jest podzielna i nie
wywodzi się z żadnego systemu.
Nie istnieje mniejsze lub większe dobro. To czy dobro jest małe, czy duże jest subiektywną
oceną każdego człowieka i podlega ocenie przez myśl ludzką. Lecz myśl nie może być wzorcem
stosowanym do oceny z prostego powodu – jest uwikłana w indywidualne przekonania,
w prywatne poglądy i w przyzwyczajenia danej jednostki.
Wyobraźmy sobie, że daliśmy komuś kromkę chleba. Nieistotne czy zrobiliśmy to z dobroci
serca, czy zwykłej litości lub kaprysu. Dla osoby biednej, cierpiącej głód i niedostatek, dar
nasz będzie miał wielkie znaczenie, a nasze dobro w jego oczach będzie przeogromne. Być
może nawet tą kromką uratowaliśmy mu życie. Inaczej będzie w przypadku człowieka, który
ma wszystkiego pod dostatkiem, a który po prostu jest głodny. Nasz dar niewiele będzie dla
niego znaczył. Może nam podziękować, być wdzięczny, że zaspokoiliśmy jego żołądek, ale nasze
dobro w jego mniemaniu będzie znikome albo żadne. Na tym prostym przykładzie widzimy,
jak dwie różne osoby postrzegają tę samą dobroć, która powiedzmy sobie szczerze, nie musi
wynikać z dobroci serca.
Nasze poczucie dobra uwarunkowane jest również kulturą i tradycją, którymi przesiąkliśmy.
Ludzie porozrzucani po świecie i wychowani w różnych krajach, różnią się od siebie pod
wieloma względami, choć wynika to wyłącznie z wychowania w danym środowisku. Dziecko
urodzone w Polsce, a wychowane w Niemczech lub Francji, będzie stuprocentowym Niemcem
lub Francuzem. Przyswoi sobie wartości obowiązujące w danym kraju i będzie się zachowywało
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wedle ustalonych norm i zasad. Odmienne tradycje, zachowania i poglądy sprawiają, że to, co
w jednym kraju uchodzi za dobre, w drugim jest traktowane jako coś złego. Przykładem mogą
być, chociażby proste gesty dłońmi. W zależności od kraju oznaczają coś innego. Przykładowo
przywołanie kogoś palcem w Stanach Zjednoczonych ma zabarwienie erotyczne i jest zachętą
do seksu, w Australii i Indonezji przywołuje się w ten sposób prostytutki, na Filipinach
psy, a w Turcji jest obraźliwe i można za to zostać ukaranym. Bezmyślne stosowanie gestów
w obcym kraju, o nieznanej nam tradycji i poglądach, może doprowadzić do śmiesznych lub
groźnych sytuacji. Warto o tym pamiętać.
Jak wspomnieliśmy wyżej, dobro jest niepodzielne. Nie ma mniejszego lub większego dobra.
Ono jest lub go nie ma. Możemy je definiować, dzielić i segregować, ale nie ma to nic wspólnego
z Prawdą i odbywa się na poziomie myśli. Teorie nie są dobrem, dobro jest działaniem. Działa
się przez czyny, nie słowa. Są ludzie, którzy są świetnymi mówcami, głoszą miłość i dobro,
piszą o tym książki, nagrywają programy i mają wiernych słuchaczy, ale czy są dobrymi
ludźmi? Czy przekuwają słowa w czyny? A może tylko znaleźli bezpieczny sposób na życie,
robienie kariery i zarabianie pieniędzy? Świat jest pełen głosicieli, którzy nauczają jak być
dobrym, jak postępować w życiu, jak się właściwie zachowywać, tymczasem dobroci nie można
się nauczyć. Wiedza jest domeną myśli, dobroć zaś wypływa z serca.
Jeśli nauczyciel Wam powie: „Nauczę cię jak być dobrym”, to jest kłamcą. Nauczyciel może ci
udzielić rady, dać wskazówkę, ale dopóki twoje serce przepełnia egoizm, chciwość i pragnienie,
nie ma w nim miejsca na dobroć i Miłość. Brakuje w nim przestrzeni, w której mogłyby się
rozwijać, brakuje warunków, w których mogłyby zakwitnąć.
— Chcę być dobry. Co mam robić? — pyta ogrom ludzi.
Chcieć być dobrym a być dobrym to dwie różne sprawy. Jeśli chcesz być dobry, to dobro się
nie rozwinie, ponieważ „chcieć” – jest odkładaniem „bycia dobrym” do bliżej nieokreślonego
czasu, do przyszłości. „Być dobrym” oznacza – być dobrym teraz. Już. W tej chwili, gdyż
dobro jest działaniem. Dobro pojawia się i znika. Kiedy się pojawia, nie wiesz o tym, a kiedy
zdasz sobie z niego sprawę, ono nie jest już dobrem.
Chcesz być dobry, ale coś ci nie wychodzi.
Widzisz leżącego przy drodze człowieka. Jest pijany. Żal ci go i mówisz: „Chcę być dobry, ale
teraz nie mam czasu”. Odchodzisz, odkładając „dobroć” na przyszłość.
Jesteś dobry.
Widzisz leżącego przy drodze człowieka. Jest pijany. Stajesz więc przed faktem i działasz.
Pomagasz mu powstać i zaprowadzasz do domu. Jeśli zrobiłeś to odruchowo, bez analizowania,
bez oczekiwania na nagrodę, to objawiła się w tobie dobroć.
A może tylko pragnąłeś być dobry?
Jeśli zaś zrobiłeś to dla dobrego uczynku lub „bo tak wypada”, to taka dobroć, nie jest
dobrocią. To pragnienie i chęć bycia dobrym.
Istotne jest, żeby zdawać sobie sprawę z tego, kiedy czynimy dobro, a w zasadzie, kiedy go
nie czynimy. Jeśli pojawi się w nas odrobina satysfakcji, gdy sprawia nam to przyjemność
lub – co gorsze – oczekujemy materialnej gratyfikacji, oznacza to, że nasze działanie nie
wypływa z dobroci i Miłości, lecz z egoizmu i niskich pobudek. Dobroć i miłość wywołuje
wyłącznie radość i pełnię szczęścia. Szczęśliwy człowiek to ten, który cieszy się szczęściem
innych. Nieszczęśliwy to zazdrośnik.
Czasami słyszymy: „Pomagam ludziom (zwierzętom), bo czerpię z tego przyjemność”.
Pragnienie czegoś lub kogoś nie jest dobrocią ani Miłością. Dobroć nie ma nic wspólnego
z przyjemnością. Dobroć przynosi wolność, przyjemność jest zniewolona przez czas, jest
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przemijająca i wymaga stałego pobudzania, przez co niespełniona przynosi smutek i cierpienie.
Taka „fałszywa dobroć” może oczywiście przynieść pozytywne skutki dla ludzi i zwierząt, ale
zamyka darczyńcę w przestrzeni umysłu i ostatecznie go zniewala.
Dobroci nie można się nauczyć, bo stawanie się dobrym jest zaprzeczeniem dobroci. Nie można
jej kupić i nie można jej zdobyć za żadne skarby świata. Ona przychodzi wraz z wrażliwością
i ze zrozumieniem.
Jak zatem być dobrym? Odpowiedź jest niesłychanie prosta i wynika z Miłości:
Nie czyń drugiej istocie tego, co tobie niemiłe (dotyczy zarówno ludzi, zwierząt, jak
i wszelkiej formy żywej).
Wiemy, że to niebywale trudne zadanie w świecie opanowanym przez chciwość. W świecie
rządzonym przez korporacje, w Systemie monetarnym, który zniewala nas i sprawia, że
zachowujemy się wręcz odwrotnie, ale nie ma innego sposobu, nie ma innej drogi. Tylko przez
dobroć i miłość można dostąpić tego, czego większość z nas pragnie i szuka przez całe życie i,
najczęściej nie znajduje. . . Prawdy, Boga, Najwyższej Istoty, Prabytu, Stwórcy, Konstruktora
Wszechświata, czy jakkolwiek „to Coś” sobie nazwiemy. . .

Radomir Gelhor & Yoshiko
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ZWzBRG nr 15/2018

Zmęczenie materiału
Piątek, 5 stycznia 2018 | Radomir Gelhor

Powiedział, że gdyby mieszkał w USA, strzeliłby sobie w głowę. Nie, nie dlatego, że ma coś
przeciwko Stanom Zjednoczonym, ale dlatego, że broń można tam znaleźć na ulicy. Wystarczy
wiedzieć, w którą skręcić uliczkę, pod jaki adres się udać, o kogo zapytać. Jak mówił, był
zmęczony. Miał dość życia. Czuł się, jakby spędził setki lat, bezustannie walcząc o byt,
o przetrwanie, o podstawowe środki do życia, a i tak do niczego nie doszedł i niczego nie
osiągnął. Był dokładnie w miejscu startu. Może się nie cofnął, ale także nie posunął do
przodu. Czyżby gonił niemożliwe? Próbował złapać przeciekającą mu przez palce ulotność
chwili? A może dał się omamić i uwierzył, że jest w stanie zmierzyć się z losem, wziąć za bary
z rzeczywistością, wydrzeć dla siebie co lepsze kąski i być szczęśliwy?
Siedział z przyłożonym palcem do skroni i przyglądał się odbiciu w lustrze. Obraz mężczyzny
na szklanej tafli był niewyraźny, ostre rysy rozmywały się w smugach i zadrapaniach, traciły
moc i pewność, ginęły w wieczornym całunie i wyglądały na obce. A jednak to był jego
wizerunek. Portret człowieka umęczonego, zniechęconego niepowodzeniami, gotowego dokonać
samozagłady, aby tylko zrzucić pęta niewoli i wyrwać się temu nieznośnemu przygnębieniu.
Zabijało go i wyżerało z niego resztki normalności.
— Gdybym tylko miał rewolwer — mówił i pragnął, pragnął i strzelał z palców.
Są chwile, kiedy mamy dosyć wszystkiego. Nic nas nie cieszy, nikt nie zdoła nas wyrwać
z odrętwienia, bo nasze ciało, nasz umysł, nasza dusza nie ma w sobie pozytywnej energii
i chęci dalszego życia. Poddajemy się i upadamy, czasem podnosimy się i znowu lecimy prosto
na głowę. Ale ile można? Jak długo da się znosić upadki i wzloty? Każda wywrotka oznacza
bolesny wysiłek podźwignięcia się, podniesienia ciężaru porażki, zmierzenia się z faktem
i znalezienia powodu, dla którego warto byłoby żyć dalej. Istnieć i toczyć kolejne bitwy
z losem.
Czy życie jest areną? Miejscem starcia gladiatorów? A może oczekujemy od niego zbyt wiele?
Za mocno pragniemy, za daleko sięgamy i za bardzo żyjemy marzeniami. Czy nie lepiej
skupić się na teraz? Nie wybiegać w zbyt odległą przyszłość, radować się chwilą i robić to, co
kochamy?
Zatrudnił się w firmie ochroniarskiej. Nie dlatego, że czuł do tego powołanie, nie dlatego, że
przyzwoicie zarabiał, ale dlatego, że nie mieszkał w USA. Tam broń można znaleźć na ulicy.
Wystarczy wiedzieć, w którą skręcić uliczkę, pod jaki adres się udać, o kogo zapytać.
Siedział z przyłożonym pistoletem do skroni i przyglądał się odbiciu w lustrze. Obraz mężczyzny
na szklanej tafli był niewyraźny, ostre rysy rozmywały się w smugach i zadrapaniach, traciły
moc i pewność, ginęły w wieczornym całunie i wyglądały na obce. A jednak to był jego
wizerunek. Portret człowieka umęczonego, zniechęconego niepowodzeniami, gotowego dokonać
samozagłady, aby tylko zrzucić pęta niewoli i wyrwać się temu nieznośnemu przygnębieniu.
Zabijało go i wyżerało z niego resztki normalności.
— To, co prawda nie jest rewolwer, ale w zupełności wystarczy — powiedział i zapragnął,
zapragnął i wystrzelił. . .
Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 16/2018

Szczepienie albo zdrowie
Czwartek, 5 kwietnia 2018 | Radomir Gelhor

Szczepienie – to coś, co wydawałoby się normalne, bezpieczne, do czego już przywykliśmy,
a przede wszystkim podobno konieczne w świecie, w którym jesteśmy otoczeni setkami
i tysiącami bakterii i wirusów, które to niby tylko czyhają, iżby nas dorwać i zrujnować
nam zdrowie. Przytłoczeni przerażającymi informacjami płynącymi z mediów głównego
nurtu o grożących nam epidemiach, o straszliwych chorobach, a nawet śmiertelnych ofiarach
kładących się trupem w tysiącach istnień ludzkich, pod wpływem emocji i strachu dajemy się
szczepić, nie zdając sobie sprawy z tego, jaką krzywdę wyrządzamy sobie, swoim bliskim lub
swojemu dziecku. Szczepionka – jak głosi reklama: produkt skuteczny i bezpieczny, lecz jaka
jest prawda?
Po wielomiesięcznej, żmudnej pracy oraz ślęczeniu przy komputerze i stukaniu w klawiaturę, udało nam się wraz z Yoshiko ukończyć nasz pierwszy, wspólny projekt pod tytułem:
„SZCZEPIENIE ALBO ZDROWIE”. Temat był nam wcześniej nieznany, ale po przyjrzeniu
mu się bliżej okazało się, że to, co głosi reklama w mediach o szczepieniach i szczepionkach,
co widzimy w telewizji, co czytamy w prasie, słyszymy z ust polityków, lekarzy i wszelkiej
maści profesorów oraz tak zwanych ekspertów – to czysta fikcja i bajki, tyle że to bajki
dla dorosłych. Bajki smutne i zaprawione goryczą, bo za parawanem zdrowia publicznego
rozgrywają się tragedie zrozpaczonych rodziców i okaleczonych szczepionkami dzieci. To bajki
z dreszczykiem, a w zasadzie prawdziwy horror prześladowanych przez urzędników Rzeczpospolitej Polskiej sterroryzowanych rodziców, na których bezprawnie nakłada się wysokie kary
pieniężne oraz straszy odebraniem dzieci tylko dlatego, że nie chcą szczepić dzieci i chronią je
przed toksycznymi szczepionkami.
To, co poznaliśmy, to co odkryliśmy, było bodźcem do stworzenia skryptu, w którym umieściliśmy transkrypcje z różnych filmików, na których wypowiadają się o szkodliwości szczepionek
znani i mniej znani lekarze, jak również umieściliśmy transkrypcję rewelacyjnej prezentacji Pana
Jerzego Zięby pod tytułem: „Szczepionki – Mało znane fakty”, składającej się z 35 odcinków,
i z którą każdy bez wyjątku powinien się zapoznać. Przy każdej transkrypcji podaliśmy link
do źródła, przeważnie filmu, a na końcu skryptu zamieściliśmy wykaz alfabetyczny zdarzeń,
chorób i powikłań poszczepiennych, tzw. NOP-ów.
Skrypt ten powstał wyłącznie z potrzeby serca. Dostępny jest za darmo i jest naszym drobnym
wkładem w propagowanie prawdy o szczepieniach i niebezpieczeństwach, jakie ze sobą niosą.
Czytajcie, rozprowadzajcie go i dzielcie się nim. . .
Bezpośredni link do pliku: SZCZEPIENIE ALBO ZDROWIE
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ZWzBRG nr 17/2018

Prawda kontra „prawda”
Wtorek, 10 kwietnia 2018 | Radomir Gelhor

Wydawałoby się, że Prawda to coś tak oczywistego, że rozważania na ten temat nie mają
absolutnie sensu, a jednak okazuje się, że Prawda niejedno ma imię i tylu ilu ludzi ją głosi,
tyle prawd możemy usłyszeć. A przecież Prawda może być tylko jedna. Wszelkie jej wersje to
nieprawdy. Czym zatem jest Prawda? Jak rozpoznać prawdę w świecie, w którym nieprawdę
podaje się za Prawdę, a kłamstwo stało się czymś tak naturalnym dla wielu ludzi, jak picie
kawy czy zjedzenie cukierka?
Sobotnia wyprawa do lasu, kilka godzin spędzonych z dala od cywilizacji, wśród roztaczającej
się wokół energii budzącej się wiosny i kojącego duszę śpiewu ptaków, podsunęły mi temat
Prawdy i wielu jej wersji, czyli nieprawdy. Postanowiłem zatem w kilku słowach napisać
coś niecoś na ten temat w tym krótkim wpisie. Przedstawić je wg mojego postrzegania
Rzeczywistości, nieco inaczej spojrzeć na Prawdę i nieprawdę, niż robi to większość ludzi.
A ponieważ ktoś kiedyś na czacie złośliwie mi przygadał, stwierdzając, że są to „mądrości
Radomira”, co mnie do łez rozbawiło, postanowiłem utworzyć kategorię pod tą samą nazwą –
„Mądrości Radomira ;)” – i dodać ten wpis do tej właśnie kategorii.
Czym jest prawda? Nie posługując się definicją, prawda z całą pewnością musi być zaprzeczeniem fałszu, a więc nieprawdy. Coś może być prawdą lub nieprawdą. Czy Prawdą jest, że kot
lub pies ma cztery nogi? Większość osób odpowie – to prawda, ale czy na pewno? Przecież kot
lub pies, którego spotkamy na ulicy, może mieć trzy, a nawet dwie nogi. Może to być wynikiem
choroby genetycznej, powikłań płodu, jak również kalectwem spowodowanym nieszczęśliwym
wypadkiem. Ktoś może powiedzieć, że jest to wyjątek. Owszem, możemy nazwać to wyjątkiem,
ale prawda wg mnie powiązana jest z faktem, a nie z teorią. Widzę psa i stwierdzam – ten
pies ma cztery nogi = fakt = Prawda. Widzę kota i stwierdzam – ten kot ma trzy nogi = fakt
= Prawda. Spotykam człowieka i stwierdzam – ten człowiek ma jedno oko = fakt = Prawda.
Spotykam dziewczynę i stwierdzam – ta dziewczyna ma długie włosy = fakt = Prawda.
Jeśli coś nie jest faktem – pozostaje teorią, dopóki istnieje możliwość wyjątku(ów), a więc jest
nieprawdą.
Dlaczego jest to takie istotne w pojmowaniu Rzeczywistości i dlaczego zwracam uwagę na ten
szczegół? Dlatego że większość z nas postrzega Rzeczywistość przez określone wzorce w swoim
umyśle. Przez filtr nabytych nauk, przekonań, przesądów oraz wiary. Takie postrzeganie Rzeczywistości jest ułudą. Jest ograniczone zdobytą wiedzą i nie daje wyjść umysłowi poza pewne
ramy tego, co jest dla niego znane. Weźmy na przykład lekarza, który w praktyce posługuje
się wyłącznie wiedzą nabytą z książek. Nawet gdyby przeczytał setki lub tysiące książek
medycznych, jego wiedza ograniczona jest do tego, co zostało w nich opisane i wyjaśnione.
Jeśli będzie uważał tę wiedzę za prawdę, za pewnik, będzie ograniczony tą wiedzą i nie będzie
w stanie wydostać się poza jej obręb. Zawsze będzie odwoływał się do książek, do wiedzy
wyuczonej, i w nich będzie poszukiwał odpowiedzi. Będzie kultywował stare, a więc znane, nie
poznając nigdy nowego.
Ale czy jego wiedza jest prawdziwa? Przecież książki pisane są przez ludzi. Czy oni są nieomylni?
Czy nauka jest nieomylna? Historia pokazuje wręcz coś odwrotnego. Jeśli przyjrzymy się bliżej
naukowym badaniom – nieistotne jakim – odkryjemy dość szybko, że bardzo często oparte są
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one na teorii. Naukowcy przypuszczają, że coś jest, coś działa, coś funkcjonuje w taki, a nie
w inny sposób, i na bazie domysłów budują dalszą naukę. A jednak bardzo dużo osób daje się
złapać w pułapkę nauki opartej na teoriach, domysłach, na spekulacjach i nie tylko szczerze
w to wierzy, to jeszcze z zawziętością szaleńca tego broni. Dlaczego? Bo. . . Napisano w tej lub
w tamtej książce, że. . . I tak musi być. I to już wystarczy temu komuś, żeby mieć rację, żeby
uznać coś za niepodważalną prawdę.
Niezależnie jednak od tego, jak świetnie skonstruowana jest teoria, na jak mocnych argumentach
ją zbudowano, jak wielcy ludzie ją propagują i dowodzą jej słuszności, teoria pozostaje teorią.
Należy do świata domysłów. Nie jest zatem prawdą. Prawda nie jest teorią i nie posiada
wyjątków – ona jest lub jej nie ma. Postrzegając w nowy sposób Prawdę, stwierdzisz szybko,
że wróbel wróblowi nie jest równy. Że drzewo od drzewa się różni. Że Twój małżonek lub
żona, Twój partner, że Twoje dziecko nie są li tylko powtarzającymi się wzorcami zachowań
opisanymi w „mądrych”, psychologicznych książkach, a indywidualnymi, niepowtarzalnymi
jednostkami, których tak naprawdę nie znasz.
Nasze iluzoryczne postrzeganie Rzeczywistości, oparte na teoriach i programie w naszych
głowach sprawia, że prawie nigdy nie widzimy Prawdy. Widzimy przewracającego się człowieka,
i to jest fakt, to jest Prawda, ale zaraz później zaczynamy sobie tłumaczyć, co się stało, i jeśli
nie jesteśmy tego pewni, jeśli nie widzieliśmy, że przyczyną wypadku był wystający w alejce
korzeń jakiegoś drzewa, zaczynamy sobie dopowiadać, snuć domysły, tworzyć teorie, i to
oddala nas od prawdy. Prawdą byłoby w tym przypadku stwierdzenie:
— Widziałem(am) przewracającego się w parku człowieka.
— A co się stało?
— Nie wiem — I tyle. To jest fakt. To jest Prawda. To jest Rzeczywistość. Przecież nie
wiem, co się stało. Czy muszę zmyślać? Dopowiadać sobie? Czy muszę kłamać?
Bez tłumaczeń, bez wyjaśnień, bez snucia domysłów. Kiedy zaprawimy tę historię choćby
odrobiną domysłu, być może dodamy jej nieco atrakcyjności, ale prawda przestanie być
Prawdą. Wiara w cokolwiek również nie jest prawdą. Opiera się bowiem na domysłach
i doniesieniach. Zarówno doniesienia, jak i domysły mogą być nieprawdziwe i skażone celowym
lub nieświadomym kłamstwem, a zatem prowadzić będą do błędnych założeń. Wobec tego
należałoby podchodzić do tego tematu ostrożnie i nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków.
Nie wierzyć ślepo, ale też nie odrzucać bezmyślnie. Nie oceniać, a obserwować. Tylko przez
obserwację i zrozumienie obserwowanego przedmiotu i/lub zjawiska możemy otrzymać właściwą
odpowiedź. To jedyna droga do Prawdy.
Wierzymy, że przekazywane nam z pokolenia na pokolenia prawdy są niezmienne i prawdziwe,
ja jednak uważam, że większość z tych prawd zbudowana została na wątłych i nieprawdziwych
podstawach, za co przychodzi nam teraz słono płacić. Utknęliśmy w przeszłości, kultywujemy
stare, i nie możemy poznać nowego. Przypomina to psa biegającego za swoim ogonem. Wierzę,
że kiedyś ludzkość się przebudzi z zauroczenia iluzji, oderwie się od własnego ogona i pobiegnie
ku nowemu.
PS. Zapomniałbym dodać. . . Czy w takim razie stwierdzenie, że pies, kot lub koń ma cztery
nogi, jest nieprawdziwe? Ależ nie. Samo stwierdzenie, że te zwierzęta są czworonogami, jest
prawdziwe, ale dotyczy to tylko twierdzenia, nie zaś samego faktu, tj. konkretnego przypadku,
konkretnego psa lub kota. Jest więc pojęciem teoretycznym i w ten sposób należy je traktować,
a nie jako prawdę absolutną. Mam nadzieję, że wychwyciliście tę drobną, acz wg mnie
niesłychanie istotną różnicę w postrzeganiu Prawdy i Rzeczywistości.
„Park Niezdowski”, 10 kwietnia, 2018, godz. 12:45”

Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

75

www.rdmg.eu

ZWzBRG nr 18/2018

A kto powiedział,
że Prawda będzie miła?
Środa, 11 kwietnia 2018 | Radomir Gelhor

Prawda jest tym, czym jest. Nie ma znaczenia, czy Ci się to podoba, czy jesteś tym przerażony.
Naciąganie Prawdy dla własnego widzimisię lub żeby zrobić komuś przyjemność, jest oszustwem
i nie ma nic wspólnego z Prawdą. Prawda jest niezmienna – ona jest i tyle. Nie próbuj zatem
z konia robić żyrafę ani z kota tygrysa, bo to się nigdy nie uda. Możesz jednak dzięki Prawdzie
dowiedzieć się czegoś o sobie, o swojej rodzinie i ludziach Cię otaczających, zrozumieć życie,
doświadczyć nieznanego, a nawet dotknąć Boga. Prawda jest Twoim największym przyjacielem.
Nie powinieneś się od niej odwracać.
W ostatnim wpisie nabąknąłem co nieco o Prawdzie (! str. 74), moim postrzeganiu Prawdy
i Rzeczywistości. Dziś postanowiłem kontynuować ten temat, gdyż. . . Zdarza się, że znane lub
nieznane osoby proszą mnie o poradę, opinię, o wyrażenie swojego zdania, i choć doświadczenie
każe mi w tym momencie brać nogi za pas i uciekać gdzie pieprz rośnie, niestety często daję
się skusić i. . . żałuję tego później. Dlaczego? Bo jestem szczery, a szczerość nakłada na mnie
obowiązek mówienia Prawdy bez względu na to, jak dotkliwa ona jest dla pytającego. Jak
wielką cenę płacę za szczerość? Spróbujcie kiedyś być prawdziwie szczerzy wobec żony, męża,
partnera, dziecka, rodziny lub przyjaciół, a przekonacie się sami. Zanim wypowiem się na
jakiś temat, zawsze pytam:
— Jak bardzo mam być szczery? Mam mówić prawdę? Czy wolisz, żebym Ci słodził? Jak
głęboko chcesz wejść w tę sprawę?
I co się okazuje? Okazuje się, że sto procent chce usłyszeć Prawdę. Tylko raz przydarzyło mi
się tak, że znajoma zawahała się na moment, walcząc sama ze sobą. Ostatecznie oświadczyła,
że chce poznać Prawdę. Usłyszała ją, i to był ostatni raz, kiedy z nią rozmawiałem. To
częste zachowanie i jednocześnie gorzka podzięka za moją prawdomówność. Cóż. . . A co Wy
zrobilibyście na moim miejscu, gdyby Wasz przyjaciel lub członek rodziny sięgnął po truciznę
i chciał ją wypić? Zapytalibyście, jaki ma smak? Czy może spróbowali go od tego odwieść,
ukazując mu Rzeczywistość? Mówimy tutaj o Prawdzie. Prawda często boli, bo sięga głęboko
w głąb „duszy”, odsłania rzeczy, których nie chcielibyśmy oglądać, o których nie chcielibyśmy
wiedzieć, o których nie chcielibyśmy słyszeć. Więc zapytam – dlaczego prosicie mnie, żebym
mówił Prawdę, skoro nie jesteście w stanie jej przyjąć? Prosicie mnie o szczerość, a tymczasem
sami jesteście nieszczerzy.
Naprawdę trudno jest powiedzieć łysemu, że ma bujne włosy, grubemu, że jest smukły jak
brzoza, a piejącemu jak kogut, że jest urodzonym śpiewakiem. Oczekując Prawdy, trzeba być
przygotowanym, że prawda może zaboleć, ale też oświecić. Dzięki Prawdzie możemy przejrzeć
na oczy, zrozumieć Rzeczywistość i uwolnić się od matrixa. Jeśli na przykład jestem chytry,
to muszę stawić temu czoła, spojrzeć w lustro i przyznać się przed samym sobą – Jestem
chytry. Samo przyznanie się działa jak maść łagodząca na swędzącą ranę, wystarczy teraz,
że zacznę się sobie przyglądać, obserwować swoją chytrość, a kiedy przyjdzie zrozumienie,
chytrość sama odpadnie i będę od niej wolny. . . Tak właśnie działa Prawda. Otwiera oczy
ślepym nie po to, żeby się obrażali, ale wyzwolili ze swoich słabości.
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ZWzBRG nr 19/2018

Zderzenie z polską ciężarówką
Poniedziałek, 30 kwietnia 2018 | Radomir Gelhor

Zderzenie z ciężarówką – to termin, którego zawsze używam, kiedy jestem po rozmowie z osobą
zaprogramowaną przez System. Człowiekiem widzącym rzeczywistość wg pewnego wzorca
w głowie, do którego nic nie dociera, który nie przyjmie do wiadomości tego, co jest dla niego
obce, niezrozumiałe albo po prostu niewygodne.
Umysł takiego człowieka, a jest to niestety umysł większości ludzi, jest zamknięty i przypomina
mi papierową książkę, której treść przez dziesiątki lat, setki i całe pokolenia jest niezmienna.
Nieważne ile słów wydobędziesz z pamięci, ile znajdziesz dowodów na swoje racje, ile pracy
i wysiłku włożysz w tłumaczenie lub jak dużo miłości włożysz w to wszystko, osoba taka
pozostanie głucha i ślepa, zamknięta na nowe, bo kultywująca stare. Przeszłość bowiem tkwi
w człowieku i okalecza jego pojęcie Rzeczywistości i Prawdy. Patrzy on przez filtr uprzedzeń,
przekonań, przez wykształcenie, naukę, przez medialną lub książkową propagandę, przez
dogmaty i wiarę, oraz strach zżerający go od środka niczym rak żywą tkankę lub rdza tocząca
metal.
Czy zatem z człowiekiem bojącym się i zamkniętym, zniewolonym własnym umysłem, z niewolnikiem Systemu, z biologicznym robotem można znaleźć wspólny dialog? Dawniej sądziłem,
że jest to możliwe, że cierpliwość, dobro, miłość może temu podołać, a jednocześnie od zawsze
uważałem, że jeśli ktoś koniecznie chce „upaść”, jeśli woli cierpieć i toczyć bezustanne walki
lub popełnić życiowe „samobójstwo”, a nawet fizycznie umrzeć – to ma wolną wolę. To przecież
jego życie. I na tym chyba powinna polegać wolność. Wolność decyzji, którą od najmłodszych
lat próbuje się nam narzucić prawem, dogmatami, wiarą, nakazami, zakazami i tak dalej. . .
Czy jednak wolno takiemu człowiekowi ciągnąć innych ludzi na dno? Dlaczego tacy ludzie
mieliby decydować o moim czy Twoim losie? Dlaczego mielibyśmy słuchać tego, co mówią, co
robią i co nam siłą narzucają? Czy tylko dlatego, że urodziliśmy się w systemie kłamstwa,
obłudy, w systemie chciwości, w systemie ukierunkowanym na pieniądz? Dlaczego skorumpowany polityk lub urzędnik państwowy miałby za nas decydować? Podejmować ważne życiowe
decyzje. Czym oni się różnią od nas, w czym są lepsi i dlaczego mielibyśmy ich słuchać?
Otóż ani nie są lepsi, ani mądrzejsi. A biorąc pod uwagę poczynania polityków zarządzających
państwem polskim w imieniu jego obywateli, łatwo zauważyć, że mają oni tylko na uwadze
własne dobro i korzyści płynące z zajmowanego stanowiska. Bo jak ocenić postępowanie ludzi,
którzy skazują własny naród na depopulację i zagładę? Popatrzcie tylko co ci urzędnicy, którzy
w świetle kamer mienią się patriotami, katolikami, ludźmi oddanymi Polsce, robią na naszych
oczach polskim dzieciom za pomocą igieł i toksycznych substancji, które im wstrzykują. Bo to
właśnie oni im wstrzykują rękami zrobotyzowanych i bezdusznych lekarzy, ukrywając tym
samym zbrodniczy proceder za parawanem zdrowia publicznego.
Spójrzcie nad głowy, wysoko, wysoko w górę i przyjrzyjcie się samolotom rozpylającym
chemiczne substancje nad polskim niebem. Zerknijcie w etykietki produktów spożywczych
najeżonych konserwantami uszkadzającymi Wasze wewnętrzne organy i przyjrzyjcie się szkodliwym składnikom stosowanych w lekach, które nie tylko że nie pomagają zdrowiu, ale
przyczyniają się do wzrostu groźnych chorób. A co z toksycznym fluorem w pastach do zębów
i w wodzie oraz propagowaniem fluoryzacji u dzieci? Co z aluminium, rtęcią i całą gamą
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chorobotwórczych składników w kosmetykach, w chemii gospodarczej, a nawet w ubraniach,
które na co dzień nosimy? I wszystko to za przyzwoleniem i poparciem tych, którzy powinni
stać na straży polskiego narodu i czuwać nad jego bezpieczeństwem, ale. . .
Czy można żądać tego od ludzi tak prostych i wewnętrznie pustych? Wypranych przy pomocy
pieniędzy z uczciwości i godności? Czy ludzie niemający w sobie wrażliwości mogą okazać
innym współczucie i zrozumienie? Nie mogą. To jest po prostu niemożliwe, a zarazem smutne,
gdyż to właśnie tego typu ludzie dostają się do władzy. Tego typu osobniki zniewolone przez
System, otumanione przez pieniądz, chciwe do potęgi entej i żądne ponad wszystko sławy,
mordują w świetle prawa bezbronnych obywateli, niszczą polski naród i rabują bezkarnie
polską ziemię. Ale zbrodniarz jest zbrodniarzem, zdrajca zdrajcą, a tchórz tchórzem i historia
nigdy o nich nie zapomni.
Zderzenie z ciężarówką jest zawsze bolesne. Niezależnie od tego, czy tą ciężarówką jest jedna
osoba, mniejsza lub większa grupa ludzi, czy też System, z którym musimy się borykać na co
dzień. Nie wolno jednak się poddawać, ginąć bezsensownie pod kołami lub dać się rozjechać
i zastraszyć. Wręcz przeciwnie. Trzeba się natychmiast podnieść, stanąć odważnie naprzeciw
faktom i jeśli jest taka potrzeba zbuntować się, a nawet uderzyć. Buntować się przeciwko
głupocie, nieuczciwości, przeciwko kłamstwu, a szczególnie przeciwko zbrodni i zbrodniarzom
jest obowiązkiem każdego uczciwego człowieka. Milczenie jest oznaką tchórzostwa, przyzwolenie
na zbrodniczy proceder jest współudziałem, a odkręcanie się od problemu i jednym i drugim.
Pamiętajmy, że odwaga jest domeną serca, tchórzostwo zaś jest właściwością umysłu, a zatem
jest li tylko programem w głowie. A czym jest program strachu w głowie, jeśli nie najzwyklejszą
wyobraźnią. To właśnie dlatego mówimy, że strach ma wielkie oczy, ponieważ. . .
Strach nie istnieje.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 20/2018

Gdybym był księciem
Niedziela, 13 maja 2018 | Radomir Gelhor

— Naprzód, gdybym stał na miejscu księcia, to bym się nie czuł na świecie, ale w kraju.
Gdybym ja to mógł, gdybym mógł! — powtórzył Grzymała. – Mieliby biedni u mnie chleb,
zrujnowani kredyt, skrzywdzeni opiekę. Nie tknęłyby niemieckie ręce mojej ziemi, ale
bratnie; nie żywiłyby się pasożyty, ale ludzie uczciwi i potrzebujący na moich folwarkach
i urzędach. Nie byłoby lichwy po wsiach i nędzy po miasteczkach, nie wyszedłby grosz
z ziemi za granicę, ale do niej by wrócił. Nie widziałyby mnie obce kraje, nie stygłbym
przy cudzych ludziach, ale bym się rozpalał, o swoich mając staranie. Syt by był każdy,
wesół, spokojny, jak do ojca by szedł do mnie. Tak bym czynił i żadna moc by mnie od
takiego celu nie mogła odwrócić i na nic bym się nie oglądał, mając przed sobą
takie ruiny pamięci – dziadów chwałę.

Maria Rodziewiczówna – Błękitni.

Szkoda, że w Polsce brakuje Grzymałów. . . Za to szkodników polskich co niemiara. . .
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ZWzBRG nr 21/2018

Polak Polakowi wilkiem
Poniedziałek, 14 maja 2018 | Radomir Gelhor

Niedawno oglądałem pewien filmik w internecie, na którym jeden z występujących powiedział,
że Polacy jednoczą się, gdy im coś zagraża. Powiedziałbym raczej, że jednoczą się, kiedy
zagrożenie już wystąpi albo jest po fakcie. Stąd trafne przysłowie: „Mądry Polak po szkodzie”.
Ale Polak Polakowi również wilkiem. Lecz jedną z największych wad Polaków jest taka,
że Polacy nie potrafią działać wspólnie, połączyć siły, zanim wystąpi realne zagrożenie.
W praktyce wygląda to tak, że mamy pięć, dziesięć, dwadzieścia czy sto organizacji mających
ten sam program, są setki i tysiące ludzi walczących o to samo, ale wszystkie te ugrupowania, społeczności lub prywatne osoby, działają odrębnie, i jak widzę, nie są zainteresowane
współpracą pomiędzy sobą.
Przywódcy tych ugrupowań zachowują niezrozumiałą dla mnie suwerenność, jak gdyby każdy
z osobna bał się utracić swoją pozycję, chciał się sam „przysłużyć” dobrej sprawie i przypisać
sobie ewentualnie zwycięstwo. Przypomina to trochę czasy plemion sławiańskich i wieców, na
których jedni próbują zakrzyczeć drugich, albo przynajmniej zepchnąć ich na dalsze, mniej
znaczące miejsce. Nie wróży to niestety nic dobrego ani dla Polski, ani dla Polaków, bo tam,
gdzie są podziały, nie może być współpracy.
Śmieszą mnie osoby podniecające się faktem, że mają na FB, YT czy innych portalach
społecznościowych, dwa, dwieście czy trzysta tysięcy słuchaczy, podczas gdy Polaków jest
prawie 38 milionów, i drażnią hipokryci, którzy z jednej strony namawiają do współpracy,
zachęcają do działania, do zrobienia wspólnie czegoś dobrego, do zaangażowania się w jakiś
projekt, a z drugiej odrzucają pomoc, kiedy im się poda rękę. Nie będę podawał tu przykładów.
Nie będę wymieniał tych organizacji ani ludzi. Bo i po co? Niczego to i tak nie zmieni. Niech
sobie spokojnie żyją, działają, niech oszukują siebie i innych, i niechaj sobie wierzą, że przy
pomocy kilku współwyznawców osiągną zamierzone cele.
I jeszcze jedno na koniec tego króciutkiego wpisu. Na wojnie liczy się każdy żołnierz, każdy karabin i sztuka amunicji. Generał, który nie zauważa tego – jest albo ślepcem, albo najzwyczajniej
głupcem.
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ZWzBRG nr 22/2018

Jestem zaczarowany
Czwartek, 17 maja 2018 | Radomir Gelhor

Wiosna, słońce i woda, łąki i lasy, dalekie, piesze wędrówki i, przygody. Taki jest mój maj.
Pełen świeżej radości, uniesień serca i ekstazy ducha, pełen wzruszeń i niespodzianek oraz
nieoczekiwanych zwrotów akcji.
Żyć w zgodzie z Naturą to żyć w harmonii z samym sobą. To czerpać energię wszechświata,
czuć prawdziwą, nieskrępowaną niczym wolność i bawić się swoim istnieniem. Bo życie tak
naprawdę jest największym skarbem dla każdego żywego stworzenia. Poza może homo sapiens,
który nie potrafi tego zrozumieć, ani tym bardziej się tym cieszyć.

Wrosłem w ziemię bosymi stopami pośród młodych sosen, pośrodku gęstego lasu, zupełnie
nagi, oddając się pocałunkom promieni słońca, czując smagnięcia wonnego wiatru
i zamieniając się w drzewo. . .
Bo jestem zaczarowany,
Jak motyl,
Jak drzewo,
Zaczarowany przez mojego Boga5 .
Niczego nie pragnę, niczego nie potrzebuję, niczego nie żądam, poza Słońcem, które
jest mi ojcem, poza Ziemią, która jest mi matką, i poza błękitem nieba nad swoimi
rozłożystymi ramionami. . .

Radomir Gelhor
5

Boga niezwiązanego z żadną religią i niewymyślonego ludzką myślą.
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ZWzBRG nr 23/2018

Sławiański amulet
Piątek, 18 maja 2018 | Radomir Gelhor

Jakiś czas temu wybrałem się do lasu. Wracając do domu, szedłem wzdłuż rzeki i zatrzymałem
się przy wpływającym do niej strumyku. Strumień z wysokiego brzegu zdawał się czyściutki,
w słonecznych promykach bielił się piasek, kamienie zaś migotały kolorami i sprawiały wrażenie
zatopionych skarbów. Postanowiłem poszukać w strumieniu krzemieni. Zamiast kamyków
znalazłem fragment czaszki prawdopodobnie szczura wodnego. Przyniosłem ją do domu
i postanowiłem zrobić z rozsypanych części sławiański amulet. Części starczyło akurat na dwa
amulety.

fot.1: Fragmenty czaszki

Amulety są znane ludziom od dawien dawna. Być może już od prehistorii, przyjmując, że
w ogóle był taki okres w dziejach człowieka. Amuletem może być absolutnie wszystko, co tylko
mamy pod ręką. Powiedzmy – kawałek bursztynu, kolorowy kamień, ciekawie ukształtowany
korzeń jakiegoś drzewa, zajęcza łapka albo zwykły kapsel po piwie. To jaką formę ma amulet
i z jakiego materiału jest wykonany, nie ma żadnego znaczenia, ważne jest tylko to, żeby
emitował pozytywną energię, gdyż jak wszystkie otaczające nas przedmioty oraz istoty żywe,
amulet jest energetycznym tworem, choć widocznym dla nas pod postacią dotykalnej materii.
Jak każda energia może on przyjąć trzy stany. Właściwy, inaczej mówiąc – naturalny stan, czyli
obojętny; naładowany pozytywnie i naładowany negatywnie. Na przykład kamień przyniesiony
z obozu koncentracyjnego na pamiątkę do domu z całą pewnością naładowany jest mniej lub
bardziej negatywnie. Ma on swoją pamięć. . . Można powiedzieć, że zmagazynował w sobie
ból, cierpienie milionów więźniów, że widział przemoc, barbarzyństwo i okrucieństwo, że był
wielokrotnym świadkiem dokonywanych tam aktów zbrodni. Taki kamień, choćby i pięknie
się prezentował na komodzie, nie powinien być trzymany w domu. Chyba że dokonamy jego
„oczyszczenia” i zainicjujemy go ponownie, co wcale nie jest takie łatwe, jakby mogło się
wydawać.
Pamiętajmy, że świat, który nas otacza, składa się wyłącznie z energii, a nie jak nas nauczono
ze stałej materii. Materia również jest energią, tyle że wibrującą z częstotliwością na tyle wolno,
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

82

www.rdmg.eu

że ostatecznie staje się widzialna w postaci takiej, jaką ją widzimy, oraz sprawia wrażenie
jednolitej.
Wracając do amuletów. Sławiańskich amuletów, bo między innymi takie w czasach Sławian
były w użyciu. Jak widzicie na zdjęciu (fot.1) fragmenty czaszki szczura wodnego, składały
się z jeszcze mniejszych elementów. Na przykład z sześciu zębów trzonowych i dwu siekaczy.

fot.2: Widok z góry

fot.3: Widok z dołu

Wszystko starannie oczyściłem, zdezynfekowałem oraz dla lepszego efektu zabarwiłem dwie
połówki w różnych odcieniach, po czym w dyskretny sposób skleiłem części przy pomocy kleju
epoksydowego, a na koniec dla wzmocnienia i zabezpieczenia przed przebarwieniami pokryłem
lakierem bezbarwnym (oprócz siekaczy – te zostawiłem naturalne) – fot.2, fot.3.
Ostatnim etapem było wykasowanie pamięci amuletów (fot.5, fot.6), które w końcu były częścią
składową żywej istoty. Stworzenia, które również jak człowiek myślało i coś odczuwało przed
śmiercią, a którego śmierć była mi nieznana. Chwila śmierci jest bardzo istotna, jeśli mamy
do czynienia z tego typu przedmiotami. Śmierć w cierpieniu, w męczarni, śmierć w agonii,
w strachu – to wszystko inicjuje całe ciało negatywną energią. Na przykład jedzenie takiego
mięsa jest wyrządzaniem sobie zdrowotnej krzywdy (mięso z uboju, z obozów koncentracyjnych
dla zwierząt), noszenie futer (przemysł futrzarski) z takich zwierząt również działa negatywnie
na zdrowie, a szczególnie na układ nerwowy człowieka, a używanie kości przynosi pecha
(wyroby codziennego użytku z kości oraz dekoracyjne). Wiem, znów znajdą się niedowiarkowie,
ale jest mi obojętne, co sobie będą myśleć. Są rzeczy, o których ludzie nie mają pojęcia, ale
nie znaczy to wcale, że one nie istnieją, i pewnie nauka kiedyś je odkryje i udowodni. Ja nie
mam zamiaru nikogo przekonywać, bo nie jest to moim zadaniem.

fot.4: Gotowe amulety
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fot.5: Inicjacja pierwszego amuletu

Szczur, którego szczątki znalazły się w amulecie, zginął śmiercią naturalną, tzn. został
najprawdopodobniej zaatakowany i zabity przez jakieś zwierze. Może jastrzębia? Może orła?
Dla dziko żyjących zwierząt śmierć ze starości oraz w zębach, pazurach lub szponach innego
zwierzęcia jest naturalna, dlatego energia skumulowana w ciele tych zwierząt nie jest negatywna,
co dało się wyczuć w tym przypadku. Inna sprawa, że szczątki przeleżały dość długo w płynącej
łąkami wodzie, która mając swoją strukturę, swoją pamięć, przeprogramowała kości, nadając
im pozytywny wydźwięk.

fot.6: Inicjacja drugiego amuletu

fot.7: Koperty do przechowywania

O amuletach być może napiszę szerzej w oddzielnym wpisie, ale swoją drogą przestrzegam
Was przed wszelkimi prezentami. Podarki, które się przyjmuje od kogoś, a nie były dane
z serca, jak się to mówi, a np. w złości, a jeszcze gorzej z ukrytą nienawiścią, mogą przynieść
więcej szkody niż pożytku, dlatego miejcie to na uwadze.
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ZWzBRG nr 24/2018

System monetarny i kult pieniądza
Sobota, 19 maja 2018 | Radomir Gelhor

Zostałem zaatakowany pewnego razu na czacie przez dwóch osobników, ponieważ miałem
czelność publicznie oznajmić, iż cierpienie istot ludzkich i wszelka niedola bierze się z Systemu
monetarnego oraz kultu pieniądza. Uraziłem ich wtedy bardzo. Obaj bowiem należeli do ludzi
majętnych, prowadzących działalność gospodarczą, zadowolonych z własnej pozycji i osiągnięć.
Cóż jednak jest niezwyczajnego w tym stwierdzeniu? Jeśli przyjrzymy się temu problemowi bliżej, to szybko wywnioskujemy, że jest tak w istocie. Bo czy istniałby handel narkotykami, gdyby
nie można było na tym zarobić? Czy istniałyby przemysł pornograficzny i pedofilia, handel
kobietami, dziećmi i narządami ludzkimi, jeśli nie byłoby na te „produkty” zapotrzebowania?
Czy mielibyśmy do czynienia z korupcją, rabunkami i rozbojem? A może z wykorzystywaniem
nieletnich do ciężkiej i niebezpiecznej pracy? Po cóż miano by to wszystko robić, skoro nie
przynosiłoby to korzyści materialnej? Kto chciałby wtedy wojen i konfliktów zbrojnych, które
w obecnym systemie przynoszą wysokie profity? Jaki sens miałyby podatki, procenty, kredyty
i temu podobne bzdury, jeśli nie istniałyby pieniądze, a ludzie pracowaliby wyłącznie dla
siebie, dla dobra całego społeczeństwa, dla rozwoju cywilizacji na Ziemi.
A jednak do takiego sposobu myślenia, a przede wszystkim działania, potrzebna jest wysoka
kultura i dojrzałość duchowa oraz patrzenie na ludzkość jako całość, jako wspólnotę istot
ludzkich i jeden organizm. To system bez konkurencji, bez przymusu, bez podziału na
ugrupowania, narody i religię, bez znaczenia na kolor skóry i język, bez dyskryminacji i bez
sztucznych barier stworzonych li tylko po to, żeby poróżnić ludzi, osłabić ich wolę, nie dać im
wyboru i prawdziwej wolności od nędzy i cierpienia.
System monetarny jest systemem niezwykle agresywnym i niewolniczym. Uczy ludzi chciwości,
pożądania, wzmaga agresję, wywołuje konflikty i wojny, tworzy bogaczy i biedaków, zabija
i kaleczy dla pieniędzy. Bo tam, gdzie kultywuje się pieniądz, staje się on bożkiem, któremu
narody się kłaniają i dla którego przestaje liczyć się człowiek. A więc Ty i ja. Nie ważne
ile zarabiasz, w jakiej jesteś sytuacji finansowej, nieistotne czym się zajmujesz – jesteś tylko
jednym z trybów w maszynie, którego zadaniem jest pracować i kupować, kupować i pracować,
i tak do śmierci, po to, iżby ten System funkcjonował bezbłędnie i nagle się nie zaciął.
W systemie opartym na pieniądzu wszyscy są niewolnikami. Nawet ci, którym wydaje się,
że rządzą światem i rozdają karty, a ściślej mówiąc, pieniądze. A jednak pomimo pozorów
są to osobniki nieszczęśliwe i samotne, zniewolone przez umysł, podporządkowane swoim
żądzom i nieumiejące się oprzeć namiętnościom. To niezwykle płytkie umysły, „dusze” zakute
w kajdanach, niewolnicy materii i czciciele szczerozłotych cielców.
Tymczasem klatka pozostanie klatką bez względu na to, jak będzie wielka, jak bogato urządzona
i z jakiego materiału wykonana. Można mieć więcej swobody od innych i podróżować dalej,
można pozwolić sobie na większy komfort i sprawić sobie więcej przyjemności, ale dopóki
umysł nie będzie całkowicie wolny od pragnień i przekonań, od tradycji i wiary, od przesądów
i przyzwyczajeń, nie będzie możebne6 wyjść poza jej granice (granice klatki).
Człowiek to jedyne stworzenie na Ziemi, które płaci za życie. I to jest niesłychanie smutne.
Świadczy bowiem o tym, jak prymitywną jesteśmy cywilizacją i jak mało osiągnęliśmy na
6

Możebne (staropolski) – możliwe.
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drodze rozwoju duchowego, jak bardzo ugrzęźliśmy w świecie iluzji, i jak daliśmy się zbałamucić
materialnym śmieciom.
Taka niestety jest Prawda. Taka jest Rzeczywistość, ale nie wierzcie mi na słowo. Zrozumienie
bowiem musi przyjść samo, kiedy odpadnie stare, a pojawi się nowe. Tylko musicie zechcieć
sami to sprawdzić. . .

Z pamiętnika Wyklętego Anioła
Czym jest Miłość

Czym jest Miłość – pierwsza, krótka opowieść z serii: Z pamiętnika Wyklętego Anioła.
Bezpośredni link do pliku:
PDF
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ZWzBRG nr 25/2018

Mały złodziej
Poniedziałek, 21 maja 2018 | Radomir Gelhor

Złapałem dzisiaj w sklepie spożywczym małego złodzieja na gorącym uczynku i stanąłem
przed niemałym dylematem moralnym – oddać go w ręce sprzedawcy czy może puścić wolno
i zapomnieć o sprawie. Złodziejstwo jest mi obmierzłe, a dla ludzi sięgających po cudzą
własność, szczerze mówiąc, nie mam litości, choć istnieje wyjątek od tej surowej reguły, o czym
będzie dalej.
Robiłem zakupy, kiedy do sklepu weszła ośmioletnia dziewczynka obcięta na chłopaka, w krótkich spodenkach i w kolorowej koszulce. Podeszła do chłodziarki, sięgnęła po loda i zapytała
ekspedientkę o cenę. Kobieta z drugiej części sklepu zerknęła na dziecko, odpowiedziała i zajęła
się pakowaniem moich produktów, ja zaś podszedłem do kasy, gdzie ta sama dziewczynka,
oczekując z wybranym lodem, podkradała z pudełka kolorowe cukierki. Nie spodziewając się
mojego pojawienia, drgnęła ze strachu i szybko wycofała rękę, ściskając w pięści kilka skradzionych słodyczy. Nasze oczy skrzyżowały się i dziecko chwilę mnie obserwowało z pokerowym
wyrazem twarzy, co mnie z jednej strony rozbawiło, a z drugiej zmartwiło, bo nie zauważyłem
choćby odrobiny zawstydzenia na jego buzi. Stało się dla mnie jasne, że nie jest to pierwsza
kradzież tej dziewczynki i że na tej kradzieży z całą pewnością się nie skończy, i jeśli ktoś jej
nie złapie na gorącym uczynku, dobrze nie nastraszy, nie przestanie nigdy tego robić, ale. . .
Sprzedawczyni podeszła do kasy, dziewczynka odeszła pod moim czujnym okiem do chłodziarki,
po czym schowawszy szybko cukierki do kieszonki, dla zmyłki sięgnęła po innego loda. Znów
spytała o cenę i wróciła, zerkając na mnie ładnymi, krągłymi oczyma. Czuła się niepewnie, bo
wiedzieliśmy oboje, że jedno moje słowo i wpadnie, a ja miałem niesłychaną ochotę ją wydać.
Dać jej nauczkę i publicznie ośmieszyć, a jednak. . . Nie zrobiłem tego, bo gdybym to uczynił,
całą winą obarczono by to biedne dziecko i całą złość i gorycz wylano by na niego. A czemuż
dziewczyna ma odpowiadać za tych, którzy jej to pokazali i nauczyli. Przecież nie nauczyła
się kraść sama.
Kto zatem jest winny? Kto zrobił z niej złodziejkę? Kto był jej nauczycielem? Czy ośmioletnie dziecko może mieć innych nauczycieli niż rodziców? Pytania pozostawiam Wam do
rozstrzygnięcia.
Na wstępie powiedziałem, że złodziejstwo jest mi obmierzłe, choć istnieje wyjątek od tej surowej
reguły. Dotyczy on sytuacji, kiedy człowiek kradnie z głodu. Z prawdziwie dokuczliwego głodu,
z biedy. To sytuacja wyjątkowa, wskazująca na to, jak chory jest System oparty na pieniądzu,
w którym ludzie żyjący w ubóstwie, bez środków do życia, muszą łamać prawo i dopuszczać
się kradzieży tylko po to, żeby przeżyć. A tymczasem w samych tylko Stanach Zjednoczonych
co 5 sekund wyrzuca się ponad cztery i pół tony jadalnego jedzenia. Dlaczegóż więc okłamuje
się w mediach społeczeństwo, że to przeludnienie jest winne za głód i nędzę, skoro winny jest
za to System monetarny i ogromne marnotrawstwo wołające o pomstę do niebios? Czemu nikt
tego jedzenia nie rozdzieli wśród biedaków, dlaczego nie nakarmią nim umierające z głodu
dzieci? Odpowiedź jak zwykle jest lakoniczna – bo nikt na tym nie zarobi. A po drugie taniej
jest wymordować miliony istnień ludzkich, niż stworzyć im godne warunki do życia.
I to jest wielki dowód na to, jak niewiele znaczy w Systemie monetarnym ludzkie życie
w porównaniu z kawałkiem papieru z nadrukowaną na nim cyfrą. Obudźcie się w końcu ludzie,
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przejrzyjcie na oczy i zróbcie coś z tym, jak najszybciej. . . Inaczej „Biada Wam!” – jak mówi
Marut, Upadły Anioł, w drugiej części Wyklętego Anioła. . .

Dykcjonarz

Słowniczek trudniejszych i mniej znanych słów i zwrotów do książki:
„Yormūn – Wyklęty Anioł”.

Bezpośredni link do pliku:
PDF
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ZWzBRG nr 26/2018

Słowiańscy Królowie Lechii
Poniedziałek, 28 maja 2018 | Radomir Gelhor

W tamtym tygodniu w moje ręce trafiła „Trylogia Lechicka” Pana Janusza Bieszka. W skład
trylogii wchodzą następujące tytuły: 1. „Słowiańscy Królowie Lechii”, 2. „Chrześcijańscy
królowie Lechii”, 3. „Królowie Lechii i Lechici w dziejach”.

Są to pozycje, z którymi powinien zapoznać się każdy bez wyjątku Polak, pomimo że trylogia
ma wiele nieprzychylnych w internecie komentarzy, a autor książek jest wyśmiewany oraz
atakowany z każdej strony za — no właśnie — za ukazanie być może prawdy historycznej
o Imperium Lechickim i Lechitach, czyli starożytnej Polski i Polakach, a którą odrzucają
bezmyślnie, nie tylko laicy, ale również wielu historyków trzymających się głównego nurtu,
a więc zamkniętych na nowe i kultywujących stare.
Przypomina mi to sektę szczepionkarską, która działając również w naszym kraju, za wszelką
cenę próbuje ukryć prawdę o zagrożeniach wynikających ze szczepień, manipuluje społeczeństwem dla własnych korzyści materialnych, jak również celowo wprowadza nieświadomych
Polaków w błąd, iż szczepionki są sprawdzone, skuteczne i bezpieczne, głosząc przy okazji,
jakoby to one ocaliły świat przed zagładą. Podobnie postępuje większość lekarzy medycyny
akademickiej, którzy opierając się wyłącznie na magazynach i książkach pisanych przez kartele
farmaceutyczne, zamiast szukać na własną rękę niezależnych od korporacji źródeł informacji
o chorobach i sposobach leczenia, wyznają bezkrytycznie naukę swoich guru i kapłanów
farmakologi i farmacji.
Nie rozumiem, skąd się bierze ta wrogość do autora książki i do przedstawionej przez niego
historii Imperium Lechickiego, jego starożytnych i średniowiecznych władców, popartej zresztą
wieloma źródłami? Ilu z tych wyśmiewaczy, pseudonaukowców i pseudoekspertów zapoznało
się tak naprawdę z podanymi źródłami? Ilu z nich, zamiast wyśmiewać autora, przeprowadziło
na własną rękę takie same lub podobne badania? Znając życie, nie zrobili tego, ponieważ
przyjęli z góry narzuconą im historię. A więc zachowują się jak sekciarze broniący za wszelką
cenę ustalonych bogów, norm i dogmatów. Wczoraj miałem tego doskonały przykład, kiedy
rozmawiałem z pewną osobą o drugiej wojnie światowej. Osoba ta, pomimo że pomyliła
rok bitwy pod Stalingradem, broniła tak zacięcie swoich racji, że doszło między nami do
niepotrzebnego starcia na słowa. Zaproponowałem zatem ugodowo sprawdzenie daty tej bitwy
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w internecie, a jednak osoba ta nie przystała na to. Co więcej – oświadczyła w złości, że nie
chce nic na ten temat więcej wiedzieć (sic).
Jednym z zarzutów, jakie podają internauci pod adresem autora, jest to, że nie jest historykiem.
I co z tego? Po pierwsze – czy trzeba być wykształconym historykiem, żeby interesować się
historią, dociekać i badać przedmiot? Czy trzeba być koniecznie wyuczonym mechanikiem, żeby
wymienić w samochodzie amortyzator? Czy trzeba mieć papier ze szkoły, żeby wyśmienicie
posługiwać się językiem obcym? Nie wydaje mi się, żeby do tego potrzebne były studia, które
wręcz mogą w pewnych sytuacjach ograniczyć prawidłowe postrzeganie danego problemu,
narzucić z góry utarte schematy, uwięzić w teoriach i pozbawić ludzi kreatywności.
Po drugie – autor opiera się na źródłach, przytacza je, porównuje ze sobą, wyciąga ewentualnie
wnioski. Co jest w tym złego, że samodzielnie myśli i docieka? Przecież tak postępuje prawdziwy
badacz. W końcu większa część historii, szczególnie tej odległej, starożytnej, opiera się na
przypuszczeniach i wierze. A może to po prostu zawiść i zazdrość panów historyków z długimi
przed nazwiskiem tytułami?
Zastanawia mnie, dlaczego niektórzy historycy odrzucają kroniki polskie, a z fanatyczną wręcz
gorliwością powołują się na źródła np. niemieckie. Co jest lepszego w źródłach niemieckich
od polskich? Źródła rosyjskie uczyły mnie kiedyś „prawdziwej historii Polski” w szkole
podstawowej (czasy komunistyczne), a po zmianie systemu, okazało się, że są nieprawdziwe.
Nieistotne jest, z jakiego kraju pochodzi zaborca. Zaborca zawsze będzie zaborcą i będzie tak
przedstawiał historię okupowanego kraju, żeby pewnych rzeczy nie ukazać, inne przekręcić,
a przede wszystkim przedstawić siebie w jak najlepszym świetle.
Niemcy od pokoleń byli i są do nas wrogo nastawieni, i to jest fakt, którego nie da się
podważyć. To samo dotyczy „narodu wybranego”, czyli Żydów. Tę ich „fałszywą prawdomówność” i dwulicowość ukazują nie tylko dawne kroniki, ale również XVI-XIX wieczni pisarze
w swoich licznych opowiadaniach i powieściach. Tak samo jest z historią papieży i Kościoła
Rzymskokatolickiego. Historia była zakłamywana nawet przez samych kronikarzy, którzy
pisząc dla swoich darczyńców, królów i książąt, nie chcieli (lub nie mogli) ukazywać ich w złym
świetle, toteż albo naginali fakty, albo pomijali niewygodną prawdę, albo celowo wprowadzali
błędne informacje do swych kronik. Nikt nie jest dzisiaj w stanie ocenić, ile z podawanych
faktów jest rzeczywiście prawdziwych, a ile jest zafałszowanych.
Nie dziwmy się zatem, że trafiając na różne źródła, nie zawsze są one ze sobą zgodne,
a nawet jeśli są zgodne, nie oznacza to jeszcze, że są w stu procentach prawdziwe, albowiem
kronikarze, dziejopisarze, historycy, nierzadko przepisywali jeden od drugiego, powielając
tym samym cudze błędy (lub kłamstwa) oraz dodając własne, jeśli zachodziła taka potrzeba.
Należy również wspomnieć o dokumentach historycznych, które są prawdziwe, ale zostały
spreparowane w jakimś konkretnym celu (na przykład militarnym, dezinformującym wroga),
a które przez swoją autentyczność mogły wprowadzić w błąd historyków, a więc wpłynąć na
zakłamanie dziejów świata.
Wobec tego oficjalna historia, czy będzie to historia świata, czy tylko historia Polski nie są wcale
takie oczywiste, zadaniem zaś prawdziwego historyka, historyka-badacza, historyka-detektywa
lub człowieka z otwartym umysłem jest analiza wszystkich dostępnych źródeł i porównanie
ich ze sobą, a przede wszystkim bezustanne badanie najnowszych odkryć, nie wykluczając
tych mało prawdopodobnych, ale. . .
Krytykować każdy głupi potrafi, i to się właśnie dzieje. Poza tym zgaduję, że część krzykaczy
robi to celowo, żeby ukryć przed nami prawdę, żeby ośmieszyć autora i odwrócić uwagę
Polaków od historii Lechii. Historii, która może w narodzie polskim nieoczekiwanie odrodzić
prastarego ducha Sławian, podnieść jego morale i przyczynić się do zjednoczenia Polaków,
a co za tym idzie podźwignąć naród przeciwko tym, którzy szkodzą Polsce.
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Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie chodzi mi o to, żeby autorowi bezkrytycznie wierzyć.
Przecież podał źródła. Można samemu to sprawdzić i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Janusz
Bieszk przekazując swoje spostrzeżenia, dzieli się z czytelnikiem rzeczami, o których nie
mówi się w polskiej historiografii (chwała mu za to), oraz proponuje przeprowadzić nowe
badania lub wznowić niedokończone. Nie jest to zatem żaden, ale to żaden powód, żeby
obrażać autora, pluć i wylewać na niego pomyje, nie dając namacalnych dowodów na to, że
jest kłamcą. Świadczy to bowiem albo o prymitywizmie tychże osób, albo o celowym ich
działaniu. I jedno i drugie godne jest najwyższego potępienia. Człowiek ubliżający drugiemu
nie może być dobrym człowiekiem. Pamiętajmy o tym i miejmy tego świadomość, czytając
tego typu komentarze. Nieśmy Miłość, zrozumienie, bądźmy dobrzy dla siebie, szanujmy się
i nie twórzmy podziałów, albowiem tylko w jedności jest siła.
Zachęcam gorąco wszystkich do zapoznania się z tą niesamowitą moim zdaniem pracą,
niezależnie od tego, jak ją potraktujecie i jakie wyciągniecie z tej lektury wnioski. To jest
pozycja, z którą powinni zaznajomić się wszyscy Polacy, choć trochę interesujący się historią
naszego sławiańskiego kraju – Lechii7 .

Z pamiętnika Wyklętego Anioła
Mord to Mord

Mord to mord – druga, krótka opowieść z serii: Z pamiętnika Wyklętego Anioła.
Bezpośredni link do pliku:
PDF

Radomir Gelhor
7
Lechia to nie tylko Polacy; to jakby jedno wielkie państwo zrzeszające w swoim ogromnym organizmie
wiele plemion sławiańskich; nie jest to zatem państwo we współczesnym tego słowa znaczeniu.

Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

91

www.rdmg.eu

ZWzBRG nr 27/2018

Dzień Dziecka
Piątek, 1 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

Dziś jest Dzień Dziecka. Dzień, w którym mówi się dużo więcej niż zwykle o dzieciach, składa się
im życzenia i rozdaje prezenty, organizuje przeróżne imprezy, i niby wszystko jest w porządku,
bo przecież jest uroczyście, kolorowo i zabawnie.
A jednak ileż warte jest takie święto, kiedy. . .
Tak wiele dzieci jest niedożywionych w Polsce. Kiedy eksperymentuje się na dzieciach, okalecza
i uśmierca szczepionkami. Kiedy są gnębione psychicznie i maltretowane fizycznie. Kiedy są
ofiarami gwałtów i seksualnych pożądań. Kiedy zmuszane są do prostytucji i występowania
w pornograficznych filmach. Kiedy co kilka sekund na świecie umiera dziecko z głodu. Kiedy
kupczy się dziećmi jak bułkami na straganie, wykorzystuje do ciężkiej, niewolniczej pracy
i handluje dziecięcymi organami. Kiedy wkłada się broń w ich drobne rączki i każe zabijać
w imię boga, kraju i idei. Kiedy uzależnia się je od alkoholu i narkotyków. Kiedy truje się je
chemią w pożywieniu, w wodzie i w powietrzu. . . Kiedy dokonuje się na nich aborcji.
Po co to święto i dla kogo? Dla grupy szczęśliwców, którym los oszczędził tego wszystkiego?
A może dla dorosłych, żeby poczuli się lepiej, żeby sprawili sobie duchową przyjemność? Żeby
tego szczególnego dnia oszukiwali się i przekonywali wzajemnie, że przecież wszystko jest
w porządku. . .

Ale nic nie jest w porządku, dopóki choć jedno dziecko na świecie cierpi. Nic nie jest w porządku,
dopóki człowiek nie nauczy się prawdziwie kochać. I nic nie jest w porządku, dopóki nie
otrząśniemy się, nie wybudzimy z miernej iluzji życia i nie zrozumiemy, czym jest dobro,
wrażliwość i absolutna Miłość.
Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 28/2018

Protest przeciw przymusowi
szczepień. Wideo
Niedziela, 3 czerwca 2018 | Yoshiko

Jestem zła. Cholernie zła na skorumpowany rząd polski. Na sprzedajnych polityków, tchórzliwych urzędników i lekarzy, i nie-Polaków, którzy swoją głupotą, obojętnością lub niewiedzą
przeszkadzają w zmianach tego chorego systemu i szkodzą Polsce. Lecz przede wszystkim
jestem wściekła na media. Polskie media, które do nas należą, a które milczą i udają, jakby
nic się nie stało. A jednak dzieje się bardzo dużo, czego nie da się ukryć.
Szkoda tylko, że Polacy mają tak niską świadomość w kwestii szczepień. Smucę się, bo na
okrągło spotykam ludzi, którzy powołują się na media głównego nurtu i mówią: „Jakby to
była prawda powiedzieliby w telewizji, w radiu, w prasie”. I właśnie przez tę medialną ciszę
jestem okrutnie wściekła, za to, że ukrywają przed społeczeństwem prawdę i zgadzają się
na największą w historii zbrodnię. Bo to zbrodnia nie tylko na Polsce i Polakach, ale na
wszystkich istotach ludzkich na świecie, a przede wszystkim na niczemu niewinnych dzieciach.
Politycy nie służą społeczeństwu polskiemu, media nie ukazują prawdy, a urzędnicy zachowują
się niczym bezmyślne maszyny wykonujące z góry narzucone programy. W takim świecie
niestety żyjemy, ale nie gódźmy się na to – walczmy słowami, głośmy dobro i miłość, i bądźmy
Siewcami Prawdy, niezależnie od tego, jak niewygodna jest ona dla „władzy”.
Linki do filmów:
| “Stop NOP” – Protest przeciw przymusowi szczepień – 2.06.2018, Warszawa
| Międzynarodowa pikieta przeciwko przymusowi szczepień! 2018! #1
| Międzynarodowa pikieta przeciwko przymusowi szczepień! 2018! #2

Komentarz: Radomir Gelhor
Niedziela, 3 czerwca 2018 o 21:46:06

Pocieszające jest to, że coraz więcej lekarzy się budzi z odrętwienia i ze strachu, co widać na
przykładzie tego filmiku. Zastanawia mnie natomiast jedno. Jak to jest, że tak wielu Polaków,
Sławian z dziada pradziada, a więc z ludu kochającego wolność i niezależność, godzi się na
przymus szczepień grupie miernej jakości urzędników państwowych, a nawet go popiera. Co się
stało z tym walecznym ongiś narodem i gdzie podział się bojowy duch walki? Garstka tyranów,
zbrodniarzy i terrorystów rządzi trzydziestoma ośmioma milionami Polaków i jak widać, robi
to bez przeszkód i za przyzwoleniem zmanipulowanej większości społeczeństwa.

Yoshiko
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ZWzBRG nr 29/2018

O zdrowiu w pigułce
Poniedziałek, 4 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

Choroby biorą się z głowy. Wolny umysł = zdrowe ciało. A zatem – w zdrowym duchu –
zdrowe ciało (nigdy na odwrót). Organizm jest samonaprawialny. Oznacza to, że nie potrzebujesz absolutnie niczego poza własną myślą, aby cieszyć się wiecznym zdrowiem. Do
bycia zdrowym nie wystarczy wiara. Trzeba to wiedzieć, inaczej mówiąc, być tego zupełnie
pewnym. Negatywne myśli odbijają się negatywnie na zdrowiu. Takie myśli z czasem kumulują
się w organizmie i wywołują poważne stany chorobowe. Ale jest też dobra wiadomość –
nie ma chorób nieuleczalnych. Lekarze nie leczą, leki zaś nie przywracają zdrowia. Choroby
ciała oznaczają „chorą duszę” i można to odwrócić za pomocą myśli. Człowiek jest energią.
Myśl jest energią. „Chorą” energię leczy się „zdrową” energią, a nie chemicznymi specyfikami,
suplementami diety lub ziołami. Prawdziwa Miłość jest najwyższym bytem i lekiem na wszelkie
dolegliwości duszy.
zdrowa dusza

zdrowy umysł

zdrowe ciało

***
We wszechświecie istnieją tylko dwa stany:

MIŁOŚĆ i brak miłości

I to jest największa tajemnica istnienia i klucz do najprawdziwszego szczęścia

Dla Anny

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 30/2018

Potęga myśli a zdrowie
Czwartek, 7 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

W ostatnim wpisie pod tytułem: „O zdrowiu w pigułce”, napisałem w skomprymowanej
formie, że choroby biorą się z głowy, pochodzą z umysłu, oraz to, że chorób nie leczy się przy
użyciu leków, suplementów diety lub ziół, ale za pomocą myśli. Pozytywnych myśli, które
jako twory energetyczne są niezbędne do wyleczenia każdej choroby ciała bez względu na jej
stadium. Teraz chciałbym rozwinąć co nieco to stwierdzenie, mając świadomość, że dla części
czytelników było ono zbyt ekstremalne, a przez to nie do końca zrozumiałe.
☼ Wszystko jest energią

Aby zrozumieć dobrze, o czym pisałem, trzeba przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego,
że wszystko, co nas otacza, włącznie z nami, jest energią. Nie jest to wiedza nowa ani nie
należy do gatunku science fiction. Wiemy już o tym od bardzo dawna. Udowadniają to nawet
naukowe badania, choć jeśli o mnie chodzi, podchodzę z wielkim dystansem do każdej bez
względu nauki, ponieważ mają one to do siebie, że w wielu punktach opierają się li tylko na
domysłach i założeniach. A więc na zwykłej wierze, że coś jest, coś tak działa, tak funkcjonuje,
coś się tak zachowuje. Tym bardziej że doświadczenia naukowe również obarczone mogą być
błędami, ponieważ wykazano niejednokrotnie, iż na badania wpływają także myśli uczestników
badań, a więc samych badaczy. Nie jest tajemnicą, że na przykład, łucznik za pomocą myśli
może kontrolować lot strzały, a w zasadzie już przed strzałem jest w stanie skierować ją w sam
środek tarczy, a dokładniej mówiąc – zdecydować, w którym miejscu ją osadzi. To wydawać by
się mogło wbrew nauce, logice i tego, czego nas uczono, wbrew prawom fizyki, ale i tutaj nauka
(mechanika kwantowa), przychodzi nam z pomocą i wyjaśnia tę wcale nieskomplikowaną znów
tak kwestię.
☼ Zakazana wiedza?

Dlaczego więc o tym się nie mówi głośno? Dlaczego nie uczy się o energiach w szkołach? Czemu
nie drąży się tego tematu, nie bada, wyjaśnia, nie zgłębia? Pewnie dlatego, że przewróciłoby
to do góry nogami nasze dotychczasowe życie; wiele nauk, jak chociażby medycyna, upadłaby
z dnia na dzień, na wiele rzeczy musielibyśmy spojrzeć z zupełnie innej perspektywy, przyznać
się do wielu błędów postrzegania świata, nieprawdziwego widzenia Rzeczywistości i nieznajomości samych siebie jako istot ludzkich. Tego ludzkość na tym poziomie duchowym nie jest
w stanie zaakceptować, dlatego czy nam się to podoba, czy też buntujemy się przeciwko temu
stanowi rzeczy i jesteśmy przeciwni otaczającej nas ciemnocie, musimy pogodzić się z życiem
w ucywilizowanym, współczesnym średniowieczu.
☼ Imię me – Energia

Wróćmy jednak do energii. Jak wspomniałem wyżej, wszystko jest energią. Energią jest
każde żywe stworzenie, jak i dowolny przedmiot, który nas otacza, i tylko takie spojrzenie
na Rzeczywistość pozwoli nam odsłonić Prawdę. Przejrzeć na oczy i dostrzec, jak bardzo
uwikłaliśmy się w materii i iluzji, stworzonej ludzką myślą. Myśl również jest energią, i to
olbrzymiej mocy. Myśląc, wysyłamy w przestrzeń energię. Energia ta rozprzestrzenia się
kuliście, a więc w każdym kierunku równocześnie, i nie można jej zatrzymać. Wędruje ona po
całym kosmosie, niczym fala powstała na jeziorze od wrzuconego do wody kamienia, tylko,
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że siła tej energetycznej fali w przeciwieństwie do fali na jeziorze, nie maleje ze względu
na odległość od jej początkowego źródła, oraz dostępna jest w każdym miejscu i w każdym
momencie dla dowolnej istoty umiejącej po nią sięgnąć i odtworzyć. Stąd właśnie mamy na
przykład nagłe prześwity świadomości, nagłe olśnienia, niesamowite pomysły. Dziwimy się
później temu, skąd nam to nagle przyszło do głowy, choć tak naprawdę przechwyciliśmy
cudze myśli z przestrzeni, które nie należały do nas. Inaczej mówiąc – wszystkie myśli, jakie
człowiek emituje, nawet te najmniejsze, najcichsze i najskrytsze, są dostępne dla każdego bez
wyjątku przez 24 godziny na dobę, o ile potrafi je zlokalizować i odebrać. Z tego powodu
niejednokrotnie myśli wielu osób łączą się ze sobą i w efekcie przynoszą jakiś pożądany lub
mniej pożądany skutek, na przykład piękną lub deszczową pogodę.
☼ Nie każda myśl nam służy

Powinniśmy jednak zachować wielką ostrożność, co do jakości naszych myśli, gdyż myśli na
przykład o wojnie, wcześniej czy później doprowadzą do wojny. To czy tak się stanie, zależy
między innymi od tego, jak wiele takich myśli rozprzestrzenia się w kosmosie. Odpowiedzialni za
ten stan rzeczy są ludzie, a wykonawcą naszych myśli – Prawa (lub Prawo) Natury wyposażone
w odpowiedni do tego mechanizm, o których w tym miejscu nie będę pisał. Wspomnę tylko,
że codzienne oglądanie i słuchanie mediów, które karmią nas przeolbrzymią dawką przemocy
i okrucieństwa, wpływa negatywnie na nasze życie oraz świat, który kreujemy za pomocą myśli.
My tworzymy rzeczywistość, my jesteśmy odpowiedzialni za sytuację na świecie, ponieważ to
my jesteśmy światem, a świat jest nami.
☼ Wpływamy na siebie i innych

Skoro ciało jest energią i myśli również są energią, logiczne więc jest, że jedną energią możemy
wpływać na drugą. I tak właśnie się dzieje. Dzień w dzień, bez wyjątku. Nie tylko wpływamy
na siebie, ale przez naszą nieświadomość wpływamy także na inne osoby, co łatwo zauważyć.
Nasze zdenerwowanie (energia zainicjowana negatywnie) lub radość (energia zainicjowana
pozytywnie) najczęściej udziela się osobom, z którymi mamy bezpośrednią styczność, choć nie
tylko. Nawet osoby będące daleko od nas, mogą odbierać i odczuwać nasze emocje. Najczęściej
jednak nie wiedzą, czym spowodowana jest nagła radość lub smutek. Im jesteśmy bliżej kogoś
(emocjonalnie, duchowo), tym efekt może być silniejszy. Zdarza się nawet, że osoba taka,
zadzwoni do nas nagle lub wyśle nam wiadomość, przeczuwając (odbierając nasze myśli),
że stało się na przykład coś bardzo złego. Takich przypadków jest niezliczona ilość i prawie
każdy mógłby to potwierdzić. Innym dowodem na przekazywanie sobie myśli, jest fakt, że
kiedy się komuś bacznie przyglądamy, osoba ta nie mając o tym pojęcia, odwraca się nagle
w naszym kierunku i idealnie namierza nas wzrokiem, choćbyśmy stali bardzo daleko od niej
i w największym tłumie ludzi. Dlaczego właśnie na nas patrzy? Czemu to my przykuliśmy jej
uwagę? Dlatego, że nieświadomie i dosłownie dotknęliśmy tę osobę myślą.
☼ Energia i płatki śniegu

Jak to jednak ma się do zdrowia? Ano, niesłychanie prosto, lecz muszę jeszcze zrobić maleńkie
wprowadzenie, zanim przejdę do konkretów. Wiemy już, że ciało ludzkie jest energią. Energia
ta obraca się w konkretnym kierunku, z odpowiednią prędkością i częstotliwością, tworząc
w ten sposób widzialny obiekt, który nazywamy materią. Twardość takich obiektów zależy od
„upakowania” cząsteczek energii w tym obiekcie, a więc ich gęstości. Porównać to możemy do
płatków śniegu. Im mocniej są zbite śnieżynki w kuli śniegowej, tym jest ona twardsza. Im
rzadziej (luźniej) są ułożone, tym jest ona miększa.
Możemy nawet sobie wyobrazić, że składamy się z takich płatków śniegu, które w pewnej
ograniczonej przestrzeni wirują i są budulcem naszych organizmów. Płatki przyciągają się
do siebie i tym samym zachowują niezmienny kształt naszego ciała. Jest to bardzo istotne,
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gdyż obce, silne energie mogą negatywnie wpływać na ułożenie, gęstość i szybkość wibracji
przykładowych płatków śniegu.
☼ Pole elektromagnetyczne i fale radiowe kontra nasze ciało

Wyobraźmy sobie teraz pole elektromagnetyczne lub jeszcze lepiej fale z telefonów komórkowych, lub sieci bezprzewodowych, które można porównać do rzucanego w ciało z olbrzymią
prędkością i siłą piachu. Taki piasek wytrąca z obiegu płatki śniegu (cząsteczki składające się na
przykład na komórki ludzkie), przez co utrudnia lub nawet całkowicie uniemożliwia prawidłowy
ich ruch i funkcjonowanie. Jeśli ten stan będzie się przeciągał zbyt długo, doprowadzi to
w końcu do osłabienia i choroby organizmu. Aby jednak tak się stało (lub nie stało), organizm
potrzebuje pamięci, a więc nośnika. Jest nią – woda.
☼ Cudowna pamięć wody

Jak wiemy, organizm ludzki składa się z większości z wody. Woda oprócz minerałów i związków
chemicznych posiada również strukturę. Dzięki klastrowej budowie zachowuje się jak pamięć
w komputerze, dysk twardy lub płyta CD do wielokrotnego nagrywania, i dlatego jest w stanie
przechowywać napływające do nas emocje, czyli pozytywnie lub negatywnie zainicjowaną
energię. Zatem, kiedy się śmiejesz – dzięki wodzie wszystkie komórki w ciele się śmieją.
Oczywiście w przenośni. Jeśli się smucisz, komórki również się smucą. Jeśli się boisz, one
też się boją, ponieważ komunikują się ze sobą (rozmawiają). Co więcej. Jeśli przyjdziesz,
powiedzmy, zły z pracy do domu, to nawet gdybyś się nie odzywał i próbował to ukryć,
twój stan emocjonalny przejdzie na rodzinę, ponieważ zgromadzona, negatywna energia
w pamięci wody z Twojego ciała, wpłynie na inne organizmy, choć nie tylko. Również na
zwierzęta w domu, na jedzenie, które będziecie razem spożywać, i na wszystko, co tylko zawiera
wodę. Zwróćcie uwagę, że czasami wystarczy obecność jakiegoś człowieka, nawet jeśli go nie
znamy, nic o nim nie wiemy, żebyśmy się źle poczuli w jego obecności, lub wręcz odwrotnie
– wyśmienicie się bawili. To jest właśnie przykład na to, jak energia i emocje zgromadzone
w wodzie oddziałują na siebie w przyrodzie. Jest to też wiedza wykorzystywana w tak zwanym
wampiryzmie energetycznym (emocjonalnym), przez WEŚ (wampiry energetyczne świadome),
ale to już zupełnie inny temat i nie na teraz.
☼ Organizm ludzki – czyli super mechanizm energetyczny

Przyjrzyjmy się teraz, jak energia działa na nasze zdrowie. Po pierwsze jednak zadajmy
sobie pytanie – dlaczego w ogóle chorujemy? Przecież nasz organizm jest doskonały! Tak,
to prawda! Nasz organizm jest doskonały, samonaprawialny i długowieczny! Skąd więc tyle
bierze się chorób na świecie? Czemu tak wiele osób cierpi lub umiera? Odpowiedź niestety
jest bardzo złożona i dotyka wielu aspektów naszego życia, choć mógłbym skwitować go
jednym krótkim zdaniem – sami jesteśmy sobie temu winni. Stres i złość, trucizny, które sobie
podajemy w przeróżnej postaci; zanieczyszczone jedzenie, woda i powietrze, toksyczne ubrania
i przedmioty codziennego użytku, zabójcze szczepionki i chemiczne substancje trujące zwane
potocznie lekami. I pewnie jeszcze znalazłoby się wiele, wiele innych czynników wpływających
na nasze zdrowie i samopoczucie, a wszystko to z naszej chciwości i egoizmu, dla pieniędzy
i materialnych śmieci, dla ulotnej chwili przyjemności.
☼ Czy to wina Boga?

Czasem słyszę ludzi, którzy z oburzeniem krzyczą: „Gdzie jest Bóg? Co to za Bóg, który
patrzy na to ze spokojem, który pozwala cierpieć i umierać ludziom w męczarni”. Ale, Kochani,
bądźmy przez chwilę naprawdę poważni i zapytajmy się sami siebie: Czy doprawdy to wina
Boga? Którego Boga? A poza tym: Czy to Bóg sypie nam chemiczne substancje do jedzenia
i wody? Czy Bóg lata po naszym niebie samolotami i rozpyla toksyczne substancje? Czy to
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Bóg dla pieniędzy okalecza i uśmierca miliony ludzi, w tym niemowlęta i dzieci, toksycznymi
szczepionkami? Jeśli już ktoś jest temu winny, to powtórzę, co już napomknąłem wyżej
– sami jesteśmy sobie temu winni. Nie mieszajmy w to bogów, twórców i konstruktorów
Wszechświata, nieziemskich bytów lub kosmitów. Nie szukajmy winnych tam, gdzie ich nie
ma, lecz spójrzmy prawdzie w oczy. Przyznajmy się do tego uczciwie i zmieńmy to. Przecież
możemy to uczynić. Czyż nie mam racji? Dlaczegoż więc tego nie robimy? Czemu tolerujemy
ten stan rzeczy? Dlaczego nie próbujemy wpłynąć na rządzących, polityków, biznesmenów,
producentów, żeby przestali nas podtruwać? Dlaczego im na to pozwalamy? Czemu się nie
zbuntujemy? Z tchórzostwa? Z lenistwa? A może po prostu lubimy cierpieć i narzekać?
☼ Nasi prawdziwi wrogowie

Ale wróćmy do zdrowia i potęgi myśli. Czy zastanawiało Was kiedyś, dlaczego niektórzy
ludzie nigdy, albo prawie nigdy nie chorują? Dlaczego jedni są podatni na choroby, inni zaś
sprawiają wrażenie Supermenów? Odpowiedź jest prosta – choroby biorą się z głowy, a więc
z myśli, jakie codziennie „produkujemy”. Z myśli, którymi się otaczamy. Z myśli, którymi
programujemy nasze ciała i przechowujemy je w pamięci wody. Im więcej negatywnych
myśli, tym więcej choruje nasz organizm. Strach, stres i złość – oto najwięksi wrogowie
naszego zdrowia. Inni równie wielcy wrogowie – to zawiść i chciwość, zazdrość i obojętność.
Jeśli w naszym życiu często gościmy tych niechcianych dla zdrowia gości, nic dziwnego, że
nasz organizm z czasem staje się podatny na choroby i choruje. Jednak choroba nie jest
przekleństwem. Jest to widzialny znak dla nas, że w naszym życiu dzieje się coś niedobrego
i powinniśmy się zatrzymać, zastanowić się nad tym poważnie i natychmiast to zmienić.
Pamiętajmy, że nic nie dzieje się bez przyczyny i widocznie jest powód, żebyśmy przeszli przez
ten etap, odebrali otrzymaną lekcję i więcej nie kroczyli tą z całą pewnością „złą” drogą.
☼ Naturalna ochrona

Ludzie pozytywnie myślący, zadowoleni z życia, z umysłami wolnymi i „prostymi”, ludzie
dobrzy i miłujący, tacy ludzie posiadają naturalną ochronę przed wszelkimi bakteriami
i wirusami, przed pasożytami i toksycznymi śmieciami, czy przed brakiem witamin. Emanują
oni na zewnątrz, a przede wszystkim do wewnątrz pozytywną energię, ich ciała są przepełnione
dobrem i miłością, oraz mają szacunek do wszelkiego co żywe.
☼ Zdrowy umysł przede wszystkim

To dlatego tak ważne w czasie choroby jest pozytywne myślenie. Myśl „zdrowa” nadpisuje myśl
„chorą”, i to ona jest odpowiedzialna za zdrowienie ciała. Dlatego napisałem również, że to nie
leki, suplementy diety i zioła leczą, tylko myśli, ponieważ bez nich (bez pozytywnych myśli)
specyfiki te jakkolwiek doskonałe i skuteczne, nie zadziałają. Człowiek, który pomimo choroby
nie zmieni swojego postępowania (zachowania, sposobu myślenia) lub nie zaszczepi w sobie
ziaren dobra i miłości, nie tylko nie będzie w stanie wyjść z choroby, to jeszcze doprowadzi
się do śmierci. Śmierć bowiem przychodzi na żądanie. Niewinna zdawałoby się myśl, a często
bezmyślnie wypowiadana przez wiele osób: „Chcę umrzeć”, może być zaczątkiem poważnej
choroby i zgonu. To jest właśnie potęga myśli (energii).
Możemy ją dobrze prześledzić na przykładzie kwiatów. Nie jest żadną tajemnicą przecież,
że kwiaty, do których przemawiamy z czułością, pięknie i zdrowo się rozwijają, podczas gdy
te, które obrażamy, do których zwracamy się z nienawiścią lub – co gorsze – z obojętnością:
chorują i w końcu umierają. Więc dlaczego inaczej miałoby być w stosunkach międzyludzkich?
Zasada ta obowiązuje wszystkie bez wyjątku żywe istoty.
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☼ Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe

Pamiętajmy zatem o tym, kiedy następnym razem będziemy chcieli powiedzieć lub zrobić
komuś coś przykrego. Pamiętajmy również, że zło – które wyrządzamy innym – zawsze do nas
wróci w takiej lub innej postaci i jest to tylko kwestia czasu. Zatem bądźmy dla siebie i dla
wszystkich istot dobrzy. Róbmy innym to, czego sami od nich oczekujemy, i miejmy w sobie
więcej chęci, żeby się rozwijać wewnętrznie, gdyż wewnętrzne jest zewnętrznym, a więc świat,
który tworzymy, jest odbiciem nas samych. . .
☼ Podsumowanie

Myśl jest energią. Myśli wpływają bezpośrednio na nasze samopoczucie i zdrowie. Negatywne
energie kumulują się w różnych punktach naszego ciała, tworząc energetyczne zatory, zwane
przez medycynę stanami zapalnymi, torbielami, wrzodami i tak dalej. Każdą chorobę możemy
odwrócić za pomocą pozytywnych myśli i działania. Możemy również się wesprzeć medycyną
naturalną i naturalnymi sposobami leczenia – na przykład ziołami, akupresurą oraz masażami,
które doskonale uwalniają uwięzioną w ciele energię, udrażniają kanały energetyczne i sprzyjają
szybkiemu wyzdrowieniu. Ale. . .
Bez naszej dobrej woli, bez pozytywnego nastawienia do ludzi, do świata i do siebie samych,
czyli pozytywnych myśli, a więc pozytywnie emanującej energii, żadne środki lecznicze, ani
najwybitniejsi fachowcy od leczenia, nie będą w stanie nas wyleczyć lub ocalić nam życia. To,
co się z nami stanie – jest wyłącznie odbiciem tego, co mamy w głowie. . .
☼ Słowo końcowe

Nie wydaje mi się, żebym powiedział dziś coś niezwykłego i nowego. Wszystko już zapewne było
powiedziane wcześniej, acz mam nadzieję, że komuś przydadzą się te luźne, nieco chaotyczne
myśli. Jak zwykle przestrzegam przed przyjmowaniem wszystkiego na wiarę, bez samodzielnego
przemyślenia sobie, bez zgłębienia tego tematu czy zrozumienia. Nie wierzcie mi na słowo, nie
ufajcie moim myślom, lecz szukajcie sami, odkrywajcie Prawdę i bądźcie ciekawscy samych
siebie. . . Prawdę bowiem odkrywa się samotnie, bez guru, nauczycieli, bez przewodników
duchowych i wszelkiego rodzaju „mądrych” ludzi.
Tekst ten dedykuję pewnej bardzo miłej osobie,
która od kilku miesięcy czekała cierpliwie na te słowa. . .
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ZWzBRG nr 31/2018

Polacy – dawcy organów
Niedziela, 10 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

Obudziłem się późno. Nie chciało mi się wstawać, bo i po co, i gdzie miałbym się śpieszyć?
Wyjrzałem za okno i po kolorze padających promyków słońca na żółtawą ścianę budynku,
domyśliłem się, że niebo pokryte jest cienką mlecznobiałą warstwą, zatrzymującą część
życiodajnych promieni słońca. Wszystko wyjaśniło się niebawem, kiedy poszedłem nad stawy
pospacerować boso po groblach, zażyć słonecznych kąpieli i ostudzić się w wodzie.
☼ Toksyczne bałwany

Winę za ten stan rzeczy ponosili siewcy śmierci, czyli samoloty orzące nad głowami mieszkańców niebo i rozsiewające truciznę w postaci gęstej zawiesiny. Nieboskłon przecinały cienkie
pręgi, które z czasem rozrastając się we wszystkich kierunkach, tworzyły tę ohydną, trudno
przenikającą dla słońca firanę toksyn i chemicznych odpadów.
„Kto jest tym siewcą chorób i śmierci? Kto odpowiada za powolną zagładę Polaków
i niszczenie polskiej przyrody? Kto za tym wszystkim stoi?” – Szedłem i myślałem.
Miałem ochotę strzelać do tych samolotów i gdybym miał taką sposobność, pewnie nic by
mnie przed tym nie powstrzymało. Bo ileż można to znosić?
☼ Szczepienie ryb w stawach i jeziorach

Z każdej strony nas trują. Nawet ryby już szczepią! Tak! Szczepią ryby w stawach! To przechodzi
wszelkie wyobrażenie, to jakiś nonsens i debilizm, bo inaczej nie da się tego powiedzieć. Co
jeszcze zrobi człowiek dla pieniędzy? Z chciwości? Z nienasyconego łakomstwa? Czego się
jeszcze dopuści? Doprawdy ręce mi opadają i najchętniej wyniósłbym się w jakieś ustronne
miejsce, żeby nie być świadkiem upadku tego chorego społeczeństwa. Mówię społeczeństwa,
nie mam jednak na myśli niewinnych, nieświadomych ludzi, choć są i tacy, którzy to samo
czują i też nie mogą się z tym pogodzić.
☼ Polacy – dawcy organów

Ale czy można się dziwić, skoro Polacy to dawcy organów, jak dowiedziałem się wczoraj. Tak,
wyobraźcie sobie, każdy z nas jest dawcą organów w razie śmierci, bo tak stanowi prawo, chyba
że wcześniej nie wyrazimy na to zgody, wypełnimy odpowiedni formularz, podpiszemy go
i wyślemy do firmy Poltransplant. A więc tylko wcześniejsza odmowa ochroni nas przed hienami
handlującymi ludzkimi organami. Zafundowali nam to nasi niepolscy politycy w jarmułkach,
którzy jak mogę się tylko domyślać, czerpią z tego źródła ogromne profity. Bo ileż osób wie
o tym? Broń Boże nie jestem przeciwny oddawaniu organów do przeszczepów, lecz powinno
się to odbywać wyłącznie za zgodą dawcy, obywatela polskiego, a nie tak jak jest w tej chwili,
czyli bez jego wiedzy. Widać wyraźnie, że jest to potężny przekręt zrobiony li tylko po to,
żeby zarobić duże pieniądze na sprzedaży organów. I właśnie oto w tym wszystkim chodzi,
a nie o dobro czekających na przeszczep chorych.
No, ale. . . Chciałem, żeby było dziś miło i przyjemnie, a wyszło na odwrót. Trudno mi jednak
tolerować niesprawiedliwość, cwaniactwo i krętactwo, a już na pewno niełatwo mi patrzeć na
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dokonywane zbrodnie na naszej sławiańskiej ziemi i zamieszkujących ten kraj krajanach –
Lechitach.
Nie jestem naprawdę rasistą i nigdy nim nie byłem, ale dlaczego tym krajem rządzą przebierańcy, którzy grabią i mordują Polaków? Dlaczego Lechia płynie pod obcą banderą w stronę
stromego, opoczystego nabrzeża, i dlaczego prawdziwi Polacy biernie się temu przyglądają?
Czy ktoś raczy mi odpowiedzieć na te pytania?

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 32/2018

Pogoda na żądanie
Poniedziałek, 11 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

Czy jest jeszcze jakiś człowiek, który wierzy, że pogoda jest czymś naturalnym? Ja przestałem
w to wierzyć bardzo dawno temu, kiedy wyczytałem w jakimś czasopiśmie, że człowiek zaczął
bawić się w Boga i tworzy pogodę na żądanie.
Pogoda na żądanie? W porządku. Nie miałbym nic przeciwko, jeśli byłoby to wykorzystywane
dla dobra wszystkich ludzi na świecie i z wielką ostrożnością, gdyż każda taka zmiana
wprowadza dysharmonię w normalnym cyklu pogodowym Ziemi. Niestety nie tylko nikt tym
się nie przejmuje, to jeszcze łatwo odgadnąć, że obecne anomalie pogodowe, dowodzą wybitnie,
że ktoś najwyraźniej zabawia się pogodą. Zabawia to jednak złe słowo – manipuluje nią i na
pewno robi to w jakimś konkretnym celu. W jakim? Myślę, że w nieuczciwym, ale nie mam
zamiaru snuć domysłów. W internecie wystarczająco dużo znajduje się informacji na ten
temat, toteż każdy może sobie odnaleźć i wyciągnąć własne wnioski.
Dlaczego jednak o tym piszę? Dlatego że dziś od rana lekko pada. I co z tego – zapyta ktoś
pewnie. Ano świetnie, że pada, gdyby nie to, że wczoraj, jak to opisywałem we wcześniejszym
wpisie, rozpylano w mojej okolicy trujące substancje po niebie. Co zatem spada z tym
deszczem? Co się stanie, kiedy ziemia przeschnie? Co będzie, kiedy wiatr zacznie to roznosić?
Jak zareagują nasze organizmy, które z całą pewnością wchłoną to przez płuca?
Z moich skromnych obserwacji wynika, że prawie po każdym takim większym rozpylaniu (jak
wczoraj), kapie z nieba (nie leje, ale spokojnie przez krótki czas pada). Dlaczego? Przypadek?
Jakoś trudno mi w to uwierzyć, choć naprawdę staram się zachować zdrowy rozsądek i nie
wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Nie zmienia to faktu, że taka zbieżność czynników jest
co najmniej dziwna i niepokojąca.
☼ To tylko para kondensacyjna!

Co do pary kondensacyjnej z samolotów.
Samoloty, które nie rozpylają toksyn, wyrzucają za sobą cienką smugę, która na naszych oczach po chwili ginie. Łatwo to zaobserwować. Te, które rozpylają toksyczne
śmieci, pozostawiają smugi stałe, które nie
znikają, lecz wolno rozchodzą się, tworząc
wiszący na niebie półprzeźroczysty kożuch.
Ostatecznie tworzą przysłaniający niebo
baldachim. Łatwo to zaobserwować, kiedy
leci dwa, cztery, albo sześć samolotów jednocześnie. Jedne pozostawiają smugi, inne nie. Poza tym, kiedy rozpylają toksyny to lata
ich całe mrowie, i to jeszcze w kratkę. Skąd ten wzmożony ruch powietrzny? I to jeszcze na
„moim wiejskim” niebie? I dlaczego, gdy nie rozpylają toksyn, rzadko można dostrzec lecący
samolot?
Na koniec dodam tylko tyle, że wracając z lasu, nierzadko obserwuję z daleka, jak to coś
brudnego wisi nad miastem i tylko nad miastem, gdzie latano i rozsiewano chemiczne trucizny
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(w mojej okolicy nie ma żadnych zakładów, które zanieczyszczałyby powietrze). Poza tym
mieszkam tu od dzieciństwa i nigdy wcześniej nie zaobserwowałem tego zjawiska. Coś, co się
powtarza, nie może być przypadkiem, tym bardziej że dotyczy to całego kraju, o czym piszą
internauci. Byli też i tacy, którzy wysyłali listy w tej sprawie do wojska i rządu (zarządu),
pytając, co to za samoloty (bez oznaczeń) latają nad naszymi głowami, ale nikt nie umiał lub
nie chciał na te pytania odpowiedzieć.
Dziwne, nieprawdaż? Czy to możliwe, żeby wojsko (i zarząd RP) nie wiedziało, co się dzieje
w przestrzeni powietrznej naszego kraju?

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 33/2018

III Wojna Światowa w Polsce?
Wtorek, 12 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

Dużo czasu ostatnio spędziłem przed monitorem, śledząc wypowiedzi polityków, publicystów,
dziennikarzy i członków różnych ugrupowań, którzy wypowiadają się na temat ewentualnej
wojny, a w której mieliby wziąć udział Polacy, gdyż to właśnie nas – Polaków – próbuje się
wciągnąć w jakiś polityczno-nie-wiadomo-jaki szacher-macher i zrobić z naszego młodego
pokolenia mięso armatnie. A więc jednym słowem rozbroić Polskę od wewnątrz, doprowadzić
do jej upadku i rozbiorów.
Science fiction? Bynajmniej. Próby szczucia Polaków przez naszych amerykańsko-brytyjsko-niemiecko-żydowskich „przyjaciół” na naszych sąsiadów za wschodnią granicą, nie są żadnym
niestety wymysłem i fantasmagorią, ale dobrze uknutym programem zawłaszczenia polskiej,
sławiańskiej ziemi oraz uczynienia z nas niewolników i ludków drugiej, trzeciej, a może
i szóstej kategorii. Jesteśmy bowiem solą w ich oczach od wielu, wielu pokoleń i krajem,
który jako jedyny na świecie może poszczycić się jeszcze jako taką wolnością. Wolnością bez
ustanku odbieraną nam pod różnymi pretekstami przez „zachodniego” okupanta, z udziałem
przekupnych zdrajców narodu polskiego.
☼ Zdrajcy i szubrawcy

Kim jest zdrajca narodu? To każdy Polak, który działa na szkodę Polaków i Polski, zarówno
czynem, jak i słowem. To ludzie zaprzedający serca i dusze dla pieniędzy, zmanipulowani
przez System monetarny i ślepe psy służące obcym, wrogim państwom. Ci to właśnie zdrajcy
narodu polskiego podjudzają nas do wojny przeciwko naszym braciom za wschodnią granicą
– Sławianom, rozbrajają naszą armię na części i pod płaszczykiem niecnego kłamstwa o pogarszającym się bezpieczeństwie na terytorium Polski, wprowadzają na naszą ziemię obce
wojska. Wstyd i hańba! Toż takich zdrajców należałoby natychmiast wygnać precz z kraju
z wypalonym na czole zdradzieckim piętnem!
☼ Wojna

Wojny wywołuje się wyłącznie dla pieniędzy i korzyści materialnych. Czy zrobi to przemysł
zbrojeniowy zarabiający krocie na wojnach, czy też zorganizują to bogacze, mający odpowiednie środki i narzędzia ku temu, wszystko prowadzi do zagrabienia dóbr i ziemi jakiegoś kraju,
czy też dla wymordowania jakiegoś narodu, lub ogólnie dla zmniejszenia liczebności ludzi
na Ziemi w ramach tajnego programu eugenicznego. Dla przeciętnego Kowalskiego – Polaka,
Brauna – Niemca, lub też Iwanowa – Rosjanina, czyli zwykłego, szarego obywatela danego
kraju, wojna jest nieszczęściem i żaden normalny, w pełni władz umysłowych człowiek, nie
chciałby żyć w czasach wojny i doświadczyć jej okrucieństw i barbarzyństwa. Tylko umysły
płytkie, prostackie i chciwe gotowe są poświęcić dla własnego widzimisię własne rodziny,
przyjaciół, a nawet cały naród, wmawiając sobie jakąś pokrętną ideologię, wiarę w wyższość
swoich przekonań lub uprzedzeń.
Niestety wywołać wojnę jest niesłychanie prosto. Wystarczy podjudzić jedną grupę przeciwko
drugiej grupie, dostarczyć im niezbędne narzędzia do walki i patrzeć spokojnie jak się między
sobą wybijają. Na przykład strasząc jednych terroryzmem, a drugich nazywając terrorystami.
Albo poróżnić ich ze względu na wiarę czy panujący w danym kraju „wrogi” ustrój społeczny.
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Nie dziwi zatem, że amerykańsko-brytyjsko-niemiecko-żydowska szajka coraz zuchwalej sobie
poczyna i próbuje nas poróżnić z naszymi wschodnimi sąsiadami, poprzez słowną manipulację,
przekupstwo urzędników i prowokację, której możemy się za niedługo spodziewać, żeby tym
zbulwersować społeczeństwo polskie, wzbudzić w nim nienawiść oraz silną potrzebę odwetu.
Amerykanie, Brytyjczycy, Niemcy oraz Żydzi to znani mistrzowie kuglarstwa politycznego,
prowokacji i konfliktów na całym świecie. Wystarczy tylko wczytać się w historię świata, żeby
wszystko stało się jasne – kto tu jest drapieżcą, a kto nieświadomą i zmanipulowaną ofiarą.
Kto grabił i łupił, a kto się jeno bronił przed terrorem i okupantem. Historia czarno na białym
wskazuje morderców i tyranów, którzy w obecnych czasach przedzierzgnęli się w wilki w owczej
skórze i dalej na potęgę gwałcą i mordują, tyle że robią to o wiele subtelniej i w trudniejszy
do udowodnienia sposób, choć i w tych przypadkach dowodów jest aż nadto.
☼ My Sławianie

My Polacy, a przede wszystkim Sławianie (w Polsce 57,5% Ariów-Sławian), powinniśmy
się trzymać razem i zachować szczególną ostrożność w stosunku do obcych, zachodnich
i drapieżnych mocarstw oraz nie pozwolić się wciągnąć w żaden konflikt, w żadną aferę zbrojną
lub wojnę z plemionami wschodnimi, lub też innymi. Bliżej nam przecież do Ukraińców (48%
Ariów-Sławian) czy Białorusinów (51% Ariów-Sławian), do Litwinów (41% Ariów-Sławian)
czy do Rosjan (47% Ariów-Sławian), bo z jednej można powiedzieć, krwi jesteśmy i te same
nosimy w sobie geny (wskazują na to badania genetyczne z 2010 i 2013 roku).
Nie pozwólmy zatem do rozpadu naszego starożytnego i wielkiego Sławiańskiego rodu, nie
gódźmy się na rządy obcych mocarstw, i decydowania za nas co jest złe, a co dobre dla Polski.
We własnym kraju bądźmy gospodarni, twardzi i nieprzekupni, i nie róbmy z siebie parobków
i niewolników, oraz sami decydujmy za siebie, gdyż to od nas zależy czy ten kraj w przyszłości
będzie istnieć, czy też popadnie w ruinę i pójdzie w zapomnienie, ku radości tych, którzy go
skutecznie niszczą i czekają na nasz koniec.
☼ Polska

Pamiętajmy, że – Polska jest li tylko Polaków, a nie Amerykanów, Brytyjczyków, Niemców
lub Żydów! I że nie jesteśmy żadną kolonią brytyjską, niemieckim landem czy jakimś tam
amerykańskim stanem lub żydowską własnością, a właśnie tak nas postrzegają na świecie. Nie
dajmy sobą manipulować i poniewierać, i nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy w czymś od
nich gorsi, bo nie mają absolutnie niczego lepszego w sobie, czego sami byśmy nie posiadali,
a nawet mamy coś więcej – wielkie, dobre i szczere serca, a przede wszystkim potrzebę wolności,
którą chcieliby nam odebrać!
☼ Nie jestem rasistą

Na koniec dodam, że nie jestem rasistą, ani zwolennikiem przemocy. Nie namawiam do nienawiści do wymienionych wyżej nacji ani żadnych innych. Nie tworzę podziałów pomiędzy ludźmi
ze względu na kolor skóry czy kształt oczu. Nie interesują mnie podziały religijne, polityczne
lub narodowościowe, bo o człowieku nie decyduje jego przynależność, ani przekonania, ale
czyny. Czyn jest działaniem. A więc po owocach ich poznacie. . .
Wobec tego, jak ocenić jeden naród, który z żądzy posiadania napada na drugi naród, robiąc to
jawnie – zbrojnie, czy też za pomocą kłamstw, oszczerstw, zakłamania historii i manipulacji?
Jak traktować człowieka gwałcącego wolność innej istoty ludzkiej wyłącznie dla pieniędzy
i materialnych śmieci? Cóż. . . Trzeba zdecydowanie to potępić i odważnie się temu sprzeciwić.
Dlatego sprzeciwiam się temu z całą swoją mocą, całym sercem i sławiańskim duchem walki,
potępiając to głośno i pisząc o tym.
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***
To warto wiedzieć (wierz lub nie wierz)
POLSKA to inaczej Lechia lub Imperium Lechickie8 . Nazwa Lechia pochodzi od Króla Lecha
Wielkiego, Ojca Narodu Lechów, czyli Lechitów – założona w roku 1729 p.n.e. [!]
Grecy postrzegali Lechię jako Wielką Scytię i Scytię Europejską; Rzymianie jako Sarmację
i Sarmację Europejską; Bizancjum nazywało Sławian Scytami lub Sklawenami, natomiast dla
Persów była ona Scytią, jak również Lechistanem, czyli Państwem Lechów (Lechitów).
Byliśmy największym imperium starożytnego świata. Nie zmogli nas Rzymianie, Persowie,
nie dali nam rady Galowie, którzy nazywali nas Germanami, czyli sąsiadami, braćmi zza
Renu, bo aż do Renu ciągnęły się nasze włości. Dopiero dużo, dużo później Niemcy utworzone
w roku 962 n.e. (jako Święte Cesarstwo Rzymskie), z „wymieszania” się plemion celtyckich,
galicyjskich, normandzkich oraz przybyszów z północy, a także części Sławian, zapożyczyli tę
nazwę dla siebie, opierając się na znalezisku z 1455 roku, którego autorem miał być Tacyt,
opisujący plemiona germańskie. Do tekstu zgłoszono wiele uwag i wielu badaczy historii uznało
go za niewiarygodne, a nawet za fałszywe.
Dla Celtów „Germanus” oznaczało sąsiad, brat, Germania – ziemia sąsiadów, a nie Niemców
i Niemiec, germański zaś – sąsiedzki, a nie jak to się nam teraz tłumaczy – niemiecki.
Na podstawie książki Janusza Bieszka – Słowiańscy Królowie Lechii, o której pisałem we wpisie
pod tym samym tytułem – (! str. 89).
Dlaczego o tym piszę i zwracam na to uwagę? Dlatego, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę,
jak nas oszukują, żebyśmy wiedzieli, że to my stanowimy kwiat tej ziemi, i od tysięcy lat
mieszkamy u siebie – w Polsce, czy jak kto woli w Lechii (zrzeszającej wszystkich Sławian
w jedno). Łączmy się zatem z naszymi sąsiadami Sławianami, współpracujmy ze sobą, a nie
prowadźmy przeciwko sobie wojen. W jedności bowiem siła i tylko razem zadepczemy wstrętną
żmiję, która wśliznęła się podstępem do naszego życia i nas kąsa.

Radomir Gelhor
8
Lechia to nie tylko Polacy; to jakby jedno wielkie państwo zrzeszające w swoim ogromnym organizmie
wiele plemion sławiańskich; nie jest to zatem państwo we współczesnym tego słowa znaczeniu.
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ZWzBRG nr 34/2018

Strach przed śmiercią
Poniedziałek, 18 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

Chciałbym dziś obalić mit o strachu przed śmiercią, który niestety funkcjonuje w polskim
społeczeństwie, choć nie tylko w polskim, że strach przed śmiercią wynika z tego, iż człowiek
boi się nieznanego, to jest tego, co może go spotkać po drugiej stronie, a co jest mu nieznane.
Ignorowałem tę fantasmagorię przez długie lata i przymykałem najspokojniej na to oko, ale
kiedy po raz enty widzę głoszącego tę bzdurną teorię młodzieńca, który mógłby być moim
synem, po prostu robi mi się niedobrze. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Dlaczego?
Dlatego, że osoby te, zamiast pomagać, sieją nieprawdę pośród ludzi.
Spróbuję zatem w kilku słowach rozwiać tę niepoważną, niepokojącą i jakże fałszywą opinię, że
boimy się śmierci dlatego, iż boimy się nieznanego, nie zagłębiając się jednak zbytnio w arkana
strachu, bo po pierwsze – nie mam na to ochoty, a po drugie – nie ma potrzeby tego robić,
gdyż to, co Wam oznajmię, dotyczy nie tylko strachu przed śmiercią, ale przed każdym bez
wyjątku strachem.
☼ Strach przed nieznanym?

Pomyślmy przez chwilę na poważnie, posługując się, jeśli nie inteligencją (mądrością), to
czystą logiką i zastanówmy się, czy możemy bać się nieznanego? Czy coś takiego jak nieznane
może wywoływać w człowieku bojaźń? Wg młodzieżowych guru, choć nie tylko, bo oni
opierają się na „mądrych”, nierzadko psychologicznych, choć dla mnie poprawniej brzmiałoby
„psychologiczno-fantastycznych” książkach pisanych przez najwybitniejsze światowe autorytety
w tych dziedzinach, boimy się śmierci, ponieważ boimy się nieznanego po drugiej stronie.
☼ GORIMOTION

Zatem chciałbym wam przedstawić GORIMOTIONA.
Czy wiecie, drodzy czytelnicy tego bloga, co to jest GORIMOTION? Nie? I bardzo dobrze. Ja
również tego nie wiem. Skoro nie wiemy, co to jest GORIMOTION, jak wygląda i czym jest
ta istota, to czy można się go bać w ogóle? Może to jakieś straszydło z najgorszych sennych
koszmarów, może wstrętna potwora wypełzająca nocą spod łóżka, a może to nie jest wcale
istota. Może to tylko dziwaczna nazwa nieznanego lub mało popularnego w Polsce długopisu
albo flamastra? Czy wobec tego banie się GORIMOTIONA jest możliwe, jeśli nic nie wiemy
o tym dziwotworze?
Odpowiedź może być tylko jedna. Nie jest to możliwe. Dlaczego? Dlatego, że nasza wyobraźnia
nie jest w stanie sobie wytworzyć w głowie obrazu nieznanego GORIMOTIONA na podstawie
samej nazwy. Owszem znajdą się tacy, którzy zaprzeczą temu i powiedzą, że boją się GORIMOTIONA, ale będą to osoby nieliczne i tylko te, które stworzą w umyśle obraz czegoś
znanego. Np. mumii, godzili, ducha, demona, diabła lub mieszankę tego wszystkiego razem.
Do bania się potrzebne jest znane. Znane z widzenia lub ze słyszenia. Coś, co ożywi „strach”
i wzbudzi w człowieku trwogę. Ludzki umysł nie jest w stanie wyobrazić sobie rzeczy nieznanych,
a więc poza jego percepcją widzenia jest również to, co istnieje po śmierci.
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☼ Boimy się znanego

Boimy się znanego po śmierci. Na przykład piekła, mąk piekielnych, demonów, diabłów, sądu
ostatecznego, bólu wywołanego śmiercią, reinkarnacji, boimy się groźnego Boga i Chrystusa,
którzy będą nas sądzić za nasze grzechy, boimy się Buddy lub Allaha i wielu, wielu innych
rzeczy, o których słyszeliśmy z opowieści, o których czytaliśmy w książkach i które widzieliśmy
nierzadko w filmach grozy, fantasy i science-fiction. Gdyby nie te obrazy, śmierć dla ludzi nie
stanowiłaby problemu, ponieważ nie umiejąc wyobrazić sobie nieznanego, nie pobudzaliby do
życia tych wszystkich strachów i tym sposobem nie powstałby mit o strachu przed nieznanym.
Zatem boimy się śmierci, gdyż nie wiemy, co nas czeka, a jednocześnie nakładamy na tę chwilę
niepokoju to, co jest nam znane, przywołując z pamięci różne „opcje śmierci” i powołując
strach przed znanym. Inaczej mówiąc – rozważamy nieprzyjemne scenariusze śmierci i tego,
co się po niej może zdarzyć.
☼ Podsumowanie

Nie jesteśmy w stanie bać się tego, czego nie potrafimy sobie wyobrazić. Strach rozpoczyna się
zawsze w głowie, ale do stworzenia strachu potrzebny jest umysł i wyobraźnia. Wyobraźnia
zaś wymaga znanych nam „materiałów”, z których następnie uformuje obiekty strachu.
Na świecie istnieje jeszcze wiele niezbadanych gatunków owadów. Dopóki ich nie zobaczymy
i nie poznamy, nie potrafimy ich sobie wyobrazić. Dopóki pozostają dla nas nieznane, nie
boimy się ich, bo nasza wyobraźnia nic jeszcze o nich nie wie.
I tak właśnie działa strach w każdym bez wyjątku przypadku – boisz się, bo sobie coś
wyobrażasz. Nie wyobrażasz sobie – nie boisz się. Mam nadzieję, że napisałem to wystarczająco
zrozumiale i skorzystacie z tego mikro wpisu, przemyślawszy moje słowa i wyzbywając się raz
na zawsze strachu. Tego Wam życzę z całego serca.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 35/2018

Strach przed nieznanym?
Piątek, 22 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

Postanowiłem w dzisiejszym wpisie kontynuować temat strachu, gdyż zdaję sobie sprawę
z tego, że dla bardzo wielu osób strach jest tym czynnikiem, który odbiera całą radość życia
i przeszkadza normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Pomimo tak wielu książek, ogromu
publikacji w czasopismach i w internecie, pomimo tak dużej ilości filmów i porad wideo jak
sobie radzić ze strachem, oraz całych rzesz psychologów i psychiatrów, guru i nauczycieli
duchowych, widać, że strach w dzisiejszych czasach ma się całkiem dobrze i coraz więcej
młodych ludzi boryka się z tym jakże niełatwym problemem.
Spróbuję bez zbytniego zagłębiania się w arkana strachu odpowiedzieć na parę pytań związanych ze strachem. Dlaczego nie chcę wchodzić w ten temat zbyt głęboko? Dlatego że jest to
przedmiot niezwykle obszerny i każde dotknięcie, że tak powiem, wybranej kwestii strachu
pociągnęłoby za sobą konieczność wgryzienia się w dany wątek, przez co ten wpis rozrósłby
się do niebotycznych rozmiarów.
Wpis ten zatytułowałem: „Strach przed nieznanym?”. Jeśli czytaliście wcześniejszy wpis pod
tytułem: „Strach przed śmiercią (! str. 107)”, pamiętacie pewnie, że napisałem tam, że
do bania się potrzebne jest znane. Znane z widzenia lub ze słyszenia, gdyż do formowania
obiektów strachów potrzebny jest materiał, który znamy. Nie jest możliwe, żebyśmy się bali
czegoś, czego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Wyobraźnia jest nam do tego nieodzowna.
Mam nadzieję, że jeśli nie wszystko, to przynajmniej większa część tego materiału stanie się
dla Was jasna i pomoże zrozumieć strach, a przez to jego całkowitą eliminację z życia. Zwróćcie
uwagę, że nie piszę o zwalczaniu strachu, gdyż walka ze strachem jest zaczątkiem nowego
strachu – strachu przed niepowodzeniem – przed przegraną. Zatem jest to błędne koło i do
niczego dobrego nie prowadzi. Również odkładanie strachu na bok, przezwyciężanie bojaźni
poprzez różne techniki ukrywania jej gdzieś głęboko w głowie, w zakamarkach umysłu, lub też
tłamszenia jej w sobie, nie usuwa strachu, ponieważ jest to bezustanna walka ze strachem,
a jak napisałem wcześniej – walka rodzi kolejne lęki i niepokoje, wywołuje niebezpieczny
dla zdrowia stres, jest efektem pragnień i pożądań, a więc daleka jest od zrozumienia istoty
strachu, a przede wszystkim wyzbyta jest Miłości. Miłości, którą, gdybyśmy tylko w sobie
mieli, trzymalibyśmy w rękach największe lekarstwo świata na wszelkie dolegliwości zarówno
natury fizycznej, jak i psychicznej.
Aby ułatwić Wam zrozumienie strachu, spróbuję odpowiedzieć na parę pytań. Nie wszystkie
pytania, na które miałem ochotę odpowiedzieć, mogłem tutaj umieścić, ponieważ należały
do gatunku pytań bardzo specyficznych i związane były z konkretną osobą i sytuacją. Mimo
to jestem przekonany, że i te osoby odnajdą w tym wpisie istotne i przydatne dla siebie
informacje. Pamiętajcie tylko o jednym, proszę, nie jestem Alfą i Omegą. Mówię i piszę o tym
z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy i z mojego sposobu postrzegania świata oraz
Rzeczywistości, która nas otacza, a która dla większości z Was wygląda zupełnie inaczej niż
dla mnie. Żebyśmy mogli się spotkać w połowie drogi, potrzebujecie na chwilę wyzbyć się
uprzedzeń i przekonań, zapomnieć o tym, co usłyszeliście dotychczas, ale przede wszystkim
słuchać. Słuchać z otwartym umysłem. Umysłem chciwym, w dobrym tego słowa znaczeniu.
Umysłem odkrywczym i wolnym od emocjonalnych osądów. Tylko bowiem w takim stanie
możemy się uczyć od siebie. Dla lepszego zrozumienia istoty strachu, w przeciwieństwie do
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psychologii, nie będę rozdzielał od siebie strachu i lęku, ponieważ uważam, że takie rozróżnienie
wprowadza tylko zamieszanie i zwykłemu zjadaczowi chleba robi kocioł z głowy. Dlatego
używam zamiennie obu nazw, odnosząc się zarówno do strachu w obliczu realnego zagrożenia,
jak i strachu (lęku w psychologii) przed strachem irracjonalnym. Dla mnie to synonimy.
☼ Krótkie wprowadzenie

Jak już kiedyś napisałem, we Wszechświecie występują dwa stany (jak w systemie binarnym
reprezentowanym przez jedynkę i zero) – Miłość i brak Miłości. Wszystko, co jest dobre,
pochodzi od Miłości, wszystko, co złe, oznacza brak Miłości. Miłość nie ma przeciwieństwa,
gdyż przeciwieństwa w Rzeczywistym Świecie nie istnieją. Zło nie jest zatem przeciwieństwem
dobra. Zło jest brakiem dobra. Dlaczego jest to takie ważne do zrozumienia? Dlatego, że kiedy
myślicie w sposób tradycyjny, że zło jest przeciwieństwem dobra, próbujecie za wszelką cenę
walczyć ze złem, ale walka jest przemocą, a więc nie jest Miłością (nie pochodzi od niej). Inaczej
ma się rzecz, kiedy rozumiecie, że zło jest oznaką braku dobra. Wtenczas, zamiast sięgać
po broń i walczyć ze złem, chcecie czynić dobro, stajecie się Siewcami Prawdy, Głosicielami
Miłości. Nie ma w Was ani grama przemocy, nie ma w Was strachu przed złem, jesteście
ponad tym wszystkim.
Na samym szczycie „zła”, jeśli miałbym stworzyć hierarchię na potrzebę tego wpisu, jest
strach, który jest oznaką braku Miłości, a tym samym jest ojcem wszelkiego zła i cierpienia.
Cokolwiek robicie złego, zło pochodzi ostatecznie od strachu, choć często nie zdajecie sobie
z tego sprawy.
Weźmy prosty przykład. Dlaczego pracujecie? Odpowiecie na pewno – żeby przeżyć. Powiecie
również, że jest to normalne, bo tego wymaga od Was System monetarny. I będzie to prawda.
Ale prawdziwym powodem, dla którego pracujecie, jest strach przed brakiem pieniędzy, a więc
środków do życia, oraz przed utratą tego, co już zgromadziliście. Ten strach został nam
zaszczepiony wraz z dorastaniem, kiedy zrozumieliśmy, że tylko pieniądze pozwalają przeżyć
w tym wyzyskującym nas Systemie, choć jest to bardzo smutne.
— Ale, ale. . . Powiedziałeś, że zło pochodzi od strachu! Co praca ma wspólnego ze złem!?
— zapyta uważny czytelnik.
Oczywiście praca sama w sobie nie ma nic złego, ale System monetarny stworzony został
z chciwości. Z żądzy posiadania, z żądzy bogacenia się za wszelką cenę. A więc nie ma
nic wspólnego z dobrem. Chciwość jest pożądaniem, pożądanie zmusza chciwego do walki
o dobra materialne, lecz te wartości nie są żadną, ale to żadną Miłością (nie pochodzą od
niej). Oznacza to, że dla człowieka żyjącego w Systemie monetarnym strach jest częścią jego
istnienia i nieodzownym towarzyszem życia. To bardzo przykre stwierdzenie, które stawia
niezwykle ważne pytanie: „Czy wobec tego możliwe jest wyzbycie się całkowicie strachu, skoro
technicznie wydaje się to nieprawdopodobne?”.
Moim zdaniem, dopóki człowiek nie zrozumie, że można żyć inaczej i że System oparty na
pieniądzu jest systemem tworzącym wszelką niedolę na Ziemi, całkowity strach nie zniknie,
choć jestem również pewien, że są jednostki, które odrzuciwszy stare i poznawszy nowe,
mogą tego doświadczyć i cieszyć się wolnością. Będą to jednak wyjątki. Możecie zaprzeczyć
i powiedzieć, że nie boicie się stracić pracy, ale to dlatego, że albo posiadacie niezbędne środki
do życia, albo jesteście w takiej sytuacji, że tak czy siak, znajdziecie sobie jakieś zajęcie
przynoszące dochód. Dalej jednak będziecie mieć rachunki do zapłacenia, kredyty i długi do
oddania, i tak dalej, i tak dalej. Strach więc nigdy z Waszego życia nie zniknie. Możecie co
najwyżej go znieczulić i udawać, że go nie ma, lecz jest to rozwiązanie doraźne i nieprzynoszące
ulgi na dłuższą metę.
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☼ Małe strachy

Dla większości ludzi pozostaje borykać się ze swoim strachem, a raczej małymi strachami,
i „ujarzmiać” je stopniowo, co z mojej perspektywy jest uciążliwe, monotonne, a przede
wszystkim mało wydajne i czasochłonne. Bo tylko rozejrzyjcie się wokół siebie i zobaczcie,
ileż to strachów jest w naszym życiu. Gdyby tak zechcieć je poznawać pojedynczo to nie
starczyłoby nam życia na zrozumienie i całkowitą ich eliminację. Niestety, jak już wspomniałem
powyżej, większość z Was będzie musiała to zaaprobować i przyjąć taką, a nie inną strategię,
żeby wyzbyć się przynajmniej części strachów ze swojego życia.
☼ Pytania i odpowiedzi

Jak przestać się bać?

Tylko przez zrozumienie istoty strachu, tego, czym jest strach, skąd się wziął i gdzie jest jego
źródło. Poznawanie strachu nie jest tożsame z oswajaniem strachu, jak twierdzą co niektórzy,
gdyż oswajanie strachu ma na celu kontrolowanie strachu za pomocą dyscypliny, a więc nie
usuwa go z naszego życia, a tylko nakłada na niego uprzęż i pozwala go do pewnego stopnia
prowadzić niczym wołu idącego w jarzmie. Wymaga to od nas bezustannej samokontroli
i uwagi, a to zdecydowanie ogranicza naszą wolność i przymusza umysł do ciągłej pracy i walki
o dominację. Można świetnie panować nad piłką do koszykówki, lecz dopóki nie pozna się
zasad gry w koszykówkę, taka umiejętność na niewiele nam się przyda.
Jak przezwyciężyć strach?
Jak wyżej. Poza tym ze strachem nie należy walczyć, gdyż walka sama w sobie jest przemocą
i pozbawiona jest Miłości (a więc „zło” walczy ze „złem”). Powoduje ona również, że walczący
zaczyna cierpieć z powodu niepowodzeń oraz pojawia się strach przed klęską. Zatem próbując
pozbyć się jednego strachu, dokładamy sobie nowy i przeżywamy jeszcze większe katusze.
Czy mogę pogodzić się ze strachem?
Zależy, co to znaczy. Jeśli chcesz zaakceptować strach w swoim życiu i dalej się bać, to jest
to tak, jak gdybyś nic nie robił i nie będzie miało to znaczenia. Jeśli zaś pogodzenie się ze
strachem rozumiesz jako fakt, że ten strach jest w Tobie, że go widzisz i mu się przyglądasz, to
jest to pierwszy stopień do poznania istoty strachu i zrozumienia go. Samo jednak pogodzenie
się z myślą, że strach istnieje, że go odczuwasz, nie oznacza, że on sam zniknie. Do tego
potrzebne jest działanie. Działanie przez obserwację i zrozumienie.
Wydaje mi się, że strach przed upadkiem (na przykład przewróceniem się) jest czymś naturalnym.
Dlaczego? Wg mnie jest to wyuczona „funkcja” naszego umysłu. Gdybyś nie był świadomy,
że upadniesz, a więc nie miał pojęcia, czym to grozi, nie odczuwałbyś lęku. Proszę, zauważ,
że kilkuletnie dziecko nie będąc świadome niebezpieczeństwa, nie odczuwa strachu i wybiega
prosto na ulicę pod samochód. To samo dziecko za chwilę jest gotowe włożyć palec w płomień
świecy, ponieważ nie czuje strachu. Ten strach narodzi się u niego wraz z doświadczeniem
lub zostanie mu zaszczepiony przez dorosłych. Dzieci są straszone przez rodziców, dziadków
i środowisko, w którym żyją, wobec tego, jak mogą być później zdrowe, inaczej mówiąc –
wolne od strachu? Zamiast czytanki o misiach i kotkach, matki niejednokrotnie czytają im
bajki na dobranoc o wiedźmach, czarownicach i diabłach, pozwalają oglądać im straszne bajki
o potworach. Czy może zatem dziwić, że takie wychowanie prowadzi do stanów lękowych?
Dzieci nie powinno się straszyć, tylko cierpliwie im tłumaczyć i oswajać z różnymi realnymi
niebezpieczeństwami. Wtedy zamiast strachu u takiego dziecka pojawia się inteligencja, i to ona
sprawia, że potrafi rozróżnić, czym jest irracjonalny strach, związany wyłącznie z wyobraźnią,
a czym prawdziwe zagrożenie.
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Jak pokonać strach przed bólem?
Zależy, o jakim bólu myślimy. Jeśli chodzi o strach przed bólem fizycznym, to niestety
bardzo ciężko jest wyzbyć się tego uczucia, szczególnie wtedy, gdy wiemy, że za chwilę ból się
powtórzy i będziemy przez to cierpieć. Na przykład z powodu choroby. Przede wszystkim nie
należy się skupiać na myśli o bólu. Jak wiemy, myśl jest energią, o czym pisałem w jednym
z wcześniejszych wpisów (! str. 95). Posiada ona wielką moc sprawczą, a zatem przyciąga do
nas to, czego się boimy. Myślenie o obiekcie strachu z całą pewnością sprawi, że będziemy co
jakiś czas wystawiani na działanie tego strachu. Nie dzieje się to bez przyczyny. Tak bowiem
działają Prawa Natury, które dbają o to, żebyśmy dzięki doświadczeniu i zrozumieniu strachu
wyzbyli się go ze swojego życia, a więc nie doprowadzili do choroby organizmu, a nawet jego,
czyli naszej śmierci. O Prawach (Prawie) Natury nie będę w tym miejscu pisał. Napiszę tylko,
że wyzbycie się strachu (fobii) na przykład przed pająkami, sprawi, że w Waszym późniejszym
życiu niesłychanie rzadko będą gościć te stworzenia. Można powiedzieć, że w cudowny sposób
znikną.
A więc pierwsze, co należy zrobić – zamiast myśleć o fizycznym bólu, zacząć myśleć pozytywnie
i wyobrażać sobie, że jesteście całkiem zdrowi, że nic Wam nie dolega, a nawet, że ból nie
istnieje. Wiem, że nie jest łatwo myśleć takimi kategoriami w obliczu choroby, ale jeśli się
przełamiecie, stanie się to dla Was czymś naturalnym.
Jeśli chodzi o inne fizyczne bóle, których się boicie, a które nie są związane z trwającą chorobą
lub z codzienną przemocą fizyczną, a ze strachem na przykład przed upadkiem, złamaniem
nogi, skaleczeniem się itp., to jest to strach irracjonalny, wymyślony, strach niemający pokrycia
w Rzeczywistości, ponieważ boicie się jakby na zaś. Z wyprzedzeniem. Lękacie się czegoś,
co tak naprawdę się nie zdarzy albo prawdopodobieństwo tego jest bardzo nikłe. W tym
wypadku należy dogłębnie zbadać przyczynę tego strachu. Odnaleźć jego źródło. Zadać sobie
pytanie: „Co spowodowało, że nagle zacząłem się bać? Dlaczego uważam, że spotka mnie to
ponownie?”. Dotyczy to zresztą nie tylko strachu przed bólem fizycznym, lecz każdego strachu.
Pamiętajcie, że to Wy tworzycie Rzeczywistość. Jeśli będziecie o tym strachu intensywnie
myśleć, to w naturalny sposób przyjdzie do Was. Dlaczego? Bo sami go do siebie zaprosiliście.
Został nam jeszcze strach przed psychicznym bólem, inaczej mówiąc cierpieniem. Należałoby
się najpierw spytać: „Dlaczego cierpię? Czemu to coś sprawia mi ból, kiedy o tym myślę?”.
Może masz za duże wymagania w stosunku do życia, do ludzi, do szczęścia lub miłości? Może
myślisz, że coś Ci się należy więcej od życia? Jeśli tak uważasz to dlaczego? A może twój
strach związany jest z gromadzeniem? Gromadzisz różne rzeczy, różne wartości i różnych
ludzi, i boisz się to wszystko nagle stracić. Moim skromnym zdaniem powinieneś przede
wszystkim zastanowić się nad sobą, przemyśleć swoje dotychczasowe życie, gdyż może to Ty
jesteś powodem tego całego zamieszania i cierpienia, a przez to i strachu. Strachu przed utratą
tego, co osiągnąłeś dotychczas i przyszłością, którą widzisz najwidoczniej w czarnych barwach.
Boję się, że to mi się nie uda. Co robić?
Jest to strach przed porażką. Dlaczego w ogóle o tym myślisz? Dlaczego nie skupisz się na
swoim zadaniu? Dlaczego nie czerpiesz radości z tego, co robisz? Czy Twój strach nie jest
związany z obawą przed ośmieszeniem lub odrzuceniem? Poza tym dla kogo to robisz? Dla
siebie czy innych? Strach przed porażką wyłania się najczęściej wtedy, kiedy pragniemy coś
zdobyć, coś osiągnąć, chcemy komuś zaimponować, a jednocześnie w razie niepowodzenia boimy
się odrzucenia lub śmieszności. Tak się najczęściej dzieje, kiedy nasze plany ukierunkowane są
na zewnątrz, a więc na kogoś innego niż my sami, jak również wtedy, kiedy oczekujemy za
nasze działanie gratyfikacji, np. słownej nagrody lub materialnej zapłaty.
Co robić? Jeśli już musisz robić to coś dla kogoś lub czegoś, to przynajmniej powinieneś
zadbać o to, żeby Twoje umiejętności były jak na najwyższym poziomie. Mając odpowiednią
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wprawę i praktykę, jest szansa, że taki strach się nie pojawi, a jeśli nawet się pojawi, będzie Ci
łatwiej z nim się zmierzyć. Uważam jednak, że jaka bądź praca bez radości, robienie cokolwiek
z musu lub pod publikę jest drogą pod prąd. Wcześniej czy później obróci się to przeciwko
Tobie i doprowadzi do stresu, lęku i zabicia ostatnich przebłysków szczęśliwości. Popatrzmy
na artystów. Ci, którzy kochają to, co robią, bez względu na opinię i krytykę – tworzą wybitne
dzieła. Oni nie boją się ośmieszenia, nie lękają się krytyki ani odrzucenia, bo tworzą dla
siebie. A że innym się podoba? Że inni kupują ich prace? To już tylko produkt uboczny ich
twórczości.
Strach jest naturalny (stwierdzenie).
Przeciwnie. Strach w jakiejkolwiek postaci jest nienaturalny. Włącznie z tymi strachami,
o których się mówi, że nabyliśmy je z genami. Zwróćcie, proszę, uwagę, na słowo „nabyliśmy”,
a więc przyjęliśmy od rodziców i naszych przodków. To wszystko są nienaturalne strachy i nic
nie stoi na przeszkodzie, żeby się ich pozbyć. Niestety problemem jest ludzki umysł, będący
pewnym wzorcem do naśladowania. To przez te „wytyczne” utworzone przez tradycję, przesądy
i przyzwyczajenia, przez wiarę i małpowanie tego, co stare, czyli przeszłości, utknęliśmy
w miejscu i jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić.
Nie ma czegoś takiego jak naturalny strach. Większość lęków przejęliśmy w dzieciństwie ze
środowiska, w którym przyszło nam się urodzić i wychowywać. W zasadzie to programowanie
strachem odbywa się aż do śmierci poprzez telewizję i prasę, poprzez książki i opowiadania,
poprzez System, w którym żyjemy, poprzez wiedzę, którą przyswajamy i wiarę, którą bezkrytycznie przyjmujemy. Strach przed niedźwiedziem czy wężem również nie jest naturalny.
Niektórzy jednak twierdzą, że jest naturalny, powołując się na symptomy, jakie towarzyszą
u wystraszonej osoby (przyśpieszone tętno i oddech, wzrost adrenaliny we krwi itp.), a które
mają wspomagać w tych trudnych chwilach przerażenia. Nie rozumiem tylko, dlaczego naukowcy nazywają system obronny człowieka strachem? To nie ma nic wspólnego ze strachem,
choć może to tak wyglądać. Uskoczenie przed wężem jest naturalną reakcją, ale nie jest
naturalnym strachem. Wynika ona z mądrości lub jak kto woli – z inteligencji – naszego
organizmu, który przez tysiąclecia nauczył się tak reagować na dzikie, niebezpieczne zwierzęta.
W takich przypadkach (np. przy spotkaniach z wężami) mówimy, że się przestraszyliśmy, ale
powinniśmy zaprzestać tak mówić, gdyż powtórzę – myśl jest energią. Myśl ma moc sprawczą,
a więc za jej pomocą tworzymy Rzeczywistość.
A jednak są ludzie, którzy nie boją się węży, niedźwiedzi lub krokodyli. Skoro są tacy ludzie,
oznaczałoby to, że system obronny naszego organizmu, który niesłusznie nazywamy strachem,
jest zwykłym programem w naszej głowie i tak właśnie jest moim zdaniem. Nie będziemy
jednakże rozwijać tej myśli.
Na jednym z filmików na YT mówca powiedział: „Każdy z nas się czegoś boi, lecz tylko garstka
ma na tyle siły, by uznać, że jest coś ważniejsze niż strach”.
To jednak nie jest wyzbycie się strachu z naszego życia, lecz przysłonięcie go czymś innym
wystarczająco mocno, żeby go stłamsić. To jak przyduszenie kogoś do poduszki, żeby się nie
ruszał i nie mógł oddychać, ale gdy tylko nam się wyrwie, na nowo nas zaatakuje i po raz
kolejny będziemy musieli stoczyć niepotrzebną bitwę, tracąc przy okazji mnóstwo energii.
Energii tak potrzebnej nam do życia w zdrowiu i radości.
W innym miejscu ten sam mówca mówi: „Jeżeli nie chcesz się bać, zwiększ swoją wiedzę”.
Po pierwsze wiedza nie rozwiązuje problemu strachu. Można mieć ogromną wiedzę, lecz wciąż
mieć przeróżne fobie. Znajomość biologi i pająków, nie jest wystarczającym czynnikiem, żeby
przestać się ich lękać. Do tego potrzebne jest obcowanie z nimi, kontakt wzrokowy, obserwacja,
przyzwyczajenie się do nich, a nawet wzięcie do ręki. Po drugie, jaka wiedza? Skąd możemy
mieć pewność, że wiedza, którą przyswajamy, nie jest fałszywa? Poza tym, czym jest wiedza
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jak nie posiadaniem idei. Opiniami ludzi na różne tematy. Jest zbiorem doświadczeń, a więc
tego, co było, a nie tego, co jest teraz. Jest więc pamięcią, przeszłością. Możemy się nią
posługiwać, ale ogranicza nas do wąskiego obszaru działania i wyznacza granice, poza które
nie jesteśmy w stanie się wydostać. Ponadto im więcej gromadzimy wiedzy, tym bardziej
lękamy się jej stracić. To dlatego tak dużo ludzi z taką mocą broni swoich racji, że gotowi są
dla wiedzy umrzeć lub nawet zabić. Z obrony bowiem wyrasta agresja. Obrona jest również
formą strachu. Odpowiedzią na lęki. Boisz się pająków – więc się bronisz i je zabijasz (agresja).
A tymczasem zabijanie jest oznaką braku wrażliwości, a co za tym idzie Miłości. Gdybyś to
rozumiał, przeniósłbyś pająka w inne miejsce. Nie broniłbyś się, nie byłoby w Tobie lęku,
nie byłoby agresji. Oczywiście wiedza jako taka w pewnych sytuacjach może nam przynieść
odrobinę korzyści i dodać nieco pewności siebie, lecz równie dobrze może nam zaszkodzić.
1)
Dla dziecka każda zasłyszana informacja poszerza jego wiedzę, ale. . . Im więcej dziecko się
nasłucha o duchach i bytach zza zaświatów, tym w większym będzie żyło strachu. Po co
dziecku taka wiedza? Niestety większość dzieci przyjmie to za prawdę i przez lata będzie żyło
w strachu, co w starszym wieku przerodzić się może w inne, znacznie poważniejsze fobie.
2)
Wiedza o kleszczach nagłośniona przez media doprowadziła do tego, że ludzie przestali chodzić
do lasu. To jest wielki problem, bo odrywa ludzkość od Natury, sprawia, że lasy stają się
miejscem niechcianym i groźnym. Jak tymczasem jest z tymi kleszczami naprawdę? O tym
porozmawiamy w oddzielnym wpisie.
3)
W roku 1975 wszedł na ekrany film pod tytułem „Szczęki” Stevena Spielberga. Po jego emisji
w Polsce ludzie zaczęli z obawą wchodzić do wody w stawach, jeziorach, a szczególnie do
morza. Sam pamiętam, że kiedy obejrzałem ten film w latach osiemdziesiątych, a później
kąpałem się w stawie, oglądałem się za płetwą rekina. Musiałem przełamać w sobie tę bojaźń,
zrozumieć, że jest irracjonalna, że to moja wyobraźnia podsuwa mi te przerażające obrazy
i wynurzające się szczęki rekina z wody. Dodam, że byłem wtedy dzieckiem. A więc wiedza
o rekinach ludojadach podana ludziom w ten wymyślny sposób spowodowała strach przed
wodą. Co ciekawe działo się to na całym świecie, gdzie tylko doszło do wyemitowania tego
filmu.
4)
Dopóki pies nie wie (nie zdobył wiedzy poprzez doświadczenie), z kim ma do czynienia w starciu
(w walce) jest doskonałym „wojownikiem” i nie zna strachu. Kiedy zostanie poturbowany,
w kolejnych bitkach będzie pełen obaw i niezdecydowania. Taki pies nie będzie już dobrym
obrońcą. Strach go bowiem na zawsze okaleczył.
Oczywiście w ostatnim przykładzie dużo zależy od samego psa, od jego temperamentu, oddania
i miłości do swojego pana, nie zmienia to jednak faktu, że jego psychika została poważnie
nadwątlona wiedzą o porażce i bólu.
Wiedza jest materiałem dla wyobraźni. Wyobraźnia zaś kreuje na jej podstawie irracjonalne
strachy. Dlatego bardzo ważne jest, w jakiej formie została ona podana i jak bardzo jest
prawdziwa. Na przykład fałszywa informacja podawana przez media na temat szkodliwości
szczepionek powoduje, że ludzie uważają szczepienia za bezpieczne i tym samym czują się
bezpieczni, podczas gdy jest zupełnie na odwrót (Szczepienie albo zdrowie, ! str. 73).

Ten sam mówca o wiedzy: „Tak jak z egzaminem. Jeśli przychodzisz dobrze nauczony, to
stresujesz się mniej”.
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Tak, ale to zupełnie inna sprawa. Do każdego egzaminu niezbędna jest właśnie wiedza z danego
przedmiotu, a więc wąskiego zakresu. Nic dziwnego, że im lepiej jesteśmy przygotowani, tym
mniej się stresujemy. Nie znaczy to jednak, że strach minął. Co więcej, wcale nie musimy
się bać egzaminu, lecz na przykład nauczyciela, profesora, kogoś w komisji egzaminacyjnej.
A poza tym są osoby, które wcale się nie stresują, choć nie przygotowały się do testu. Zależy
to wyłącznie od tego, jak bardzo chcemy zaliczyć przedmiot. Strach przed niezaliczeniem jest
strachem przed porażką i ewentualnie przed ośmieszeniem. Porażka w przypadku egzaminów
oznacza, iż nie byliśmy dostatecznie przygotowani. Należałoby to poprawić i pouczyć się
trochę, a nie dołować się, a już tym bardziej stresować z tego powodu.
I dalej: „Ciągłe robienie nowych rzeczy. Poszerzasz zakres tego, co znasz. . . ”.
Robienie coraz to nowszych rzeczy oczywiście zaznajamia nas z coraz to nowszymi tematami
i dzięki tym doświadczeniom jesteśmy pewniejsi siebie, ale nie jest wyzbyciem się strachu, lecz
panowaniem nad nim, i to też w ograniczonym zakresie. Możesz być wyśmienitym kierowcą,
a jednak bać się jeździć w dużym mieście. Praktyka i doświadczenie nie są jeszcze antidotum na
lęki. Żeby lęk odpadł, potrzebujesz zrozumieć go. Strach jest dynamiczny, to nie jest statyczny
obiekt, który można wyrwać niczym chwast i wyrzucić za okno. To żywy twór wyobraźni,
ewoluujący wraz z Tobą, przybierający różne formy i zmieniający swoją siłę. Czasem może
być tak maleńki, że nie jesteśmy w stanie go zauważyć, dlatego tak ważne jest żyć świadomie.
Żyć w Rzeczywistości, a nie w iluzji i fałszu.
Mówca proponuje nam robienie coraz to nowszych rzeczy, żeby poszerzać zakres naszej wiedzy,
bo jak uważa, strach wynika z niewiedzy, co jest błędnym stwierdzeniem, gdyż strach jest
zawsze w relacji do znanego, i mam nadzieję, że już to sobie dobrze wyjaśniliśmy. Poznawanie
coraz to nowszych rzeczy przypomina trochę naukę języków obcych. Uczysz się jednego,
później drugiego, trzeciego, dwudziestego i tak dalej. Tylko czy starczy nam czasu do śmierci,
żeby je wszystkie poznać? Wątpię. Likwidowanie zatem poszczególnych strachów za pomocą
poznawania, jak radzi mówca, jest wielce monotonne, mało skuteczne i stresujące, albowiem
jest bezustannie trwającą walką, a jak wiemy już, walka jest przemocą i oddala nas od
Prawdy, od Miłości, która powinna zajmować pierwsze miejsce w naszym życiu. Prawdziwym
zwycięstwem byłoby całkowite pokonanie strachu za jednym razem, ale tego dostąpią tylko
nieliczni, i to też trzeba nam szczerze sobie powiedzieć.
Rycerz może mieć doskonałą technikę walki, może być opanowanym strategiem i wybitnym
szermierzem, ale dopóki odczuwać będzie lęk przed śmiercią lub każdy inny, a związany z jego
rzemiosłem, strach będzie go rozpraszał w walce. Tak dzieje się z ludźmi, którzy pomimo
ogromnego doświadczenia, próbują panować nad strachem, stosując przeróżne techniki, zamiast
zrozumieć, czym on (strach) jest, dlaczego się pojawił w ich życiu i gdzie jest prawdziwe jego
źródło.
Boję się szefa
To w zasadzie nie jest strach przed szefem, a strach przed utratą pracy, stanowiska, premii. Strach przed stratą wpływów w firmie, jeśli takowe miałeś, lub lęk przed poniżeniem
i ośmieszeniem przed kolegami. Pod tym kątem powinieneś się temu przyjrzeć i dobrze to
rozważyć.
Boję się samotności
To strach przed izolacją i potrzeba bycia w grupie, ale też oznaka uzależnienia się od innych
ludzi. To nieumiejętność bycia z samym sobą. To lęk pozostania sam na sam z własnymi
myślami, które w chwilach osamotnienia wyjątkowo mocno dobijają się do nas i wyznają nam
prawdę o nas samych. Bardzo często bronimy się przed takimi myślami, uciekając w jakieś
zajęcia lub zabawę, ponieważ są nam niemiłe i niewygodne. Ucieczka jednak też jest formą
strachu, a więc to nie jest tylko strach przed samotnością, ale również strach przed samym
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sobą. Człowiek, który nie boi się siebie, nigdy nie jest samotny. Należy to dokładnie rozważyć
i porozmawiać ze swoim sumieniem. To dobry czas, żeby odmienić swoje życie, uporządkować
emocje, wzbić się nieco duchowo i położyć kres strachowi, gdyż samotność daje nam największe
ku temu możliwości. W samotności i w ciszy jest piękno, gdyż umysł staje się spokojny. W tym
spokoju zaś rodzi się przestrzeń, w której formuje się Miłość.
Ale żeby tak się stało, musisz przestać uciekać i stanąć twarzą twarz z tym, co jest, z Rzeczywistością, z Prawdą, z faktem. Przestać uciekać w zabawę, w pracę lub w przyjemność, które
tylko zagłuszają Twoje myśli i nie dają im się wypowiedzieć. Jeśli temu podołasz, samotność
przestanie być samotnością, objawi się ona w zupełnie nowej odsłonie, przedzierzgnie9 w coś
innego, w coś, co już nie jest samotnością, i wtedy odkryjesz w tym nowym stanie lepszą
jakość życia.
Cóż. . . Myślę, że na tym zakończymy. Jak na drugie podejście jest tu całkiem sporo informacji
o strachu, żeby choć trochę sobie z nim poradzić albo przynajmniej lepiej go zrozumieć. Nie
wierzcie mi jednak na słowo. Nie przyjmujcie niczego na wiarę. Przemyślcie to sobie, rozważcie
bez pośpiechu, porównajcie z własnymi lękami, a przede wszystkim sami to sprawdźcie.

Radomir Gelhor
9

Przedzierzgnąć stp. – przemienić.
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ZWzBRG nr 36/2018

Śmierć chomika
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

Żyła sobie ongiś śliczna dziewczynka, o jasnopłowych włosach, dużych oczkach oprawionych
długimi ciemnymi rzęsami oraz łagodnej twarzy aniołka, która to kiedy się śmiała, sprawiała, że
wszystko wokół również się śmiało, a gdy smuciła, cały świat ogarniał smutek, i nawet chmurki
na niebie płakały rzęsistymi kropelkami, nie mogąc powstrzymać łez żalu i przygnębienia. 10

Nastia, bo tak nazwiemy naszą uroczą bohaterkę, lubiła ogromnie małe zwierzątka, toteż
nic dziwnego, że któregoś dnia ubłagała mamę, żeby ta kupiła jej chomiczka, który wkrótce
stał się jej najmilszym przyjacielem i towarzyszem wielu zabaw. Chomiczek w domu Nastii
czuł się doskonale, był zdrów jak ryba, rósł jak na drożdżach oraz lubił zabawy, przytulać się
do dziewczynki i usypiać na miękkiej poduszce obok jej głowy. I tak mijały szczęśliwe lata
wielkiej przyjaźni pomiędzy małym gryzoniem a uroczą dziewczynką, kiedy pewnego dnia,
Nastia wbiegła ze strachem w oczach i łzami do pokoju mamy i zawołała:
— Mamo! Chomiczek zachorował! Nie rusza się!
Mama zerwała się i pobiegła za zrozpaczonym dzieckiem, a ja za nimi, żeby upewnić się,
czy też moje obawy i domysły są słuszne. Wkrótce pokój rozbrzmiał płaczem dziewczynki,
pocieszającymi słowami jej mamy, oraz próżnym tłumaczeniom dziecku, że przecież Chomiczek
jest już stary, że żyje o kilka lat dłużej, niż normalnie żyje chomik. Obiecywała nawet, że kupi
jej nowego chomiczka, ale Nastia tak bardzo kochała swego ulubieńca, iż nie chciała o tym
słyszeć. Chciała tylko jego, pragnęła, by nie umierał i nie zostawiał jej samej.
Żal ścisnął moje serce widokiem załamanego dziecka, toteż wziąłem Chomiczka na ręce,
osłoniłem go dłońmi i zacząłem rozgrzewać jego zimne, zesztywniałe częściowo ciałko. Chomik
już po chwili się poruszył, otworzył oczka, a jego serduszko zaczęło pracować, choć było to
bicie słabiuteńkie i wolne, ale Nastię to ucieszyło. Ze łzami na policzkach przyglądała się
ożywającemu z wolna przyjacielowi i widziałem w jej oczach, w jej twarzy, w jej ruchach
i gestach, że pełna jest nadziei, że jest szczęśliwa, choć jeszcze nieufnie spogląda na tę magiczną
scenę zmartwychwstania.
Tymczasem Chomiczek rzeczywiście zaczął się poruszać. Stawał się żywszy, częściej otwierał
oczka, rozglądał się wokół, ale też w jego spojrzeniu dostrzegałem zdziwienie, niepokój oraz
10

„Bajka” oparta na faktach.
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jakąś trudną do wyjaśnienia niechęć do mnie. To mnie zabolało, lecz dla Nastii postanowiłem
mimo to utrzymać go przy życiu. Zamknąłem się w łazience i tam przy pomocy ciepłej wody
przywróciłem w nim krążenie. Chomik zrobił się niespokojny, ale poddawał się cierpliwie tym
zabiegom, aż nagle westchnął raz i drugi, a zrobił to tak przeciągle i tak przerażająco ciężko,
że aż znieruchomiałem z wrażenia i popatrzyłem bacznie w jego obserwujące mnie czarne
oczka. Zdawały się mówić:
— Czemu mi to robisz, Radomirze? Dlaczego przywracasz mi życie? Czy nie widzisz, że
jestem już bardzo stary i tak bardzo zmęczony? Pozwól mi zatem odejść i odpocząć, proszę. . .
Po tych niemych słowach osuszyłem zwierzaka, pogłaskałem go czule i zaniosłem na jego
legowisko. Tam przykryłem go gałgankiem, pożegnałem się z nim w duchu i aby mógł spokojnie
umrzeć, zgasiłem światło. Tej nocy Nastia spała z mamą, z rana pobiegła do szkoły, a ja
zabrałem chomika do pracy i na tyłach budynku pochowałem go pośród zielonego żywopłotu.
***
Śmierć zazwyczaj kojarzy się z bólem, bo kiedy tracimy bliską osobę, przepełnia nas smutek.
Zdajemy sobie sprawę, że już nic nie da się zrobić i ten ktoś do nas nie wróci. A jednak
dlaczego traktujemy śmierć jako coś złego, czemu patrzymy na śmierć z bojaźnią, dlaczego
postrzegamy śmierć jako coś oddzielonego od życia, i czemu cierpimy, skoro dla tych, którzy
odeszli ma ona zupełnie inny wymiar i znaczenie?
Czy przypadkiem nie stworzyliśmy śmierci jako przeciwieństwa życia? Czy nie dlatego boimy się
śmierci, gdyż sprawia ona, iż wraz z nią tracimy wszystko, co do tej pory zgromadziliśmy? Życie
ludzkie przypomina zachowaniem chomika, który dzień w dzień gromadzi zapasy pożywienia,
zamyka je głęboko w skarbcu, i bezustannie żyje tą jedyną myślą, żeby mieć więcej i więcej. Czy
zatem można się dziwić, że ludzie panicznie boją się śmierci, jeśli przepełnieni są lękiem przed
utratą zgromadzonych skarbów? Skarbów w postaci pieniędzy, materialnych przedmiotów,
jak również żywych istot ludzkich, z którymi na co dzień obcują, do których się przywiązali,
których nierzadko traktują jak swoją własność.
Za kim więc tak naprawdę tęsknimy, gdy umiera nam bliska osoba i czy w ogóle za nią
tęsknimy? A może rozpaczamy sami nad sobą? Za tym, że nie ma już między nami tego, kto
by nas pocieszył, kto uśmiechnąłby się do nas życzliwie, kto porozmawiałby z nami, kto by
wypełnił nasze życie i sprawił swą bytnością nam przyjemność. Czyż nie o tę przyjemność nam
chodzi, kiedy budujemy zmarłym ołtarze z ich podobiznami w naszych pokojach? Czy nie
o to chodzi, gdy odwiedzamy groby naszych bliskich i siedząc na ławeczce ze łzami w oczach,
spoglądamy z rozrzewnieniem na złociste napisy wyryte w marmurze? Za kim lub za czym
tak naprawdę tęsknimy? Za utraconą osobą, czy może za tym, że nie mając jej przy sobie,
nie możemy doświadczyć uczuć, które dawniej wypełniały nasze życie, a które raz na zawsze
pogrzebaliśmy ze zmarłym.
Czym byłoby życie wieczne, gdyby nie było śmierci? Czy życie bezustannie trwające mogłoby
się kiedykolwiek odnowić, jeśli w tej ciągłości nie byłoby nic nowego? Czy nieśmiertelność może
być twórcza, skoro nie ma w niej odrodzenia, nowego spojrzenia na Rzeczywistość i świeżego
powiewu życia? Czy stare może stworzyć nowe, jeśli zamknięte jest ludzką myślą?
***
Nastia dość szybko zapomniała o Chomiczku. Nie dlatego, że nie kochała swojego zwierzaczka;
nie dlatego, że nie tęskniła za nim od czasu do czasu, ale dlatego, iż zrozumiała, że życie
i śmierć stanowią jedno.

Radomir Gelhor
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

118

www.rdmg.eu

ZWzBRG nr 37/2018

Kropla miłości
Wtorek, 26 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

Codziennie za pomocą myśli wysyłamy w kosmos niezliczoną ilość energii. Ponad siedem
miliardów istnień ludzkich bezustannie produkuje pozytywnie lub negatywnie zainicjowaną
energię, która wędrując we Wszechświecie, rozprzestrzenia się po nim, wpływając tym samym
na przyszłość nie tylko żyjących na Ziemi, ale również na pozostałe planety w całym Uniwersum.
To właśnie od tych głosów zależeć będzie, czy spędzimy życie w pokoju i szczęściu, czy też
w czasach chaosu i destrukcji.
Zło bowiem nie może stworzyć dobra, chaos nie zaprowadzi pokoju i ładu, a zniszczenie
i wojna może co najwyżej kreować śmierć, cierpienie i wiecznie trwające nieszczęście. A jednak
kiedy zatrzymamy się na chwilę i zastanowimy nad naszym wspólnym życiem, nad całą
ludzką populacją Ziemian, nietrudno będzie odkryć, że to właśnie negatywne myśli przeważają
w naszej codzienności. Jaką zatem tworzymy sobie przyszłość, skoro nie tylko nie dbamy
o jakość myśli, to jeszcze nie zdajemy sobie z tego sprawy, a co gorsze – nie chcemy tego
słuchać i w to wierzyć. Bo kim jest dla nas mówca, który głosi takie słowa? Czy nie uważamy
go za oszołoma, za fantastę lub kosmitę albo człowieka nawiedzonego, żeby nie powiedzieć
wprost – wariata?
Tak, tak właśnie sobie myślimy, kiedy widzimy człowieka mówiącego o tym, żeby być dobrym,
serdecznym dla siebie, żeby kochać siebie i drugiego człowieka, żeby szerzyć miłość pośród
ludzi, bo nie potrafimy tego. Nie umiemy w ten sposób myśleć. Nie jesteśmy tego nauczeni.
Nikt nam tego nie przekazał, a poza tym w świecie, w którym żyjemy, takie postępowanie nie
jest nam na rękę. Bo jak tu nie kłamać, kiedy inni kłamią? Jak nie kręcić i nie manipulować,
kiedy wszyscy tak postępują? Jak być dobrym, kiedy z każdej strony kopią nas i na nas plują?
To wydaje się takie niedorzeczne, niemożliwe, a nawet niebezpieczne. . .
Bo o miłości możemy sobie co najwyżej pogadać i poczytać. Możemy się nią zachwycać
w filmach i w książkach. Wolno nam o niej pisać, jak również śnić i marzyć, ale żeby zaraz ją
szerzyć? Żeby ją dawać? Żeby się nią dzielić? Tego już niestety nie potrafimy, a jeśli są tacy,
którzy potrafią, robią to po cichu, bez rozgłosu, bez medialnej wrzawy, pozostając w cieniu
i na marginesie życia, będąc w ten sposób niezauważonym.
Piszą i mówią mi ludzie:
— Po co być dobrym, skoro na świecie samo zło, chamstwo i obłuda?
— Po co być złym, chamskim i obłudnym? — odpowiadam.
Dlaczego mielibyśmy brać przykład z tego, co jest odległe naszemu sercu? Dlaczego mielibyśmy
podążać za takimi ludźmi w przepaść? I czemu mielibyśmy ich słuchać? Naszym przewodnikiem
powinno być sumienie i czyste serce. Nie ma bowiem większej mądrości niż Miłość, a ona
mieszka w naszych sercach, ale żeby do nas przyszła musimy ją przywołać. Sama nie przyjdzie.
Nie złamie naszej woli, nie przełamie naszego oporu, bo Miłość nie jest walką. Nigdy nie walczy,
bo zwycięża bez walki. Ona jest ponad tym, co jest i było, ponad wszelkim działaniem myśli
i ludzkiego rozumu, dlatego, żeby ją zrozumieć trzeba wyjść poza własny umysł i wsłuchać się
w głos sumienia.
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Czy naprawdę tak trudno być dobrym? Czy tak trudno być uczciwym i nie kłamać? Czy
tak trudno powiedzieć „NIE!” i sprzeciwić się egoistom myślącym tylko o sobie i dbającym
wyłącznie o własną kieszeń i przyjemność? Dlaczego tak ciężko jest nam przełamać opór
i uśmiechnąć się do nieznajomego na ulicy? Czy musimy mieć powód, żeby obdarzyć go
uczuciem dobra? Dlaczego tak rzadko mówimy innym miłe słowa, jeśli należą im się one, a tak
łatwo potępiamy i krytykujemy?
— Jestem zła. Nie potrafię być dobra — padają kolejne gorzkie słowa.
Nie ma ludzi złych ani stu procentowo dobrych. Wszyscy jesteśmy mieszanką pozytywnych
i negatywnych uczuć i emocji oraz mniejszych lub większych czynów. Zło nie jest przeciwieństwem dobra, lecz jego brakiem. To wyłącznie od nas zależy, po której stronie staniemy i jakie
życie wybierzemy. Zło bierze się ze zła i rodzi z poczucia krzywdy. Osoba skrzywdzona sama
zaczyna krzywdzić wokół siebie ludzi i tylko przyjrzenie się temu i zrozumienie uwalnia od
cierpienia i sprowadza na ludzi dobroć. Czy zatem krzywdząc innych, nie zostaliśmy sami przez
kogoś skrzywdzeni? A może wciąż jesteśmy i naszą obroną jest zawiść, złośliwość i agresja?
Bo obrona jest formą agresji i walki, lecz tam, gdzie jest agresja, nie może być Miłości. Miłość
nie zna przemocy, choć nie oznacza to wcale, że jest płocha i bezbronna. Wręcz przeciwnie.
Nic nie jest w stanie jej zdominować lub zniszczyć, albowiem tak jak mrok nie jest w stanie
przyćmić światła, tak zło nie potrafi zaszkodzić Miłości.
Dlaczego więc od niej uciekamy? Dlaczego się przed nią bronimy? Czemu nie chcemy jej
zaufać? Dlaczego nie oddamy się pod Jej opiekę i boimy się wejść w Jej światło? Czy naprawdę
jesteśmy tak mało rozumni, tak zmanipulowani przez System, że nie potrafimy objąć tego
naszymi małymi, ograniczonymi umysłami? A może jesteśmy zbyt leniwi, zbyt zachłanni? Za
mało mamy pewności w sobie lub strach przed nowym i nieznanym odebrał nam silną wolę?
Dokąd zmierzamy jako społeczeństwo, jako ludzkość i Ziemianie, skoro naszymi przewodnikami
są ludzie zdegenerowani, żądni tytułów, władzy i pieniędzy? Czy w świecie pozbawionym
Miłości, opanowanym przez chciwość, strach i zło, będziemy czuć się kiedykolwiek dobrze
i szczęśliwie, pełniąc funkcję posługaczy i niewolników?
Jesteśmy budowniczymi świata i Rzeczywistości, które wznosimy naszymi myślami, i to
wyłącznie od nas zależy czy będziemy mieszkać w rajskim ogrodzie, czy też stworzymy piekło
na Ziemi. Im więcej negatywnych myśli, tym więcej zła na Ziemi i ludzi zło czyniących.
A zatem zróbmy wszystko, żeby nie dopuścić do tego. Myślmy pozytywnie i czyńmy dobrze,
a wtedy świat i życie odwdzięczą się tym samym, i zapanuje pomiędzy nami Miłość.
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ZWzBRG nr 38/2018

Dekoracja więziennej celi
Piątek, 29 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

Każdego dnia i z każdej strony napływają do nas z mediów informacje o tym, że w obecnym
systemie należałoby zmienić to i tamto, wprowadzić jedno, usunąć drugie, ale cokolwiek znaczą
te puste dla mnie słowa i jak bardzo pomysłowi są ci ludzie, przypomina to dekorowanie
więziennej celi lub rozbudowę istniejącej już klatki. Owszem, możemy ucieszyć się z ładniejszych
mebelków, z większego i bardziej płaskiego telewizora, z cudnych obrazów na ścianie lub
nowocześniejszej aparatury umilającej nam życie, ale poza tym będzie to stara, ograniczająca
nas cela lub klatka.
Za każdym razem, kiedy słyszę kolejnego reformatora i wynalazcę nowego gadżetu więziennego,
nasuwają mi się dwa zasadnicze pytania.

1)
Pierwsze – jak ludzie siedzący u steru, łasi na władzę i pieniądze, chciwi sławy i zajmowanych
stanowisk, a więc w całkowitym nieładzie, chcą zaprowadzić w naszym kraju pozytywne
zmiany? Czy człowiek w rozkładzie wewnętrznym, żyjący w moralnym ubóstwie, uwikłany
w polityczno-kryminalny szacher-macher, lub – co gorsze – sprzedający ojczyznę za plecami
całego narodu, może w ogóle sprawić coś pozytywnego dla ogółu? Wydaje się to nie tylko
mało prawdopodobne, ale wręcz niemożliwe. Zło nie zrodzi dobra, jak i dobro nie zrodzi zła.
To jest awykonalne.
Proszę sobie bowiem wyobrazić kłamców, kombinatorów, manipulantów, karierowiczów i osobników śliniących się na widok pieniędzy, a więc osób chciwych i lgnących do łapówek, że
zarządzają w naszym imieniu krajem. Czy tacy ludzie nadają się do tego? Zdecydowana
większość zaprzeczy i powie jednym głosem, że nie są do tego absolutnie zdolni. Dlaczego
wobec tego tacy ludzie zajmują w Polsce najwyższe urzędy i najpoważniejsze stanowiska? Jak
mają wprowadzić coś pozytywnego, będąc zaprzeczeniem dobra i porządku? Nie dotyczy to
wyłącznie Polski albo Lechii, jak woli coraz więcej osób nasz kraj nazywać.

2)
Po drugie – Czy w Systemie monetarnym, w systemie chciwości i wyzysku, w Systemie
wyniszczającej się rywalizacji i niewolnictwa, jakiekolwiek zmiany, a więc dekoracje systemowych klatek mogą cokolwiek zmienić? Bardzo w to wątpię. Wróć! Nie tylko wątpię, ale
jestem przekonany, że jest to niemożliwe. Albowiem System, którego jedynym zadaniem
jest produkowanie tandetnych, szybko się psujących przedmiotów, tylko po to, żeby zaraz
wyprodukować kolejne badziewia i zarobić na tym krocie, nie może przyczynić się do rozwoju
nowoczesnych technologii na najwyższym poziomie i tym samym działać dla dobra całej
ludzkości na Ziemi. Nie może, bo gdyby tak było, gospodarka krajów opartych na Systemie
monetarnym upadłaby z dnia na dzień, a ludzie czerpiący zyski straciliby pieniądze, władze
i zaszczyty. To jest dla tych ludzi po prostu nie do ogarnięcia ich małymi, ograniczonymi
umysłami.
Wyobraźcie sobie produkty niepsujące się lub długotrwałe. Obecna technologia oraz dostępne
materiały, o których czytamy w naukowych publikacjach i słyszymy w różnych mediach,
pozwalają nam na wytworzenie wysokiej jakości i super wytrzymałych produktów. Jest tylko
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jeden szkopuł. Nikt takich produktów nigdy nie będzie wytwarzał, bo – zbankrutowałby. Robi
się wręcz na odwrót i postarza się nowo wytworzone produkty, żeby jak najczęściej się psuły
i jak najwięcej na nich zarobić, nie dbając przy tym o środowisko, zasoby naturalne Ziemi,
ani też o zdrowie i poprawę życia ludzi na planecie.
☼ Na marginesie. . .

Czy wiecie, że wciąż używam odkurzacza i robota kuchennego marki Zelmer, wyprodukowanych
w PRL-u, które nie chcą się zepsuć? Oczywiście dzisiejszy Zelmer to nie Zelmer, więc proszę,
nie sugerujcie się moim wpisem i nie pędźcie do sklepów, bo z tamtą firmą obecna nie ma
nic wspólnego poza logo. A szkoda. Szkoda również, że Zelmer sprzedał się niemieckiemu
koncernowi. Nie wiem dlaczego, ale zawsze kojarzą mi się takie przejęcia jedenej firmy
przez drugą firmę, z tanią dziwką i bogatym klientem. . . Szczególnie jeśli prostytuujemy się
z Niemcami. Nie muszę chyba pisać, jaką rolę odegrał w tym przedsięwzięciu nasz (już nie
nasz) producent. Caryca Katarzyna podobno powiedziała kiedyś, że nie cierpi Polaków za to,
że można nas kupić za marne grosze. Czyżby miała rację?
☼ Lekcja historii

Swoją drogą, czy wiecie, że: Caryca Katarzyna (Sophie Friederike Auguste zu Anhalt-Zerbst-Dornburg) – żona cara Piotra III Romanowa (Petera Ulricha von Holsteina-Gottorpa) – była
Niemką, a nie Rosjanką, czyli nie była krwi sławiańskiej, lecz niemieckiej. Oboje zresztą byli
Niemcami, a nie Rosjanami. To chyba wyjaśnia skąd u nich taka zacięta nienawiść do Polski
i narodu polskiego. Warto o tym pamiętać i zdawać sobie sprawę w czyich rękach i pod jakim
panowaniem był w tamtym czasie naród rosyjski.
☼ Ale wracamy do tematu. . .

Jak więc System oparty na pieniądzu może być twórczy? Nie może. Tworzyć nie znaczy niszczyć,
niszczyć nie znaczy tworzyć. Tego nie da się przeskoczyć. Nie jest też możliwe pogodzenie
Systemu monetarnego z rozwojem ludzkości. Zarówno na poziomie materialno-fizycznym, jak
i emocjonalno-duchowym. System ten bowiem wymusza na człowieku nienaturalne, irracjonalne nierzadko zachowania, uczy chciwości, niezdrowej konkurencji, krętactwa i pożądania,
tworzy podziały pomiędzy ludźmi i wzbudza między nimi wrogość. To zaś doprowadza do
konfliktów i gróźb, do zbrojnych interwencji i wojen. Wszystko to negatywnie wpływa na
wzajemne stosunki międzyludzkie, na współpracę oraz wymianę narzędzi i technologii pomiędzy
poszczególnymi krajami, oraz całym światem.
☼ Największy problem ludzkości

Największym problemem ludzkości w obecnych czasach i zagrożeniem dla całej cywilizacji jest
System monetarny oraz ludzie, którzy sterują tym wszystkim i którzy nigdy nie pozwolą na to,
żeby kura znosząca złote jaja nagle umarła i pozbawiła ich pieniędzy i władzy. Ci ludzie zrobią
wszystko, żeby tylko zatrzymać ten System w niezmienionej formie, a jakakolwiek propozycja
mogąca zachwiać tą wygodną łódeczką, którą sobie płyną pierwszą klasą, jest natychmiast
odrzucana i niszczona, nim zdąży ujrzeć światło dzienne.
To z tego powodu tak wielu naukowców oraz ludzi wybitnie zdolnych i inteligentnych cierpi,
gdyż nie mogą się zrealizować w życiu, nie mogą spełnić swoich marzeń, nie mogą dać
ludzkości lepszego jutra, bo pracują dla tych, którzy ten postęp wyhamowują. Nowe odkrycia
są utajniane, a fachowcy pracujący nad takimi zleceniami usuwani lub przesuwani na inne
stanowiska, jeśli tego typu odkrycie zagraża firmie lub zachwiałoby Systemem opartym na
zysku i wyzysku. Dotyczy to każdej bez wyjątku branży. Dlatego na przykład obecna medycyna
jest medycyną jatrogenną i zamiast leczyć – robi wszystko, żeby utrzymać chorobę w ryzach za
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pomocą specyfików chemicznych, które potocznie nazywamy lekami, a tym samym utrzymać
pacjenta jak najdłużej w swoich szponach i czerpać z niego zyski. Tak samo jest w branży
motoryzacyjnej, gdzie coraz gorszej jakości elementy ulegają coraz szybszemu zużyciu. To samo
w branży IT, AGD i RTV. W zasadzie nie ma specjalizacji, a nawet firmy, o której moglibyśmy
powiedzieć, że jest wzorem do naśladowania, a jej głównym mottem jest – jakość i zadowolenie
klienta przede wszystkim – gdyż nie jest to nikomu poza kupującym na rękę. Pomijam pewne
i nieliczne wyjątki, ale to są bardzo małe firmy lub najczęściej osoby indywidualne, które
wykonując jakąś usługę, dążą do wysokiej jakości swojej pracy. Tam, gdzie mowa jest o wielkich
albo ogromnych pieniądzach, liczy się wyłącznie zysk, a nie dobro konsumenta.
☼ Pan i niewolnik

Skoro sam System u korzenia jest chory, to jak może wytworzyć coś zdrowego? Skoro służący
mu ludzie dobrowolnie pozwolili się zakuć w niewolnicze pęta posłuszeństwa, to jak mogą
zmienić cokolwiek na lepsze? Czy niewolnik w ogóle może cokolwiek zmienić i ma prawo głosu?
Nie ma i niczego bez przyzwolenia pana nie zrobi. O tym wiedzą zarówno właściciele trzody
ludzkiej, jak i sami hodowcy, trzymający w rękach władzę i batog na tych, którym przyszłoby
do głowy wyłamać się i spróbować buntu.
☼ Nowy -izm

Nie pomoże również zmiana systemu na nowy, jak proponują niektóre autorytety z różnych
dziedzin, ponieważ żaden -izm nie jest w stanie stworzyć systemu na tyle dobrego, aby
pchnąć ludzkość w lepszą przyszłość, dopóki sam człowiek, indywidualna osoba nie zmieni się
wewnętrznie. Albowiem zewnętrzne jest wewnętrznym i na odwrót. Złodziej nie jest w stanie
stworzyć systemu, w którym by dalej nie kradziono. Morderca czy gwałciciel również nie
będą do tego zdolni. To samo ludzie nieuczciwi i chytrzy. Mogą to zrobić tylko ludzie prawi,
sprawiedliwi, ludzie obejmujący swym zasięgiem całą ludzką populację, nieidentyfikujący się
z czymkolwiek i z własnym ego – prawdziwi wizjonerzy mający w sobie olbrzymie pokłady
dobra i miłości. Ale do tego potrzeba dorosnąć lub takim się urodzić. Tacy ludzie poprzez
słowa i czyny muszą wolnymi kroczkami wprowadzać ludzkość na wyższe poziomy i dawać
innym przykład. Są tacy ludzie na świecie, ale niestety ich głosy giną w bełkocie kontrolerów
Systemu, a brak poparcia ze strony ludzi w owczych skórach sprawia, że zamykają się w sobie
i z przerażeniem spoglądają na kolebiący się świat w posadach, który w każdej chwili może
runąć.
☼ „Nowe” stare

Jaki zatem jest sens dekorować lub poszerzać celę? Moim zdaniem żaden. Równie dobrze
możemy sobie od razu palnąć w głowę i ulżyć tej planecie. Zmodyfikowane stare nie stworzy
nowego. Może się co najwyżej przeprojektować, przystroić się w „nowe” pióra i udawać, że jest
czymś innym od tego, co już znamy. Przypomina to podstarzałą pannę młodą, która stojąc
u ołtarza, pod białymi, świeżymi falbankami próbuje ukryć stare, pomarszczone ciało. Dopóki
zmiana nie nastąpi w nas samych – wszelkie modyfikacje są stratą czasu. Chcąc zmienić
zewnętrzne, potrzeba zmienić wewnętrzne. A jednak ilu z nas jest gotowych to uczynić?
Obawiam się, że takich jest naprawdę niewielu.
I to jest smutne z mojego punktu widzenia. . .
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ZWzBRG nr 39/2018

Handel Polską i okradanie Polaków
Sobota, 30 czerwca 2018 | Radomir Gelhor

Śp. Andrzej Lepper pomimo upływającego czasu powraca na ekrany. Dobry filmik dla potomnych, żeby mieli pojęcie, jak, kto i kiedy zdradził swój naród, rozpoczął sprzedaż Polski
i rabunek Polaków. Proceder ten niestety trwa do dzisiaj, a wielu z tych zdrajców narodu
polskiego wciąż trzyma się urzędowych stołków i zajmuje wysokie stanowiska w kraju. Zapytam
więc, dlaczego ci ludzie nie siedzą w więzieniach? Czemu nie zostali wypędzeni z ziemi polskiej
z wypalonym piętnem zdrajców na czole? Dlaczego Polacy wciąż na nich głosują i utrzymują
ich za własne pieniądze?
Andrzej Lepper przewidział przyszłość Polski 2018
| https://youtu.be/yRDxz0ZlH28
Andrzej Lepper musiał zginąć, bo był niewygodny, bo tak załatwia się ludzi, którzy mają
śmiałość głosić prawdę, walczą z korupcją i ujawniają niewygodne fakty.
OTWARTYM TESTEM – Kto zabił Andrzeja Leppera? Rozmowa z Sławomirem
Izdebskim (cz.1)
| https://youtu.be/vIf2hN7A7Z4
OTWARTYM TESTEM – Kto zabił Andrzeja Leppera? Rozmowa ze Sławomirem Izdebskim (cz.2)
| https://youtu.be/8LpQWgEDcPI
Andrzej Lepper to niestety niejedyna ofiara nowego „lepszego” ustroju w Polsce. Takich ofiar
było setki jak nie tysiące.
Tajemnicze zgony w III RP – Witold Hake – 1.03.2017
| https://youtu.be/plarUikNE o
Polityka to niestety. . . wielki ściek, kanał, to szambo. Rządy zaś na świecie są wylęgarniami
żmij i grzęzawiskiem śmierdzących pomyj, gdzie politycy mają zbroczone krwią ręce i gdzie
poczucie władzy odbiera ludziom godność i honor oraz wszelkie odruchy człowieczeństwa. Bo
tam gdzie idzie o władzę i pieniądze, człowiek przestaje się liczyć, a życie ludzkie nie warte
jest funta kłaków.
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ZWzBRG nr 40/2018

Lechia a sztuka myślenia
Sobota, 14 lipca 2018 |Radomir Gelhor

Dzisiejszy wpis postanowiłem poświęcić nieco historii Lechii, a więc państwa lechickiego,
a przede wszystkim sztuce myślenia, czyli zachęcić Polaków do samodzielnego posługiwania się
tym jakże ważnym organem – mózgiem. Niestety z przykrością stwierdzam, zresztą nie jest to
tylko moja opinia, że coraz więcej osób upodobniło się do zombie, biorobotów i cyberklonów,
które terabajtami pochłaniają informacje z mediów, zupełnie nie przetwarzając ich, lecz
przyjmując je jako coś absolutnie pewnego, niezmiennego i za które po wpisaniu w odpowiednie
komórki pamięci, gotowi są gryźć, wydrapywać oczy pazurami, a nawet pozabijać wszystkich,
którzy myślą inaczej.
☼ Czy ludzie są głupi?

Żyjemy w świecie komputerów, w świecie smartfonów i wszelkiego rodzaju elektronicznego
ustrojstwa, które pozwala nam zdobywać coraz szybciej informacje, być na bieżąco z aktualnymi sprawami na dowolny temat, ale też sprawia, że coraz częściej zdajemy się na
te urządzenia i technologie oraz bezkrytycznie im wierzymy. Spowodowane jest to przede
wszystkim intelektualnym lenistwem. Ludzie po prostu przestają myśleć samodzielnie, stając
się niejako programowalnymi automatami, którym można dosłownie wszystko wmówić.
Na jednym z kanałów na YT, jeden z prowadzących, powiedział wprost: Polacy są głupcami.
I wcale mu się nie dziwię, choć nie zabrzmiało to zbyt miło i prawdopodobnie wielu „niemyślących” internautów obraziło się na niego, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach. A jednak
nie jest to wcale wyłącznie teoria, bo jak praktyka wskazuje, tak właśnie się dzieje w narodzie
polskim (i nie tylko polskim), i jest to naprawdę tragiczna informacja dla nas wszystkich.
Człowiek nieumiejący samodzielnie myśleć staje się łatwym łupem dla wszelkiego rodzaju
krętaczy, manipulantów i oszustów, wierzy we wszystko i łatwo się podporządkowuje, co jest
tylko na rękę temu Systemowi i władzy, która chciałaby mieć bezmózgich obywateli spełniających ich najmniejsze zachcianki. Nie jest zatem dziwne, że jest coraz więcej niewolników
w społeczeństwie, że coraz więcej osób nie ma własnej woli, że leniwość i bierność spowodowała,
iż nie są w stanie podejmować sami decyzji i gubią się w mrowiu nauczycieli, guru, doradców,
psychiatrów i psychologów, i całej rzeszy innej szarlatanerii.
☼ Kształcenie istot ludzkich

Dlaczego tak wiele osób nie chce samodzielnie myśleć? Dlaczego uciekają ze swoimi problemami
na zewnątrz, podczas gdy wiele odpowiedzi leży w nich samych. Oczywiście nie jest to
wina technologii i urządzeń, które ułatwiają nam zdobycie informacji, lecz jest to wynikiem
nieodpowiedniego kształcenia istot ludzkich. W szkołach, zamiast uczyć logicznego myślenia,
zamiast uczyć przetwarzania i analizowania danych, dzieciom i młodzieży, każe się wykuwać
na pamięć bzdurne formułki, które prawdopodobnie nigdy w życiu im się nie przydadzą,
i bezmyślnie powtarzać. Taki system z całą pewnością nie sprzyja rozwojowi, nie uczy logicznego
myślenia, nie zachęca do samodzielnego rozbioru napływających zewsząd danych, bo i po co
i dlaczego? Kiedy wystarczy wejść do internetu i odnaleźć odpowiedź na każde pytanie. Tyle
że wiele z tych informacji to, powiedzmy sobie szczerze, śmieci.
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☼ Medialny szum i śmietnik z mowy-trawy

Dlaczego? Dlatego, że internet jako najpopularniejsze medium daje olbrzymie pole do manipulacji i oszustw. Wykorzystują to korporacje, politycy i wszelkiego rodzaju nawiedzeni
osobnicy. Żeby zatem przebrnąć przez gąszcz rzetelnych i prawdziwych informacji trzeba
czasem wielu godzin, dni, a nawet miesięcy, a przede wszystkim umiejętności zbierania
informacji i analizowania ich samodzielnie. Czy wiecie na przykład, że wiele danych zawartych
w Wikipedii polskojęzycznej na dany temat różni się od tej anglojęzycznej? Co ciekawe zdarza
się, że te informacje są ze sobą sprzeczne. Nie wierzycie? Zacznijcie samodzielnie sprawdzać. My
natrafiliśmy na takie kwiatki kilkakrotnie podczas szukania danych na temat niebezpieczeństwa
szczepień. To samo dotyczy zresztą całego internetu. Nie jest tajemnicą również (potwierdzają
to sami internauci), że dla Polaków, Rosjan, Amerykanów czy Japończyków informacje na
konkretny temat również mogą być podawane w różny sposób, nie zawsze ze sobą zresztą
zgodny, a przez to wiarygodny. Dzieje się tak dlatego, że większość wielkich portali i stron
internetowych, wyświetlanych nam przez wyszukiwarki takie jak Google, są to pozycje wysoko
pozycjonowane i stworzone przez korporacje i władze różnych ugrupowań politycznych, a te
w zależności od danego kraju, ustroju, zwyczajów i wiary, tworzą serwisy lokalne, przeznaczone
na konkretny rynek. Można powiedzieć, że pisane są pod publikę. A więc tylko po to, żeby,
mówiąc językiem otwartym – podlizać się wybranej grupie docelowej.
Prosty przykład
Jeśli grupa „A” (powiedzmy Polska) lubi pierniki – są one wychwalane i udowadnia się, jakie
są pyszne i zdrowe. Natomiast grupie „B” (powiedzmy Grecja), która nie lubi pierników –
mówi się coś zupełnie odwrotnego. To zwykły biznes, więc proszę, nie dziwcie się temu.
☼ Ćwiczenie umysłu

Dlatego zachęcam do poszukiwania informacji, myślenia i wyciągania samodzielnych wniosków,
nawet jeśli nie zawsze będą one trafne. Nie przejmujcie się tym zupełnie ani nie wstydźcie się
pomyłek, albowiem wraz z kolejnymi ćwiczeniami oraz z poznawaniem danych pochodzących
z kilku źródeł (to jest niezwykle istotne), będziecie coraz łatwiej radzić sobie z nowymi,
bardziej zawiłymi tematami i problemami. Umysł bowiem trzeba bezustannie ćwiczyć, bierność
zaś w myśleniu oznacza śmierć psychologiczną i stwarza niebezpieczne warunki sprzyjające
ingerencji informacji z zewnątrz do wewnątrz, czyli do naszej pamięci, bez odpowiedniej
obróbki oraz umiejętności rozróżnienia ważnych informacji od śmieci. Taki martwy umysł
można zaprogramować w ciągu jednej chwili, a do tego sprawić, żeby „ofiara” miała wrażenie,
że to jej własne myśli i decyzje. To dlatego tak wielu internautów daje się zmanipulować
dobrze zrobionym filmem lub świetnie napisanym artykułem.
— Jestem głupia. Nie potrafię myśleć — napisała mi pewna osoba, choć słyszałem to już
parokrotnie.
Nie zgadzam się z tym. Nasza głupota bierze się wyłącznie z lenistwa myślenia oraz dlatego że
nie nauczono nas myśleć. Od dzieciństwa ktoś za nas myśli, ktoś narzuca nam pewne sztywne
schematy, a my je bezmyślnie wykonujemy. Dziecku, któremu rodzice dają prawo decydować
o sobie, pozwalają mu samodzielnie myśleć, angażować szare komórki w najprostszych nawet
sprawach, rozwijają tym samym jego zdolność do logicznego myślenia, a zatem tworzą myślącą
samodzielnie jednostkę, która w przyszłości będzie umieć rozwiązywać życiowe problemy
i bronić się przed fałszem.
Należy też pamiętać, że każdy w inny sposób myśli. Jakiś czas temu poznałem pewną
dziewczynę (kobietę) na czacie, która zachwyciła mnie swoją bystrością umysłu. Jej umysł
działał na tak szybkich obrotach, jakby był na dopalaczach, a co sprawiało mi nie lada wyzwanie
przy odpowiadaniu, bo mój niestety umysł pracuje nieco wolniej i potrzebuję dłuższej chwili,
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żeby przeanalizować gruntownie napływające dane (pozdrawiam ją serdecznie z tego miejsca,
jeśli przypadkowo natrafiła na ten wpis). A jednak prędkość myślenia w większości sytuacji,
z którymi na co dzień się spotykamy, nie wymaga od nas superszybkich mózgów, ale logicznej,
dokładnej analizy. Dlatego uważam, że lepiej zastanowić się pięć razy, niż pruć niczym karabin
maszynowy i gadać głupoty oraz tworzyć niedorzeczne rzeczy.
☼ Podsumowanie

Starajmy się myśleć, nie wstydźmy się własnych błędów, bo nie ma na świecie ludzi nieomylnych,
ale jednocześnie bądźmy otwarci na nowe i nie obrażajmy się, słysząc konstruktywną krytykę,
bo to właśnie ona może nam rozjaśnić umysł, przynieść zrozumienie i odrzucić plew od ziaren.
Komu na rękę jest, żeby tworzyć społeczeństwo niemyślące? Kto ma w tym interes, żeby
ludzkość przestała myśleć? Dlaczego szkolnictwo przypomina programowanie androidów i przygotowywanie do pracy przyszłe pokolenia biorobotów? Na te pytania sami sobie odpowiedzcie.
☼ O czym będzie w dalszej części

Jest kilka „śmierdzących” tematów, które, kiedy się poruszy w towarzystwie lub w większym
zbiorowisku ludzkim mogą wywołać olbrzymi fetor. Są to na pewno polityka i religia, ale
również zdrowie, ezoteryka, czyli coś, co wychodzi poza rozumowanie i namacalną naukę,
lub historię. I tę ostatnią dziedzinę postanowiłem dotknąć końcem małego palca, żeby nie
zanieczyścić zbyt mocno powietrza, które teraz wwiewając przez otwarte okno, wydaje się
takie świeże (padało).
☼ Lechici, czyli dawni Polacy, kontra zaprogramowani polscy historycy

Mógłbym wiele napisać o upartych jak osły Polakach, zaprogramowanych na stałe umysłach,
nieprzyjmujących nic poza znane sobie schematy, posługujących się wzorcami z głowy, a do
tego przekonanych święcie, że są najmądrzejszymi istotami na świecie. Takich rodaków mamy
na pęczki, co widać w każdym miejscu i w każdym środowisku, niezależnie od wychowania,
wykształcenia, inteligencji czy też zwykłych przekonań. Ta nieelastyczność umysłowa jest
niestety powodem do wielu, bardzo wielu zgrzytów, konfliktów i rozpadów, a przez to wciąż
i wciąż pogłębiających się podziałów pomiędzy ludźmi.
Myślę sobie, że my Polacy-Sławianie mamy tę słabość, że dopiero jakiś kataklizm musi
sprawić, żebyśmy się połączyli, a co wykorzystują przeciwko nam inne nacje, jak na przykład
Amerykanie, Brytyjczycy, Niemcy i oczywiście Żydzi, którzy ostatnimi czasy uaktywnili
się niesłychanie mocno w Polsce i na świecie, i próbują wszelkimi podstępnymi sztuczkami
podburzyć nie tylko naród polski, ale cały lud Sławiański przeciwko sobie. Dlaczego? Nie
będę tego tematu tutaj rozwijał, ale nietrudno to zrozumieć, jeśli poświęcimy trochę czasu
i przyjrzymy się historii naszego kraju, gdzie wciąż ktoś nas prześladuje, ktoś nami gardzi,
ktoś nas atakuje, ktoś przeciwko nam knuje, doprowadza do bitew, wojen i rozbiorów i tak
dalej i tak dalej. . . Wszystko dokładnie jest zapisane na kartach historii.
Historia Polski jest historią w wielu miejscach pokrętną i niedającą łatwych odpowiedzi,
ponieważ wielokrotnie maczano w niej paluchy i manipulowano przy niej. W zależności od tego,
pod jakimi rządami było nasze państwo, tak pisano dla nas historię, próbując bezskutecznie
wykorzenić z nas polskość, a więc wiedzę o Sławianach, którzy wbrew temu, co się przyjmuje
obecnie za pewnik, wcale nie byli narodem biednych i nieokrzesanych chłopków uprawiających
rolę, pasących gęsi i hodujących sobie krówki i świnki. Bo zadam Wam wszystkim proste
i logiczne pytanie, które sobie przemyślcie i odpowiedzcie na nie szczerze. Bez uprzedzeń
i zbędnych emocji:
Dlaczego przez te wszystkie wieki, skoro byliśmy takim niepozornym ludkiem znad Wisły
mieszkającym gdzieś w ziemiankach, nie mieliśmy państwa, nie mieliśmy wojska, tylko chłopów
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z kościanymi widłami i młotami z kamienia, którzy podobno organizowali się tylko na czas
wojny, dlaczego te ziemie przez stulecia nigdy, ale to nigdy nie zostały podbite na przykład
przez Cesarstwo Rzymskie, Grecję, przez Bizancjum, przez Karola Wielkiego lub Persję?
Dlaczego nigdy nie pokusili się wkroczyć na tereny Polski Galowie? Co takiego trzymało
z daleka starożytne imperia od terenów obecnej Polski, bogatej w naturalne surowce (np.
drewno szeroko wówczas stosowane, złoto, srebro i jantar)? Trudno bowiem uwierzyć, że te
olbrzymie królestwa starożytnego świata nie miały chętki podbić i zawładnąć tak wielkim
obszarem, który podobno zamieszkiwali zwykli rolnicy. Wydaje się zatem logiczne rozumowanie,
że musiał być ktoś, kto miał na tyle odwagi, miał wystarczająco mocno uzbrojoną armię
i chronił te ziemie przed najazdem obcych.
Wczoraj trafiłem na kanał pewnego historyka, który może się poszczycić kilkoma książkami,
który dla wielu internautów i Polaków jest już prawdziwym guru, a który jak zauważyłem,
wszystko, co nie pochodzi z głównego nurtu, automatycznie odrzuca, a co gorsza – krytykuje
i bezpodstawnie ośmiesza. Nie jest to niestety jedyna osoba uważająca się za znawcę historii,
ale nie będę wskazywał na te osoby publicznie i wymieniał ich z nazwiska, gdyż nie jest
moim zadaniem wytykanie tychże ludzi ani tym bardziej udowadnianie im, że nie mają racji
i wystarczającej wiedzy co do Lechitów i Imperium Lechickiego.
Obawiam się nawet, że byli nazbyt leniwi, żeby zapoznać się ze źródłami zarówno polskojęzycznymi, jak i obcojęzycznymi, które podaje między innymi autor Trylogii Lechickiej (! str.
89) – pan Janusz Bieszk – w bibliografii na końcu książek, a które dobitnie wskazują na to,
że takie imperium istniało w starożytnym świecie. Jestem bowiem przekonany, że gdyby nie
byli takimi ignorantami i fanatykami wiedzy podręcznikowej, tej uznanej za oficjalną i jedyną
słuszną, ich światopogląd na pewne sprawy historyczne zupełnie inaczej by się przedstawiał.
Pomijając wszelkich nawiedzonych ludzi, którzy próbują dorabiać Lechitom jakieś własne,
prywatne i często nadludzkie wartości, przedstawiać niestworzone wizje na temat Imperium
Lechickiego lub jak wielu nazywa nasz starożytny kraj – Wielkiej Lechii – odrzucanie historii
lechickiej oraz jej książąt i królów dla własnego widzimisię i dlatego, że jest to niewygodne
dla wielu osób, jest niczym innym jak próbą oszukiwania narodu polskiego i dezinformacją
historyczną, co można tylko potępić i płakać nad tym, że to właśnie polscy historycy tak
bardzo się przed tą historią bronią. Zresztą nie jest to nowa tendencja.
W książce Tadeusza Wolańskiego pod tytułem „Odkrycie najdawniejszych pomników narodu
polskiego”, w zeszycie pierwszym, wydanej w 1843 roku w Poznaniu, czytamy w kilku
fragmentach o takich pisarzach-historykach (tekst oryginalny, bez poprawek):
Wiem dobrze, ile to moje twierdzenie obudzi przeciwników, mianowicie z liczby tych; którym
jeszcze poniekąd się marzy, że przodkom naszym łapki wiewiórcze i popielicze za pieniądz
służyły. Wszakże i w naszych czasach nie zbywa na pisarzach, którzy kilkanaście monetków
polskich publiczności pokazując, twierdzą: że to jest wszystko, co Polska kiedyś posiadała.
Smutny to jest widok dla miłośnika starożytności, gdy widzi, jak właśni pisarze dla pokazania
swojego dowcipu, szarpią wnętrzności poważnej historyi narodowej! Patryarchę Lechitów – od
tylu wieków powszechnie w tradycyi i śpiewach ludu zachowanego Lecha, już z dziejów świata
wymazali, bajecznem mianując go urojeniem! Nie po nim, lecz po obrządku łacińsko-kościelnym,
przodków naszych nazwano: Lachami! A tymczasem w póltorasta lat przed wprowadzeniem tu
Chrześcijaństwa i lackiego obrządku, pisarz życia Karola Wielkiego – współczesny Eginhard,
donosi, że w bitwie naprzeciw Sławianom, poległ jeden ich dowódca imieniem „Lech”. Pobojowisko to zachowuje odtąd nazwisko „Pole Lecha”, a rzeczkę tamże płynącą, krwią poległych
wówczas Lechitów zarumienioną do dziś dnia „Lechem” nazwano. Rękopis najdawniejszy
sławiański „Saud Libussin” w dziewiątym wieku a zatem w sto lat przed wprowadzeniem wiary
chrześcijańskiej pisany, już Lechów wspomina:
„Po wse kmety, Lechy i władyki”.
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Dziejopisarze niemieccy opisują walkę pięciu Lechów pod dowództwem czeskiego Borzywoja
naprzeciw Karlomannowi w roku 872 stoczoną. W rzędzie królów dawnej Georgii najdujemy
także i Lecha; a przecież tam nie łaciński, tylko grecki obrządek zaprowadzony? – Imię Lecha
na koniec i u nas miało swych następców aż do końca 13go wieku, w późniejszych Leszkach;
bo „Leszek” to samo co „Lech”. Imię Lecha wspomnione w najdawniejszych dziejach świata
to jest w piśmie świętym, in libro Paralipomenon Cap. IV. v. 21, a wspomnienie tamże przy
Lechu oraz imion: Lada i Maresa, dziwne czyni na nas wrażenie, przypominając nam Bóstwa
sławiańskie: Lada i Marzannę. Za Tyberiusza Cesarza grobowiec Leszka przez tegoż cesarza
mu wystawiony, ma napis następny:
CAVILLIO LESCHO
TI CLAVDIVS. BVCCIO
COLVMBARIA IIII OLL. VIII
SE VIVO A SOLO AD
FASTIGIVM MANCIPIO
DEDIT
Po polsku: Awiłłowi Leszkowi, Tyberyusz Klaudyusz grób ten z czterema framugami, na ośm
urn popielnych, jeszcze za życia, jemu jedynie, dla zaszczytu, na zupełną własność oddał.
Imię „Awiłł” (Avillius) jest sławiańskie, jak podobnie: Radziwiłł (Radivillus).
Pomnik ten dowodzi, że Lechowie jeszcze za czasów narodzenia Chrystusowego znakomitymi
byli bohaterami, kiedy sam Cesarz rzymski jednemu z nich i jego należącym, grobowiec ten
poświęcił; i że jak Prokosz, jako też Mateusz Cholewa bynajmniej nie błądzą, kiedy sławę
naszych Lechów na tysiąc lat w tył, niżeli pospolicie przyjęto, odnoszą.
Nawet wzmiankowane u pisarzów szwagierstwo Juliusza Cezara z Lechem, zapatrując się na
grobowiec Leszka przez Tyberiusza wystawiony, nie jest zupełnie bez podobieństwa.
A nasi pisarze modni, imię Lecha, uświetnione tylu wiekami, pomnikami i świadectwami przed
wprowadzeniem u nas wiary chrześcijańskiej pisanemi, uważają za wymyślone i tylko z obrządku
lackiego utworzone?
Równie odbierają nam Kraka, którego imię tkwi w tylu nazwiskach miast, którego grób dziś
jeszcze lud okoliczny pokazuje. W to miejsce narzucają nam kupca francuskiego Samona.
Naturalnie! co u nas dobrego, musi koniecznie być z Francyi.
[. . . ]
Nie chcą modni pisarze nic wiedzieć o Popielach; są to także u nich czcze urojenia. A tymczasem
współczesny Popielom rękopis dziewiątego wieku „Saud Libusin” tychże Popielów wymienia:
„Chrudos, Stagław, oba bratri, oba Klenowica, roda stara tetwy Popelowa”
Imię „Popiel” było już u Rzymian znane i w używaniu. Nie mówię tu o Pompiliuszach rzymskich,
z którymi pisarze polscy chcąc naszych Popielów spokrewnić, tychże przezwali „Pompiliuszami”
– chcę tylko przypomnąć, że siostrzeńcowi Konstantyna Wielkiego imię było „Popiel”. Monety
tego we Włoszech około roku 350 szafującego tyrana mają napis:
FLAVIUS POPILIUS NEPOTIANUS.
Na koniec i Piasta zgrzybiałego z tronu ojczystego zepchnęli, mówiąc: że nie on, tylko dopiero
syn jego panował. Prokosz, poczciwy pisarz 10go wieku, którego bezimienny rękopis przed stu
laty pisany, tylko gdzieniegdzie między innemi autorami zacytował – jest u nich zmyślony;
pytam się: dlaczego? Wszakże niemasz w nim nic takiego, o czem by inni nie donosili? Że
on, wspominając dzieje dawniejszych Sławian, wylicza królików sławiańsko-obolryckich, jest
zupełnie w porządku; i owszem powinien był jeszcze więcej ich wyliczyć, jako to: królów Sławian
siedmiogrodzkich, dalmackich, i Illyryi, których monety i medale w zbiorach dosyć są znane.
Co winien pisarz, że go czytać i rozumieć nie umieją? Ów bezimienny pisarz zeszłego wieku
w swojej niewinności, opisując dawną Sarmacią, odwołuje się do nowo wyszłego dzieła Doktora
francuskiego Karola Stefana, który w roku 1602 wydał powszechnie znane, a nawet i w mej
bibliotece będące „Diclionarium historicum, geograficum & poeticum”, z którego dosłownie
rzecz o Sarmacyi wypisał; a naszym Geniuszom zdawało się, że to sam Prokosz cytuje Stefana
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Byzantyńskiego, pisarza 6go wieku po części zaginionego, stąd potrząsanie głów, powątpiewanie,
a w końcu dekret śmierci na niewinnego autora!
Jeźli dłużej na to zezwolimy, i obojętnem patrzeć będziemy okiem na to znieważenie dziejów starożytnych naszego narodu; utracimy na koniec całkowicie historyą narodową, a nowi
dziejopisowie w siebie tylko nam wierzyć rozkażą.
Tacy dziejów poważnych gwałciciele zdawają mi się w tym względzie nieco być podobnymi
do tych swawolnych zwierzątków, co szperając czegoś głębiej w ziemi ukrytego, pyszczą po
utorowanych gankach pięknego ogrodu, gdzie wszystko do woli przewracając, przyjemnemu
przeszkadzają amatorów przechadzaniu się; lub też podobni do niektórych modnych lekarzy,
co powołani na ratunek chorego, przy pierwszym wstępie ganią receptę poprzednika, albo
odrzucają zupełnie dobroczynną sztukę lekarską od wieków doświadczoną, samą tylko wodą,
lub magnetyczno-homeopatycznem dotknięciem wszystkie w świecie chcą uśmierzyć ludzkie
dręczenia! Z żalem serca wyznać muszę że do podobnego nadużycia wolności opiniowania
posuwają się nawet mężowie godni wielkiej chwały! Cudzoziemcom nie dziwuję się wcale, że
upośledzając w swych pismach Sławian i Polaków, radziby dzieje szanowne narodu naszego
pokryć kirem podejrzenia i piętnem baśni oznaczyć!
Prawda, że w dziejach naszych – jak powszechnie – pierwotne podania nie są bez błędów; lecz
i te są godne szacunku i zastanowienia. Bo, kto wie? czyli to, co my błędem zowiemy, nie
jest prawdą, a co za prawdę uchodzi, błędem? Jeżeli pisarz najdawniejszy w czemkolwiek dla
odległości miejsca i braku doniesień, się pomylił; późniejsi zaś go odpisali, będąc od swych
następców znowu wypisani, łatwo stać się mogło, że wszyscy dziejopisarze na jedno się zgadzają,
choć tak rzeczywiście nie było.

***
To tylko mały fragment ww. książki, dlatego odsyłam do niej zainteresowanych oraz po
sięgnięcie do kronik średniowiecznych, oraz źródeł (a jest ich naprawdę bardzo dużo) na
przykład podanych we wspomnianej już Trylogii Lechickiej pana Janusza Bieszka. Historykom
polskim proponowałbym więcej pokory i szacunku dla swoich poprzedników, bo wielu z nich
miało to szczęście, że żyjąc w tamtych czasach, dysponowali o wiele większą wiedzą na tematy
historyczne, mając dostęp do znacznie większej ilości źródeł.
Nie zapominajmy również, że wraz z przyjściem chrześcijaństwa, niszczono wszelkie dowody
istnienia Sławiańszczyzny, co było na rękę Rzymowi oraz zachodnim mocarstwom, duchowni
zaś pisali nową, chrześcijańską historię, wypierając i tuszując niewygodne, a przede wszystkim
niebezpieczne dla kościoła fakty. I proszę, nie mówcie, że ma to coś wspólnego z tak zwanymi
teoriami spiskowymi. Jest to po prostu polityka, jaką w tamtym czasie prowadził kościół
i możemy to porównać do konkurujących ze sobą firm. Jedna zwalczała drugą i tyle. Żadnej
teorii spiskowej. Żadnych ufoludków. . . Chodziło głównie o władzę i pieniądze. Trzeba było
złamać ducha walki Sławian, przejąć ich ziemię i dobra, ciągnąć profity z zawłaszczonych
i poddanych sobie terenów oraz trzymać żelazną ręką poprzez religię opartą na nakazach, zakazach i dogmatach, poprzez zaszczepienie w ludziach strachu przed piekłem i Bogiem. Bogiem,
który za służenie kościołowi obiecywał zmartwychwstanie oraz niebo, a za sprzeniewierzanie
się władzy kościelnej karać miał czyśćcem, piekłem i wiecznymi mękami. Czy to nie brzmi
zbyt współcześnie. . . ?
Dziwić zatem może, że ludzie podobno kulturalni i wykształceni, nierzadko z tytułami, piszący
książki i artykuły do czasopism dla portali internetowych, jednocześnie zajmują się czymś
tak wstrętnym, jak pisanie paszkwili lub ośmieszaniem ludzi filmikami na YT, tylko dlatego,
że tamci mają odmienne od nich zdanie. Można się z kimś zgadzać lub nie zgadzać. Można
komuś przedstawić dowody, że jednak nie ma racji, ale nie można na pewno nikogo obrażać
ani tym bardziej pastwić się nad nim. Nie rozumiem, dlaczego tak mało ludzi potrafi ze sobą
w kulturalny sposób rozmawiać i wymieniać między sobą poglądy.
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Cóż. . . Jak wielokrotnie pisałem i mówiłem – żyjemy w ucywilizowanym średniowieczu i różni
nas tylko tyle od tamtejszych obywateli, że posiadamy komputery, telefony i lodówki, w środku
zaś pozostały nam te same wady, niskiej jakości pobudki, instynkty i pierwotne żądze.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 41/2018

Co ja tu robię?
Poniedziałek, 16 lipca 2018 | Radomir Gelhor

Ranek był piękny. Bezchmurne, błękitne niebo rozkładało swe ramiona nad miasteczkiem, jakby
chciało zgarnąć wiekowe kamienice starego rynku, domki niczym grzyby rozsiane szeroko po
okolicy, blokowiska w wielkiej płyty oraz górujący nad centrum miasta kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, ze strzelistą wieżą. Niedaleko właśnie tego XVII wiecznego kościoła,
po drugiej stronie ulicy Popijarskiej mieściło się w równie zabytkowym budynku przedszkole
miejskie, z którego bocznej ściany wysypała się gromada roześmianych sześciolatków.
Dzieci z krzykiem powitały świeże, wczesnowiosenne powietrze, słońce strzelające złocistymi
strzałami oraz zroszoną z lekka trawę. Jedne pobiegły do huśtawek, drugie wskoczyły do piaskownicy wraz z wiaderkami, łopatkami i grabkami, a jeszcze inne ciągnęły alejkami samochody
i bawiły w wózkach plastikowe lale. Uwolnione spod skrzydeł opiekunki, zachwycone ciepłem
poranka i do cna zajęte najprzyjemniejszą dziecięcą rozrywką – zabawą – nie zwracały uwagi
na obserwującego ich chłopczyka. Znużony bezsensownym zajęciem, pobiegł do metalowych
drabinek, wspiął się na samą górę, położył się na plecach i spojrzał w ledwo widoczne gwiazdki.
Pomimo że było jasno, przebijały się przez tło firmamentu, mrugały do niego, a on im
się przyglądał z jakąś olbrzymią tęsknotą, z buzią spowitą smutkiem i sercem niespokojnie
rozhulanym. Czuł, że ten świat pełen chciwości i cierpienia, daleki od światła i miłości, nie
należy do niego, i nie rozumiał w swojej maleńkiej główce, dlaczego los rzucił go właśnie w to
miejsce i zmusił do życia wśród tych dziwnych istot ludzkich.
„Co ja tu robię?” — zapytał bezgłośnie chłopiec.
Z jego mokrych oczu wypłynęły przeźroczyste kule, toczyły się po policzkach, wpływały za
wełniany szaliczek, kapały na jasnozieloną trawę i znaczyły na jego buzi solne rzeki.
Ale pytanie zostało bez odpowiedzi. Nie odpowiedziały mu gwiazdy, nie odpowiedziało słońce,
nie odpowiedział nawet ledwo widoczny księżyc w jednym z rogów błękitnego nieba. Nie
odpowiedziały czarne ptaki lecące na zachód, nie odpowiedziała zawieszona wysoko nad głową
żółta awionetka z namalowanymi na skrzydłach wielkimi numerami, i nie odpowiedział lekki
wietrzyk dmący mu do ucha i osuszający jego rozpacz.
— Chcę do domu. . . — szeptały usta malca: — Chcę do domu. . . — wołało jego serce: —
Chcę do domu. . . — krzyczała jego mała dusza.
Chłopiec w końcu dorósł, przedzierzgnął się w mężczyznę, lecz pytanie, które tamtego dnia
złożył gwiazdom, które słyszało słońce i księżyc, które słyszały ptaki i słyszał stalowy samolot
z czarnymi numerami, nigdy nie zeszło z ust jego, i przez całe życie towarzyszyło mu w każdym
miejscu i w każdej chwili.
— Co ja tu robię? — pyta dziś mężczyzna, obserwując ludzi bawiących się zabawkami dla
dorosłych, w piaskownicy, którą oni, o zgrozo, nazywają życiem.
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ZWzBRG nr 42/2018

Herbatka Radomira
Wtorek, 17 lipca 2018 | Yoshiko

Od wiosny namawiam Radomira, żeby zdradził wam, jaką pije herbatę, ale śmieje się tylko
i odpowiada: „Kogo u licha obchodzi, co piję?”. Postanowiłam zdradzić wam to w tajemnicy.
Może nie wyrzuci tego wpisu.

Składniki
Igły sosny z młodych drzewek.
Liście młodych brzózek.
Młoda pokrzywa.
Piołun. Dobrze przeczytaliście :)
Pół plasterka średniej cytryny.
Miód z mniszka lekarskiego lub pszczeli.
Igły sosny
Igły zbieramy z młodych drzewek (do 3 metrów wysokości maksymalnie). Zbieramy po garści
z pojedynczego drzewka, żeby ich nie okaleczać. Można używać całych gałązek, ale jesteśmy
temu przeciwni. Formułka Radomira przy zbieraniu igieł brzmi: „Przepraszam, że cię okaleczam
i dziękuję”. Nie śmiejcie się tylko. Łamanie gałązek, wyrywanie igieł czy liści powoduje, że
drzewa bronią się i wytwarzają różnego rodzaju związki chemiczne. Niektóre niekorzystne
dla ludzi i zwierząt. Zmienia się skład chemiczny soków w maltretowanych roślinach (nie
wspominając już o energii i wodzie). Drzewa komunikują się wzajemnie i ostrzegają. Gdzieś na
YT jest nawet film nakręcony przez pewnego naukowca, który niedawno odkrył komunikację
między drzewami (roślinami). Zwierzęta roślinożerne dobrze o tym widzą i przed skubnięciem
wąchają listki i pędy. Na przykład żyjące na wolności sarny. Nigdy nie obskubują całego
drzewka. Dotyczy to wszystkich roślin. Włącznie z tymi uznanymi za bezpieczne. Co sprawia
„zaklęcie” Radomira? Wypowiedziane szczerze (z serca) spowalnia lub całkiem zapobiega temu
procesowi. Rośliny traktowane z szacunkiem i z miłością „zgadzają się” na ten nieprzyjemny
dla nich zabieg.
Liście brzozy
Liście brzozy zbieramy w ten sam sposób. Po kilka z gałązki i przechodzimy dalej.
Pokrzywa
Pokrzywę młodą rwiemy do trzeciego segmentu włącznie, licząc od wierzchołka.
Piołun
Średniej wielkości piołun zrywamy w całości.
Suszenie
Wszystko oprócz igieł suszymy, choć można sporządzać herbatę ze świeżych roślin. Herbata
najlepiej smakuje ze świeżo zerwanych igieł.
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Przygotowanie
1. Niewielką ilość igieł kroimy na mniejsze kawałki (lepiej oddają substancje odżywcze),
wychodzi z tego mniej więcej płaska łyżka stołowa (im więcej, tym mocniejsza herbata
z intensywniejszym smakiem). Starajmy się nie używać stalowych noży przy krojeniu. Zioła
nienawidzą stali. Poza tym zatruwamy się niklem i kadmem ścieranych z nierdzewnych ostrzy.
W ogóle unikajcie stalowych sztućców, bo wraz z pożywieniem zatruwacie sobie organizm
metalami. Drewniane, szklane, ceramiczne i znaczna część plastikowych, te są bezpieczne.
Na marginesie
Wyrzućcie wszystkie aluminiowe przybory kuchenne. Nie używajcie styropianowych
naczyń, talerzyków, kubków itp. Nie pijcie z plastikowych butelek. Nie pieczcie ciast
bezpośrednio na blachach lub w foremkach metalowych. Zawsze należy wyłożyć je
papierem. Nie używajcie foli aluminiowych do pakowania produktów spożywczych lub
do pieczenia, lub grilowania. Czekolada owinięta w folię aluminiową jest szkodliwa,
bo ma odczyn kwaśny i wchodzi w reakcję z aluminium. To samo dotyczy cukierków
i innych słodyczy. Słyszałam o ludziach kiszących ogórki w plastikowych butlach
po wodzie. Takie ogórki nadają się na śmietnik, bo są silnie skażone substancjami
uwolnionymi z plastiku. Skażony organizm podatny jest na atak pasożytów, a te z kolei
wywołują bardzo poważne choroby. Rzadko który lekarz zwraca na to uwagę i każe
przeprowadzić odpowiednie badania.
I jeszcze jedno. Bezwzględnie myjcie ręce po wyjściu z toalety. To miejsce jest siedliskiem
zarazków, bakterii i pasożytów. W Japonii na przykład, zanim wejdzie się do toalety,
zakłada się specjalnie do tego przeznaczone klapki toaletowe (jp. – toire surippa).
Wszystko po to, żeby nie roznosić po domu zarazków (ubikacje tak jak wszystko, co
na zewnątrz mieszkania, uznawane jest za „obszar nieczysty”). Łażenie w butach po
mieszkaniu również nie powinno mieć miejsca, jeśli chcemy zachować zdrowie. Ludzie
bowiem na dworze plują, sikają, zwierzęta załatwiają się w różnych miejscach i przenoszą
choroby i pasożyty.
2. Jeden liść brzozy rozrywamy w rękach na drobne kawałki i dodajemy do igieł.
3. Dodajemy szczyptę pokrzyw, rozkruszając w palcach.
4. Dokładamy piołunu wielkości paznokcia, bo to zioło jest bardzo gorzkie. Jego zadaniem
jest w delikatny sposób wypraszanie nieproszonych gości z naszego organizmu – pasożytów,
zmuszenie żołądka do wytworzenia większej ilości kwasu i nadanie lekko cierpkiego smaku
herbacie (kwas w żołądku jest niezbędny i nie ma nic wspólnego z zakwaszeniem organizmu).
5. Tak przygotowaną całość wrzucamy do wody (najlepiej żywej, wcześniej przygotowanej),
której powinno być tyle, ile ma pojemność szklanka lub kubek, z którego pijemy. Doprowadzamy
do wrzenia i na niewielkim ogniu gotujemy od minutki do trzech minut. Nie ma potrzeby
zaparzać dłużej. Długie gotowanie niszczy mniej odporne składniki. Gotujące się igiełki wydają
głos przypominający trzaskanie. Zmieniają też kolor. Stają się jaśniejsze.
6. Do szklanki wrzucamy pół plasterka cytryny ze skórką. Dodajemy łyżeczkę miodu, zalewamy przygotowanym naparem i dokładnie mieszamy (miód można również dodać później,
po przestygnięciu naparu, żeby nie tracił właściwości odżywczych). Cytrynę można rozbić
w naparze dla wzmocnienia smaku (kwestia gustu).
7. Rozkoszujemy się pyszną herbatką.
Do herbaty możecie dodać również inne zioła dla wzbogacenia w odżywcze składniki lub dla
poprawienia smaku (np. ciut pokrojonych na drobno cienkich pędów jałowca wraz z igłami
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albo owoców głogu). Z proporcjami również możecie eksperymentować. Radi dodaje jeszcze
kilka innych dziko rosnących roślin, ale ze względu na to, że są trujące (sic), nie podaję
nazw. Niektóre krajowe rośliny uznawane za trujące, zawierają unikalne składniki, które
dobroczynnie wpływają na różne części organizmu (leczą na przykład raka lub przed nim
zabezpieczają, niszczą pasożyty, oczyszczają organizm z toksyn itd.). Trzeba jednak wiedzieć
które to rośliny, jaką część tej rośliny użyć, w jakiej ilości i jak długo można bezpiecznie
stosować. To wyższa szkoła jazdy, dlatego NIGDY TEGO NIE PRÓBUJCIE SAMI! Nie piszcie
też próśb o nazwy tych roślin, bo ze względu na toksyczne właściwości, nie podamy wam ich.
Te rośliny i zawarte w nich substancje są dobrze znane firmom farmaceutycznym. Prowadzą
one od lat badania nad tymi składnikami i ukrywają to, zamiast wykorzystać je do tworzenia
skutecznych leków. Piszę o tym tylko informacyjnie (w sieci znajdziecie wszystko). Niektórzy
zielarze również znają dobroczynne działanie tych roślin. Wiedzą jak je stosować i z tego,
co mi wiadomo, wykorzystują w praktyce, choć nie przyznają się do tego. Nawet „pacjenci”
o tym nie wiedzą. Co na to poradzić? W takim żyjemy świecie. W zasadzie wszystko, co rośnie
na łąkach i w lasach może przysłużyć się naszemu zdrowiu. Tylko na zdrowych nikt nie zarobi.

Piołun
Uwaga na piołun. Przy tak minimalnej ilości w podanym przepisie nawet długie spożywanie
nie powinno mieć negatywnych skutków. Niemniej jednak długotrwałe picie naparu z samego
piołunu (lub w mieszankach ziołowych) może doprowadzić do utraty wzroku. A więc ostrożnie!

Bardzo ważne
Nie słyszałam, żeby umiejętne stosowanie ziół komukolwiek zaszkodziło, ale powinniście
zwrócić uwagę na swoje samopoczucie i zdrowie, kiedy je spożywacie, bo możecie być na
coś uczuleni lub wasz organizm zbyt gwałtownie zareaguje na jakiś składnik. NIGDY NIE
EKSPERYMENTUJCIE Z MOCNYMI NAPARAMI. Zaczynamy zawsze od lekkich herbatek
i naparów. Niektóre zioła stosowane pojedynczo, nieumiejętnie, w dużych ilościach lub przez
dłuższy czas, mogą zrujnować nasze zdrowie. Np. tysiącznik może uszkodzić żołądek i wątrobę,
a powszechnie stosowana mięta nerki. Sprawdzajcie takie informacje w książkach zielarskich
lub w internecie. Stosujcie zioła z przerwami (np. przez tydzień a później tygodniowa lub
dłuższa przerwa). Zioła skuteczne leczą, lecz działają stosunkowo wolno i trzeba się uzbroić
w cierpliwość.
I ostatnia porada. Jeśli to możliwe zbierajcie sami zioła. Mocniej działają, ładniej i intensywniej
pachną, lepiej smakują i w przeciwieństwie do tych z upraw (ze sklepów i aptek) na pewno
zawierają wszystkie składniki w sobie. Nie są też skażone środkami chemicznymi.

Komentarz: Radomir Gelhor
Wtorek, 17 lipca 2018 o 11:03:22

Zapomniałaś dodać, że nie bierzesz odpowiedzialności za picie ww. herbatki. Poza tym – niektóre zioła
wymagają dłuższego gotowania, żeby wydobyć z nich pożądane składniki, np. z kory różnych drzew
i owoców, ale też, chociażby z pospolitego skrzypu. Warto więc przy tworzeniu mieszanek wziąć to pod
uwagę, podzielić zioła i przyrządzać je oddzielnie. Dopiero tak przygotowane, zlać do jednego kubka i pić.
Używamy kubków porcelanowych, szklanych, glinianych lub drewnianych. Nigdy ze stali nierdzewnych.
Bezpiecznie możemy przyjmować codziennie zioła w bardzo małych ilościach, powiedziałbym szczątkowych, czyli zamiast 50-60 gramów, jak to jest zalecane przy różnego rodzaju terapiach, dodajemy
do herbaty lub jedzenia szczyptę danego zioła, tyle ile zmieścimy pomiędzy palcami. Nie ilość bowiem
decyduje o skuteczności, ale jakość i cierpliwe, długotrwałe stosowanie.
„Uczulenie” na jakieś zioło oznacza, że mamy problem z jakimś organem wewnętrznym i nie jest to
winna samego zioła. Warto również wiedzieć, że organizm, który dostaje mniej witamin i składników
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mineralnych, jest bardzo, ale to bardzo ostrożny w ich wydawaniu, można powiedzieć, że jest skąpy,
i w przeciwieństwie do tego, który ma ich w nadmiarze, lepiej potrafi nimi gospodarować. Przejadanie
się substancjami odżywczymi i połykanie hurtem witamin, co jest w dzisiejszych czasach niestety bardzo
modne, rozregulowuje i rozleniwia „system zarządzania” tymi substancjami. Organizm „przejedzony”
i przyzwyczajony do bezustannych dostaw, poprzesz swoją rozrzutność i leniwość, szybko wpadnie
w tarapaty zdrowotne, jeśli mu ich na czas nie dostarczymy. Dlaczego o tym się nie mówi? Zdradzę
Wam – ponieważ na witaminach i suplementach diety można się nieźle dorobić, i nie mówię tego
złośliwie lub z zazdrości. Daleki jestem od takich uczuć.
I ostania już rzecz, która przyszła mi do głowy, a o której nie wspomniałaś Yoshiko. Ziół nie przygotowujemy w kuchenkach mikrofalowych! Dotyczy to zresztą wszystkich produktów spożywczych. Jeśli
posiadacie takie urządzenie, to oddajcie je na złom, a w przyszłości unikajcie spożywania czegokolwiek
z mikrofali, włącznie z wodą. Takie produkty są bezwartościowe, żeby nie powiedzieć wprost – szkodliwe.

Yoshiko
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ZWzBRG nr 43/2018

Nowy rozdział
Sobota, 21 lipca 2018 | Radomir Gelhor

Gdybym miał porównać do czegoś życie, porównałbym je do nieukończonej powieści lub
serialu. Każdego bowiem dnia dopisujemy kolejną stronicę naszego życia. Rozwijamy akcję,
dodajemy szczegóły, wpływamy na bohatera i jego otoczenie oraz tworzymy części, rozdziały
i podrozdziały. Wszystko jednak w jednej księdze lub pojedynczym filmie składających się
z mniejszych części.
A jednak bohater powieści jest zawsze jeden. Ten sam aktor, zmieniający szaty, zakładający
coraz to nowsze maski, reprezentujący dobro i prawość lub będący wcieleniem zła i zgorszenia.
To jakiego bohatera wybierzemy w danej chwili, nie zależy wyłącznie od nas, choć my go
wybieramy, i to od naszej decyzji zależy, kim on będzie. Czy będzie siewcą sprawiedliwości
i pokoju, czy może aniołem zniszczenia i nieładu, a może stanie się po prostu szarym,
pozbawionym energii odtwórcą roli, niezdolnym do samodzielnego działania, wyzbytym woli
i niewolnikiem napisanego przez siebie scenariusza.
Bo scenariusz życia piszemy własnoręcznie. Dodajemy nowe, wykreślamy stare, zatrzymujemy
się w miejscu lub nagle odważnie biegniemy w przyszłość, pozostawiając za sobą stertę
niechcianych wspomnień, balast przeszłości, spraw zamkniętych lub problemów do końca
nierozwiązanych.
Przychodzą jednak chwile, kiedy ręka nam zadrży, kiedy pióro nagle wypadnie z dłoni lub
stalówka złamie się na nieznanym nam słowie, wtedy wypada się zastanowić, obejrzeć za siebie,
popatrzeć na jutro, przemyśleć dzisiaj lub cofnąć się w czasie. Albowiem szukając kiepskich
fragmentów naszego życiowego scenariusza, zdań napisanych pochopnie lub bezmyślnie i bez
zastanowienia, możemy cokolwiek zmienić. Dodać to, czy tamto, wyprostować jedno, nagiąć
drugie, przenieść kwestię, poprawić dialog lub dodać coś nowego. Coś, czego jeszcze nie było.
Coś, co nie tylko nas zaskoczy, ale wszystkich grających z nami aktorów.
I właśnie czuję, że nadszedł ten moment. Chwila głębokiego zastanowienia. Czas zadumy
i obserwacji, a przede wszystkim racjonalnego przemyślenia tego, co już było, co się nie
sprawdziło i czego nie chciałbym już więcej powtarzać. Co jednak mógłbym zmienić? Co
poprawić na lepsze, czego nie dublować, co zrobić, żeby nie kręcić się w kółko i nie wypatrywać
z nadzieją końca rozdziału lub zbawczej śmierci głównego bohatera?
Teraz jeszcze tego nie wiem, ale wiem z całą pewnością, że czara goryczy i zawodu przelała się
i bohater, który ongiś grał główną rolę, już nigdy nie powróci. Umarł, choć zmartwychwstanie
i żyć będzie w innym rozdziale, w kolejnym wcieleniu, z nową tożsamością, ze świeżym
spojrzeniem na Rzeczywistość oraz zdobytym doświadczeniem.
— Sayōnara. . . — powiedział krótko aktor na pożegnanie w ostatnim rozdziale swojego
życiowego dzieła i, odszedł na zawsze.

Aktor
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ZWzBRG nr 44/2018

Marzyciel, idealista, satanista
Sobota, 1 września 2018 | Radomir Gelhor

Podobno jak cię widzą, tak cię piszą. I wszystko byłoby dobrze, gdyby były to opinie prawdziwe,
niewyssane z palca, niestworzone w myślach, wolne od uprzedzeń, czyli jednym słowem
obiektywne.
Niestety bardzo mało jest osób nieposługujących się wzorcami w głowie, umiejących patrzeć
umysłem wolnym od uprzedzeń, przyzwyczajeń, wiary i nabytej wiedzy, bez przesądów
i zabobonów. Większość ludzi tak mocno wierzy we własną nieomylność, że nie dostrzega nic
poza tym, co podpowiada im własny ograniczony programem umysł. Są gotowi walczyć za
wszelką cenę o swoje racje, wykorzystując do tego wszystkie dostępne narzędzia i środki.
Przyświeca im bowiem nieśmiertelna myśl w życiu – mieć zawsze rację, nawet jeśli ta racja
jest wierutnym fałszem.
— Jesteś marzycielem.
Są osoby, które nazywają mnie marzycielem, bo to o czym mówię, wydawać by się mogło,
należy do świata marzeń lub urojeń. A jednak muszę wszystkich w tym miejscu bardzo
rozczarować, gdyż niewiele mam w sobie marzyciela. Mogę mówić o miłości, o lepszym
jutrze, o tym, że życzyłbym sobie, iżby ludzie się wzajemnie szanowali, byli dla siebie dobrzy
i propagowali związki oparte na współpracy i pomocy wzajemnej, choć zdaję sobie sprawę
z tego, że w obecnym systemie monetarnym jest to prawie że nierealne.
Mając tego świadomość, wcale nie marzę o lepszym jutrze, ale przyjmijmy na potrzeby tego
wpisu, że jest to moje marzenie i przyjrzyjmy się marzeniom.
Definicja marzenia wg PWN brzmi:
1. Powstający w wyobraźni ciąg obrazów i myśli odzwierciedlających pragnienia, często
nierealne.
2. Przedmiot pragnień i dążeń.
3. Ciąg myśli i wyobrażeń powstających podczas snu.
4. Potocznie: o czymś doskonałym.
Interesują nas tylko dwa pierwsze punkty. I żeby nie przedłużać, i nie znudzić Was swoimi
wynurzeniami zadamy sobie od razu zasadnicze pytanie:
Kto tak naprawdę z nas nie marzy?
Czy znacie taką osobę, która choćby raz dziennie o czymś sobie miłym nie pomarzyła? Wątpię,
żeby taka osoba się znalazła, choć często sama nie zdaje sobie z tego sprawy.
Marzenia towarzyszą nam na każdym kroku i związane są z naszymi pragnieniami. Mogą
być bardzo małe, jak i bardzo wielkie. Możemy pragnąć, żeby ktoś się do nas uśmiechnął,
albo żeby wielbiły nas tłumy. Dziecko na przykład nierzadko marzy o nowej zabawce, starsze
o telefonie komórkowym czy tablecie; młodzież o skuterze, modnych ubraniach i pieniądzach
na różne przyjemności; chłopcy o zarąbistej lasce, a dziewczęta o megaprzystojnym ciachu.
Dorosły marzy o dobrze płatnej pracy, wypasionej willi, o nowoczesnym sprzęcie i luksusowym
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samochodzie, o podwyżce, awansie lub wygranej w totka. Można również marzyć o pięknych
włosach, zdrowym i wysportowanym ciele, albo o zwykłej czekoladzie. Można chcieć być
bogatym albo sławnym, albo marzyć o władzy, albo pragnąć Boga i duchowego oświecenia.
I tak moglibyśmy tutaj wymieniać i wymieniać w nieskończoność, bo marzeń jest tyle, ilu jest
ludzi na całym globie.
A więc, kto tak naprawdę nie jest marzycielem? Z tego prymitywnego obrachunku myślowego
wynika jasno, iż wszyscy jesteśmy marzycielami, bo wszyscy o czymś marzymy poprzez
pragnienia, marzenia, które w większości się nie spełnią lub spełnią połowicznie, nie dając
nam nigdy pełnej satysfakcji.
Czy w takim razie nazywanie mnie marzycielem ma w ogóle sens, skoro dotyczy to wszystkich
ludzi na całej Ziemi? Co za różnica, jakie mamy marzenia? Czym różni się Twoje marzenie
posiadania luksusowego samochodu od mojego – lepszego jutra dla całej ludzkości?
Poza tym, że moje dotyczy ogółu społeczeństwa, Twoje skoncentrowane jest na zaspokojeniu
prywatnej żądzy posiadania, lecz zarówno jedno, jak i drugie są tym samym. Wg definicji
jesteśmy marzycielami. Różnią nas tylko obiekty naszych marzeń.
— Jesteś idealistą.
Co mówi słownik PWN w pierwszym, interesującym nas punkcie:
1. Hołdowanie wzniosłym, lecz nierealnym ideałom.
Przede wszystkim należałoby się zastanowić, dogłębnie przeanalizować moje wypowiedzi, czy
to, co mówię i piszę, jest wyłącznie ideą? Nigdy nie głosiłem żadnych idei, żadnych -izmów,
gdyż nie wierzę w takie rzeczy. Idee nie są działaniem, to twory w głowie lub na papierze,
myślowe obiekty, puste słowa, o które filozofowie niepotrzebnie kruszą kopie.
Ja mówię o czynie. O potrzebie zmiany systemu i człowieka na lepsze, o Miłości i dobru. Bycie
dobrym nie jest ideą, albowiem jest działaniem, jeśli czyni się dobro. Propagowanie Miłości
nie jest ideą, jest działaniem słowem i czynami. Gdzie tu miejsce na idee? Co trudnego jest
w byciu dobrym dla siebie i ludzi? Gdzie w tym jest coś nierealnego, gdzie w tym jest jakaś
idea? Bo jeśli uważacie, że nierealne jest w życiu czynienie dobra, że niemożliwe jest żyć bez
kłamstwa, żyć we wzajemnym poszanowaniu i w miłości, bez wyniszczającej się konkurencji,
bez wojen i gwałtów, bez nienawiści, to jakimi tak naprawdę jesteście ludźmi i jaki świat sobie
zbudowaliście?
Nigdy nie powiedziałem i nie napisałem o czymś, co byłoby nierealne. Nigdy też nie stworzyłem
idei. Wszystko, o czym się wyrażam za pomocą mowy lub pisma działa w naszym świecie
i otacza nas na co dzień. A że mało tego widać? Czyja to wina? Czy nie jest to wina nas
samych? Dlaczego upadliśmy jako społeczeństwo i oddalamy się od siebie jako istoty ludzkie?
Kto za tym wszystkim stoi jak nie my sami? Bo czy nie my tworzymy cywilizację i czy nie
jest ona odbiciem nas samych?
— Jesteś satanistą.
W zasadzie nie powinienem odpowiadać na tego typu stwierdzenia, bo świadczy to o ubóstwie
umysłowym osób, które tego oskarżenia przeciwko mnie używają. Oznacza to również, że
nigdy nie przeczytały niczego, co napisałem, nigdy nie zapoznały się z książką Yormūn –
Wyklęty Anioł, bo gdyby to zrobiły, nie plotłyby takich głupot.
Niektórych internautów na pewno zastanowi, skąd się wzięło to oskarżenie. Otóż jak się
okazuje, winny za to jest tytuł książki, w którym użyłem słowa „Wyklęty”, a który dla pewnej
grupy ludzi jest niepodważalnym dowodem na to, że autor jest satanistą, a książka tworem
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satanistycznym. Osoby te utożsamiają ze sobą dwa niepodobne do siebie słowa: „wyklęty”
i „upadły” z diabłem.
Przyjrzyjmy się definicji słowa „wykląć” w słowniku PWN, skoro sami nie raczyli tego zrobić:
1. Wyrzec się kogoś, przeklinając.
2. Wyłączyć kogoś ze społeczności wyznawców jakiegoś Kościoła.
Dla nas istotniejszy jest punkt 2, gdyż to właśnie katolicy mają mi za złe (czego nie wiedziałem
do niedawna), że użyłem słowa „wyklęty” w tytule. Niektórzy są nawet zgorszeni. Powołują
się na to, że skoro Wyklęty Anioł to musi być diabłem. Tymczasem diabeł jest Upadłym
Aniołem. Ale cóż to za persona ten diabeł?
PWN pisze:
1. Zły duch kuszący ludzi do grzechu, wyobrażony jako istota z rogami, ogonem i kopytami.
Natomiast Upadły Anioł wg tego samego słownika to:
Anioł zbuntowany przeciw Bogu.
A więc diabeł – Upadły Anioł, jest kimś, kto zbuntował się Bogu i kusi ludzi do grzechu.
Jest to więc z natury zły osobnik. Nijak ma się ta postać do Wyklętego Anioła – Yormūna
– głównego bohatera książki, który wręcz namawia ludzi do miłości. Robi to poprzez Annę,
dając jej wskazówki, ukazując jej Rzeczywistość. Swoją drogą, są też w książce prawdziwe
Upadłe Anioły i one już nie są dobre.
Wyklęty to ktoś taki, na którego nałożono klątwę, ale można ją w każdej chwili cofnąć.
Kościół wielokrotnie nakładał takie klątwy na różne osoby, a później ściągał i przywracał
objętym klątwą pełne prawa. Jeśli dobrze pamiętam nasz król, Bolesław Chrobry, trzykrotnie
objęty był klątwą i trzykrotnie ściągano ją z niego. I z tego, co mi wiadomo, nie był diabłem.
Przynajmniej historia o tym nie wspomina.
Upadły Anioł to taki, który się zbuntował przeciwko Bogu, został przez Niego pokonany
i strącony w otchłań, do piekła. Stąd nazwa: „upadły”, strącony, zepchnięty z góry na dół, ale
też upadły pod względem moralnym, sprzeciwiający się Bogu, odwracający się od Światła, od
Miłości. Wg niektórych religii cofnięcie tego stanu rzeczy, czyli przywrócenie Upadłego Anioła
do dawnej postaci, nie jest już możliwe. To bilet w jedną stronę. To ostateczny los wszystkich
Upadłych Aniołów.
A zatem:
Upadły Anioł to anioł (diabeł), którego los jest przesądzony i niezmienny.
Wyklęty Anioł to anioł, na którego nałożono klątwę, a którą w każdej chwili można cofnąć.
Dlaczego więc podobno wierzące w Boga osoby, niby to znające swoją religię nie potrafią
wychwycić znaczącej różnicy pomiędzy tymi dwoma słowami? Odpowiedź jest tylko jedna – są
zbyt leniwi, żeby sami dociekać, sprawdzać, czytać, dowiadywać się. Są wygodniccy i ułomni
psychicznie. Dlaczego tak uważam? Bo kiedy proponuję tym ludziom przeczytać choćby mały
fragment mojej książki, żeby przekonali się sami, iż nie mają racji, otrzymuję odpowiedź, że
mają lepsze rzeczy do robienia niż czytanie satanistycznych tekstów (sic).
Dziwny ze mnie satanista. . . Satanista propagujący Miłość, namawiający do czynienia dobra?
Jeśli w obecnych czasach tym są sataniści to w porządku, niech im będzie. Jestem satanistą.
I tak wszystko mi jedno, jak mnie ludzie nazywają, albowiem to tylko słowo, a słowo nie jest
rzeczą.
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Swoją drogą, słowa „wyklęty, upadły anioł, diabeł” to tylko słowa. Mówiąc „diabeł”, nie
ożywimy nagle diabła, choćbyśmy spędzili na tę czynność całe życie. Tak jak nie najemy się
słowem „chleb” i opisem tego chleba.
Widać, że mamy tu do czynienia z fanatyzmem religijnym i strachem przed diabłem, wiecznym
potępieniem i piekłem, ale strach nie jest Miłością, a więc jest daleki prawdzie i Bogu.
— Nie pouczaj (nie nauczaj, nie ucz, nie radź).
Nigdy tego nie robiłem. Moje wpisy, moje słowa są tylko wolnymi przemyśleniami (moim
postrzeganiem Rzeczywistości), które mają wzbudzić w czytelniku ciekawość, a to, co z nimi
później zrobi, to już wyłącznie jego sprawa. Niczego nie narzucam, do niczego nie zmuszam,
nikomu nie każę w nie wierzyć, a nawet często przestrzegam przed wierzeniem mi na słowo.
Chciałbym bowiem, żeby każdy sam tego doświadczył, sam to sobie przemyślał i na sobie
sprawdził, bo tylko w ten sposób można się rozwijać i coś osiągnąć. Nawet jeśli tylko jedno
zdanie wypowiedziane przeze mnie będzie miało pozytywny oddźwięk dla czytającego, to będę
uważał to za wielki sukces. Bo czasem jedno zdanie potrafi przewrócić do góry nogami ludzkie
życie i zmienić cierpienie w radość.
Nie napisałem też nigdzie, że jestem nieomylny, że mam absolutną rację, że jestem Alfą
i Omegą. To byłaby głupota i porównywaniem się do Boga, do Niepojętego, do Niemierzalnego,
do Najwyższego Bytu, do Konstruktora Wszechświatów, do Prawdy, do Rzeczywistości czy
do Twórcy Twórców lub jakkolwiek to coś (tego kogoś) sobie nazwiemy.
☼ Podsumowanie

Po co o tym wszystkim piszę? Nie dlatego, żeby się bronić, bo uważam, że bronią się tylko
winni. Nie dlatego, że mnie to w jakiś sposób dotknęło, bo jest mi to obojętne. Zrobiłem to
wyłącznie dla zademonstrowania, jak łatwo wyciągamy o kimś wnioski, nie znając tego kogoś,
jak łatwo oceniamy poprzez pryzmat własnych przekonań, jak próbujemy być mądrzejsi, niż
w rzeczywistości jesteśmy.
☼ Postscriptum

Na koniec jeszcze jeden mały przykład wzięty z mojego życia. Dowód na to, jak łatwo oceniamy
i wyciągamy zbyt pochopne wnioski. Jak tworzymy sobie nieprawdziwą rzeczywistość i tkwimy
w niej przez długie, długie lata.
***
Było to dawno temu. Chodziliśmy do szkoły podstawowej. Mojemu koledze (późniejszemu
przyjacielowi) ktoś zrobił głupi kawał i namalował farbą na dachu: „Szatan mój pan”. Kolega
mnie obwinił za to, uważając mnie za satanistę, co było wierutną bzdurą, bo nigdy satanistą
nie byłem. Wręcz przeciwnie jako nastolatek interesowałem się religiami, czytałem biblię,
chodziłem do kościoła, byłem pod wrażeniem czynów Chrystusa (i wcale nie chodziło o cuda,
jakich dokonywał). Satanizm był dla mnie zjawiskiem obłędu i upadkiem człowieczeństwa,
staczaniem się na dno istoty ludzkiej, pogrążaniem się w ciemności i oznaką ubóstwa duchowego.
Przez ponad dwadzieścia lat żyłem nieświadomy tego wypadku, bo kolega przez te wszystkie
lata milczał. Dopiero jakiś czas temu, spędzając urlop w rodzinnym miasteczku i będąc już
po piwku, może kilku piwkach, niechcący powiedział mi o tym. Byłem kompletnie zaskoczony.
Nie mogłem uwierzyć, że przez tyle czasu nosił w sobie gorycz do mnie, że obwiniał mnie za
coś, czego nie tylko nie zrobiłem, ale nigdy nikomu nie potrafiłbym zrobić. Dwadzieścia ponad
lat żył w przekonaniu, że byłem satanistą i że namalowałem na jego dachu głupi napis.
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Dlaczego przebywając ze mną na co dzień, nie poruszył nigdy tego tematu? Dlaczego nie
spytał u źródła? Dlaczego nosił głęboko w sercu uraz? Czemu nie zaufał mi i nie otworzył się
przede mną, skoro byliśmy przyjaciółmi?
***
Dlaczego ze sobą nie rozmawiamy? Dlaczego nie mówimy sobie prosto w oczy tego, co nas
boli? Czemu nie mówimy sobie prawdy, tylko oszukujemy się nawzajem, udajemy, że nic się
nie stało i zakładamy sztuczne maski. Jak zatem mają się porozumieć istoty ludzkie, skoro nie
potrafią szczerze ze sobą rozmawiać? Jak osoba bezpodstawnie oskarżona o dokonanie jakiejś
„zbrodni” ma się obronić, jeśli nie ma o tym zielonego pojęcia, bo przecież niczego złego nie
zrobiła? Dlaczego oskarżyciel nie domaga się wyjaśnień u domniemanego sprawcy rażącego
czynu, tylko nosi w sercu uraz, a czasem nienawiść, złośliwość lub chęć zemsty?
Dlaczego nie powiesz mi, że Cię obraziłem lub zrobiłem Ci jakąkolwiek krzywdę? Może
wcale nie masz racji? Może patrzysz na mnie przez zniekształcające obraz okulary? A może
dopowiedziałeś sobie nieznane Ci fragmenty albo ktoś inny wprowadził Cię w błąd, poprzez
kłamstwa i krążące plotki? Dlaczego po prostu nie spotkasz się ze mną w cztery oczy i wprost
nie zapytasz:
— Czy to prawda, że. . . ?
Tworzymy sobie niestety iluzoryczne obrazy, nierzeczywisty świat i złudny pogląd na ludzi,
kiedy zaczynamy sobie tłumaczyć wszystko na swój pokrętny sposób. Kiedy nie szukamy
prawdy u źródeł, kiedy boimy się zgłębić temat lub po prostu jesteśmy na to zbyt leniwi.
Zafałszowujemy prawdę, a później nierzadko mamy pretensje do całego świata, że nie jest ona
taka, jaką chcielibyśmy widzieć.
Tymczasem prawda jest tylko jedna. Wszelkie jej wersje to nieprawdy.
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ZWzBRG nr 45/2018

Skok na dary natury
Wtorek, 11 września 2018 | Radomir Gelhor

Dziś zrobiłem skok do lasu i zrabowałem Matce Naturze trochę ziół i owoców. Między innymi
owoce głogu, dzikiej róży, dziko rosnących jabłek, pokrzywy i skrzypu, pewnego pasożytniczego
grzybka i sporawej wielkości krzemienia.

Na zdjęciu część zrabowanego mienia. . .

Wyszedłem z domu z pustym plecakiem, wróciłem z pełnym, a i tak nie udało mi się zerwać
wszystkiego, co sobie zaplanowałem. Nie liczyłem jednak, że będę zrywał jabłka, ale skoro
trafiła się taka okazja, nie mogłem sobie odmówić.
☼ Dzikie jabłka

To jabłka, które sobie rosną dziko, którymi nikt się nie zajmuje i które mają tę przewagę nad
uprawianymi, że są wolne od zanieczyszczeń chemicznych. Przynajmniej od oprysków, bo od
tego, co sypią nam z nieba, nie uchroni się żadna roślina.
Jabłka dzikie na pewno nie są ideałem piękności. Nie rosną też wg żadnej miarki i na jednym
drzewie, a nawet jednej gałęzi znajdujemy zarówno wielkie, jak i malutkie owoce. Za to zaletą
ich jest niepowtarzalny smak, soczystość, żywa woda jako składnik i odżywcze dodatki, które
przypadkowo trafiają do owoców.
Dlaczego przypadkowo? Bo w przeciwieństwie do sadów, gleba wokół dziko rosnących drzew
wciąż się zmienia. Sprawcą tego są umierające rośliny, którymi żywi się drzewo. Grzyby żyjące
w symbiozie, rosnące wokół drzewa lub pasożytujące na korze, lub owocach, również mają
swój udział w tworzeniu niepowtarzalnej mieszanki odżywczych składników.
To dlatego jabłka z tej samej dziko rosnącej jabłoni mogą się znacznie od siebie różnić wielkością
i smakiem, pomimo tego, że będą się rozwijać na tej samej gałęzi, w bliskim sąsiedztwie.
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To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie odtworzyć na sztucznej plantacji, a nawet coś, co
z perspektywy sadownika jest wielce niewskazane.
☼ Robaki w jabłku?

To dobry znak dla nas, że jabłko jest czyste. Pozbawione chemicznych substancji. To powinno
nas ucieszyć, albowiem w tym momencie ten biały robaczek przewyższa nas mądrością i nie
przypadkowo wybrał ten, a nie inny owoc. Nie wyrzucajmy zatem takich jabłek, tylko wyprośmy
grzecznie jego mieszkańca, odkrójmy, co było jego własnością, i cieszmy się zdrowym smakiem.
☼ Mycie jabłek

Kiedy przyniesiecie dzikie jabłka do domu, pierwsze co zróbcie, to wrzućcie je do miski
wypełnionej wodą i niech sobie trochę popływają. Nie miało to dawniej większego znaczenia,
jednak teraz, kiedy zatruwani jesteśmy z nieba toksynami, na pewno przysłuży się to naszemu
zdrowiu. Zanim wyciągniecie je z wody, starannie je wyszorujcie rękoma lub gąbką, do
momentu, kiedy przestaną być śliskie. Mają być szorstkie, dawać wyraźny opór dłoniom.
☼ Przechowywanie

Jeśli chcecie, żeby jabłka bardzo długo poleżały, nie psując się, należy je przechowywać
pojedynczo. A więc nie powinny się ze sobą stykać.
☼ Dzika róża

Krzew dzikiej róży ma mocno wygięte kolce, które są bardzo czepliwe i potrafią boleśnie
okaleczyć palce lub ciało. Jak zrywać, żeby się nie pokłóć i pokaleczyć?
Zamiast ciągnąć, chwytamy za owoc i przekręcamy. Tak jakbyśmy wykręcali lub wkręcali
palcami żarówkę.
***
O głogu powiedziano już prawdopodobnie wszystko, toteż nie będę się powtarzał. O pokrzywie i skrzypie również. O grzybku nie będę wspominał dla Waszego bezpieczeństwa,
a o krzemieniach osoby dbające o zdrowie na pewno wszystko wiedzą.
Jutro ponownie wybieram się do lasu po kolejne dary natury. Zachęcam Was do tego samego.
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ZWzBRG nr 46/2018

Niezrozumiałe zwroty i słowa
Czwartek, 20 września 2018 | Radomir Gelhor

Pytanie: Po co używać słów i zwrotów, których nikt nie rozumie?
Odpowiedź: Kiedy w 2013 roku upubliczniłem pierwszą wersję Wyklętego Anioła jednym
z zarzutów, jakie usłyszałem pod adresem książki, było dosłownie: „średniowiecze bez średniowiecza”. I rzeczywiście przyznać muszę, iż był to zarzut prawdziwy, pomimo że od samego
początku miała to być książka fantastyczna, a nie historyczna. Postanowiłem się przyjrzeć
temu bliżej i doszedłem do wniosku, że warto byłoby coś z tym zrobić. Tak zrodził się pomysł
na poprawkę, to sprawiło, że z dnia na dzień począłem zgłębiać historię i język staropolski, to
było przyczynkiem do wydania drugiej wersji, poprawionej i rozszerzonej.
Niestety, im bardziej się zagłębiałem w niuanse języka staropolskiego, tym więcej napotykałem
trudności z zaadaptowaniem go we współczesnej mowie. Niektóre zdania, dialogi stawały
się mało czytelne. Spowodowane jest to tym, że olbrzymia liczba słów nie jest już w użyciu,
lub część z nich zatraciła dawne znacznie. Dotyczy to także zwrotów, ale i szyku wyrazów
w zdaniu.
Aby poradzić sobie z tym problemem, postawiłem na język hybrydowy, zdając sobie sprawę,
że nie wszystkim może przypaść on do gustu, ale wydało mi się to najlepszym rozwiązaniem.
Dziwnie bowiem wyglądałoby, gdybym napisał książkę językiem współczesnym, wtrącając
w kilku miejscach słówka lub zwroty staropolskie. Takie wtręty, sprawdziłem to doświadczalnie,
wręcz raziły.
Dlaczego w ogóle używać słów i zwrotów niezrozumiałych lub mało zrozumiałych? W tym
konkretnym przypadku chodziło mi o nadanie opowiadaniu pewnego klimatu odległych czasów
i stylu dawniejszych pisarzy. Z drugiej strony uważam, że powinniśmy często wracać do historii
naszego języka i czerpać z niego jak najwięcej, gdyż zawiera on wiele ciekawych słów i zwrotów,
które nie wiedzieć czemu poszły w zapomnienie. Niektóre z nich mogą brzmieć dziś dziwacznie,
ale moim zdaniem oddają dokładniej istotę rzeczy niż ich współczesne odpowiedniki.
Np:
Ocznik, od polskiego słowa „oko”, czyli okulista; pożyczka z francuskiego „okuliste”.
Oczki, oczniki, ocznice, wzroczniki, od oczu i wzroku, czyli okulary; pożyczka ze średn.
łacińskiego „okularium” – oznaczający otwór na oko w przyłbicy skórzanej.
Zębiarz (zębnik), od polskiego słowa „ząb”, czyli dentysta; pożyczka z francuskiego „dentiste”.
Lubimy posługiwać się obcymi językami, zapożyczamy zbędne słowa z tychże języków i coraz częściej zamiast przecinków i kropek używamy wulgaryzmów, co nie tylko jest rażące,
ale wręcz powiedziałbym prymitywne i świadczy o ubóstwie językowym danego człowieka.
Podczas gdy przyjmowanie obcych, zbędnych słówek do rodzimego języka jest zwykłym jego
zachwaszczaniem, sięganie po słowa uznawane dziś za przestarzałe może być doskonałym
sposobem na jego odbudowę i wrócenie do korzeni. Niestety podobno język polski (i niemiecki)
to najbardziej zachwaszczony język na świecie, dlatego powinniśmy zadbać o jego czystość
oraz szukać własnych słów i określeń, zamiast bezkrytycznie zapożyczać obce słownictwo
i terminy.
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ZWzBRG nr 47/2018

Rok w sieci
Poniedziałek, 29 Października 2018 | Radomir Gelhor &Yoshiko

Minął rok, odkąd założyłem bloga i upubliczniłem drugie wydanie Yormūna – Wyklętego
Anioła. Rok jawnych przemyśleń, spostrzeżeń i nowego doświadczenia, które otworzyło mi
oczy na nieznane wcześniej sprawy. Nadszedł więc czas na małe podsumowanie tego roku
i podzielenie się z Wami kilkoma uwagami. Bez Waszej bowiem aktywności, którą opieram na
podstawie statystyki strony, prowadzenie tego bloga nie miałoby po prostu sensu. A jednak. . .

A jednak jestem mile zaskoczony, że pomimo niemalże zerowej z mojej strony aktywności
reklamowej, ktoś tutaj zagląda, czyta nasze wpisy, pobiera pliki, interesuje się poruszanymi
przez nas tematami. Jest to bardzo przyjemne uczucie, albowiem oznacza, że nie piszemy
wyłącznie dla siebie, że są internauci, których ciekawi nasz punkt widzenia, niezależnie od
tego, czy się z nami zgadzają, czy też mają na ten temat własny pogląd.
Postaramy się zatem kontynuować i w miarę możliwości dodawać nowe wpisy, być może nawet
poszerzyć je tematycznie. To czy tak się stanie, zależeć będzie od czasu, którego niestety nam
nie zbywa, ale także od Waszej dalszej aktywności. Tymczasem zauważam wzmożoną ilość
odwiedzin na stronie, książka „Yormūn – Wyklęty Anioł” pobierana jest niemalże codziennie,
Zbiór zaś wpisów z bloga Radomira Gelhora w postaci PDF-a, zaczyna się cieszyć coraz
większą popularnością.
Jeśli dodamy do powyższego, iż nasze wpisy, a przynajmniej niektóre znajdujące się tam słowa
pomogły już kilku osobom, to nie pozostaje nam nic innego jak tylko sobie pogratulować. Cóż
bowiem piękniejszego mogłoby nas spotkać niż radość tychże osób? Cieszymy się wraz z nimi,
wspieramy sercem i łączymy duchem.

Radomir Gelhor & Yoshiko
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

146

www.rdmg.eu

ZWzBRG nr 48/2018

Człowiek przyjacielem człowieka?
Środa, 31 października 2018 | Radomir Gelhor

Bardzo często, kiedy zadaje się ludziom pytanie: „Kto jest według ciebie największym przyjacielem człowieka”, otrzymujemy prawie że natychmiastową odpowiedź – pies. Opinia ta
nie wzięła się znikąd. Jak powszechnie wiadomo, pies jest najbardziej oddanym człowiekowi
stworzeniem, potrafi bezinteresownie kochać swego pana, jest przywiązany do niego na zabój
i w przeciwieństwie do człowieka nie zdradza z chciwości, żądzy władzy, czy chwilowego
kaprysu.

A jednak to smutne, że to właśnie pies jest symbolem przyjaźni, a nie drugi człowiek,
przedstawiciel tego samego gatunku. Ciekawe czy pies zapytany, kto jest dla niego największym
przyjacielem, odrzekłby bez wahania, że jest nim człowiek. Wątpię, aby taka odpowiedź
mogłaby paść kiedykolwiek z ust, a raczej z pyska tego jakby nie patrzeć przyjacielskiego nam
zwierzęcia.
Wobec tego samoistnie narzuca się pytanie – dlaczego człowiek nie jest przyjacielem człowieka? Czemu niejednokrotnie nazywamy naszych znajomych przyjaciółmi, a jednocześnie
przyznajemy, że to pies jest największym przyjacielem ludzi?
Poza tym, czy człowiek może być prawdziwym przyjacielem człowieka, jeśli kieruje się prywatnymi pobudkami, własnym ego, dba wyłącznie o siebie i o tych, z których może czerpać profity?
Czy człowiek posługujący się kłamstwem dla zdobycia czyjegoś zaufania, który prowadzi za
plecami „swoich przyjaciół” ohydne intrygi, może być przyjacielem kogokolwiek z ludzi?
Jest takie mądre powiedzenie:
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie
I rzeczywiście, dopiero wówczas, gdy dopada nas jakaś tragedia, kiedy życie zaczyna smakować
jak piołun, możemy się przekonać jak niewielu mamy prawdziwych wokół siebie przyjaciół.
Dobrze jest, jeśli zostanie nam chociaż jeden, ale nierzadko pozostajemy sami na polu walki,
pomimo tego, że wcześniej otaczały nas tłumy wielbiących nas ludzi zarzekających się, iż są
naszymi przyjaciółmi.
Dlaczego otaczają nas tak marni przyjaciele i dlaczego sami jesteśmy tak lichymi przyjaciółmi?
Czy może dlatego, że tak mało w nas uczciwości? Czy nie dlatego, że potrzebujemy przyjaciół
wyłącznie wtedy, kiedy czegoś od nich oczekujemy? Dobrego słowa, pocieszenia, korzyści
materialnych, przyjemności fizycznej lub psychicznej, albo po prostu jesteśmy z nimi ze strachu
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przed samotnością. Dlaczego zawiązując nową przyjaźń, wypatrujemy w tym dobrego interesu,
a gdy go nie znajdziemy, odrzucamy tę znajomość?
Jak powinien zachować się prawdziwy przyjaciel względem swojego przyjaciela, kiedy zostanie
o coś zapytany? Czy powinien być bezwzględnie z nim uczciwy, nawet jeśli prawda, którą
wypowie, będzie bolesna? A może dobry przyjaciel to taki, który umie nas rozbawić, prawić
nam komplementy lub mówić tylko to, co sami chcielibyśmy usłyszeć?
Jest multum ludzi, którzy sparzyli się na przyjaźni. Ogrom skrzywdzonych istot ludzkich,
które wierząc w przyjaźń drugiego człowieka, oddały swe serce i dusze, a dostały w podzięce
po karku z pięści. Przyjaźń między ludźmi? Czy to jest w ogóle możliwe?
Zapewne jest to możliwe, ale są to wyjątki, których w zrobotyzowanym społeczeństwie,
zagonionym za władzą i majątkiem jest jak na lekarstwo, i tylko szczęśliwcy mogą się pochwalić,
że mają prawdziwego przyjaciela, gotowego dzielić z nimi radość i niedolę życia.
Im jesteśmy wyżej, im większą mamy władzę, im większe posiadamy dobra, tym więcej mamy
znajomych i tym więcej wokół nas fałszywych przyjaciół.
Po cóż nam jednak fałszywi przyjaciele? Czy nie potrzebujemy ich wyłącznie na pokaz? Czy
nie chcemy oznajmić w ten sposób światu: „Patrzcie, jaki ze mnie super gość! Mam 100, 1000,
5000 przyjaciół!”. Czy nie dlatego tak wielu z nas uwielbia portale społecznościowe? Czy nie
z tego właśnie powodu istnieje handel znajomymi na tychże portalach? Kto z tej wielkiej cyfry
jest prawdziwym przyjacielem czy chociażby dobrym znajomym? Przyjacielem z krwi i kości,
a nie tworem z wirtualnej rzeczywistości? I który z nich rzeczywiście przyjdzie nam z pomocą,
kiedy spotka nas tragedia i nasze życie się skomplikuje?
Nieuczciwość to ludzka, brzydka przywara, której nie mają zwierzęta. Czy może zatem dziwić
fakt, że zapytani, „kto jest najlepszym przyjacielem człowieka”, odpowiadamy – pies? Mając
tego świadomość, mimowolnie dajemy uczciwą odpowiedź, nie zdając sobie sprawy z tego, jak
w niekorzystnym świetle stawia całą ludzkość to prawdziwe, acz przykre stwierdzenie.
A Ty, jakim jesteś przyjacielem dla swojego przyjaciela?
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ZWzBRG nr 49/2018

Pesymista
Czwartek, 1 listopada 2018 | Radomir Gelhor

Bycie poważnym w jakiejś konkretnej sytuacji nie oznacza bycie pesymistą lub osobą negatywnie nastawioną do życia. Poważność i negatywność nie są ze sobą tożsame. Niestety,
kiedy poruszam w rozmowie skomplikowany temat wymagający powagi i skupienia, zdarza
się, że niektóre osoby odbierają to jako brak pozytywnego myślenia z mojej strony, negatywne
nastawienie do zaistniałego problemu lub głoszenie mrocznych wizji. Spróbuję odnieść się do
tych zarzutów w kilku słowach.
Załóżmy, że nasz dom (świat) staje nagle w płomieniach, inaczej mówiąc, źle się dzieje
na świecie. Widzę ten cały chaos, cierpienie, zakłamanie, obojętność ludzką i tak dalej,
stwierdzam ten fakt i poruszam ten temat w rozmowie. Ale czy widok umierających ludzi
z głodu, wyzysk i skrajna nędza, bestialstwo ludzkie w stosunku do bezbronnych zwierząt
lub obrazy okaleczonych przez sektę szczepionkarską dzieci mogą być traktowane ot tak sobie
lekko? A może powinienem przymknąć na to oko i udawać, że tego nie widzę, albo biernie
się temu przyglądać i rozpowiadać na prawo i lewo: „To nic takiego, nasz dom płonie i wali
się na łeb na szyję, grozi nam globalna katastrofa, ale wszystko będzie dobrze. Poczekajmy,
zobaczymy, może samo się jakoś ułoży”.
Czy postawą zlęknionej owcy można cokolwiek zmienić na lepsze? Czy można zatrzymać
szerzące się na świecie zło i destrukcję, zachowując się jak bezwolne zwierzę?
Być szczerze zainteresowanym danym problemem, oznacza być w tej sprawie poważnym.
Powaga nie oznacza jednak bycie ponurym i siedzenie z poważną miną, nie jest emanacją
negatywnych emocji czy pesymistycznego nastawienia. Wręcz przeciwnie, podjęcie trudnego
tematu świadczy o tym, iż jesteśmy emocjonalnie dojrzali, chcemy coś z tym zrobić, interesuje
nas rozwiązanie tej kwestii, a więc już w samej postawie mamy do czynienia z działaniem
i pozytywnie emanującą energią. Działaniem poprzez myśli, poprzez słowa.
Bycie biernym nie jest działaniem. Nie oznacza też, że problem nie istnieje lub sam nagle zniknie.
Większość ludzi nie chce słyszeć o złożonych sprawach, które nie dotykają ich bezpośrednio,
gdyż nie są prawdziwie poważni, a poza tym sprawia im to przykrość, przygnębia, czują się
zagrożeni, odkładają problem na później albo oszukują się, że jakoś to będzie. Zajmują ich
tylko małe, błahe problemy i powierzchowne sprawy, ale taka postawa jakkolwiek wydawałaby
się bezpieczna, jest ucieczką i chowaniem głowy w piasek. Wynika to przede wszystkim
z nieświadomości tychże osób, że światowe problemy dotyczą nas wszystkich, gdyż człowiek jest
światem, a świat jest nim, oraz z panicznego strachu przed wzięciem na siebie odpowiedzialności
za wypowiadane słowa i podejmowane decyzje.
Wyobraź sobie, że Twój dom płonie, a Ty siedzisz sobie wygodnie w jednym z pokojów,
do którego jeszcze nie doszedł ogień. Nie oznacza to bynajmniej, że możesz czuć się tam
bezpiecznie. Nie możesz też być pewny, że znajdzie się jakaś dobrotliwa dusza, która Cię
wyręczy i wezwie za Ciebie straż pożarną. Czy twoja bierność, nie będzie początkiem Twojego
końca?
Dla przykładu przyjmijmy taką ekstremalną historię. U naszych zachodnich sąsiadów, Niemców,
Unia Europejska wprowadza eksperymentalnie eugenikę, a co za tym idzie przymusową
eutanazję wszystkich nienadających się do pracy niemieckich obywateli włącznie z emerytami,
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bo po co starców utrzymywać. Możesz sobie myśleć, że Ciebie to nie dotyczy i biernie się
temu przyglądać. A jednak jaką masz pewność, że jutro, pojutrze, za rok, czy pięć lat nie
wprowadzą tego w Polsce, i nie staniesz się ofiarą przeznaczoną do utylizacji? Ile wobec tego
tak naprawdę zyskasz, zachowując dotychczasowe milczenie i ciche przyzwolenie na zbrodniczą
działalność Unii Europejskiej?
To oczywiście wymyślony przykład, ale wcale nie niemożliwy, biorąc pod uwagę zapędy tej
organizacji. A poza tym to całkiem niezły przykład, żeby Wam ukazać, że to, co się dzieje na
świecie, nie jest wyłącznie sprawą tamtych państw lub kontynentów, lecz dotyczy wszystkich
ludzi na całym globie.
A zatem samo mówienie, czy pisanie o trudnych, nieprzyjemnych sprawach, przedstawianie
pesymistycznych wizji, nie oznacza wcale, iż jest się pesymistycznie nastawionym do wynikłego
problemu i emanuje się negatywną energią. Wizje pesymistyczne (patrz przykład powyżej),
pomimo że są bolesne, są w wielu przypadkach niezbędne, aby zobrazować problem, zadziałać na
naszą wyobraźnię, zainteresować nasze ego i pobudzić energię do działania, a więc zaangażować
nas emocjonalnie w rozważany przedmiot sprawy.
Kiedy zbliża się bitwa, mądry generał, prawdziwy strateg rozważa wszelkie możliwości zarówno
te optymistyczne dla swojej armii, jak i pesymistyczne. Zawsze szuka najlepszego rozwiązania,
ale w zanadrzu trzyma kilka innych opcji, które wdroży, kiedy zajdzie taka potrzeba. Nie
ucieka od najgorszych scenariuszy zbliżającej się potyczki, wręcz przeciwnie – na nich opiera
całą strategię walki.
Odpieranie argumentów opartych na dowodach stwierdzeniem, że coś się nie wydarzy lub
tego nie będzie na podstawie wyłącznie własnej intuicji, lub bez zbadania dogłębnie istoty
problemu, ma się nijak do rzeczywistości i nie może prowadzić do prawdziwych wniosków.
Oczywiście można się schować za parawanem pocieszających słów, robić sobie próżne nadzieje
i tkwić w bezruchu, można zachowywać się jak gąbka morska albo milczeć jak owca czekająca
na swoją kolej do rzeźni, lecz problem pozostawiony samemu sobie, sam się nie rozwiąże. Do
tego wymagane jest działanie i pozytywne nastawienie, z widokiem najgorszej pesymistycznej
wizji, jaką będziemy mogli sobie w danej chwili wyobrazić. Nie po to, żeby się zdołować,
załamać i zrezygnować z walki, ale żeby przewidzieć z góry wszelkie możliwe implikacje
naszego działania.
Na koniec powtórzę, to co napisałem na wstępie: Bycie poważnym w sytuacji wymagającej od
nas tej powagi nie jest tożsame z byciem pesymistą. Nie należy tego mylić, kiedy słuchamy
czyjejś wypowiedzi. Mogę przedstawić najbardziej pesymistyczną wizję świata, a jednocześnie
być urodzonym optymistą, działać poprzez myśli i emanować pozytywną energię, służącą
mi do tego, iżby rozwiązać skomplikowane sprawy. Opiniowanie więc mówcy na podstawie
li tylko słów, które wypowiada, szczególnie wtedy, kiedy się nie zna w pełni jego poglądów
i nie rozumie, co tak naprawdę ma na myśli, jest stronnicze i bierze się z ograniczeń umysłu
słuchacza i fałszywej interpretacji napływających doń informacji.
Pozostaje jeszcze jedna ważka kwestia.
Wymiana poglądów pomiędzy rozmówcami (tzw. burza mózgów) opatrzona pytaniami i odpowiedziami, jest najlepszą formą dociekań i rozwiązywania skomplikowanych problemów. Jeśli
jednak rozmówcy mówią jednym głosem, mają ten sam pogląd na daną kwestię, taka dyskusja
do niczego nie prowadzi. Przypomina to co najwyżej towarzyską pogawędkę przy kawie i dla
mnie jest najzwyklejszą stratą czasu.
Z tej to przyczyny bardzo często staję w opozycji do mojego interlokutora i pomimo tych
samych co on poglądów, przeciwstawiam się jego (własnym) poglądom, żeby dokładnie poznać
jego punkt widzenia, dowiedzieć się czegoś nowego, coś, co dałoby mi powód do myślenia lub
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kolejnego odkrycia. Niestety bywa, i tak, że moi rozmówcy negatywnie to odbierają i wycofują
się z rozmowy, z przeświadczeniem, że zmieniłem zdanie.
Rozmowa to nie tylko mówienie, to również słuchanie. Słuchanie jednak jest o wiele trudniejsze,
gdyż wymaga naszej pełnej aktywności, ale dopiero słuchanie z otwartym umysłem, z umysłem
wolnym od uprzedzeń, jest prawdziwą formą komunikacji międzyludzkiej.
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ZWzBRG nr 50/2018

Przywiązanie
Niedziela, 4 listopada 2018 | Radomir Gelhor

Jest takie przysłowie: „Od przybytku głowa nie boli” – inaczej mówiąc – lepiej mieć więcej
niż mniej albo: nie zaszkodzi mieć więcej niż potrzeba. Tymczasem im mamy więcej, im
więcej gromadzimy, im więcej w naszym życiu przedmiotów i ludzi, na których nam zależy, do
których się przywiązaliśmy, tym mocniej się zniewalamy, tym bardziej angażujemy emocjonalnie
i w efekcie uzależniamy od obiektów naszych uczuć, pożądań i przyjemności.
— Jestem wolny! — zaprzeczają ludzie, oburzając się, kiedy nagle słyszą, że są niewolnikami
Systemu i dóbr zgromadzonych przez lata niejednokrotnie ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń.
Ale czy naprawdę mają powód, aby się tak denerwować? Unosić gniewem i przeklinać tych,
którzy chcą otworzyć im oczy. Czym są obiekty, którymi się otaczamy za życia? Czy dają
nam szczęście, przynoszą wolność i radość, a może wywołują niepokój, poczucie braku bezpieczeństwa, strach i cierpienie?
Nauczono nas zbierać, gromadzić, przyjmować do swojego życia wszystko, co wydaje nam się
niezbędne do przetrwania, a jednocześnie przekonuje się nas, że wciąż czegoś nam brakuje
i dlatego nie możemy być szczęśliwi. Potrzebujemy zatem nowego samochodu, lepszego telewizora, ładniejszych mebli, coraz to innych znajomych i przyjaciół albo jakiegoś zwierzaka do
towarzystwa, który wypełni naszą pustkę i samotność. Otoczeni tym wszystkim ciągle czujemy
niedosyt, wciąż jest nam mało, zawsze coś chętnie dołożylibyśmy do naszego nieskończenie
wielkiego zbioru, oby tylko poczuć namiastkę szczęścia, a raczej chwilowego podniecenia.
A jednak wraz z obiektami naszych pożądań rośnie również przywiązanie do nich, to zaś
prowadzi do strachu przed ich utratą. Zaczynamy zabezpieczać te obiekty, stajemy się coraz
bardziej chytrzy, zazdrośni, wszędzie wypatrujemy niebezpieczeństwa ich utraty, i ostatecznie
dajemy się wrzucić w bezlitosne tryby firm ubezpieczeniowych, które tylko czekają, żeby
wyssać z nas pieniądze, dając nam w zamian złudną namiastkę bezpieczeństwa.
Dlaczego w ogóle gromadzimy? Po cóż nam to wszystko skoro wcześniej czy później i tak to
stracimy? Pewnego dnia bowiem przyjdzie do nas Ona, istota nie z tego świata, przedstawiana
na obrazach jako kostucha dzierżąca w rękach kosę, przetnie wiotką nitkę naszego marnego
życia i zabierze nam absolutnie wszystko, co do tej pory zdołaliśmy sobie przywłaszczyć,
wierząc, iż te obiekty należały do nas.
Ale cokolwiek to jest, czy jest to nasz mąż, żona lub dziecko, nasz ukochany zwierzak, lub nasz
ulubiony telefon, w którym zgromadziliśmy pół naszego życia pod postacią cyfrowych danych,
wszystkie te obiekty mają nad nami pełną kontrolę, sprawują w niewidzialny sposób nad nami
władzę, wywołują w nas strach przed utratą, sprawiają, że cierpimy, kiedy nie mamy ich pod
ręką lub nie są nam wystarczająco posłuszne.
Zdobywając nowy przedmiot pożądania, wypełnia nas dodatkowa energia, czujemy przypływ
adrenaliny, wydaje nam się, że właśnie wtedy, kiedy o coś walczymy, naprawdę żyjemy, że
otrzymawszy upragniony obiekt, nasze życie nagle się odmieni i wypełni szczęściem. Ale
gdy tylko go posiądziemy albo raczej to on nas posiądzie, po krótkotrwałej ekstazie radości
i upojenia złudnym szczęściem, pojawia się w naszym życiu strach, żeby tego czegoś nie stracić,
żeby nie zgubić, żeby nikt nam tego nie odebrał lub uszkodził.
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Wraz ze strachem pojawia się cierpienie, które zawsze idzie z nim w parze. Ono nigdy nie ustaje,
dopóki nasz obiekt przywiązania zajmuje w naszym życiu pierwsze miejsce, gdy wyobrażamy
sobie i kiedy nam wmawiają, że bez niego nie moglibyśmy normalnie funkcjonować, nie
zaznalibyśmy szczęścia, nie umielibyśmy się radować.
Tymczasem obiekt przywiązania po krótkotrwałym użytkowaniu może nam się znudzić.
Czasem po tygodniu, czasem po kilku miesiącach lub latach, a w skrajnych przypadkach już
następnego dnia po zdobyciu dociera do nas, że to coś, co miało przynieść nam tak wiele
szczęścia i radości, okazało się niewypałem. Zdobyczą, na której się zawiedliśmy, trofeum, na
którym zmarnowaliśmy bezpowrotnie mnóstwo energii, by ostatecznie przekonać się, iż jest
nam niepotrzebne.
Ileż to przedmiotów z trudem zdobytych trzymamy w naszych domach? Ileż wyrzeczeń musieliśmy dokonać, aby cieszyć się przez chwilę obiektem pożądania, który teraz stoi bezużytecznie
w kącie pokoju lub schowany przed naszymi oczyma leży bezczynnie w szufladzie, albo
poniewiera się w piwnicy lub na strychu, albo skończył żywot na śmietniku.
Znudzeni sobą małżonkowie i partnerzy życiowi, niekochane dzieci, porzucone lub uśpione
zwierzęta, wszystkie te obiekty nie tak dawnych pożądań i fantazji, stanowią najlepszy przykład
na to, jak nieudane były to transakcje, bo inaczej nazwać tego nie potrafię.
Wróćmy jednak do przywiązania, bo wśród setek i tysięcy niewypałów trafiają się też i takie, do
których przywiązujemy się tak bardzo, iż nie potrafimy się bez nich obyć, a raczej nie umiemy
wyobrazić sobie, że moglibyśmy żyć bez nich. Otaczamy je szczególną czcią, poświęcamy
im całą swoją wolność, dając się zniewolić, sprowadzić do roli posłusznych, zaślepionych
istot ludzkich, spełniających każde życzenie, oby tylko zasłużyć sobie na nagrodę – bycia ich
własnością.
Czy widzieliście kiedykolwiek człowieka zaślepionego zazdrosną miłością do swojego partnera?
Kogoś, kto ponad wszystkie wartości duchowe i moralne stawia na pierwszym miejscu swoje
mieszkanie, dom lub samochód? Kogoś, kto nie umie się obyć choćby przez jeden dzień bez
komputera, telefonu lub telewizora? Czy o takim człowieku możemy powiedzieć, że jest wolny,
skoro jego myśli, jego czyny skoncentrowane są wokół tychże przedmiotów? Zastanówcie się
przez chwilę naprawdę szczerze i odpowiedzcie sobie, ile posiadacie takich obiektów przywiązań,
bez których nie wyobrażacie sobie życia albo ich brak sprawiłby Wam boleść?
Obiekty przywiązań mogą być bardzo duże i bardzo małe. Mogą być nimi ludzie, zwierzęta,
przedmioty materialne, jak również nasze emocje. Można się przywiązać do swojego pupila
kota, można nie widzieć świata poza własnym mężem, żoną lub dzieckiem, można także
uzależnić się od pochwał, władzy, samouwielbienia albo picia kawy, od seksu, jedzenia lub
czynienia dobra. Cokolwiek to jest z tych rzeczy, dopóki będą wypełniane, dopóki będziemy
mogli się im oddawać, będą namiastką naszego szczęścia, ale też i strachu przed utratą,
nieustającym niepokojem, frustracją i cierpieniem.
Dlaczego tak bardzo przywiązujemy się do otaczających nas obiektów, do tego, co nazywamy bezpieczeństwem, stabilnością życia. Przecież w każdej chwili możemy to utracić.
W niewiadomym nam momencie zdarzyć się może coś niespodziewanego, co odbierze nam
zgromadzone dobra, ukochanych ludzi, lub po prostu zginiemy w wypadku albo umrzemy
pokonani nieuleczalną chorobą.
Żyć prawdzie oznacza być wolnym, ale dopóki będziemy niewolnikami czegokolwiek lub kogokolwiek, nigdy nie zaznamy szczęścia, choćbyśmy nie wiem, co robili i jak wielkie zgromadzili wokół
siebie bogactwa. Strach, niepokój, frustracja, wieczne cierpienie – to jest nam przeznaczone,
kiedy uzależniamy się od przedmiotów lub otaczających nas osób, gdy zakładamy sobie jarzmo
niewolnictwa, kiedy nie ma w nas prawdziwej Miłości, która sama przez się jest wolnością.
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Na koniec dla tych, którzy nigdy nie sięgną po moją książkę „Yormūn – Wyklęty Anioł”,
zamieszczam dwa krótkie fragmenty, w którym główny bohater próbuje w obrazowy sposób
ukazać jedenastoletniej dziewczynce, Annie, czym jest przywiązanie i pożądanie.
Fragment 1
— Przywiązanie, Anno, jest „złe” samo w sobie. Kiej przywiążesz się do kogoś lub czegoś,
stajesz się nikim innym, jak niewolnikiem tejże osoby lub rzeczy. Stajesz się zależna od tego
kogoś lub czegoś, więc pojawia się w tobie strach przed utratą. Co by się stało, gdybym teraz
zginął?
— Umarłabym z tęsknoty.
— Właśnie! Widzisz? Twój ból i rozpacz wywołane są uzależnieniem ode mnie, przywiązaniem, jako że wydaje ci się, iż nie mając mnie przy sobie, będziesz nieszczęśliwa. Ale to
nieprawda. To jest sztuczka twojego spanikowanego umysłu odczuwającego lęk przed utratą
i samotnością. Ty tak naprawdę nie możesz być nieszczęśliwa. To jest po prostu niemożliwe.
A jednak twój wyuczony umysł myśli inaczej, podrzuca ci na siłę tę przytłaczającą wizję
i wywołuje natychmiastowy smutek. Jednak tam, gdzie jest przywiązanie, jest również strach
i pragnienie, zatem siłą rzeczy jest cierpienie.
Zamyśliła się, po czym rzekła:
— Chyba rozumiem. . . Niedawno myślałam, że nie będę mogła żyć bez mamci, alem się
myliła. Prawda?
— Właśnie tak. Ponieważ swoje szczęście wiązałaś z mamą i kiedy nachodziły cię myśli, że
ją stracisz, cierpiałaś. Pojawiał się w tobie strach, że jej zabraknie, dlatego byłaś nieszczęśliwa.
A kiedy ją straciłaś, przekonałaś się, że. . .
— Że moje szczęście nie zależy od tego, zali11 jest przy mnie — dopowiedziała z uśmiechem.
— Doskonale! Właśnie tak.
— Czy anioły nie przywiązują się ni do kogo12 ?
— Nie ma w nas takiego uczucia, nie mamy takiej potrzeby. Widzimy go u innych, lecz
jest nam obce.
— Dlaczego?
— Bo jest w nas miłość, a tam, gdzie ona jest, tam nie ma przywiązania.
Dłuższy czas dumała w ciszy, układając sobie w głowie.
— A jak mogłabym się pozbyć przywiązania?
— Jeno przez zrozumienie, czym jest przywiązanie.
— Jeno tyle?
— Tak, jeno tyle. Ale dla większości z was Anno, to aż nadto, gdyż nie ma w was
chęci poznawania siebie. Skupiacie swą energię na innych. Plotkujecie, spiskujecie przeciwko
sobie, dzielicie się na grupy, rody, kraje, toczycie wojny i wydajecie o bliźnich własne sądy.
Rozpraszacie niepotrzebnie „siłę” i tak naprawdę do końca swoich dni prowadzicie życie ślepca,
a ściślej mówiąc, niewolnika własnego umysłu, a zatem samego siebie.
— Czemu ludzie tak postępują?
11
12

Zali (daw.) – czy
Ni do kogo (daw.) – do nikogo
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— Ze strachu, Anno. To wynika z bojaźni. Bo wszystko, co jest inne lub niezrozumiałe,
staje się wrogiem dla istoty ludzkiej, która czując zagrożenie, od razu to zwalcza i niszczy. Bez
głębszego zastanowienia się nad tym, bez zrozumienia problemu tkwiącego w nich samych,
bezrozumnie.
— Jak to?
— Strach nieprzerwanie żyje w każdej istocie ludzkiej. Ten pierwotny, jak strach przed
drapieżnikami, wzburzoną rzeką czy pędzącym na oślep koniem, i ten wyuczony.
— Wyuczony?
— Tak. Ten jest o wiele groźniejszy, bo nieprawdziwy i nieprzewidywalny. De facto
nieistniejący. Stworzony w głowie, w myślach. Strach przed odrzuceniem, samotnością, przed
nauczycielem, guru, władcą, xięciem czy królem. Strach przed Bogiem, przed karą czy piekłem
i trwoga przed śmiercią. To wymyślone lęki, nienaturalne twory, wypaczające ludzką osobowość,
powołujące do życia ludzi bezustannie walczących i zmagających się z chimerami, niszczących
siebie i wszystko wokół.
— Więc, jak się stracham króla. . .
— To jest to lęk nienaturalny, wymyślony, zasłyszany. Czemu się lękasz, aczli13 nigdyś go
nie widziała?
— Może mię ukarać. . .
— Prawie gadasz, mógłby to uczynić. Wżdy14 to król, jest to w jego gestii, ma takie prawo
nadane mu przez ludzi, lecz czy zrobiłaś coś złego, czym zasłużyłaś sobie na złość króla i karę?
— Nie zrobiłam nic złego.
— Nie zrobiłaś. A zatem twój lęk jest bezzasadny, nieprawdziwy. Nierzeczywisty. Istnieje
jeno15 w twojej wyobraźni. Sama myśl o królu sprawia, że się boisz, choć gdybyś go spotkała,
mogłoby się chybko okazać, iż jest niegroźny, dobrotliwy i litośny16 . Może nawet polubiłabyś
go, umiłowała sercem.
— Rozumiem. Stracham się jego gniewu, a wżdy nawet nie wiem, zali jest gniewliwy.
Stracham się, że mię ukarze, a nie zasłużyłam na jego karę. Przeto stracham się zawczasu.
Jakby na zaś.
— Właśnie. Od maleńkiego nagadali ci, co też taki władca jest w stanie zrobić, jaką to ma
wielką władzę, i w rzeczywistości boisz się nie fizycznego króla, któregoś nigdy nie spotkała,
nie człowieka z krwi i kości, ale jego wyobrażenia. Boisz się tworu w głowie. Azali nie jest to
zabawne?
— Zaiste. . . — Zachichotała. — Czy tak jest ze wszystkimi lękami?
— W rzeczy samej. Większość to twory ludzkiej imaginacji, włącznie ze strachem przed
samotnością i porzuceniem, wynikającej z przywiązania się do czegoś lub kogoś. Dopóki
w człowieku żyje choćby odrobina strachu, nie może być mowy o miłości. Jeśli jest w nim miłość,
strach po prostu nie istnieje. Zastanów się nad tym dogłębnie, przemyśl to przed snem, pomyśl
o własnych lękach i rozważ, które z nich są prawdziwe, a które są jeno urojeniem, odbiciem
przeszłości, wyuczonymi i nieprawdziwymi straszydłami. Jak to dostrzeżesz i zrozumiesz,
przejrzysz na oczy, a wtedy przestaniesz się lękać kogokolwiek i czegokolwiek, nawet tego, że
możesz nagle kogoś stracić.
13
14
15
16

Aczli (daw.) – jeśli.
Wżdy (daw.) – tutaj: przecież.
Jeno, ino (daw.) – tylko.
Litośny (daw.) – litościwy
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Fragment 2
— Znaczy się, że jeśli czegoś pragnę, to cierpię?
— Właśnie to ma miejsce. Postaram ci się to zobrazować na prostym przykładzie. Załóżmy,
że pragniesz nową sukienkę, tymczasem nie masz zacz17 jej kupić, zatem myślisz o niej. Ta myśl
nie daje ci spokoju, gnębi cię, więc zaczynasz główkować jak ją zdobyć. Chodzisz przytłoczona
i nagle wydaje ci się, iż bez niej jesteś nieszczęśliwa i dlatego cierpisz. Gdy po wielu trudach
ją zdobędziesz, twe uczucie złudnego szczęścia trwa dzień, tydzień, miesiąc, a w najlepszym
przypadku nieco dłużej. Później sukienka najnormalniej ci się nudzi i obojętnieje. Rzucasz
ją w kąt i pragniesz następnej i jeszcze kolejnej, i tak dalej, stając się niewolnicą własnych
pragnień i nieskończonej udręki. Pragnienie czegoś, a także kogoś zawsze tworzy ból i cierpienie,
niezależnie od tego, czy jest bardzo wielkie, czy też bardzo malutkie.
— Ale ludzie stale czegoś pragną! — spróbowała go zaskoczyć.
— Dlatego nigdy nie jesteście szczęśliwi — skwitował krótko i zamieszał lipową łyżką
w wiszącym nad ogniem garnku.
— Zali pragnienia można się wyzbyć?
— Co masz na myśli, Anno?
— No, zali mogę je zgłuszyć w sobie, wiesz, powstrzymać?
— Możesz spróbować to zrobić, lecz to będzie jeno wewnętrzna walka z własnym „ ja”,
czyli pojedynek z samą sobą, i tak naprawdę będzie bez znaczenia. Nieważne jak głęboko
je skryjesz, jak mocno je stłamsisz, zdusisz w sobie, ono zawżdy będzie żyło w tobie, gdyż
pragnienie jest tobą, a ty jesteś pragnieniem. Jesteście tym samym. To nie są odrębne byty.
Możesz za to. . .
— Przyjrzeć się sobie i zrozumieć czym jest pragnienie — wtrąciła, nie dając mu dokończyć.
— Tak! — popatrzył na nią zaskoczony, jednocześnie był niezmiernie zadowolony jej
bystrymi słowami.
— I wtedy ono zniknie — dodała z uśmiechem.
— Samo odpadnie. Będziesz prawdziwie wolna od pragnienia.
— Jak anioł!
— Tak. Szczęśliwa jak anioł.

Radomir Gelhor
17

Zacz (daw.) – za co.
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ZWzBRG nr 51/2018

Energetyczny Dotyk Anioła
kontra ból fizyczny
Poniedziałek, 19 listopada 2018 | Radomir Gelhor

Nie ma takiej osoby na świecie, nie ma takiej istoty na Ziemi, która nie doznałaby fizycznego
bólu. Umiejętność odczuwania tego nieprzyjemnego stanu nie jest przypadkowym dziełem
ewolucji, lecz wynika z mądrości Matki Natury i inteligencji organizmów żywych, gdyż to
właśnie za pomocą bólu nasze ciało komunikuje się z nami. Robi to wtedy, kiedy dzieje
się coś niedobrego, odbiegającego od normalności. Dzięki niemu dowiadujemy się między
innymi o tym, że nasze ciało, narządy wewnętrzne lub zewnętrzne nieprawidłowo funkcjonują
i wymagają naszej interwencji.
Dzisiejszy wpis będzie o tym, jak sobie poradzić z bólem fizycznym za pomocą metody,
którą ja nazywam „Dotykiem Anioła”, a która
na pewno ma inną, bardziej fachową nazwę.
Nie o nazwę jednak tutaj chodzi, a o łatwość jej
zastosowania, skuteczność oraz brak jakichkolwiek skutków ubocznych. Dla jednych będzie
to szarlataneria, dla innych ciekawostka z pogranicza science-fiction, a dla jeszcze innych
coś naturalnego, coś, co sami przeżyli, sami
sprawdzili na sobie i dobrze wiedzą, iż to działa.
Nieważne zresztą, do której grupy się zaliczacie, jakie poglądy macie na ten temat, jeśli
dokucza Wam ból, powinniście przynajmniej spróbować, bo nóż widelec, może się okazać, że
to właśnie dzięki tej niezwykle prostej technice uwolnicie się od choroby i cierpienia.
Dobra wiadomość jest taka, iż metodę tę może zastosować każdy bez obaw o zdrowie, zła zaś,
że nie wszystkim ona pomoże. Dlaczego? Szczerze mówiąc, nie jestem do końca tego pewien.
Mam kilka teorii na ten temat, a jednak każda teoria oparta jest na domysłach, a zatem nie
można im w pełni zaufać.
Wpis ten robię za namową Yoshiko i dedykuję wszystkim cierpiącym na różne fizyczne
dolegliwości bólowe. Wiem, że bardzo ciężko żyje się z bólem. Potrafi naprawdę dokuczyć
i obrzydzić życie, ale trzeba również pamiętać, że jest to jeden ze sposobów komunikacji
pomiędzy ożywioną materią, a więc naszym ciałem, a naszą świadomością.
Metoda ta jest przeze mnie sprawdzona i stosuję ją od bardzo dawna. Również wiele osób,
z którymi miałem okazję rozmawiać, potwierdzają jej skuteczność.
☼ Energetyczne ciała materialne

Często powtarzam, że wszystko jest energią, i robię to specjalnie, żeby „zmusić” podświadomość
rozmówcy lub słuchacza do zmiany sposobu postrzegania Rzeczywistości, albo przynajmniej
uczulić na tę kwestię. Napisałem też w jednym z wcześniejszych wpisów (! str. 95), że skoro
ciało materialne jest energią, choroba zaś spowodowana jest nieprawidłowym przepływem
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

157

www.rdmg.eu

(rozkładem) tej energii, to należy leczyć takie energetyczne chore ciało „zdrową” energią, iżby
przywrócić organizm do prawidłowego działania.
☼ Energia za friko

Na szczęście energia dostępna jest za darmo. W przeciwieństwie do energii elektrycznej nie
została jak dotąd skomercjalizowana przez chciwego monopolistę, a więc nie musimy za nią
płacić, co w systemie monetarnym, ukierunkowanym na zysk bezwzględny, jest doprawdy
ewenementem na skalę światową. Przypomnę, że nawet za powietrze, którym oddychamy,
musimy płacić, co jest śmieszne, tragiczne i jednocześnie nieprawdopodobne, że ludzie się
na to godzą i nie sprzeciwiają się temu. Cóż, z jednej strony mamy do czynienia z ludzką
pazernością, propagandą i manipulacją, z drugiej zaś naiwnością i głupotą przechodzącą
wszelkie wyobrażenie. Głupotą, która w świecie zwierząt, bo do nich należymy, dotyczy
wyłącznie homo sapiens.
Człowiek jako jedyna istota na Ziemi musi płacić, żeby przeżyć, i jakby tego było mało, święcie
jest przekonany, że to jedyny możliwy sposób na życie.
Większość ludzi podświadomie czuje, że coś niedobrego dzieje się z tym światem. Nie potrafią
jednak przeciwdziałać temu, zbuntować się przeciwko systemowi wyzysku, zmienić rzeczywistość, wprowadzić ludzkość na drogę oświecenia, być światłem w ciemności, siewcą prawdy,
głosicielem dobrej nowiny. . .
☼ Energia jest wszędzie

Energia jest w nas. Energia jest w obiektach ożywionych i nieożywionych, otacza nas bezustannie, napływa z kosmosu, z głębi ziemi, przenika absolutnie wszystko. To dlatego dostępna jest
dla każdego. Dla kogoś z wypchanym portfelem i dla kogoś żyjącego na ulicy. Służy z takim
samym oddaniem bogaczowi i biedakowi, nie rozróżnia, nie dzieli, nie wyróżnia i niczego nie
żąda w zamian. Chcesz, to bierz, nie chcesz, Twoja wola ;)
☼ Sugestia, placebo, energia

Chciałbym się w tym miejscu odnieść do takiego stwierdzenia znalezionego na Wikipedii:
„Nauka medyczna efekty bioenergoterapii przypisuje przede wszystkim sugestii”.
A cóż to jest takiego sugestia, panowie naukowcy? Sugestia i efekt placebo są myślą, myśl zaś
jest energią, pozytywna energia wpływa na zdrowienie ciała i „duszy”. Ostatecznie to pacjent
wygrywa, gdyż uwalnia się od choroby, i to nie ponosząc żadnych skutków ubocznych zarówno
swojego działania, poprzez sugestię (energię), jak i samego bioenergoterapeuty. Z którejkolwiek
by strony na to spojrzeć, pacjent został wyleczony za pomocą energii, a nie syntetycznych leków
czy innych szkodliwych zabiegów medycyny konwencjonalnej, farmakologicznej, jatrogennej.
Czyż nie mam racji?
☼ Mowa ciała

Nasze ciała nie potrafią przemawiać do nas słowami, dlatego Natura wyposażyła je w prosty
mechanizm komunikacji, abyśmy mogli na czas zareagować i zapobiegać dalszym komplikacjom.
Nigdy nie jest tak, że choroba ukazuje się bez wcześniejszych symptomów, sygnałów ostrzegawczych, tyle tylko, że najczęściej nie zwracamy na nie uwagi lub ignorujemy je. Wydaje nam
się, jakby choroba zjawiła się z nagła, bez ostrzeżenia, jakby spadła na nas niczym jastrząb
z nieba i chwyciła nasze zdrowie ostrymi, bezlitosnymi szponami.
Dzieje się tak, dlatego że nikt nas nie nauczył obserwować własny organizm, przyglądać mu się
i słuchać, co do nas mówi. Bo gdybyśmy umieli to robić, moglibyśmy zapobiec wielu ciężkim
chorobom, zwalczyć je w zarodku i w efekcie mniej cierpieć. Takimi sygnałami są na przykład:
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

158

www.rdmg.eu

Zapach naszego ciała i intensywność potu; kolor moczu i jego zapach; konsystencja kału, jego
woń i barwa; kolor skóry, stan paznokci i włosów. . .
Oraz oczywiście ból, który porównać możemy do krzyku rozpaczy, a który uśmierzamy za
pomocą syntetycznych, przeciwbólowych środków farmakologicznych, nie wiedzieć czemu
zwanych powszechnie lekami, skoro niczego tak naprawdę nie leczą, a zawierają mrowie
substancji obcych, nierzadko toksycznych i szkodliwych naszym organizmom. Tematem leków
i ich szkodliwością zajmiemy się w innym wpisie, dlatego dziś nie będę rozwijał tej myśli.
☼ Zarządzanie energią

Niestety nie jest to łatwe, jeśli sami jesteśmy poważnie chorzy, a nie potrafimy zaczerpnąć
energii dostępnej w otoczeniu. Nie znaczy to jednak, że nie możemy się tego nauczyć. Potrzeba do tego trochę cierpliwości i samozaparcia. Mimo wszystko i tym osobom proponuję
wypróbowanie „Dotyku Anioła”, gdyż nie wymaga on od nas żadnej wiedzy i może się okazać
naprawdę skuteczny.
☼ Dotyk Anioła

Jedynie co musicie zrobić, to przyłożyć rękę do obolałego miejsca i skupić się na tym miejscu.
Tak, dobrze przeczytaliście. Wystarczy tylko tyle. Prawidłowy przepływ energii najczęściej
objawia się przenikającym ciepłem promieniującym z dłoni i wnikającym do wnętrza ciała. Czasem możecie się momentalnie spocić, a nawet może Was zemdlić. Należy ten stan przetrzymać.
Jest to oznaka, iż wszystko przebiega zgodnie z planem i „doładowywani” jesteście energią,
odblokowywany jest energetyczny zator. Dla wzmocnienia efektu można sobie wyobrazić
proces leczenia. Myśl również jest energią i taka wizualizacja w tym przypadku doskonale się
sprawdza.
Dobrym sposobem jest spanie z dłonią trzymaną na bolącym miejscu. Może to być dość
kłopotliwe dla osób śpiących niespokojnie, ale warto, kiedy się przebudzimy, ponownie położyć
tam rękę.
Sam zabieg może być jednorazowy lub wymagać będzie kilku podejść. Może potrwać parę minut,
godzin lub dni i zależy wyłącznie od Waszego stanu zdrowia, lub bolącego miejsca, dlatego
w cięższych przypadkach należy go co jakiś czas powtarzać. Nie ma tu limitów czasowych, ale im
dłużej dotykamy bolące miejsce, tym lepiej. Nie zrażajcie się niepowodzeniami, tylko próbujcie,
bo przecież nic Was to nie kosztuje, a ozdrowienie może przyjść w najmniej spodziewanym
momencie. Jeśli się nie uda, powiedźcie sobie – trudno, jeśli się powiedzie, będziecie tym
bardzo zdziwieni.
Należy jednak pamiętać, że uśmierzenie bólu tą metodą, nie oznacza, iż nagle jesteśmy zdrowi.
Dla przykładu:
Ból zęba. Można przyłożyć dłoń do bolącego miejsca. Można również położyć się na dłoni
i dzięki temu przespać całą noc spokojnie. Niestety, dopóki nie zrobicie porządku z bolącym
zębem, ból będzie powracał, gdyż może wymagać interwencji dentysty.
W przypadku powracających bólów należy udać się do prawdziwego lekarza. Takiego, który
będzie chciał Was naprawdę wyleczyć, a nie naszprycować chemicznymi substancjami, żeby
tylko ulżyć Wam w bólu. Mądry lekarz szuka przyczyny bólu, a nie walczy z bólem!
☼ Podstawy naukowe czy skuteczność metody?

Na Wikipedii możemy przeczytać: „Według obecnej wiedzy bioenergoterapia jest metodą
niemającą podstaw naukowych”.
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Odpowiem w ten sposób: Z punktu widzenia osób ciężko chorych lub obolałych jest zupełnie
nieistotne, czy dana metoda leczenia została potwierdzona naukowo, jeśli tylko działa i leczy.
Nie ma zatem znaczenia, czy środkiem leczniczym są zioła, czy pola energetyczne, czy może
zwykła woda, skoro ostatecznie prowadzą one do ozdrowienia. Nie jest też ważne, na jakiej
zasadzie działają te metody, jeśli tylko przynoszą pożądany efekt. Dla przeciętnego Kowalskiego
liczy się skuteczność działania pokrzywy lub mniszka lekarskiego, a nie to, jakie substancje te
zioła w sobie zawierają.
Dla przykładu: Jeśli mam problem z sercem i picie co jakiś czas owocu głogu uwalnia mnie
od choroby i pomaga utrzymać serce w zdrowiu, to nie są mi potrzebne żadne, ale to żadne
dowody naukowe, że to działa. Bo i po co? W czym niby miałyby mi pomóc? Komu mają
służyć? Co jest ważniejsze – skuteczność metody leczenia i moje zdrowie, czy jakiś tam dowód
naukowy?
Poza tym ludzie, którzy wytykają nam, że jakaś naturalna metoda lecznicza nie jest potwierdzona naukowo, jednocześnie milczą, iż nikt takich badań nigdy nie przeprowadzi, ponieważ
nie jest to na rękę firmom farmaceutycznym oraz medycynie opartej na „lekach”. Co więcej,
instytucje te zrobią absolutnie wszystko, żeby zniechęcić ludzi do stosowania bezpiecznych, naturalnych metod leczenia poprzez propagandę, zafałszowywanie prawdy i publiczne ośmieszanie
osób, które tych sposobów nauczają lub o nich mówią.
☼ Wiedza oparta na teoriach

Pozostaje jeszcze ważna kwestia wiedzy, na którą wciąż i wciąż powołują się naukowcy,
profesorowie i doktorzy oraz cała masa pseudoekspertów i czcicieli nowożytnej nauki opartej
na. . . No właśnie, na czym oparto naukę, którą się nam bez przerwy stawia przed oczyma
i wmawia, że tylko mając naukowe dowody, można być absolutnie pewnym co do otaczającego
nas świata i rzeczywistości? Na pewno na doświadczeniach i, niestety w większości przypadków
na domysłach, czyli teoriach, że coś działa, coś funkcjonuje, coś przynosi zamierzony efekt. Nie
ma bowiem takiej dziedziny, w której nauka potrafiłaby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Co
więcej, dużo niezwykle istotnych pytań dotyczy samych podstaw danego przedmiotu, a więc
rdzenia dziedziny stworzonej z domysłów, fantazji naukowców, a który przyjęto za pewnik
i na którego podstawie dopisano resztę mniejszych lub większych hipotez, tworząc chcąc nie
chcąc zgrabnie skomponowaną bajkę.
Jedną z takich powtarzających się do znudzenia bajek jest „Teoria ewolucji Darwina”, do której
sam autor miał wątpliwości, a współcześni, odważni naukowcy wykazują jej nieprawdziwość.
☼ Nauka jest omylna, dlatego zgromadzona wiedza nie zawsze jest prawdziwa

Kierowanie się zasadą, że coś jest prawdziwe, coś działa tylko wtedy, jeśli udowadnia to
nauka, po pierwsze jest głupotą, gdyż nie posiadamy odpowiednich urządzeń oraz nie znamy
właściwych metod badawczych, żeby zbadać choćby małą część otaczającego nas świata; po
drugie zacofaniem i tkwieniem w przeszłości, zatrzymującym postęp tejże nauki i cywilizacji;
po trzecie manipulacją dla osiągnięcia własnych korzyści materialnych (np. wakcynologia, czyli
inaczej mówiąc – sekta szczepionkarska stworzona przez koncerny farmaceutyczne i kierowana
przez kapłanów farmakologii); po czwarte nauka jest wielce omylna i błądzi, co można
prześledzić, zaglądając do historii światowych odkryć i wynalazków; po szóste opieranie się
na teoriach obarczone jest zawsze błędem, gdyż tworzą je niedoskonali ludzie, bazując na
domysłach, a nie na faktach i rzeczywistości; po siódme powoływanie się wyłącznie na oficjalną
i tylko zatwierdzoną odgórnie wiedzę, nie biorąc pod uwagę innych, niezależnych badań
i dostępnych źródeł, jest zwykłą ignorancją i zacietrzewieniem.

Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

160

www.rdmg.eu

☼ Strach przed naturoterapią

Obawy lekarzy i osób związanych z medycyną farmakologiczną wynikają ze strachu przed
utratą pracy i/lub doskonałego źródła zarobkowania, jakim jest chore społeczeństwo, skazane
dożywotnio na chemiczne, toksyczne dla organizmu związki. Leczenie sposobami naturalnymi
bowiem opiera się głównie na metodach i środkach łatwo dostępnych, a przy tym i tanich,
a nawet darmowych. W obecnym systemie ukierunkowanym na zysk nie jest zatem możliwe,
aby w łatwy sposób usunąć te straszne i zbrodnicze patologie.
☼ Medycyna i uśmiercanie ludzi dla pieniędzy to fakt

Przykładem takiej patologii w medycynie jest skazywanie ludzi na śmierć, odłączanie ich od
aparatury podtrzymującej życie, li tylko dlatego, że procedury, wytyczne, nakazy i dogmaty
medycyny jatrogennej, nie pozwalają lekarzom zastosować alternatywnych metod leczenia,
wobec czego lekarze, zamiast walczyć do ostatka o życie pacjenta, uśmiercają go, stając się
jednocześnie mordercami, aniołami śmierci, następcami Josefa Mengele i zrobotyzowanymi
rzeźnikami wykonującymi bez sprzeciwu brudną robotę dla bogów BigPharmy.
Uśmiercanie nie wynika jednak ze strachu przed przywróceniem do stanu zdrowia chorej
jednostki, a przez to utraty źródła dochodu, lecz z powodów czysto materialnych, ekonomicznych, biznesowych. Po pierwsze uśmiercając taką osobę, nie trzeba jej utrzymywać,
a więc tnie się koszty, po drugie zdobywane są za darmo narządy do transplantacji, którymi
można zahandlować i dzięki temu nieźle się obłowić, po trzecie jest to zgodne z programem
eugenicznym – depopulacyjnym, który w ostatnich latach przybrał na sile, choć ukrywany jest
przez System pod różnymi formami. Między innymi pod przykrywką przymusowych szczepień,
propagowaniem wyłącznie medycyny opartej na syntetycznych substancjach powszechnie zwanych lekami i piętnowaniem naturalnych metod leczenia, chemią w produktach żywnościowych
i wodzie, zatruwaniem powietrza i środowiska za pomocą chemicznych smug rozprowadzanych
przez latające po niebie samoloty, stosowaniem jedynej, słusznej wg medycyny metody leczenia
raka – tj. chemioterapii i radioterapii, czy też wspomnianym już wcześniej odłączaniem ludzi
od aparatury podtrzymującej życie.
Stąd też uknuto ten przewrotny termin – śmierć mózgowa, aby zamydlić ludziom oczy
i zabezpieczyć eugeniczną machinę depopulacyjną przed ewentualnymi oskarżeniami ze strony
pokrzywdzonych rodzin i osób jasno myślących. Bo, że jest to zbrodnia na ludzkości, nie ma
najmniejszych wątpliwości, albowiem nie wykorzystuje się wszelkich dostępnych środków, aby
chronić życie ludzkie, a przede wszystkim życie niemowląt i dzieci.
Poza tym mózg u będącego w śpiące nie umiera. Bo gdyby umarł, umarłoby ciało. Znane są
również przypadki nagłego zmartwychwstania. Ludzie skazani na odłączenie wybudzali się ze
śpiączki w ostatniej chwili, dając tym samym niepodważalny dowód na to, jak kłamliwy jest
termin rzekomej śmierci mózgowej.
☼ Głupcy z tytułami, przebiegli manipulatorzy lub chciwi dorobkiewicze

W innej części tego samego artykułu czytamy: „Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gregosiewicz
bioenergoterapię nazywa „jawną brednią” i „bioenergogłupotą”.
Wypinanie się na alternatywne metody leczenia przez medycynę farmakologiczną, opartą
li tylko na substancjach syntetycznych, obcych naszym organizmom, i przez zaślepionych
głosicieli medycyny jatrogennej, jest oznaką fanatyzmu, cofania się do ciemnych dziejów
średniowiecza i współczesną szarlatanerią. Prymitywnym kultem nauki opartej w większości
na teoriach i sekciarską strategią karteli farmaceutycznych, rozprowadzających za olbrzymie
pieniądze chemiczne trucizny, zwane powszechnie lekami.
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Osobników ślepo oddanych BigPharmie należy postrzegać jako ludzi niebezpiecznych, niespełna władz umysłowych lub zmanipulowanych i kontrolowanych przez System, stanowiących
zagrożenie dla całej populacji Ziemian.
Bioenergoterapia jako metoda i energie jako czynnik leczący, znane są od starożytności,
stosowane są z pozytywnym rezultatem, i nie są dzisiaj żadną tajemnicą. Wielu naukowców
prowadzi w tym zakresie badania, czego dowodem są materiały zgromadzone w internecie. Dla
chcącego nie ma nic trudnego, wystarczy otworzyć wyszukiwarkę w przeglądarce internetowej
i wpisać odpowiednie hasło, żeby znaleźć zarówno materiały pisemne, jak i wideo na ten
temat.
Nie podaję linków celowo, gdyż uważam, że zainteresowane osoby same dotrą do tych informacji,
a tych, którzy sądzą, że to bzdury, i tak nic nie przekona, dopóki nie otworzą się na nowe,
zapominając stare, skostniałe, przegniłe i cuchnące.
☼ Współczesna medycyna a naturoterapia

Różnica pomiędzy naturoterapią, a medycyną akademicką jest taka, iż ta pierwsza rzeczywiście
leczy ludzi z bardzo poważnych chorób, podczas gdy druga produkuje przyszłych, schorowanych
i uzależnionych od substancji chemicznych („leków”) klientów firm farmaceutycznych i całego
systemu medycznego. Inaczej mówiąc, podczas gdy naturoterapeuta, bioenergoterapeuta czy
zielarz leczy pacjenta z choroby, lekarz medycyny co najwyżej ujarzmia chorobę za pomocą
środków chemicznych i uzależnia go niejednokrotnie na całe życie od tychże substancji (wieczny
klient).
Ciekawe jest to, że przy coraz cudowniejszych „lekach” i wymyślniejszych szczepionkach,
którymi szczycą się firmy farmaceutyczne i którymi nas kuszą w mediach, coraz więcej
Polaków staje się lekomanami, coraz więcej osób choruje, coraz więcej powstaje szpitali,
przychodni i poradni dla schorowanego społeczeństwa polskiego, coraz więcej okaleczanych
jest i umierających dzieci. Czyż to nie istny paradoks? Czy trzeba być szczególnie bystrym,
żeby to zobaczyć? Czy trzeba być inteligentnym, żeby przejrzeć na oczy i odkryć tę obłudę,
ten fałsz, tę zbrodniczą działalność?
☼ Możesz wierzyć lub nie wierzyć. . .

W tym miejscu było kilka porad dotyczących utrzymania w zdrowiu naszych energetycznych
ciał, ale ponieważ niechcący rozpisałem się ponad miarę, i to sporo odbijając od głównego
wątku, postanowiłem pominąć ten temat i odłożyć go na przyszłość lub oddać w ręce Yoshiko.
☼ Króciutko na zakończenie

Jak już pisałem, „Dotyk Anioła” powinien wypróbować każdy bez wyjątku, jeśli coś go boli,
choć nie wszystkim on pomoże. Jeśli nie jesteście w stanie sami sobie pomóc, poproście
o pomoc kogoś bliskiego, na przykład członka Waszej rodziny. Powinny to być jednak osoby
zdrowe i emitujące pozytywną energię. Spokojne z natury, odznaczające się wrodzoną dobrocią.
Pozwólcie im potrzymać dłoń na bolących Was miejscach. Gwałtowne ciepło przenikające do
wnętrza ciała z takiej dłoni to znak, iż wybraliście odpowiednią osobę.
Wiem, że dzisiejszy wpis może brzmieć nieprawdopodobnie, ale nie dbam o to i nie będę Was
do niczego przekonywał, gdyż nie jest to moim zadaniem. Osoby zgłębiające ten temat dobrze
wiedzą, co mam na myśli. Wszystkich zaś zachęcam do zainteresowania się poruszanymi przeze
mnie w tym wpisie tematami i odkrywaniem ich na własną rękę.
Na koniec życzę Wam, żebyście odkryli w sobie moc samoleczenia przez dotyk. Coś, co
większość ludzi potrafi, choć nie ma o tym pojęcia lub wystarczająco dużo cierpliwości, żeby
się temu dokładniej przyjrzeć i samemu przekonać, iż jest to całkiem możliwe.
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ZWzBRG nr 52/2018

Polska zima z HAARP
Piątek, 14 grudnia 2018 | Radomir Gelhor

Mam to ogromne szczęście, że pamiętam,
kiedy w grudniu zalegały tony śniegu, pługi
nie nadążały odgarniać ulic, a chodniki tworzyły labirynt białych tuneli i śnieżnobiałych
korytarzy. Mróz szczypał w nos i uszy, pełzał
po policzkach, powietrze było rześkie, a promienie słońca miliardem kolorowych gwiazd
odbijały się od białej tafli.
Drzewa obsypane śniegiem uginały ramiona,
prószyły białymi śnieżynkami przy najmniejszym podmuchu wiatru, dachy skrzypiały od ciężaru zimowego poszycia, a sople zwisając ku
ziemi, kierowały ku ludziom swe ostro zakończone szpice.
Skute lodem rzeki i stawy, zasypane, nieprzejezdne w wielu miejscach drogi, drepczący w mrozie
ludzie i buchające z ust pary, były dowodem, iż królowała piękna, polska zima, o której teraz
możemy co najwyżej sobie pomarzyć, poczytać lub obejrzeć na starych filmach, zdjęciach
i pocztówkach.
☼ Dlaczego?

Nie zastanawiało Was nigdy, dlaczego klimat tak nagle się zmienił? Czemu na całym świecie
dochodzi do anomalii pogodowych i dlaczego bez przerwy nas straszą globalną katastrofą
klimatyczną? Co jest prawdziwym powodem ocieplenia klimatu? Czy na pewno to, co propagują
media poprzez sprzedajnych naukowców? A może przyczyną tego stanu rzeczy wcale nie
jest przyroda, może nie jest to wina Matki Natury, lecz zabawa ludzi w Boga? Dlaczego
jednak ludzie mieliby manipulować pogodą? Jeśli nie robią tego dla poprawienia sytuacji
w danym rejonie, np. dla nawodnienia wysuszonej ziemi pod uprawę, lecz wywołują porywiste
wiatry, niszczące drzewa burze albo kradną jakiemuś państwu wodę, to takie działanie jest
przestępstwem i należałoby temu przeciwdziałać, zaskarżać i karać.
Przykład:
1) Izrael wywołuje suszę na terenie Polski. Woda ze zbiorników i roślin paruje, zbierają się
chmury, które następnie, za pomocą powietrznych prądów (wiatrów) odtransportowywane są
do Izraela lub innego państwa, które za nią wcześniej zapłaciło. W ten sposób można ukraść
bezkarnie miliony ton wody.
2) Izrael w porozumieniu z „rządem” (nie)polskim wywołuje huragan nad Polską, który
niszczy lasy, po czym Lasy Państwowe pod pozorem usuwania powalonego burzą drzewostanu
robią wycinkę i sprzedają drewno za grosze (czytaj łapówki dla polityków i odpowiednich
urzędników) Izraelowi. Tą metodą można bezkarnie i w niewidoczny sposób okraść z mienia
narodowego Polaków lub inny, dowolny naród, przeciwko któremu skierowany jest zbrodniczy
proceder.
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3) [autocenzura] bankierom zachciało się więcej pieniędzy. Wobec tego wywołują na całym
świecie kataklizmy. Dzięki temu zaatakowane kraje ponoszą ogromne straty i zaciągają
pożyczki, ludzie zmuszeni są do wykupywania polis „zabezpieczających” mienie, państwa
ubożeją, stają się łatwym łupem dla chciwych bankierów.
4) Pod pozorem ochrony środowiska i walką z nagłym ociepleniem (wynikającym tak naprawdę
z podgrzewania ziemskiego globu za pomocą HAARP-a), przepchnięta zostaje w UE ustawa
o zacienieniu Ziemi, czyli przysłonięciu słońca sztucznie wywołanymi chmurami (o niewiadomym składzie chemicznym). W rzeczywistości ten zbrodniczy proceder ma służyć odebraniu
Ziemianom dostępu do naturalnej witaminy D i zmuszeniu ludzi do kupowania syntetycznego
badziewia pod tą samą nazwą, ku uciesze firm farmaceutycznych i całego przemysłu medycznego. Im bowiem większy niedobór wit. D, tym więcej ludzi choruje i umiera. A zatem interes
się kręci. . .
To oczywiście wymyślone przykłady, które moglibyśmy mnożyć i mnożyć18 , a jednak smutne
jest to, że my jako zwykli obywatele świata niewiele możemy zdziałać w tej kwestii, szczególnie
jeśli w ten proceder zamieszany jest rząd danego państwa, wojsko, plutokraci lub korporacje
prowadzące za naszymi plecami działalność przestępczą dla zysku, dla pieniędzy, dla jeszcze
większego wzbogacenia się, dla zmniejszenia populacji19 .
Czy zauważaliście, jak szybko potrafią się wytworzyć dzisiaj chmury? W jednej minucie
patrzysz w niebo i niczego tam nie ma, w drugiej są już cirrusy, w trzeciej cumulusy, a po
pięciu, dziesięciu minutach już zanosi się na deszcz lub burzę. Obserwowałem to wielokrotnie
i zawsze zastanawiałem się jak to możliwe, bo dawniej ten proces przebiegał stosunkowo wolno
i łagodnie (z wyjątkiem terenów górskich i nadmorskich). Nie uwierzę, że jest to naturalne
i wątpię, żeby Natura miała w tym jakiś interes. Za to interes zapewne mają w tym ludzie.
☼ Dawno, dawno temu. . .

Ciekawe jest również to, że kiedy należeliśmy do bloku wschodniego, gdy żyliśmy w tak
zwanej komunie, kiedy nasze niebo, nasza polska, sławiańska ziemia zamknięta była dla
zachodniego drapieżcy, gdy państwo pogrążone było w socjalistycznym ustroju i zależni
byliśmy od dawnego Związku Radzieckiego, zimy w naszym kraju były piękne, mroźne i jakby
na domiar wszystkiego słoneczne.
Pamiętam ten cudowny błękit nieba i śnieg bijący bielą po oczach, na który w słoneczny dzień
z trudnością można było patrzeć, i pamiętam trzeszczący pod stopami, perlący się dywan
mikroskopijnych śnieżynek.
Aż pewnego dnia obaliliśmy wschodniego tyrana i znienawidzoną przez lata komunę, odwróciliśmy głowy ku bogatemu zachodowi, ku zepsutej Europie i Ameryce, dławiących się od
18

Dość przekonujące są pogłoski o rozmrażaniu obu biegunów, topieniu lodowców i wiecznej zmarzliny
w celu grabieży tamtejszych zasobów naturalnych, choć krążą jeszcze inne teorie; za tym, że dzieje się coś
złego w tamtym rejonie świata poświadczyć może zakaz ruchu samolotów nad wyznaczonymi obszarami; jak
dowodzą niezależni, nieskorumpowani i niezwiązani z żadną partią polityczną naukowcy, dwutlenek węgla,
który emitowany jest do atmosfery, a którym jesteśmy straszeni, i który podobno ma powodować ocieplanie
klimatu, w rzeczywistości powinien prowadzić do oziębienia planety; zachodzi pytanie – kto mówi prawdę? Kto
kłamie i dlaczego to robi?
19
Panuje opinia w mediach, podtrzymywana przez bliżej nieokreślone organizacje, jakoby depopulacja
Ziemian była wyłącznie teorią spiskową, głoszoną przez oszołomów i fantastów, a jednak depopulacja jest
faktem i została wprowadzona przez eugeników, tj. organizacje i instytucje eugeniczne, jeszcze przed II wojną
światową, w Stanach Zjednoczonych i Europie, głównie zachodniej; po wojnie, a co za tym idzie po niemieckich
(hitlerowskich) zbrodniach, eugenika popadła w niełaskę i przeniesiona została do podziemia; instytucje
te, organizacje oraz prasa wspierające eugenikę, nie rozpadły się jednak, lecz zmieniły profil oraz nazwy
własne, i działają obecnie na polu medycyny, chemii i biologii; szczególnie upodobali sobie genetykę, na którą
kładą szczególny nacisk; powstało wiele książek na ten temat, niestety w j. angielskim; również w internecie
anglojęzycznym możemy prześledzić współczesny „ruch” eugeniczny, kryjący się pod różnymi nazwami, mający
wielu oddanych przedstawicieli i entuzjastów, żeby nie powiedzieć wprost – fanatyków.
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korupcji, bogacących się na cierpieniu i nieszczęściu słabszych, i daliśmy się zwieść kolorowym
błyskotkom, niczym prymitywne plemię indiańskie, oraz iluzorycznemu dobrobytowi, który
wraz z miernej jakości moralnością i szczątkowymi wartościami duchowymi, napłynął do nas
z zagranicy, i od tamtej nieszczęśliwej pory wchłania coraz agresywniej polskiego, sławiańskiego
obywatela.
Nie zrozumcie mnie źle, wcale nie gloryfikuję socjalizmu, tak jak nie wychwalam kapitalizmu,
ani żadnego innego -izmu, gdyż nie istnieje taki, który pozwoliłby człowiekowi stać się naprawdę
wolnym i szczęśliwym, a jednak. . .
A jednak wówczas nie latały po niebie samoloty rozpylające trujące substancje. Nie było
HAARP-u do manipulowania pogodą. Nie okaleczano i nie mordowano polskich dzieci toksycznymi szczepionkami. Nie przepadało bez śladu 18-25 tysięcy Polaków rocznie i nie eksperymentowano na ludziach. Nie handlowano polskimi dziećmi pod pretekstem adopcji zagranicznych,
kończących się niejednokrotnie umieszczeniem dziecka w burdelu, w rodzinie pedofilskiej lub
homoseksualnej, albo skazując dziecko na rolę krwawej ofiary sekt satanistycznych w rytualnych
mordach (niestety tzw. rząd polski, którego psim obowiązkiem jest chronić polskie dzieci przed
tego typu tragediami, zupełnie nie interesuje się ich losem, a nawet nie ma pojęcia, gdzie tak
naprawdę przebywają i co się z nimi dzieje (sic!)).
Nie zatruwano pożywienia chemicznymi odpadami i nie skażono wody. Nie było GMO i megatrujących pestycydów i herbicydów. Nie czipowano ludzi potajemnie. Nie było rządowego
terroryzmu i mafijnych sądów. Nie poddawano obywateli torturom przy pomocy urządzeń
elektronicznych. Nie stosowano nazistowskiej eutanazji osób w śpiączce, co teraz jest prawnie
dopuszczone na podstawie przypuszczenia (widzimisię) lekarza-mordercy, że nastąpiła śmierć
mózgowa pacjenta. Nie wykorzystywano przeciwko obywatelom tajnych broni, takich jak
np. LRAD, impulsowe działa elektromagnetyczne, mikrofalowe bronie obezwładniające. Nie
niszczono polskiej (sławiańskiej) nauki, kultury i oświaty; nie ubywało z Polski Polaków. . .
W szpitalach niejednokrotnie leczono metodami naturalnymi, a nie wyłącznie przy pomocy
toksycznych substancji zwanych powszechnie lekami. Dbano o zdrowie i wypoczynek dzieci,
fundując im kolonie letnie, ferie zimowe, a więc kontakt z naturą, słońcem oraz propagowaniem
aktywności ruchowej i różnych sportów, toteż rosła populacja zdrowych i silnym Polaków.
Mieliśmy polską armię, a nie amerykańskiego okupanta, za co możecie podziękować marionetkowemu prezydentowi i przekupnym, niepolskim politykom za zaistniały stan rzeczy. Rozwinął
się w tamtym czasie przemysł, nasze rolnictwo i (ekologiczne) produkty rolne były znane
na całym świecie z jakości, czystości i braku chemicznych związków, a nawet byliśmy znani
z wyśmienitej polskiej wódki i miodów pitnych, a przede wszystkim polskie dobra naturalne
należały do Polaków, a nie do korporacji amerykańskich, niemieckich, brytyjskich, francuskich,
chińskich, koreańskich czy izraelskich (jak choćby nasza polska woda pitna!).
Możemy się tylko domyślać, jakie świństwo (po)płynie w polskiej wodzie dostarczanej przez
żydowskiego dostawcę dla Polaków.
„Od bodajże 2007 roku następuje reglamentacja wody w Izraelu. Arabowie dostają po
około 46 litrów wody na osobę, a Żydzi po 146 litrów na osobę. W tym klimacie jest to
nieodzowna substancja dla rozwoju rolnictwa. Taka dyskryminacja od razu powoduje
spadek plonów u ludności arabskiej, a więc jej ubożenie” – dr Jerzy Jaśkowski.
Ile nam, Polakom, przypadnie litrów na łebka i ile trzeba będzie za ten luksusowy towar
zapłacić? Żartuję? To przypomnijcie sobie następujące zdarzenie:
28 maja 2013 podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ujawniono kolejną aferę związaną z ubojem rytualnym!!!
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Ujawniono, że tylko 20-30% mięsa z jednego tak okrutnie zamordowanego zwierzęcia to
mięso (koszerne i halal) i jako „frykasy” idzie na eksport do Izraela i krajów islamskich.
Reszta mięsa z tego zwierzęcia, które umiera w okrutnych męczarniach, to odpad
koszerny dla gojów-Polaków! Po odpowiednim przerobieniu i wymieszaniu trafia na
polskie stoły jako zdrowa i smaczna polska żywność! Prawdopodobnie też i te ubojnie
były zamieszane w aferę solną PSL (minister Sawicki), czyli używania soli drogowej
do „uszlachetniania” mięsa i wędlin zamiast soli spożywczej. Ubojnie prowadzące ubój
rytualny również celowo nie oznaczają swoich „produktów”, aby oszukiwać w ten
sposób konsumentów, którzy prawdopodobnie nie kupowaliby żywności z takich firm,
a to też jest przestępstwem! Źródło i lista tych mordowni: m yelita.pl
Dodane 19.12.2018

Hańba ludzkości (wycinek z historii)
L. Tołstoj nazwał rzeźnie hańbą ludzkości. Warszawa i większa część miast naszych żywi się mięsem
rytualnie przez żydów zabijanych zwierząt, których konanie jest powolne i pełne strasznych cierpień.
Jakie rzeczy dzieją się i na naszych rzeźniach, ujawniło się podczas rozprawy z powodu zamordowania Gettera, prezesa Związku Kupców Chrześcijan przemysłu mięsnego, przez robotnika Sobieraja,
który między innymi zeznał: „Raz wrzucono przy Getterze do kotła niedokłótego wieprza, co jest
barbarzyństwem, bo ten wieprz się rzucał, popryskał mnie i oparzył”.
Źródło: Przeszłość – Czasopismo historyczne dla wszystkich. Październik 1932, nr 10, s.159
Dodane 19.12.2018

Ubój rytualny (wycinek z historii)
Barbarzyństwo to, w ostatnich czasach, poruszyło całą opinię polską, bowiem stanowi ono ohydę
plamiącą dobrą opinię Polski, która pozwala w granicach swoich stosować coś podobnego.
W broszurze niniejszej, niestety nie mamy tyle miejsca, żeby wyczerpująco omówić tę kwestię. Chcemy
tu bowiem zapoznać Czytelnika w ogóle z przesądami żydowskimi.
Bliżej interesujących się kwestią uboju rytualnego, kierujemy do świetnej broszury ks. dr Stanisława
Trzeciaka pt.: „Ubój rytualny w świetle biblii i talmudu”, z której przytoczymy jedynie przebieg uboju
rytualnego.
Źródłem przepisów o uboju rytualnym jest obawa, by nie jeść mięsa zwierzęcia, z którego nie wypuszczono wszystkiej krwi do ostatniej kropli. Dlatego też zadaje się zwierzęciu trudne do wypowiedzenia
męki, przedłuża się jego dogorywanie od 15 do 20 minut przy pełnej świadomości śmierci. Z jaką też
niewymowną boleścią i lękiem idzie zwierzę na stracenie, świadczy jego płacz, łzy z oczu mu spadają
jak groch. Zwierzęta czują zapach krwi, płoszą się, oszołomione chcą uciekać, tymczasem uganiacze
biją niemiłosiernie, skręcają im ogony, kaleczą i torturują.
Przed samym rżnięciem powalają zwierzę związane na ziemię, bo według rytuału podanego w par.
19 księgi „Jore Dea” Szulchan Aruch, wiąże się cztery nogi razem, jak Abraham związał syna swego,
by go złożyć w ofierze Panu. Zwierzę powala się na wznak, gardłem do góry i w tej pozycji leży ono,
szamocąc się, kalecząc i czekając na swą kolejkę zarżnięcia. Patrzy oszalałe na męki, dogorywanie
i konwulsyjne drgania swych poprzedników.
Do leżącego bydlęcia podchodzi robotnik izraelita (szojhet) ten ostatni z długim, prawie półtora łokcia
mającym, nożem. Robotnik chwyta za rogi łeb leżącego bydlęcia i wykręca tak, aby był w położeniu
prostopadłym do poziomu, pyskiem do góry a rogami w dół, rzezak zaś odmawia modlitwę, przeciąga
palcem po ostrzu noża, czy nie ma jakiej szczerby; a po czym ciągnie nim po gardzieli tak długo, póki
nie przetnie arterii po lewej stronie szyi. Robi to powoli, z pewnym namaszczeniem, z tajemniczością.
Krew wybucha silnym strumieniem, a gdy płynąć przestaje, rzezak uważa misterium za zakończone
i udaje się do sąsiedniego bydlęcia.
Źródło: Poznaj Żyda. Talmud i dusza żydowska – Kazimierz Gajewski, 1937
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Na marginesie – w jednym z wcześniejszych wpisów, napisałem, że mięso z ubojni jest
negatywnie zainicjowane energetycznie, ze względu na strach i cierpienie zwierząt przed
śmiercią. Strach pomyśleć, jaką przerażającą przemianę przeszło mięso pochodzące od zwierząt
umierających w rytualnych mordach (ubojach), gdzie doznają w tym czasie wielu bestialskich
katuszy. Czy takie mięso jest w ogóle zjadliwe? Wg mnie – absolutnie nie jest.
Myślicie, że będzie (jest) lepiej z „żydowską” wodą pitną niż z tym mięsem? A ja wróżę
już teraz, że będzie woda dla Żydów i woda dla gojów-Polaków, choć oficjalnie nie dowiemy
się tego nigdy. Za to w najbliższych latach wzrośnie gwałtownie zachorowalność na choroby
przewlekłe i nowotworowe, ludzie zaczną padać jak muchy i robić miejsce dla – Izraelitów
– którzy już teraz ściągają do nas hurtem i otrzymują obywatelstwo polskie, podczas gdy
Polaków ubywa z roku na rok w zastraszającym tempie, a zarząd zwany rządem, biernie
się temu przygląda (sic!). Nie dziwmy się jednak takiemu postępowaniu elitom, o pardon!
chciałem powiedzieć – mafii rządzącej. W końcu ręka rękę myje, swój swego popiera i chroni. . .
Dodane: 06.07.2019

Obecnie woda jest tak podłej jakości, że zwykły filtr przelewowy nie jest w stanie jej oczyścić. Przy
gotowaniu woda się pieni ohydnym kożuchem i pozostawia brudny osad na garnkach i czajniku, choć
nie jest to kamień. Dawniej, kiedy byłem dzieckiem, wodę piło się bezpośrednio z kranu, bo była zimna
i smaczna, i pochodzi(ła) z miejskiej studni głębinowej.
Wkrótce napiszemy mały poradnik, jak przygotować prostym sposobem wodę strukturalną, żywą, pozbawioną substancji chemicznych i negatywnych emocji (energii).

Ale wróćmy do tematu. . . Czy wszystko za komuny było takie cacy? Absolutnie nie, tam też
nie było różowo i dochodziło do różnych szopek, ale co tak naprawdę dzisiaj mamy polskiego
w porównaniu do tamtych czasów? Czego jeszcze nie sprzedaliśmy albo mówiąc precyzyjniej,
czego jeszcze nie rozkradli złodzieje siedzący u koryta? Sami sobie odpowiedzcie. Zastanówcie
się przez chwilę i pomyślcie, dla kogo pracujecie? Czy dla polskiej firmy z polskim kapitałem
i dla polskich właścicieli? Założę się z Wami, że większość odpowie – dla zachodniego okupanta.
Bo jesteśmy niewolnikami, pracującymi dla kogoś z zewnątrz – nie dla Polski i Polaków,
niewolnikami najgorszej zresztą kategorii, bo sławiańskiej. . .
Jeden z niemieckich oficerów powiedział coś, co jest wciąż żywe i aktualne – „To, co nieszkodliwe
dla sławiańskiej rasy, może zaszkodzić człowiekowi”. Zatem mamy ludzi i Sławian. Za
nami, Polakami, już tylko zwierzęta.
Przypomnijmy sobie, co powiedzieli:
Michnik (Aaron Szechter):
„My weźmiemy władzę, a wy Polacy pójdziecie z torbami”.
Giedroyć dodał:
„Nasi ludzie są już przy władzy, mamy kontakty i tylko czekamy na odpowiedni czas
i ujawnimy prawdziwe nazwiska”.
Geremek (Benjamin Lewartow) dołożył:
„Wypierdolimy Polaków i sami będziemy rządzić”.
Czy tylko ja odnoszę takie wrażenie, że ktoś od jakiegoś czasu próbuje nas „wypierdolić”
z ziemi naszych dziadów i pradziadów, mówiąc ich niebywale prymitywnym językiem?
Przesadzam? Bynajmniej. Nie wierzycie? Nie musicie, wcale tego od Was nie oczekuję, do
niczego Was nie zmuszam, to są wyłącznie moje przemyślenia, do których jako Polak-Sławianin
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mam pełne prawo, ale poczytajcie, wyszukajcie sobie odpowiednich źródeł w internecie,
bądźcie choć trochę aktywni i ruszcie głową, zamiast słuchać niepolskich (głównie niemieckich
i amerykańskich) mediów, które manipulują polskim narodem i robią z niego zidiociałego
barana przeznaczonego do rzeźni!
Polskie media również są zmanipulowane, tyle że przez terrorystów partyjnych, będących
u władzy. Wobec tego pozostają nam wolne media20 , niezależne, głoszące prawdę.
☼ Ponura, szara zima

Dlaczego pewnej grupie ludzi zależy, żebyśmy jak najmniej oglądali błękitne niebo i złociste
słońce? Dlaczego zaciemniają nasze niebo smugami (toksycznymi odpadami)? Dlaczego prawie
każdy grudniowy dzień to szarość, ponurość i ciemność?
Czy nie dlatego, żeby nas tym zdołować? Bo jak się czujemy w wilgotny, dżdżysty dzień, kiedy
spada ciśnienie? Jak wpływa na ludzką psychikę szarość i monotonność barw? Czy jest nam
wtedy wesoło? A może jesteśmy niemrawi i śpiący? A może potrzebujemy dużo, dużo kawy
z dodatkami, które są nam serwowane przez specjalistów od chemicznych uzależniaczy?
Pomyślcie, co się dzieje, kiedy widzicie za oknem słońce i błękitne niebo? Czy nie macie wtedy
ochoty wyjść z domu, z pracy, ze szkoły, dać się omotać złocistym promykom? Czy wasze
serca nie radują się wówczas? Czy nie macie nagłego przypływu energii? Czy nie czujecie się
wtedy doskonale?
Jak zareagujesz, drogi czytelniku, widząc białość śniegu, błękit nieba i złoto słońca, a jak
zareagujesz, widząc ponurą szarość, bladość kolorów i brudne, przemoczone wilgocią obrazy?
Czy te uczucia będą sobie tożsame? Czy możesz z ręką na sercu powiedzieć – wszystko mi
jedno?
Co zrobilibyście, gdybyście musieli wywołać w kimś smutek i przygnębienie? Czy podziałalibyście na tego kogoś jasnym światłem i żywymi kolorami? A może stworzylibyście wokół
niego pomrokę, szarość i jednolitość?
Czy wiecie, że najwięcej myśli samobójczych jest w dni brudne, szare, dżdżyste, przygnębiające
barwami? Czy wiecie, że najmniejszą ochotę do życia ma się, przebywając z dala od słońca?
Czy wiecie w końcu, że przygnębienie prowadzi do choroby psychicznej i/lub fizycznej?
Komu tak bardzo zależy na tym, żebyśmy zostali odcięci od słońca i jego błogosławionych
promieni? Co się stanie, kiedy istoty żywe nie otrzymają odpowiedniej dawki światła potrzebnego im do prawidłowego funkcjonowania? Czy już nadążacie za moim tokiem rozumowania
i widzicie ze mną, w czym tkwi problem?
Za prawdziwą polską zimą, kryje się prawdziwe życie. Zima pozwala ziemi wypocząć, odetchnąć,
przygotować się do przyszłego wysiłku, mróz zabija niechciane owady i pasożyty, przemraża
chwasty i słabą roślinność, roztapiający śnieg i lód zamieniają się w strukturalną, czystą,
energetyczną wodę, która nawadnia glebę, zasila zbiorniki wodne, ożywia rośliny na wiosnę
i pobudza dzikie zwierzęta do aktywności.
Co się więc stanie, kiedy nagle zachwiejemy ten naturalny proces twórczy Matki Natury
i zaczniemy osuszać Polskę (HAARP)? Kto na tym zyska, a kto straci? I powtórzmy na koniec
– komu na tym tak bardzo zależy, żeby odciąć Polaków od słonecznego światła, od czystej,
strukturalnej, żywej wody, od kolorów i piękna polskiej Natury?
Odpowiedź jest niesłychanie prosta. . . Pomyślcie chwilę i posłuchajcie własnego serca, odstawiając na bok wyuczony, zdyscyplinowany i zaprogramowany medialnym szumem umysł. . .
20
Coraz więcej powstaje w internecie tzw. wolnych mediów (portale, stacje TV), ale bądźcie ostrożni,
ponieważ nierzadko są one tylko z nazwy wolne. Trzeba dobrze im się przyglądać i z uwagą przysłuchiwać.
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Oświadczam wszem wobec, że nie jestem rasistą i nie podburzam do nienawiści pomiędzy
narodami, acz jeśli mój kraj – Lechia21 – moi sławiańscy bracia i siostry są oszukiwani,
szkalowani, atakowani lub mordowani przez obce narodowości, tudzież szkodniki polskie, nie
pozostaje mi nic innego jak ustosunkować się odpowiednio do tychże czynów, wydać stosowną
opinię, potępić, a jeśli trzeba będzie, stanąć w obronie swoich pobratymców. Milczenie bowiem
ludzi dobrych jest oznaką tchórzostwa oraz cichym przyzwoleniem na szerzenie się zła i służeniu
Upadłemu Aniołowi – Szatanowi22 .

Radomir Gelhor
21

Celowo używam nazwy naszego kraju Lechia, chcąc się w ten sposób odseparować od rządzącej „władzy”
(zarządu wybranego przez Polaków do kierowania Polską), która twierdzi, że służy Polsce i Polakom, a jednocześnie kolaboruje z innymi światowymi rządami, sprzeniewierzając się narodowi polskiemu, co wynika z mojej
prostej, acz intuicyjnej obserwacji zamykającej się w czterech słowach: „Po owocach ich poznacie”.
22
Upadłemu Aniołowi – Szatanowi – użyte w przenośni.
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ZWzBRG nr 53/2018

Wierzenia naszych przodków
Środa, 19 grudnia 2018 | Yoshiko

Jeszcze w XVIII wieku wierzono, że agat leczy ukąszenie żmii i pomaga w chorobach oczu.
Ametyst jest lekarstwem na truciznę, leczy bóle głowy i oducza pijaństwa. Chryzolit służy
przeciwko melancholii i astmie, szafir jest ochroną przeciwko zarazie.

Sól i żelazo służą jako środki obrony przed duchami. Sól poświęcona w dniu św. Agaty była
powszechną obroną przeciwko klęskom elementarnym, pożarom i powodzi.
O roślinach też opowiadano dziwne rzeczy. Zielnik Syreńskiego z roku 1613, zawierający
1500 stron wielkiego formatu, próbuje zwalczać niektóre przesądy. „Podkownik odmyka swem
dotknięciem, któregoby tylko do zamka albo kłódek przytknął, zaraz rygiel odskoczy i kłódka
się odemknie”. Więzionych cyganki wnet ratują, ziele takie mają. Gdzie tylko ziele przytknie,
żelazo odpadnie. Mandragora albo pokrzyk przynosiły szczęście domowi. Korzeń jej miał mieć
postać człowieka i krzyczeć miał ludzkim głosem, gdy go wykopywano.
O zwierzętach i ptakach przechowują się dotąd wśród ludzu wierzenia ówczesne. Orle pióro
miało specjalną moc. „Gdy ktosi pióro orle w poduszkę włoży, wszystkie mu pióra na proch
pogryzie”. Dziób orła krzywi się na starość, wskutek czego ptak ginie: „Zdycha głodem, skoro
hak, co go dotąd żywił, wierzchni przerósł i długiem wiekiem mu się skrzywieł” (Potocki).
Jaskółki zimują w wodzie, aby z wiosną znów ożyć i wylecieć. „Co zima zawsze umiera jaskółka,
lecz zasię ożywa po zimnym czasie” (Klonowicz). Pszczoła, boży robak, ma duszę, dlatego
grzechem było ją znieważać i zabijać.
Nietoperz powstał z myszy, która zjadła święcone ciasto na Wielkanoc. Świat zwierzęcy był
znany na ogół mało, patrzono nań obojętnie. Zoologię wypadało skreślić z programów Komisji
Edukacji, ponieważ nie było nauczycieli, którzy by mogli ułożyć podręczniki i prowadzić naukę
na właściwym poziomie. Rodzice uważali ten przedmiot za zupełnie zbyteczny.
Źródło: Przeszłość – czasopismo historyczne. Lipiec-sierpień 1934. Nr 7-8, s.124

Yoshiko
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ZWzBRG nr 54/2018

Precz z łapami od polskich dzieci!
Czwartek, 20 grudnia 2018 | Radomir Gelhor

Gdyby Polska była krajem niepodległym, prawdziwie suwerennym, „rządzonym” przez Polaków-patriotów, a nie przez grupę przebierańców, chazarską mafię antypolską i antysławiańską
grupę terrorystyczną, zbrodniarzy iście nazistowskich i zdrajców narodu polskiego, nigdy, ale
to nigdy nie doszłoby do tej straszliwej patologii, w której nasze, polskie dzieci wydawane są
na łaskę i nie łaskę organizacjom pedofilskim, handlarzom narządami, wywożone są do domów
publicznych lub składane są w ofierze przez sekty satanistyczne na całym świecie.

| Wideo: Dzieci - Towar Handlowy - Paweł Bednarz i Klaudiusz Szkudlarek
To, że „polski rząd” wybrany w imieniu narodu polskiego, którego psim obowiązkiem jest
bronić polskiego społeczeństwa, a przede wszystkim jego najmłodszych i niewinnych obywateli,
nie zabiera w tej sprawie głosu, nie reaguje zdecydowanie na tego typu zdarzenia, oznacza
dowodnie, że sam zaangażowany jest w tę zbrodniczą działalność i z tegoż to powodu należy go
potępić, pociągnąć do odpowiedzialności i wyciągnąć na przyszłość odpowiednie wnioski. Nie
do przyjęcia jest odpowiedź marionetkowego prezydenta czy polityków typu „nie wiedziałem,
nie wiedzieliśmy”! Od tego są odpowiednie służby w Polsce, żeby „to wiedziały”! Chyba że
z jakiegoś powodu nie chcą tego wiedzieć albo wiedzą i kłamią. . .
| Wideo: Skandal! Polskie dzieci SPRZEDAWANE! Państwo polskie nic nie robi a media milczą
Rządzące w tym kraju partie polityczne, ukierunkowane wyłącznie na utrzymaniu się przy
władzy i okradaniu na lewo i prawo uczciwych Polaków, skorumpowane urzędy, instytucje
i organizacje rządowe i pozarządowe, oraz niepolskie media stosujące nieuczciwe praktyki
monopolistyczne i manipulujące polskim społeczeństwem za pomocą telewizji, prasy i internetu,
pomimo wiedzy, że taki proceder występuje, nic nie robią w tej sprawie, żeby temu zaradzić,
chowają głowę w piasek, dezinformują polskiego obywatela, działają na szkodę Polski i całego
narodu polskiego.
| Wideo: Handel Dziećmi Ujawniony, ”elity” zhańbione !
Niezrozumiałe jest dla mnie również to, że w kraju podobno chrześcijańskim, o największej
liczbie katolików, władze kościelne ignorują ten problem i milczą. Skąd bierze się ta zmowa
milczenia? Czyżby i ta instytucja brała w tym udział? A może ogarnął ich paroksyzm strachu
i drętwota umysłowa? Cóż to za chrześcijanin, który trąbi w kościele o miłości, a kiedy trzeba
stanąć w obronie zdrowia i życia niewinnych dzieci, wykazać się odwagą, chwalebnym czynem
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apostołów i samego Chrystusa, odwraca wzrok i niczym Piotr Apostoł umyka i po trzykroć
wyrzeka się swego mistrza i Boga!
| Wideo: SZOK! Holendrzy zabierają dzieci Polakom i oddają je homoseksualistom!
Czyżbyście zapomnieli, co powiedział Wam Jezus Chrystus, którego wielbicie co niedzielę,
przed którym padacie na kolana, do którego wznosicie modły i którego z taką gorliwością
prosicie o łaski:

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25,40).
Właśnie to powiedział do Was Chrystus. . .
Na stronie www.gosc.pl czytamy:
„Dlatego batalia o prawa nienarodzonych dzieci, o to, by „Jeden z nas” mógł żyć, jest warta
każdej pracy i wysiłku. Ratując jedno dziecko, robimy to samo, co czynił Łukasz dla Teofila,
czynimy ten świat Bożym, rodzimy w nim Jezusa!”.
☼ Do księży i duchownych

Gdzie zatem jesteście! o wstrętne plemię żmijowe, kiedy potrzebują waszej pomocy polskie
dzieci wywożone do obcych krajów, zmuszane do nierządu, wykorzystywane seksualnie w domach publicznych, kiedy pastwią się nad nimi pedofile i składają w ofierze sekty satanistyczne
lub tną na kawałki łowcy organów, gdy wyparła ich się władza w Polsce! Gdzie jesteście!
o plugawe plemię żmijowe, gdy trzeba przekuć teorię w praktykę, kiedy nadszedł czas próby,
gdy potrzeba stanąć w szeregach Jezusa Chrystusa i walczyć z szerzącym się złem na świecie!
Przyznajcie się! o łotry wszeteczne, któremu Bogu służycie?!
☼ Apel do wszystkich ludzi szczerego serca

Bracia Sławianie, bracia Polacy, ludzie dobrej woli, wierzący i świeccy, wielkie i małe organizacje, partie polityczne i ugrupowania nacjonalistyczne, i ty drogi piekarzu i ty panie księgowy,
kobieto, Matko Polko i ty nieustraszony sławiański mężczyzno, wzywam Was wszystkich do
apelu! Do stanięcia w obronie naszych polskich dzieci, bo one wszystkie nasze są. Nie wolno
biernie nam się przyglądać, nie wolno odwracać głowy od zła, które na naszych oczach nabiera
coraz większych rozmiarów, kiedy łamane są prawa człowieka, gdy zbrodniarze tuczący się
u koryta w twarz nam plują, śmieją się i mordują polski, sławiański naród, bo kiedy zatriumfuje
bierność i ciche przyzwolenie dobrych ludzi, świat pogrąży się w chaosie.
Łączmy się zatem w jedną spójną siłę, nagłaśniajmy tego typu rzeczy, piszmy, mówmy,
rozmawiajmy, potępiajmy głośno i nie bójmy się, a przede wszystkim przestańmy w kółko
głosować na te same partie i na tych samych bezużytecznych urzędników, którzy jak widzimy,
nie sprawdzili się dawniej, nie sprawdzają się teraz i nigdy nie sprawdzą się w przyszłości, bo
nie są prawdziwymi patriotami, bo zabrakło im sławiańskiej ikry, bo pozbawieni są polskości!
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m O handlu dziećmi do poczytania wolnespoleczenstwo.org
Narodzie Polski, obudźże się wreszcie i weź los Polski we własne ręce!
Za kilka dni Boże Narodzenie. Wielu Polaków spędzi ten czas razem, we własnym gronie,
w najbliższej rodzinie. Pomyślcie zatem, kiedy już zasiądziecie do wigilijnego stołu, kiedy
będziecie się dzielić opłatkiem, gdy będziecie radować się z prezentów, że gdzieś w tym samym
czasie płacze poniewierane dziecko, że być może za ścianą waszego mieszkania rozgrywa się
tragedia Zosi, Sławka lub Justysi. Że bezbronne, pozostawione na łaskę i niełaskę swych
oprawców czekają z utęsknieniem na wybawienie, być może nawet marzą o tym, żeby zdarzył
się cud i pojawił się Anioł w szczerozłotej zbroi, z mieczem sprawiedliwości w ręce, i wydobył
je z piekła podłości i chciwości ludzkiej.
Nie zapominajcie nigdy o nich. . . , proszę. . .

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 55/2018

Żydzi wypowiadają wojnę Niemcom
Piątek, 21 grudnia 2018 | Radomir Gelhor

Czy to prawda, że Żydzi wypowiedzieli Niemcom wojnę? Nie tylko wypowiedzieli Niemcom
wojnę 24 marca 1933 roku, a więc na długo przed wybuchem II wojny światowej, to, jak
wskazują na to źródła, podżegali inne narody, aby wciągnąć w „ich świętą wojnę” cały świat
i tym samym sprowokować Adolfa Hitlera. Trudno uwierzyć? Cóż niech przemówi historia. . .
Sami wyciągnijcie wnioski.

Aby nie posądzono mnie o manipulację faktami, postanowiłem dołączyć materiał w języku
angielskim, a poza tym, jeśli popełniłem błąd w tłumaczeniu, będziecie mogli to skorygować.
Z początku wyróżniałem fragmenty, na które chciałem, żebyście zwrócili szczególną uwagę,
lecz ostatecznie doszedłem do wniosku, że lepiej zrobię, jeśli nie będę narzucał Wam swojego
punktu widzenia.
Podkreślam również, że ten wpis nie służy obronie Hitlera, nazizmu i Niemiec. Daleki jestem
od tego. Pokazuje jednak ważne dane historyczne, o których się nie mówi, a szkoda, bo rzucają
jaśniejsze światło na kwestię żydostwa przed drugą wojną światową w Niemczech i na świecie.
Niestety najczęściej, żeby nie powiedzieć zawsze, przedstawia się nam społeczeństwo żydowskie
jako to biedne, niczemu niewinne i jedyne wśród narodów pokrzywdzone przez terror faszyzmu.
Może warto byłoby w końcu skończyć z tą fabryką kłamstw, mitów i przemilczeń, i przyjrzeć
się na nowo historii czasu przedwojennego i drugiej wojny światowej, wertując dokładnie
i bezstronnie źródła historyczne. Jestem pewny, że historycy, gdyby się oczywiście nie obawiali
nagonki ze strony Izraela i całego środowiska „narodu wybranego”, mogliby nam przedstawić
niezwykle ciekawe materiały zgromadzone w światowych archiwach. . .
Ale to tylko moje skromne zdanie, nie-eksperta, nie-historyka, a co najwyżej człowieka
ceniącego sobie ponad wszystko prawdę.
☼ Rok 1933 +

„Judea Declares War on Germany!” – Daily Express headline, March 24, 1933.

„Judea wypowiada wojnę Niemcom!” – nagłówek Daily Express, 24 marca 1933 r.
„Judea Declares War on Germany! Jews of all the World Unite! Boycott of German Goods! Mass
Demonstrations!” – These were all headlines in the Daily Express on March 24, 1933.

„Judea wypowiada wojnę Niemcom! Żydzi całego świata łączą się! Bojkot towarów niemieckich!”
– To były wszystkie nagłówki w Daily Express z 24 marca 1933 roku.
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„The Israeli people around the world declare economic and financial war against Germany. Fourteen million
Jews stand together as one man, to declare war against Germany. The Jewish wholesaler will forsake his firm,
the banker his stock exchange, the merchant his commerce and the pauper his pitiful shed in order to join
together in a holy war against Hitler’s people” – Daily Express, March 24, 1933.

„Naród izraelski na całym świecie wypowiada ekonomiczną i finansową wojnę Niemcom,
14 milionów Żydów staje razem jak jeden człowiek, by wypowiedzieć wojnę Niemcom, żydowski
hurtownik opuści firmę, bankier giełdę, kupiec swój handel, aby połączyć się w świętą wojnę
przeciwko narodowi Hitlera” – Daily Express, 24 marca 1933 r.
„Each of you, Jew and Gentile alike, who has not already enlisted in this sacred war should do so now and
here. It is not sufficient that you should buy no goods made in Germany. You must refuse to deal with any
merchant or shopkeeper who sells any German-made goods or who patronises German ships or shipping. . . . we
will undermine the Hitler regime and bring the German people to their senses by destroying their export trade
on which their very existence depends” – Samuel Undermeyer, in a Radio Broadcast on WABC, New York,
August 6, 1933. Reported in the New York Times, August 7, 1933.

„Każdy z was, zarówno Żyd, jak i poganin (poganinem dla Żyda i jego „księgi ksiąg” –
Talmudu, jest każdy nie-Żyd, np. chrześcijanin, islamista, buddysta, niewierzący; inaczej
mówiąc: tylko Żydzi nie są poganami – przyp. RdmG.), który jeszcze nie zaciągnął się na
tę świętą wojnę, powinien to zrobić teraz i tutaj: Nie wystarczy, że nie kupujcie żadnych
towarów wyprodukowanych w Niemczech, odmawiajcie współpracy z jakimkolwiek kupcem
lub sklepikarzem, który sprzedaje wszelkie towary wyprodukowane w Niemczech lub patronuje
niemieckim statkom, lub żegludze. . . podkopiemy reżim Hitlera i uwolnimy Niemców, niszcząc
ich handel eksportowy, od którego zależy ich istnienie” – Samuel Undermeyer, w audycji
radiowej na WABC, Nowy Jork, 6 sierpnia 1933 r. Reportaż w New York Times, 7 sierpnia
1933 r.
„For months now the struggle against Germany is waged by each Jewish community, at each conference, in
all our syndicates, and by each Jew all over the world. There is reason to believe that our part in this struggle
has general value. We will trigger a spiritual and material war of all the world against Germany’s ambitions to
become once again a great nation, to recover lost territories and colonies. But our Jewish interests demand the
complete destruction of Germany. Collectively and individually, the German nation is a threat to us Jews” –
Vladimir Jabotinsky (founder of the Jewish terrorist group, Irgun Zvai Leumi) in Mascha Rjetsch, January,
1934 (also quoted in ”Histoire de l’Armée Allemande”by Jacques Benoist-Mechin, Vol. IV, p. 303).

„Od wielu miesięcy walka z Niemcami jest prowadzona przez każdą społeczność żydowską,
na każdej konferencji, we wszystkich naszych syndykatach i przez każdego Żyda na całym
świecie. To jest powód, by sądzić, że nasza część w tej walce ma wartość ogólną. Wywołamy
duchową i materialną wojnę całego świata przeciwko ambicjom Niemiec, aby stać się ponownie
wielkim narodem, odzyskać utracone terytoria i kolonie, ale nasze żydowskie interesy wymagają
całkowitego zniszczenia Niemiec. My, Żydzi” – Vladimir Jabotinsky (założyciel żydowskiej
grupy terrorystycznej, Irgun Zvai Leumi) w Mascha Rjetsch, styczeń 1934 r. (Również cytowany
w ”Histoire de l’Armée Allemande”Jacques’a Benoist-Mechin, Vol. IV, s. 303).
„Hitler will have no war (does not want war), but we will force it on him, not this year, but soon” – Emil
Ludwig Cohn in Les Annales, June, 1934 (also quoted in his book ”The New Holy Alliance”).

„Hitler nie będzie miał wojny (nie chce wojny), ale zmusimy go do tego, nie w tym roku, ale
wkrótce” – Emil Ludwig Cohn w Les Annales, czerwiec 1934 r. (Również cytowany w książce
”The New Holy Alliance”).
„We Jews are going to bring a war on Germany” – David A. Brown, National Chairman, United Jewish
Campaign, 1934 (quoted in ”I Testify Against The Jews”by Robert Edward Edmondson, page 188 and ”The
Jewish War of Survival”by Arnold Leese, page 52).
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„My, Żydzi, zamierzamy doprowadzić do wojny z Niemcami” – David A. Brown, krajowy
przewodniczący, United Jewish Campaign, 1934 (cytowany w „Świadczę przeciwko Żydom”
Roberta Edwarda Edmondsona, str. 188 i „Żydowska wojna o przetrwanie” Arnolda Leese’a,
strona 52).
„We want to bring about a deep hatred for the Germans, for German soldiers, sailors, and airmen. We
must hate until we win” – Lord Beaverbrook, quoted in Niemals! by Heinrich Goitsch.

„Chcemy wywołać głęboką nienawiść do Niemców, żołnierzy niemieckich, marynarzy i lotników,
musimy nienawidzić, dopóki nie wygramy” – Lord Beaverbrook, cytowany w Niemals! Heinrich
Goitsch.
„There is only one power which really counts. The power of political pressure. We Jews are the most
powerful people on earth, because we have this power, and we know how to apply it” – Vladimir Jabotinsky,
Jewish Daily Bulletin, July 27, 1935.

„Istnieje tylko jedna siła, która naprawdę się liczy, siła presji politycznej. My Żydzi jesteśmy
najpotężniejszymi ludźmi na ziemi, ponieważ mamy tę moc i wiemy, jak ją zastosować” –
Vladimir Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, 27 lipca 1935 r.
„Before the end of the year, an economic bloc of England, Russia, France and the U.S.A will be formed to
bring the German and Italian economic systems to their knees – Paul Dreyfus, Ła Vie de Tanger”May 15, 1938.

„Przed końcem roku utworzony zostanie blok gospodarczy Anglii, Rosji, Francji i USA, który
doprowadzi do upadku niemieckie i włoskie systemy gospodarcze” – Paul Dreyfus, Ła Vie de
Tanger”15 maja 1938 r.
On the 3rd of June, 1938, the American Hebrew boasted that they had Jews in the foremost positions of
influence in Britain, Russia and France, and that these ”three sons of Israel will be sending the Nazi dictator
to hell – Joseph Trimble, the American Hebrew.

3 czerwca 1938 r. the American Hebrew przechwalał się, że mają Żydów na najważniejszych stanowiskach w Wielkiej Brytanii, Rosji i Francji, i że ci „trzej synowie Izraela wyślą
nazistowskiego dyktatora do piekła” – Joseph Trimble, the American Hebrew.
„Germany is our public enemy number one. It is our object to declare war without mercy against her. One
may be sure of this: We will lead that war! – Bernard Lecache, the president of the ”International League
Against Racism and Anti-Semitism,”in its newspaper ”Droit de Vivre”(Right to Life), 9 November, 1938.

„Niemcy są naszym publicznym wrogiem numer jeden: naszym celem jest wypowiedzieć im
wojnę bez litości, jedno może być tego pewne: poprowadzimy tę wojnę!” – Bernard Lecache,
przewodniczący ”Międzynarodowej Ligi Przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi w swojej
gazecie „Droit de Vivre” (Prawo do życia), 9 listopada 1938 r.
„The war now proposed is for the purpose of establishing Jewish hegemony throughout the world” –
Brigadier General George Van Horn Mosely, The New York Tribune, March 29, 1939.

„Obecnie proponowana wojna ma na celu ustanowienie żydowskiej hegemonii na całym świecie”
– generał brygady George Van Horn Mosely, The New York Tribune, 29 marca 1939 r.
„I wish to confirm in the most explicit manner, the declaration which I and my colleagues made during
the last months, and especially in the last week: that the Jews śtand by Great Britain and will fight on the
side of the democracies.Óur urgent desire is to give effect to these declarations. We wish to do so in a way
entirely consonant with the general scheme of British action, and therefore would place ourselves, in matters
big and small, under the co-ordinating direction of His Majesty’s Government. The Jewish Agency is ready to
enter into immediate arrangements for utilizing Jewish manpower, technical ability, resources, etc.” – Chaim
Weizmann, President of the World Jewish Congress, Head of the Jewish Agency and later President of Israel,
the London Times, September 5, 1939, and the London Jewish Chronicle, September 8, 1939.
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„Pragnę potwierdzić w najbardziej jednoznaczny sposób deklarację, którą ja i moi koledzy
poczynili w ostatnich miesiącach, a szczególnie w ostatnim tygodniu: że Żydzi »stoją przy
Wielkiej Brytanii i będą walczyć po stronie demokracji«. Naszą pilną potrzebą jest nadanie
skuteczności tym deklaracjom, chcemy to uczynić w sposób całkowicie zgodny z ogólnym
schematem brytyjskiej akcji, i dlatego postawilibyśmy się w sprawach dużych i małych pod
koordynującym kierunkiem Jego Królewskiej Mości. Rząd żydowski jest gotowy do podjęcia
natychmiastowych uzgodnień dotyczących wykorzystania żydowskiej siły roboczej, zdolności
technicznych, zasobów itd.” – Chaim Weizmann, przewodniczący Światowego Kongresu
Żydów, szef Agencji Żydowskiej, a później Prezydent Izraela, London Times, 5 września 1939
r. I London Jewish Chronicle, 8 września 1939 r.
„The millions of Jews who live in America, England and France, North and South Africa, and, not to
forget those in Palestine, are determined to bring the war of annihilation against Germany to its final end” –
Central Blad Voor Israeliten in Nederland, September 13, 1939.

„Miliony Żydów, którzy żyją w Ameryce, Anglii i Francji, Północnej i Południowej Afryce
oraz, nie zapominając o tych w Palestynie, są zdeterminowani, by doprowadzić wojnę zagłady
przeciwko Niemcom do końca” – Central Blad Voor Israeliten in Nederland, 13 września
1939 r.
„Stop talking about peace conditions! Break Germany in pieces!” – The Daily Herald, No.7426, 9 December,
1939.

„Przestań rozmawiać o warunkach pokoju! Podziel Niemcy na kawałki!” – The Daily Herald,
nr 7426, 9 grudnia 1939 r.
„Even if we Jews are not physically at your side in the trenches, we are morally with you. This war is our
war and you fight it with us” – Schalom Asch, Les Nouvelles Litterairres, February 10, 1940.

„Nawet jeśli my, Żydzi, nie jesteśmy fizycznie u twego boku w okopach, jesteśmy moralnie
z tobą, ta wojna jest naszą wojną i walczysz z nami” – Shalom Asch, Les Nouvelles Litteraires,
10 lutego 1940.
„We are not denying and are not afraid to confess that this war is our war and that it is waged for the
liberation of Jewry. . . Stronger than all fronts together is our front, that of Jewry. We are not only giving
this war our financial support on which the entire war production is based, we are not only providing our
full propaganda power which is the moral energy that keeps this war going. The guarantee of victory is
predominantly based on weakening the enemy forces, on destroying them in their own country, within the
resistance. And we are the Trojan horses in the enemy’s fortress. Thousands of Jews living in Europe constitute
the principal factor in the destruction ofour enemy. There, our front is a fact and the most valuable aid for
victory” – Chaim Weizmann, President of the World Jewish Congress, Head of the Jewish Agency and later
President of Israel, in a Speech on December 3, 1942, in New York.

„Nie zaprzeczamy i nie boimy się przyznać, że ta wojna jest naszą wojną i że jest ona
prowadzona dla wyzwolenia żydostwa. . . Silniejsza niż wszystkie fronty razem jest nasz front,
czyli żydostwo. Nasze wsparcie finansowe, na którym opiera się cała produkcja wojenna,
nie tylko zapewniamy naszą pełną siłę propagandową, która jest energią moralną, która
podtrzymuje tę wojnę. Gwarancja zwycięstwa opiera się głównie na osłabianiu sił wroga,
niszczeniu go we własnym kraju, w oporze, a my jesteśmy końmi trojańskimi w fortecy
nieprzyjaciela, a tysiące Żydów żyjących w Europie stanowią główny czynnik zniszczenia
naszego wroga, a nasz front jest faktem i najbardziej wartościową pomocą dla zwycięstwa” –
Chaim Weizmann, Prezydent Światowego Kongresu Żydów, szef Agencji Żydowskiej, a później
Prezydent Izraela, w przemówieniu z 3 grudnia 1942 r. W Nowym Jorku.
„Played golf with Joe Kennedy (U.S. Ambassador to Britain). He says that Chamberlain stated that
America and world Jewry forced England into World War II.”– James Forrestal, Secretary of the Navy (later
Secretary of Defense), Diary, December 27, 1945 entry.
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„Grałem w golfa z Joe Kennedym (ambasadorem USA w Wielkiej Brytanii), który powiedział,
że Ameryka i światowe żydostwo zmusiło Anglię do II wojny światowej” – James Forrestal,
sekretarz marynarki wojennej (późniejszy sekretarz obrony), Dziennik, 27 grudnia 1945 r.
„It is untrue that I or anyone else in Germany wanted war in 1939. It was wanted and provoked solely by
international statesmen either of Jewish origin or working for Jewish interests” – Adolf Hitler, April, 1945.

„To nieprawda, że ja, lub ktokolwiek inny w Niemczech, chciałem wojny w 1939 roku. Było
to pożądane i sprowokowane wyłącznie przez międzynarodowych mężów stanu pochodzenia
żydowskiego lub pracujących dla żydowskich interesów” – Adolf Hitler, kwiecień 1945 r.
m Źródło: Jews Declare War on Germany 1933
☼ Podsumowanie

Kiedy tak patrzę na to, jak Żydzi szykanują nas na całym świecie, robiąc z nas zbrodniarzy
wojennych i podburzają przeciwko nam inne narody, jak przeinaczają historię, wtrącają
się nachalnie do spraw Polski i Polaków, kiedy widzę, jak rząd (nie)polski pada na kolana
i płaszczy się przed nimi, to choć jestem niesłychanie przyjaźnie nastawiony do wszystkich istot
na Ziemi, moja sławiańska krew się burzy, a poczucie sprawiedliwości, domaga się działania –
choćby tylko słowem.
Stąd ten dzisiejszy wpis. . . Pierwszy w tym temacie, ale na pewno nie ostatni. . .
m Dlaczego wy żydzi chcecie wojny z Polakami?

Historia Żydów w Polsce
Teodor Jeske-Choiński

HEBI 2019

„Historia Żydów w Polsce” Teodora Jeske-Choińskiego to lektura obowiązkowa dla każdego Polaka-patrioty. Opowiedziana językiem lekkim i przyjemnym, zawiera ogrom cytatów sławnych pisarzy, starożytnych i współczesnych filozofów, polityków i rabinów, jak również wyimków z Talmudu, obnaża nam
żydowską duszę, rzuca jaśniejsze światło na obecną sytuację w Polsce i na świecie, oraz odpowiada na
szereg ważnych pytań.
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Pytań nie tylko dotyczących samych Żydów, żydowskiej natury i filozofii, czy postrzegania przez Żydów
rzeczywistości, ale przede wszystkim współczesnego świata, bo czytając to dzieło, nie sposób odnieść
wrażenia, że oto historia się powtarza, że zatoczyła koło i poddani jesteśmy ponownie duchowemu
sprawdzianowi, z którego albo wyjdziemy cali i zdrowi, albo cywilizacja oparta na żydowskim systemie
monetarnym, tzw. czystym kapitalizmie i kulcie złotego cielca, pochłonie nas całkowicie, pogrążając
ludzkość (nie-Żydów) w otchłani chaosu, wiecznego cierpienia i niewolnictwa.

E-book powstał dzięki współpracy Haman Underground, L.A.W.P., Bicz Boży i Radomira Gelhora w ramach popularyzacji prawdy historycznej wśród Polaków, a szczególnie młodzieży polskiej. Przyświecała
nam tylko jedna myśl: „Suwerenna, wolna od obcego kapitału i wrogich elementów Polska”.

Bezpośredni link do pliku:
PDF

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 56/2018

Wigilia –
dawne zwyczaje i przesądy
Niedziela, 23 grudnia 2018 | Radomir Gelhor & Yoshiko

Wigilia Bożego Narodzenia jest bez wątpienia najważniejszym dniem obok Bożego Narodzenia
w życiu każdego Chrześcijanina, choć słyszeliśmy, że nawet osoby świeckie, niewierzące lub
wyznające inną wiarę, chętnie tego dnia goszczą się u stołu z rodzinami. Jest to również jeden
z nielicznych dni w roku, kiedy ludzie starają się być dla siebie milsi niż zazwyczaj. I to jest
bardzo, ale to bardzo pozytywne, a z drugiej strony przykre, że trzeba czekać cały rok na ten
jeden (czasem kilka dni świątecznych) wyjątkowy dzień dobroci. Życzylibyśmy sobie takich
dni więcej.

Guzowianki – Pastorałka “Dla Malusieńkiego”

Z Wigilią Bożego Narodzenia wiążą się przeróżne wierzenia, zwyczaje i przesądy, które ze
względu na tradycję do dziś są żywe, choć w różnych częściach kraju mogą się od siebie różnić.
Na przykład przyjście „starej baby” jako pierwszej jest uważane za złą wróżbę, podczas gdy
odwiedziny dzieci są zapowiedzią czegoś dobrego w przyszłości. Z tego to powodu dawniej
posyłano dzieci jak najwcześniej rano do krewnych lub sąsiadów. W okresie międzywojennym
zwyczaj ten miał charakter powszechny.
Poniżej zamieszczamy ciekawy fragment dotyczący Wigilii Bożego Narodzenia zaczerpnięty z:
Zwyczaje i obrzędy doroczne/ETNOGRAFIA POLSKA 1984 t.28 z.1, autorstwa Krystyny
Kwaśniewicz.
W dniu wigilijnym, zgodnie z wymogiem religijnym, obowiązuje post. Skromne śniadanie musi
wystarczyć do uroczystego posiłku wieczornego, zwanego na tym terenie wieczerzą wigilijną.
Tradycja nakazuje spożywać ją w szczególnej obrzędowej scenerii. Z tej okazji w okresie
międzywojennym gospodarz stawiał w kącie izby snop żyta lub owsa. Do czasów obecnych
pilnuje się, by pod stołem położyć wiązkę siana. Pośrodku stołu nakrytego lnianym obrusem
gospodyni sypie miarkę zboża, bezpośrednio na nim kładzie bochenek chleba. Ilość i rodzaj
ziarna, jakie przylgnie do spodu bochenka, stanowi wróżbę przyszłych urodzajów. Podobnie
jak w całej Polsce, tak i w Beskidzie Śląskim chleb wigilijny traktowany jest z wielką czcią,
a jego spożywanie ma charakter komunalny. Pomiędzy uczestników rodziny rozdzielany jest
przez ojca lub matkę. Należy nim także obdzielić krowy i konie, a część pozostawić na stole do
końca świąt, z myślą o jakimś bliżej nieokreślonym niespodziewanym gościu. W Brennej chleb
wigilijny bywa przechowywany do początków lutego i święcony w dniu św. Agaty. W Istebnej
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piętkę z tego chleba, czyli godni kraiczek, święci się wraz z owsem w dniu św. Szczepana,
wierząc w jego cudowne właściwości ochronne i sprowadzające urodzaj.
Prócz chleba na stole znaleźć się powinny miseczki z miodem i masłem, surowe ziemniaki i kwaki,
czyli karpiele, okrawane na wiosnę do sadzenia, oraz jabłka i orzechy. Pod obrus wkłada się
pieniądze obecnie np. monety 20-złotowe – by wciągu roku nie brakło ich w domu. Niezbędnym
uzupełnieniem świątecznego wyglądu wnętrza jest tradycyjne drzewko wigilijne – wiecznie
zielona jodełka. Drzewko to, zwane także goiczkiem, przystrajane przez dziewczęta w jabłka,
orzechy i krążki wycięte z kolorowych opłatków, zawieszano niegdyś za czubek u powały.
W okresie międzywojennym miejsce wiszącego goiczka zajęła stojąca choinka przystrajana
w fabryczne świecidełka. W tej postaci można obecnie spotkać ją w każdym domu. Od pewnego
czasu zaczyna przyjmować się zwyczaj wkładania pod choinkę prezentów gwiazdkowych dla
dzieci. Do wieczerzy wigilijnej trzeba zmienić odzież roboczą na pół odświętną. Dawniej
szczególnie zwracano uwagę na to, aby wszyscy mieli buty na nogach, gdyż „do wilii nikt nie
śmiał siadać boso”. Jakkolwiek opinia ta się powtarza, informatorzy nie potrafią obecnie jej
uzasadnić. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że jeszcze w okresie międzywojennym buty stanowiły
swoisty wykładnik zamożności, nietrudno pojąć, że oszczędzano je maksymalnie. Dlatego też
można przypuszczać, że nakaz obuwania się do wigilii miał po prostu na celu podkreślenie
szczególnej rangi tego posiłku. W lokalnej tradycji nie przetrwało już znane z różnych terenów
Karpat wskazanie zwyczajowe, aby w czasie posiłku gospodarz trzymał stopy na leżącej
pod stołem siekierze. Zachowanie takie miało go uchronić przed wypadkami okaleczenia przy
pracy. Siekierze przypisywano bowiem właściwości izolacyjne i apotropeiczne, powszechnie
łączone w kulturze ludowej ze stalą, a zwłaszcza z ostrymi lub kłującymi przedmiotami z niej
wykonanymi. Wzmianki w literaturze świadczą jednak o tym, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu
wspomniany zwyczaj respektowano także i w Beskidzie Śląskim.
Starsi informatorzy twierdzą, iż dawniej zawsze na stole kładziono o jedną łyżkę więcej.
Niektórzy praktykują to i obecnie. Interpretacja tego zwyczaju – podobnie jak pozostawianie
na stole chleba – nawiązuje niedwuznacznie do przedchrześcijańskich wierzeń i obrzędów
zadusznych. Na przykład w Zapasiekach – górskim przysiółku Jaworzynki – należało zostawić
na stole tyle łyżek, ilu zmarłych opuściło dom rodzinny. Najczęściej zwyczaj zostawiania
łyżki, kromki chleba i opłatka tłumaczono ewentualnością przybycia jakiegoś nieznanego
wędrowca. W niektórych rodzinach puste miejsce przy stole rezerwowano jednak „dla gościa,
który był zaproszony”. Z myślą o nim należało wypowiedzieć te słowa: „Przyjdź Panie Boże,
staw się za gościa, racz nam błogosławić te dary, które z Twojej szczodrobliwej ręki spożywać
będziemy”. W okresie międzywojennym, kiedy było jeszcze wiele bezdomnej biedoty, zdarzały
się przypadki zapraszania do rodzinnego stołu wigilijnego przygodnego żebraka. Obecnie
zaprasza się samotne osoby z sąsiedztwa. Od paru lat zdarzają się też przypadki zapraszania
na cały okres świąteczny sierot z Państwowych Domów Dziecka.
Unikalna dotychczas na badanym terenie informacja o archaicznym zwyczaju zapraszania na
wieczerzę wigilijną wilka pochodzi z Jaworzynki-Zapasiek. Informator urodzony z początkiem
bieżącego stulecia twierdzi, że dawniej, zanim rodzina zasiadła do stołu ktoś z obecnych wołał
w kierunku okna lub drzwi: „Wilku! Wilku! Chodź ku nam wiecerzać. A jak nie przyńdzies – nie
chodź cały rok” (zapisała A. Kowalska-Lewicka). O szerszym niegdyś zasięgu tej zwyczajowej
formuły świadczą analogie z innych terenów Polski Południowej. Jeśli chodzi o interpretację
samego tekstu, który może wydać się dziwny i tajemniczy, wielce prawdopodobna jest hipoteza,
że i w tym przypadku mamy do czynienia z reminiscencją przedchrześcijańskich wierzeń,
podług których duchy zmarłych przybywając okresowo na ziemię, mogły przybierać postać
ptaków lub dzikich zwierząt, między innymi wilka. Z dużą rezerwą trzeba natomiast odnieść
się do opinii, iż próba zaproszenia wilka na wieczerzę wigilijną „świadczy o tym, jak głęboko
rozumiano jedność świata, jedność nawet z tymi, których się obawiano”.
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Zgodnie z ogólnopolską tradycją, hasłem do rozpoczęcia wieczerzy była pierwsza wieczorna
gwiazda. Gdy wzeszła, wszyscy domownicy powinni zgromadzić się wokół stołu. Panował
przesąd, że kogo wówczas zabraknie, ten nie dożyje następnej wilii. By nie odejść na zawsze
z domu, nie wolno było w czasie posiłku wstawać ani odkładać trzymanej w ręce łyżki.
Atmosfera powagi i milczenia miała z kolei zapewnić zgodne współżycie rodzinne.
Mniej więcej do końca okresu międzywojennego powszechnie spożywano wieczerzę wigilijną
ze wspólnej miski, przy świetle świec. Obecnie, choć na co dzień obowiązuje już model
konsumpcji zbliżony do miejskiego, w przypadku posiłku wigilijnego nader często zarówno
świece, jak i wspólna miska są jeszcze akceptowane. Świadomie podkreśla się w ten sposób
poszanowania dla tradycji i poczucie bliskiej więzi łączącej współbiesiadników. Nadal obowiązuje także na początku i na końcu wieczerzy wspólna modlitwa, w której zawarta jest
prośba o błogosławieństwo „spożywanych darów”, podzięka za przeżyty rok i prośba o nowy,
szczęśliwy.
Współczesny jadłospis wigilijny do dziś w znacznej mierze opiera się na wzorach tradycyjnych.
Składają się na niego postne potrawy przyrządzane na bazie podstawowych ziemiopłodów
i produktów rolnych, takich jak chleb, kapusta, groch, fasola, kwaki, ziemniaki, krupy jęczmienne i pęcak, żur, grzyby, suszone owoce, świeże jabłka i orzechy. Ryby w tym jadłospisie
zasadniczo nie figurują. Poglądy co do ilości i kolejności dań różnicują się obecnie dość znacznie.
Zgodne są natomiast co do tego, że ich rozmaitość rzutuje na obfitość płodów rolnych w nowym
roku gospodarczym oraz że wieczerzę należy rozpoczynać od chleba. Dzielenie się opłatkiem
posmarowanym miodem i wzajemne składanie sobie życzeń na ogół rozpoczyna wieczerzę,
w Brennej bywa jednak także jej akcentem finalnym. Tradycja nakazuje pod koniec biesiady
wigilijnej dzielić się również jabłkiem, aby w ten sposób umocnić więzy rodzinne i aby każdy
z biesiadników powracał zawsze szczęśliwie do domu. Starsi ludzie uważają, że należy jeść po
trochu z wszystkich kolejnych dań, by nie zaznać w nadchodzącym roku głodu. Nie wolno
jednak zjeść wszystkiego, co zostało podane do stołu, gdyż zarówno chlebem i opłatkami, jak też
resztkami strawy należy podzielić się ze zwierzętami domowymi. Jeszcze w latach powojennych
jadło wigilijne zmieszane z pomyjami dawała gospodyni krowom i owcom. Obdzielała nimi
także psa i kota. Opłatkiem włożonym pomiędzy kromki chleba karmili gazdowie krowy i konie.
Tego ostatniego zwyczaju w wielu rodzinach przestrzega się do dziś.
Podobnie jak w całej Polsce, po wieczerzy wigilijnej przychodziła pora na rozmaite wróżby,
które miały się spełnić w przeciągu roku. Silnie rozpowszechnione były wróżby życia i śmierci
z dymu świecy. Każdy kolejno zdmuchiwał ją trzykrotnie. Dym unoszący się równo ku górze
zapowiadał rok przeżyty w zdrowiu. Snujący się niezdecydowanie lub pełzający ku drzwiom
zwiastował chorobę lub śmierć. Zły lub dobry los można było także odczytać na podstawie
zdrowego czy też zepsutego wnętrza rozłupywanych orzechów oraz kształtu i rozmiarów
gniazda nasiennego w rozkrajanym poprzecznie jabłku. Wróżby tego typu, do niedawna jeszcze
praktykowane, wyraźnie zanikają. Do zwyczajów całkowicie już poniechanych należą wigilijne
wróżby dziewcząt dotyczące zamążpójścia. Kilkadziesiąt lat temu dokonywano ich, nasłuchując
przed domem, z której strony dobiegnie szczekanie psa lub odezwie się echo, przeliczając kołki
w płocie albo drwa przyniesione na opał (do pary – nie do pary), rzucając bądź przekładając
od stołu do progu but (nosek – piętka) itp. Ponadto pukały dziewczęta do drzwi chlewika,
zapytując świnię, czy wyjdą w ciągu roku za mąż. Chrząknięcie świni uznawały za odpowiedź
twierdzącą.
Z nocą wigilijną łączyło się powszechne w kulturze ludowej wierzenie, że o północy krowy
i konie rozmawiają między sobą ludzką mową. Niegdyś traktowano je bezkrytycznie, obecnie
żartobliwie lub w najlepszym razie sceptycznie. Jak wspominają starsi, idąc nocą na jucznię
(pasterkę), prognozowano urodzaje, obserwując niebo. Gdy było silnie wygwieżdżone, ludzie
cieszyli się: „ile gwiazd na niebie, tyle ściebeł zboża będzie w polu”. Wracając, każdy starał się
jak najśpieszniej znaleźć na powrót w domu, aby w czasie żniw nadążać z pracami polowymi.
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ZWzBRG nr 57/2019

Rzeczywistość po naszemu
Czwartek, 7 marca 2019 | Radomir Gelhor

Zamieszczony poniżej wpis pochodzi z 13 listopada 2017 roku, który przygotowaliśmy z Yoshiko,
i który był pierwszym (po prologu) odcinkiem z mających się ukazywać co jakiś czas wpisów
z cyklu „Rzeczywistość po naszemu”. Niestety wpis po paru dniach musiał zostać zdjęty ze
strony z przyczyn, o których nie mogę Was poinformować, niemniej jednak postanowiliśmy
ponownie go upublicznić, mając na uwadze to, że niektórym osobom pęk zawartych w nich
informacji może dać trochę do myślenia. Nie został on również zamieszczony w „Zbiorze
wpisów z bloga Radomira Gelhora”, jak też informujemy, że seria ta nie będzie kontynuowana
w przyszłości.
Wpis jest w oryginalnej, niezmienionej wersji. Poprawione zostały tylko wychwycone błędy
i dodane zdanie w jednym miejscu, niemające jednak wpływu na treść zawartej tam wypowiedzi.
***
Rzeczywistość po naszemu – część 1 | Poniedziałek, 13 listopada, 2017
Założyliśmy sobie, że pierwszym tematem, jaki poruszymy, będzie energia i Prawa Natury
odpowiedzialne za to, co nas spotyka i za los, którego doświadczamy w przyszłości. A jednak
podczas eksplorowania internetu uświadomiliśmy sobie, że zajmując się tym przedmiotem,
popełnilibyśmy błąd i zaczęli w złym miejscu. Musimy zacząć od podstaw. Nie nauczymy się
bowiem czytać, nie zapoznawszy wcześniej liter. Nie rozwiążemy skomplikowanych równań
matematycznych, nie umiejąc dodawać i odejmować, mnożyć i dzielić. Nie znaczy to bynajmniej,
że informacje, które chcieliśmy przekazać, są poza granicą ludzkiego pojmowania. Wręcz
przeciwnie. Jest wiele osób doskonale znających ten przedmiot, lecz mimo to większość ludzi
żyje w ciemności, w kompletnym chaosie i nieświadomości własnego istnienia.
Długo rozmyślaliśmy nad tym, od czego wobec tego zacząć. Jak podzielić wielostronicowy
materiał na części? Co powinno być początkiem, co środkiem, a co jego końcem? Wymienialiśmy
między sobą opinie, przekonywaliśmy się wzajemnie, a chwilami dochodziło między nami do
ustnych utarczek. Ostatecznie, nie mając pomysłu, postanowiliśmy zaimprowizować i zacząć
od początku. To jest od ludzkiej myśli i wzorcach postępowania, którymi na co dzień kierują
się ludzie. Napadniemy na człowieka i spróbujemy obnażyć jego słabą stronę, czyli umysł,
brutalnie wkroczymy do Matrixa i ukażemy Wam zafałszowaną Rzeczywistość.
☼ Ja, Robot, czyli w świecie biorobotów, klonów i niewolników. Część pierwsza

Niech Was nie zmyli tytuł w nagłówku. Nie będziemy rozmawiać o robotyce, cyborgach,
nie będziemy zajmować się klonowaniem w ścisłym tego słowa znaczeniu i nie będziemy
omawiać tego przykrego i haniebnego procederu, jakim jest handel ludźmi w XXI wieku. Dziś
przyjrzymy się istocie ludzkiej, a ściślej mówiąc człowiekowi. Zapewne ktoś ciekawy zapyta,
jaka jest różnica pomiędzy istotą ludzką a człowiekiem. Teoretycznie żadna, oba terminy
stosowane są zamiennie i określają człowieka, ale dla nas sprawa wygląda nieco inaczej i nazwy
te nie są sobie równe.
Kiedy myślimy o istocie ludzkiej mamy przed oczami żywy organizm w czystej postaci,
odróżniający go od innych istot. Na przykład niebiańskich, duchowych, istot zamieszkujących
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inne planety, odległe galaktyki, czy zwierzęta. Lubimy używać tego terminu, ponieważ ukazuje
nam człowieka jako istotę czystą, piękną, istotę stworzoną z miłości i w miłości. Inaczej
rzecz się ma do człowieka. Jest to stworzenie obciążone balastem przeszłości, historią i wiarą,
ograniczone przesądami i dogmatami, przesiąknięte na wskroś tradycją. Jest to twór pełen
sprzeczności, niestabilny emocjonalnie i psychicznie, ograniczony myślą i zniewolony przez
własny umysł. Przez strach, pragnienie, żądzę posiadania i sprawowania władzy. Tym właśnie
jest człowiek. Niby rozumny, choć trudno w to uwierzyć, kiedy przyjrzymy się cierpiącemu
światu i zbudowanej przez niego cywilizacji opartej na chciwości i wyzysku.
Głównym winowajcą, dla którego istota ludzka zmienia się w człowieka, jest jego umysł
i fałszywe postrzeganie Rzeczywistości. Rzeczywistości zwanej przez niektórych matrixem,
a która to nazwa doskonale oddaje fałszywy obraz widzianego przez człowieka świata. Widzi
go bowiem na swój unikalny i indywidualny sposób, odrzuca niepasujące mu obrazy, broni
za wszelką cenę wpojonych mu wartości, odpycha nowe i nieznane, i zamyka się w klatce
własnego umysłu, bo w niej jest dobrze, cieplutko, znajomo i czuje się bezpiecznie.
W tej ograniczonej czasowo przestrzeni przechowuje własne wspomnienia, kultywuje przeszłość,
rozpatruje przyszłość, oddaje cześć tradycji i wznosi modły do nowych lub starożytnych
bogów. W tych to klatkach pamięci gromadzi wiedzę zapożyczoną z książek i z obejrzanych
filmów; zbiera życiowe doświadczenia, kolekcjonuje przesądy i uprzedzenia, zakłada rejestry
napotkanych osób i przyczepia im kategoryzujące je etykietki.
W ten oto prosty sposób, w ciągu całego życia tworzy on pewien wzorzec w umyśle, którym
posługiwać się będzie jak GPS-em, a który z przyzwyczajenia i strachu niełatwo będzie mu
zmienić lub porzucić, choćby czuł, że droga, którą kroczy, zaprowadzi go na manowce. To
właśnie ten wzorzec albo inaczej program, który w dzieciństwie przyswoił w podstawowej
formie, a w późniejszym wieku zmodyfikował nieco, przystosowując do własnych potrzeb
i upodobań, jest największym jego wrogiem. Odpowiedzialny jest bowiem za błędne postrzeganie Rzeczywistości i nieprawidłową interpretację bodźców napływających z otoczenia.
Weźmy oto dwa proste przykłady:
1
Pewnego dnia, ty i ja, spotykamy się przypadkiem w centrum miasta. Czekam na kogoś. Ma
przekazać mi ważną wiadomość dotyczącą stanu zdrowia mojego ciężko chorego dziecka. Jestem
poddenerwowany, choć nie daję tego po sobie poznać. Nieświadomy mego stanu podchodzisz
do mnie i pytasz o godzinę, a ja z nerwów wyładowuję na tobie zniecierpliwienie. W efekcie
niegrzecznie ci odpowiadam.
Ten drobny, choć przykry dla ciebie incydent, wytworzy w twoim umyśle mój obraz. Już
podchodząc do mnie, zdążyłeś mnie pobieżnie ocenić. Mój wzrost, mój wiek, mój ubiór,
moje zachowanie, wrażenie, jakie na tobie robię. Przypiąłeś mi nieświadomie kilka etykietek
i umieściłeś w szufladkach własnego umysłu: Wzrost: średni; Wiek: średni; Ubiór: czysty;
Zachowanie: bez zarzutu; Wrażenie: pozytywne. To właśnie na podstawie tej pobieżnej
oceny wybrałeś mnie spośród ludzi w tłumie, i to mnie zapytałeś o godzinę. A jednak
w momencie, kiedy potraktowałem cię ostro, czego mogę żałować, a ty nie masz o tym pojęcia,
twoje wyobrażenie o mnie błyskawicznie się przeobraziło. I tak jak wcześniej widziałeś mnie
w pozytywnym świetle, nagle stałem się dla ciebie kimś nieprzyjemnym, odrażającym, może
nawet wrogiem.
Kilka dni później spotykamy się ponownie. Tym razem w dużym kompleksie handlowym.
Jestem tu sprzedawcą i mam opinię świetnego fachowca w branży motoryzacyjnej. Wiesz o tym,
bo właśnie skierowano cię do mnie po radę, a jednak, kiedy mnie spotykasz i rozpoznajesz we
mnie tamtego człowieka, odtwarzasz przykrą chwilę z pamięci i zaczynasz patrzeć na mnie
z niechęcią. Patrząc w ten sposób, obserwując mnie przez filtr przeszłości i uprzedzeń, tak
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naprawdę nie spotykasz mnie w rzeczywistym świecie. Spotykasz co najwyżej wyobrażenie
o mnie.
Twoje fałszywe postrzeganie mojej osoby zabarwione zranionym uczuciem (ego), sprawia, że
nie zechcesz mnie poznać. W twoim mniemaniu nie jestem wart tego. A poza tym wystarczająco
już mnie poznałeś. Jeden mój gest uczyniony w przeszłości, jedno moje słowo lub zdanie
zaważyło na naszych relacjach i postawiło pomiędzy nami barierę, której dobrowolnie nie
przekroczysz. Tymczasem gdybyś mnie poznał bliżej, mógłbyś odkryć, że jestem całkiem
fajnym, sympatycznym człowiekiem, może zostalibyśmy kolegami, zaprzyjaźnili się ze sobą,
ale tego już się nie dowiesz i nie doświadczysz. Żyjesz przeszłością w teraźniejszości. Wypaliłeś
na stałe mój nieprawdziwy obraz w głowie i odtąd będziesz się nim posługiwał.
2
Radomir: Było to w czasie, kiedy mocno poszukiwałem pracy. Od znajomych dostałem
informację, że potrzebują pracownika w firmie X na stanowisko Y. Zadzwoniłem pod podany
mi numer do właściciela firmy i po wstępnej rozmowie umówiliśmy się na spotkanie. O wyznaczonej godzinie przybyłem na umówione miejsce, gdzie zostałem bardzo miło przyjęty przez
sekretarkę szefa, i po chwili już wchodziłem do wytwornie urządzonego biura przypominającego
przydomowy gabinet z wieloma udającymi antyki meblami. Właściciel, zobaczywszy mnie,
w pierwszym odruchu poderwał się z siedzenia i uśmiechnął, a później mina mu nieco zrzedła,
aż w końcu wyjąkał z niemałym zawodem w oczach:
— Ach, to pan. . .
— Tak, to ja — oznajmiłem i usiadłem we wskazanym przez niego fotelu.
Przez jakiś czas siedzieliśmy w ciszy. On udawał, że grzebie w papierach, ja zaś, że podziwiam
jego dyplomy, zdjęcia i tytuły, które to niejedną osobę mogłyby przyprawić o zawrót głowy.
W końcu zaczęliśmy rozprawiać o wolnym etacie. Rozmowa była wyjątkowo krótka, bo obaj
wiedzieliśmy, że do niczego nie prowadzi. Wymieniliśmy uściski rąk zgodnie z nakazaną etykietą,
usłyszałem standardową formułkę: „Jeśli będziemy zainteresowani pańską osobą, zadzwonimy”,
i udałem się do domu.
Lecz co się właściwie stało? Otóż kilka lat wcześniej, kiedy pracowałem na stanowisku
kierownika w jednym z sieciowych sklepów, człowiek ten, tzn. właściciel firmy X, u którego
starałem się o pracę, był naszym klientem. Zakupił wówczas jakiś tam „produkt” i po paru
miesiącach użytkowania przyniósł go do sklepu w ramach reklamacji. „Sprzęt” przesłaliśmy
do głównej siedziby, a stamtąd trafił do punktu naprawy gwarancyjnej i wrócił z odmową
wykonania usługi przez serwis. Adnotacja brzmiała mniej więcej tak: „Zerwane plomby
gwarancyjne. Ingerencja w sprzęt ze strony właściciela. Odmowa wykonania bezpłatnej usługi”.
Powiadomiłem o tym grzecznie klienta i dostało mi się za serwis, za noszą firmę i za to, że się
w ogóle urodziłem. Zachowując zimną krew pomimo nieprzyjemnych słów pod swoim adresem,
poradziłem klientowi, co należy w tej sprawie zrobić i gdzie się ma odwołać, a jednak człowiek
ten całą winę zwalił na mnie. Znalazł kozła ofiarnego i złożył mnie na ołtarzu swoich przekonań,
uprzedzeń i wybujałej fantazji. Zakodował na stałe emocjonalny uraz i przez zniekształcające
świat okulary widział mnie krzywo w swoim biurze, widzi mnie krzywo w teraźniejszości, kiedy
przypadkiem się spotykamy w miejscach publicznych, i będzie do końca dni swoich widział
mą skrzywioną osobę w takim, a nie w innym świetle.
Przedstawiona historia wydarzyła się rzeczywiście, pomimo to zmieniłem ją w taki sposób,
żeby osoby postronne nie mogły się domyślić, o kogo tak naprawdę chodzi.
Żyjąc w teraźniejszości przeszłością, nie możemy spotkać teraźniejszości
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Niestety im człowiek starszy, tym bardziej skostniały, hardzieje z czasem i sprawia wrażenie
warownej twierdzy. Nieustępliwość, wręcz zacietrzewienie staje się domeną osób, które przez
lata umacniały się w przekonaniu o własnej nieomylności i w prawdziwość swoich poglądów.
Oni to na nieszczęście całego społeczeństwa, zaszczepią nowym pokoleniom fałszywą, nieco
zmodyfikowaną własnym doświadczeniem rzeczywistość, która w naturalny sposób zahamowuje
duchowy postęp istot ludzkich. Bo czy zafałszowana prawda może być prawdą?
Załóżmy, że jesteś wierzącym. Nieistotne, do jakiej religii należysz. Czy jesteś katolikiem,
hinduistą lub buddystą i w jakiego boga czy bóstwo(a) wierzysz. Oddajesz cześć temu czemuś
i przekonany jesteś o tym, że twoja wiara jest najprawdziwsza z prawdziwych i jedyna możliwa,
a jednak. . . Dlaczego właśnie w tego boga wierzysz, a nie w innego? Czy nie dlatego, że
urodziłeś się w rodzinie katolików, protestantów lub muzułmanów? Nie dlatego, że przyjąłeś bez
zastrzeżeń przekazaną ci przez otoczenie wiarę? Dlaczego uważasz, że to właśnie twoja wiara
jest prawdziwa, podczas gdy inne są fałszywe? Z przyzwyczajenia? Dlatego, że odpowiadają ci
dogmaty twojej religii? A może dlatego, że odnalazłeś w tej wierze zaciszny azyl i czujesz się
wśród współwyznawców bezpiecznie? Co się stanie, kiedy na swej drodze życia odnajdziesz
niespodziewanie religię, która zda ci się bliższą, której nakazy i zakazy będą wydawać ci się
łatwiejsze do zrealizowania?
Załóżmy, że pewnego dnia tak się stanie i zmienisz wiarę, odnajdziesz nowego boga, którego
będziesz równie mocno czcił i tak samo mocno w niego wierzył. Zatem czym była twoja
poprzednia wiara? Kim był bóg, któremu dotychczas oddawałeś swą cząstkę życia, z którym
wiązałeś wielkie nadzieję na przyszłość, i dlaczego uważasz teraz, że z nowym bogiem, zmienioną
religią będzie ci w życiu lepiej? Czy nowy bóg stał się dla ciebie prawdziwszy od starego? W co
więc wierzyłeś dotychczas i czy było to prawdą? Dlaczego dawniej broniłeś z takim zacięciem
tamtą, porzuconą wiarę? Czy przypadkiem nie zmieniłeś jednego złudzenia w drugie?
☼ Podział

Jeśli spojrzymy na religie i sekty na świecie bez emocji i z pewnego dystansu, dostrzeżemy
dwie charakterystyczne cechy. Pierwszą, że ludzie oddani swojej wierze są uparci, nieugięci
i agresywnie nastawieni do wyznawców innych religii, czego przykładów mamy aż zanadto.
Drugą zaś cechą rzucającą się w oczy jest to, że wszystkie te organizacje, choć dumnie głoszą
miłość i braterstwo oraz mają pewne pozytywne wartości, tak naprawdę dzielą ludzi. Oddalają
od siebie istoty ludzkie. Tworzą pomiędzy nimi podział, wywołują zawiść, zazdrość i agresję.
Podziały te doprowadzają do sprzeczek, konfliktów aż w końcu prowadzą do religijnych wojen.
Niesłychanie bowiem łatwo wzniecić wojnę wśród ludzi zakorzenionych ślepo w tradycji
i wierze. Wystarczy zaszczuć jedną grupę ludzi przeciwko drugiej, co też robią za naszymi
plecami osoby i organizacje, którym zależy na wojnie.
Pamiętajmy, że wojna to ogromny biznes, a przemysł zbrojeniowy to potężna machina, która
żeruje na ludzkim nieszczęściu i na śmierci niewinnych istot.
☼ Wojna

Przerażające jest to, jak mało osób bierze na poważnie groźbę wojny. Jak nieświadomi są ludzie,
czym w rzeczywistości jest wojna. Jakie okrucieństwa ze sobą niesie. Jakie cierpienia przysparza
uwikłanym w wojnę ludziom i do jak skrajnie niskich pobudek oraz nieludzkich, pierwotnych
i dzikich instynktów się odwołuje. Wojna to nie tylko żołnierze uzbrojeni w karabiny i wysłani do
boju, to również cywile składający się w większości z bezbronnych kobiet, niczemu niewinnych
dzieci i starców nienadających się do walki. I to właśnie oni zapłacą najwyższą krwawą cenę
i dostąpią największych okrucieństw. Czas wojny to czas umierania i głodu, nędzy i totalnego
wyniszczenia. To czas bezprawia, brutalnych gwałtów i bezlitosnych morderstw. Bądźmy przez
chwilę poważni i zadajmy sobie kilka prostych pytań: Czy normalny, przeciętny człowiek żyjący
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w mieście lub na wsi, mający swą rodzinę, znajomych i przyjaciół pragnie wojny? Komu tak
bardzo zależy na wojnie? Kto najwięcej na tym zyska? I dlaczego tak łatwo dajemy sobą
manipulować? Czy nie dlatego, że jesteśmy na sztywno zaprogramowani? Że jesteśmy tak
mało elastyczni? Że bronimy za wszelką cenę wartości przy pomocy emocji, które są prawdę
mówiąc, nieprawdziwe i dają złudny obraz Rzeczywistości?
Wojny tzw. religijne, choć toczone są w imię Boga, nie mają z Bogiem nic wspólnego. Wojny wywołuje się wyłącznie dla pieniędzy i zysku, a kreatorzy wojen mydlą ludziom oczy teoretycznymi
wymiocinami i napędzają społeczeństwu stracha za pomocą różnych manipulacyjnych trików,
ażeby tylko doprowadzić do globalnej katastrofy i sprowokować istoty ludzkie do wzajemnego
się wyrzynania. Nie dajmy się ogłupić, bądźmy od nich inteligentniejsi i zamiast propagować
nienawiść, co jest im bardzo na rękę, głośmy miłość i łączmy się w jedność. W jedności bowiem
leży nasza siła.
☼ Manipulacja
Zagadka

Spotyka się ze sobą trzech przyjaciół. Po chwili dołącza do nich nowa, nieznana im
osoba. Jedna się ucieszyła na jej widok, druga zdenerwowała, a trzecia została obojętna.
Którego z przyjaciół uczucie do nowo-przybyłej osoby jest szczere i prawdziwe?
Prawidłowa odpowiedź: żadnego
Stan emocjonalny człowieka wypływa z wzorca, który ma w głowie i powstaje przez porównanie
z wzorcem, który spotyka na swej drodze. Jeśli wzorce pasują do siebie mamy do czynienia
z akceptacją, sympatią, zrozumieniem i przyjaźnią, jeśli nie – z odrzuceniem, niechęcią
i wrogością, a jeśli są neutralne względem siebie – zwykle z obojętnością. A zatem są to
subiektywne odczucia danego człowieka i nie mogą być uznane za prawdę. Dopiero kiedy
wzorzec przestaje istnieć, a więc znika ocena poprzez wzorce, umysł staje się wolny, czysty
i inteligentny; odsłania się wtedy Prawda i Rzeczywistość, a świat widziany w ten sposób jest
niepodobny do starego.
Ludzka schematyczność myślowa sprawia, że człowiek jest niezwykle przewidywalny i łatwo
nim manipulować. Daje się wodzić za nos i nie tylko tego nie dostrzega, ale wierzy, że wszystkie
jego decyzje i działania pochodzą od niego samego. Jakże to złudne wrażenie. . .
Radomir: Przez parę lat pracowałem w branży AGD-RTV. Znane powszechnie marki organizowały nam co jakiś czas szkolenia ze swojego sprzętu, a nasza firma wysyłała nas na kursy
z technik sprzedaży i seminaria dla kierowników sklepów. Nie wszystkie kursy przypadły mi
jednak do gustu. Bardzo szybko dostrzegłem, że uczono nas nie tyle technik sprzedaży, co
manipulowania istotami ludzkimi, a do tego sami byliśmy manipulowani przez prowadzących
szkolenia. Wszystko po to, ażebyśmy byli jeszcze bardziej wydajni i przynosili większe zyski
firmie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że bycie specjalistą do spraw sprzedaży oznacza
sprzedawcę potrafiącego tak zwinnie manipulować słowami i klientem, że ten ani się obejrzy,
jak sam przypisze sobie potrzebę kupna nowej rzeczy, o której wcześniej nie pomyślał, a która
tak naprawdę jest mu zbędna.
Takie chwytanie nieświadomego niczego osobnika nazywa się fachowo – wyszukiwaniem jego
potrzeb – choć wolę mówić po imieniu – wynajdywaniem jego wad i skrytych pragnień –
i opiera się głównie na odpytywaniu klienta, które często przybiera formę zwykłej, naturalnej
zdawać by się mogło, a do tego bardzo przyjemnej rozmowy ze sprzedawcą. Miła pogawędka,
sympatyczny, uśmiechnięty sprzedawca, domowa niemalże atmosfera sklepowego pomieszczenia,
niby doskonałe warunki udzielanego kredytu i atrakcyjna cena (co nie znaczy wcale niska),
potrafią zdziałać cuda i nawet czujnym osobom mogą przysłonić kryjącą się za tą teatralną
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scenerią maskaradę. Potencjalnego klienta bardzo łatwo rozpoznać po wielu rzeczach: po jego
wyglądzie osobistym, ubiorze, sposobie mówienia, po mimice twarzy i gestach, a nawet po
tym, co ma w reklamówce [!].
Przykładowo: Bystrooki sprzedawca zauważył w torbie trzymanej przez kobietę paczkę pieluch
dla niemowląt, co pozwoliło mu zgadywać, że klientka ma dziecko, a zatem przeprowadzi tak
rozmowę i ukierunkuje jej myślenie, że nie tylko kupi produkt, po który rzeczywiście przyszła,
to na dokładkę zaopatrzy się w nowy gadżet dla swojej pociechy. Co więcej, kiedy wróci do
domu, będzie przekonana, że był to wyłącznie jej pomysł, a „uczciwy” sprzedawca co najwyżej
przypomniał jej o tym.
Idealny sprzedawca to taki, który manipuluje klientami dla własnej korzyści i korzyści firmy.
Wyborny kierownik to taki, który manipuluje zespołem podległych mu ludzi, klientami lub
petentami oraz podnosi zyski przedsiębiorstwu, dla którego pracuje. Doskonały polityk to taki,
który umie manipulować tłumem, żeby mu się przypochlebić, zdobyć uznanie mas, sięgnąć po
władzę i pieniądze. Urodzeni przywódcy duchowi, to ci, którzy manipulują ludzkimi emocjami,
po czym wciągają ich do swoich boskich owczarni niczym pająk schwytaną w sieć muchę
i czerpią z tego psychiczne zaspokojenie swoich pragnień oraz korzyści materialne.
A oto mały przykład, w jaki sposób manipulują nami różne instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa za pomocą dostępnych mediów. Jest to typowy przykład dezinformacji niczego
nieświadomego obywatela naszego kraju, ale jest to problem globalny i dotyczy wszystkich
mieszkańców Ziemi. Przedstawiony materiał znaleźliśmy w czasopiśmie, wydaniu papierowym,
którego nazwy z przyczyn wiadomych nie podajemy.
Treść artykułu:
KAWA CHRONI WĄTROBĘ
„Kawa ma zbawienny wpływ na wątrobę – tak wynika z najnowszych badań naukowców
z Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii. Już dwie filiżanki dziennie chronią
wątrobę przed marskością, zwłóknieniem i nowotworem. U prawie pół miliona przebadanych osób pijących minimum dwie kawy dziennie zaobserwowano zmniejszenie
ryzyka zachorowania na marskość o 44 procent i prawie o 50 procent w przypadku
zachorowania na inne choroby wątroby. Poza kofeiną kawa zawiera inne biologiczne
wartościowe składniki jak: kwas chlorogenowy, kafestol i kahweol”.
Sprawdźmy prawdziwość zawartych informacji. . .
Nie jesteśmy tak inteligentni, jak naukowcy z Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii
i nie jesteśmy w stanie przeprowadzić samodzielnie testów, toteż nie możemy zweryfikować
czy kawa faktycznie ma zbawienny wpływ na wątrobę, ale możemy udowodnić, że nie taka
kawa zdrowa, jak nam ją tutaj malują.
Napisano: U prawie pół miliona przebadanych osób pijących minimum dwie kawy. . .
Zacznijmy od tej magicznej liczby przebadanych osób. Niech Was nie zmyli jej wielkość. To
tylko pięćset tysięcy ludzi. Przyjmując, że jest nas na świecie siedem i pół miliarda, wynika
z tego, iż test przeprowadzono na dokładnie 0,006666666666666667 procentach populacji
ludzkiej.
Podobno 80 procent ludzi na świecie deklaruje picie kawy, więc nanieśmy niewielką poprawkę:
80 procent z 7500 000 000 daje 6000 000 000 (sześć miliardów). Zatem test przeprowadzono
na 0,00833333333-3333333 procentach kawoszy.
Cóż, wciąż nie robi to na nas wrażenia, nieprawdaż? Ale niech tam im będzie. . . Wyobraźmy
sobie, że w wyniku jakiegoś tam nieprzewidzianego kataklizmu jest nas tylko miliard. Bierzemy
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kalkulator, liczymy i wychodzi nam: 0,05 procenta przebadanych ludzi. Co za rozczarowanie. . . A jak ta liczba przedstawia się w skali Polski? Zakładając, że jest nas 37 milionów, daje
nam to 1,351351351351 procent przebadanych rodaków.
Czy na kimś jeszcze robi wrażenie to pół miliona przebadanych osób i czy na podstawie takich
badań można poważnie potraktować wnioski wyciągnięte przez naukowców?
Mamy nadzieję, że od teraz inaczej będziecie patrzeć na statystyki podawane przez różne
instytucje i na przedstawiane przez nie liczby. I jeszcze jedno, na co warto zwrócić uwagę.
Celowo w artykule napisano „pół miliona”, gdyż zdecydowanie lepiej wygląda od „pięciuset
tysięcy” przebadanych osób. To taki psychologiczny trik jak z ceną batona: 2,99 to przecież
nie 3 złote.
Napisano: Kawa ma zbawienny wpływ na wątrobę.
Wróćmy teraz do tej nieszczęsnej wątroby. Przyjmując na wiarę, że kawa w czystej postaci
ma zbawienne działanie na wątrobę, to kawa, którą kupujemy w sklepie już niekoniecznie.
Zawiera bowiem związek chemiczny zwany endosulfan. Środek ten jak czytamy, jest używany
przeciwko kornikom drzew kawowych. Związki endosulfanu bardzo długo rozpuszczają się
w ziemi i pozostają w niej przez długie lata, dlatego też prowadzą do śmierci wielu zwierząt.
Endosulfan niszczy układ nerwowy, gonady, nerki i, wspomnianą już wątrobę – ostatecznie
powoduje śmierć.
W kawie możemy znaleźć również inne szkodliwe substancje chemiczne, których na opakowaniu
nie znajdziecie: metyloparation, chloropiryfos, triadimefon.
Napisano: Już dwie filiżanki dziennie chronią wątrobę przed marskością, zwłóknieniem i nowotworem.
Czyżby? Z tysiąca związków występujących w kawie przebadano zaledwie dwadzieścia dwa,
z czego każdy z tych substancji może powodować raka. PH kawy to 5. Dla przykładu ocet ma
pH 3. Neutralne pH to 7. Kawa zatem zakwasza mocno organizm. Zakwaszony organizm jest
idealnym środowiskiem dla rozwoju komórek nowotworowych.
Powtórzmy, co już napisano: Już dwie filiżanki dziennie chronią wątrobę przed marskością,
zwłóknieniem i nowotworem.
Tymczasem: Pomijając zakwaszenie organizmu sprzyjającemu rozwoju komórek nowotworowych, trzy filiżanki kawy lub 300 mg kofeiny potencjalnie mogą spowodować atak serca.
Kropla czystej kofeiny albo jej 2 gramy w proszku zabija na miejscu człowieka.
Pomijamy inne, groźne dolegliwości wynikające z picia kawy, włącznie z uzależnieniem, gdyż
nie jest to tematem naszego wpisu. Dane na temat szkodliwości kawy dostępne są w sieci
i łatwo je wyszukać. My natomiast zwracamy uwagę na dwa fakty.
Pierwszy, że tekst umieszczony w czasopiśmie, świadomie wprowadza w błąd czytelnika, który
po jego przeczytaniu gotów jest w celach leczniczych zastosować się do rady naukowców
z Uniwersytetu Southampton i pić codziennie po minimum dwie filiżanki kawy, co naszym
zdaniem przyniesie mu więcej szkody niż korzyści.
Drugi, że naukowcy z całą pewnością wiedzieli i wiedzą o szkodliwości kawy, a jednak z jakiegoś
powodu propagują jej picie. Nie będziemy się domyślać, kto stoi za badaniami, ile pieniędzy
i od kogo wpłynęło na konto Uniwersytetu, ani ile do kieszeni naukowców, bo szczerze mówiąc,
w ogóle nas to nie obchodzi. Uczulamy tylko czytelników, ażeby nie przyjmowali bezkrytycznie
takich informacji i zawsze sprawdzali autentyczność w kilku miejscach.
Pamiętajmy o tym, że różne instytucje poprzez media i systemy edukacji próbują narzucić
nam pewne informacje i manipulują nimi w taki sposób, żeby przedstawić nam swoją wersję
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rzeczywistości. Rzeczywistości fałszywej i z góry ukartowanej. Chcą nas odgrodzić od Prawdy,
ograniczyć nasze prawa i sprawować nad nami kontrolę. I nie mówimy tutaj o teorii spiskowej,
tylko o naturalnym prawie silniejszego, tzn. tego, kto ma więcej pieniędzy i chce mieć ich
jeszcze więcej.
Kontynuujemy
W zasadzie nie ma człowieka, który by od czasu do czasu nie manipulował innymi. Robią to
wszyscy, łącznie z dziećmi. Jest to wyłącznie wina naszego wychowania (programu lub kodu,
jak niektórzy to nazywają), gdyż od małego uczymy się przebiegłości, kłamstwa i rywalizacji,
zamiast uczciwości i współpracy opartej na duchowej więzi i miłości. Jeśli coś chcemy bardzo
osiągnąć, pragniemy to zdobyć, nie zawahamy się przed zmanipulowaniem najbliższych sobie
osób, szczególnie wówczas, kiedy nie grozi to szybką demaskacją naszego haniebnego podstępu.
Te nauki pobieramy już w dzieciństwie. Pierwszymi nauczycielami niestety są nieświadomi
rodzice.
☼ Programowanie

Yoshiko: Obserwowaliście bawiące się dzieci? Ja czasem to robię. Można się od nich dużo
nauczyć. Pewnego dnia przysiadłam na ławce oddalonej o kilkanaście kroków od piaskownicy.
Siedziało w niej ośmioro dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Wszystkie pochłonięte były w wesołej
zabawie. Kopały dołki, grabiły piasek, robiły babki i wznosiły wspólnie budowle. Urzekł
mnie ten widok. Nie znały się ze sobą, lecz mimo to świetnie się dogadywały. Podglądały
się, naśladowały swoje ruchy i pomagały sobie, co niekiedy przybierało zabawne formy
i rozśmieszało obserwujące to matki.
W pewnym momencie grabiący piasek chłopczyk, zobaczywszy, że przygląda mu się dziewczynka, odstąpił jej grabki i sam począł grabić piasek paluszkami. Dzieci się śmiały do siebie
i sprawiały wrażenie zadowolonych, dopóki do dziewczynki nie doskoczyła matka chłopca i nie
zabrała jej zabawkę, wyrywając jej z maleńkich rącząt. Wręczyła chłopcu grabki i skrzyczała
go, za to, że rozdaje zabawki, a sam nie ma czym się bawić. Dziewczynka była zaszokowana,
chłopiec się rozpłakał, a ja ledwo panowałam nad sobą. Tym oto sposobem zaczęło się
programowanie dziecka i wgrywanie mu egoizmu, przywiązania do materii i zniechęcenia do
współpracy. To jest „moje”, tamto „twoje”, to „nasze”, a to „wasze”. To „ ja”, a to „ty”, to
„my”, a to „wy”.
Dzieci są istotami dobrymi od urodzenia, są czystymi duchami, są, można by rzec boskie, dopóki
w ich wychowanie nie wtrąci się dorosły człowiek ze swoim życiowym wzorcem i wszystko
zepsuje.
I jeszcze jeden mały przykład:
W pewnym małym miasteczku żyła sobie młoda kobieta wychowująca samotnie kilkuletnie
dziecko. Mąż zaraz po wypadku samochodowym, w którym brała udział, odszedł od niej,
nie mogąc znieść widoku jej kalectwa i zeszpeconej bliznami twarzy. Całą miłość przelała na
córkę, jej oddała serce, jej się poświęcała i robiła wszystko, żeby wychować ją na porządną,
uczciwą dziewczynę i kobietę. Dziewczynka rosła jak na drożdżach. Obdarzona matczyną
miłością była radosna, czuła się szczęśliwa i obdarowywała matkę nie mniej gorącym uczuciem.
Obie czuły się ze sobą dobrze i nie widziały poza sobą świata, aż przyszedł dzień rozstania.
Dziewczynka z racji wieku poszła do szkoły, poznała nowe koleżanki i kolegów. Coraz więcej
czasu przebywała poza domem, a gdy wracała, oczekująca ją z utęsknieniem matka dostrzegała
w niej niezwykłą, postępującą przemianę. Córka bowiem przyglądała się jej dziwnie, zaczęła
unikać, robiła się niespokojna, kiedy próbowała ją do siebie tulić, lub żeby nie mieć z nią
kontaktu, udawała, że odrabia lekcję. W końcu nieszczęśliwa kobieta niewytrzymała i zapytała
dziecko, co się stało i czemu ją odtrąca. Dziewczynka rozpłakała się i po długich namowach
matki powiedziała:
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— W szkole wszyscy mówią, że jesteś potworem.
Przyjrzyjmy się, co się właściwie stało? Dopóki dziecko dorastało przy matce, nie zwracało
uwagi na jej wygląd zewnętrzny. Nie przeszkadzało jej zniekształcone wypadkiem ciało matki,
nie raziły blizny na twarzy. Dziewczynka nie była nawet świadoma, że ma matkę niepełnosprawną, gdyż do tej pory nikt jej tego nie powiedział. Nie patrzyła na matkę, jak na coś
gorszego, jak na kaleką osobę, nie widziała w matce „potwora”, a ukochaną i najbliższą sobie
istotę. Wszystko odmieniło się wraz z pójściem do szkoły. Tam „uczynne”, starsze dzieci
zaszczepiły jej okrutny program w głowie, jakoby jej matka nie była człowiekiem.
Czy winę za ten wypadek ponoszą starsze dzieci? Absolutnie nie. Dlaczego to właśnie dzieci
mielibyśmy winić, skoro zrobiły to nieświadomie. Winę ponoszą wyłącznie dorośli. Rodzice,
którzy nie przygotowali swoje pociechy na takie sytuacje. Którzy nie nauczyli je szacunku do
osób niepełnosprawnych. A przecież wystarczyła krótka rozmowa matki lub ojca z dzieckiem,
ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Tylko jak nieświadomy rodzic, sam wytykający
palcem, wyśmiewający i obrażający osoby niepełnosprawne, ma uświadomić swoje dzieci?
Przesadzamy? Ależ nie! Widzieliśmy takie przypadki na własne oczy.
W następnym odcinku23 przyjrzymy się umysłowi ludzkiemu i procesowi programowania
nieco bliżej, opierając się tylko na własnych obserwacjach, nie odwołując się przy tym do
żadnych „mądrych”, psychologicznych książek, które do zrozumienia własnego „ ja” i naszego
ukierunkowanego umysłu są niepotrzebne, a nawet przeszkadzałyby nam cokolwiek pojąć.

Radomir Gelhor & Yoshiko
23

Następnych odcinków z tego cyklu nie będzie.
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ZWzBRG nr 58/2019

Urzędnik to tylko sługa
Piątek, 17 marca 2019 | Radomir Gelhor

Pewnego dnia byłem świadkiem niemiłej sceny w Urzędzie Skarbowym, gdzie jedna z urzędniczek w dość chamski sposób pastwiła się nad starowinką ze wsi, tłumacząc jej oburzonym
głosem, że ona nie jest od tego, żeby za nią wypełniać PIT ani uczyć ją jak się to robi.
Przyznam szczerze, że krew mi się w żyłach zagotowała,
bo od tego jest właśnie urzędnik, szczególnie ten obsługujący petentów, żeby tłumaczył, wyjaśniał i służył, bo
jest sługą każdego, kto do tego urzędu przyszedł. Sługą
państwowym, służącym z urzędu, którego pracodawcą jest
naród, a więc każdy bez wyjątku obywatel Polski. To nie
zarząd (błędnie nazywany rządem) wypłaca urzędnikom
comiesięczną pensje, bo zarząd to również urzędnicy, będący na garnuszku podatników, lecz podatnik. Podatnik
jest pracodawcą. Urzędnik zaś jest tylko sługą, pracownikiem, robotnikiem, którego obowiązkiem jest służyć swemu
pracodawcy.
Dzisiejszy wpis kieruję przede wszystkim do urzędników,
żeby przypomnieć im jaka jest ich rola i gdzie jest ich
miejsce, ale również wszystkim Polakom, żeby przestali
celebrować urzędników, a przede wszystkim przestali się
bać urzędów i pracujących w nich ludzi. Niestety polski urzędnik od niepamiętnych czasów, od
najwyższego szczebla począwszy, po ten najniższy, Polakom najczęściej kojarzy się z tyranem,
z bezduszną maszyną, z robotem, z wypranym z empatii oficjalistą, i jest w tym dużo gorzkiej
prawdy.
Oczywiście podany na wstępie przykład nie jest jedynym, który mi się przydarzył, który
widziałem na własne oczy, lub o którym mi opowiadano. Takich przypadków było bardzo
wiele. Wspomnę o dwóch jeszcze.
Pierwszy również miał miejsce w Urzędzie Skarbowym. Wtedy to musiałem wywalczyć siłą
na urzędniczce, żeby łaskawie odczytała mój numer NIP z systemu komputerowego, a którego
nie pamiętałem i zapomniałem wpisać w odpowiednim miejscu.
— Nie mam czasu, żeby każdemu podawać jego dane.
Takie było oficjalne stanowisko tej pani.
Pominę już kwestię poruszoną na samym początku, że właśnie od tego jest urzędnik oddelegowany do obsługi petentów, żeby służyć swemu pracodawcy (w tym przypadku mnie) pomocą,
to w urzędzie było tylko dwie osoby. Ja, przy okienku, i jakiś mężczyzna studiujący coś przy
stoliku.
Znalezienie moich danych zajęło tej kobiecie maksymalnie dziesięć sekund, kolejne dziesięć
przeznaczyła na czytanie numeru NIP, straciła w najgorszym razie trzydzieści sekund swojego
„cennego” czasu. Ale cóż takiego ważnego robiła ta pani, zapyta zapewne ciekawy czytelnik?
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Otóż była bardzo zajęta – piła kawę i plotkowała ze swoim młodszym kolegą z sąsiedniego
okienka.
Broń Boże nie zabraniam nikomu rozkoszować się piciem kawy w pracy, plotkować z kolegami
czy snuć się jak upiór po urzędowych korytarzach, ale jeśli już nie obowiązek, to przynajmniej
kultura osobista wymagałaby od człowieka wykształconego, a za takich chcą uchodzić urzędnicy,
odłożenie swoich przyjemności na później i zajęcie się petentem – człowiekiem, dzięki któremu
urzędnik może pozwolić sobie na kupno i picie nie byle jakiej kawy.
Drugi przypadek. Nie zapomnę również, kiedy jedna z urzędniczek w Urzędzie Miasta
w Lublinie upierała się przy nieprawidłowej odmianie nazwiska mojej znajomej, dokładniej
mówiąc jego żeńskiej formie. Stoczyłem z nią prawdziwą batalię, aż straciwszy cierpliwość,
podałem jej dowód osobisty, żeby naocznie mogła się przekonać, iż nie miała racji.
Chciałbym poinformować w tym miejscu wszystkich urzędników, że w języku polskim nazwiska
obcojęzyczne również się odmienia. Na szczęście, jak na razie, nie mieszkamy w Niemczech,
w Anglii, nie jest to kraj Polin, jak głoszą urzędnicy będący na samej górze, nie jest to
również Nowy Izrael ani Stany Zjednoczone. Rozumiałbym urzędnika młodego, zachłyśniętego
zachodem i jego obyczajami, zrozumiałbym, gdyby chodziło o skomplikowane nazwisko
obcokrajowca, ale kiedy leciwy urzędnik, można by rzec zasłużony dla Polski pracownik,
z polskiego nazwiska: „Kasia Kowalska” robi: „Kasia Kowalski”, przechodzą mnie dreszcze.
Swoją drogą, co na to feministki, które z takim zacięciem walczyły o psycholożkę, antropolożkę
i tym podobne żeńskie odmiany, a które wg mnie są nienaturalne dla języka polskiego i zupełnie
niepotrzebną wariacją. Bo co niby jest lepszego w tytule: „Natalia Gelhor, psycholożka”,
od „Natalia Gelhor, psycholog”? Imię jednoznacznie wskazuje na kobietę, a nawet gdyby go
nie było, nic a nic nie ubliża kobietom męska forma „psycholog”. Wręcz przeciwnie brzmi
poważniej i jakby dostojniej.
☼ Święte krowy

Problem urzędników w Polsce to problem „Świętej Krowy”. Otrzymawszy od narodu trochę
władzy, urzędnikom nagle odbija i wydaje im się, że są nietykalni, że mogą robić, co im się
żywnie podoba, bo przecież mają pod sobą szarego obywatela. W rzeczywistości tak jednak
nie jest, co napisałem już na samym początku tego wpisu. Urzędnik państwowy to zwykły
pracownik, będący na usługach narodu polskiego.
W Polsce to naród wybiera swoich przedstawicieli, którzy mają w jego imieniu sprawować
władzę. Ministrowie, posłowie, to robotnicy zatrudnieni przez polskie społeczeństwo. Niestety
grupa ta sterroryzowała naród i kierując się wyłącznie programami partyjnymi, a więc
poszerzaniem władzy i wzbogacaniem się kosztem społeczeństwa, odebrała głos Polakom, a co
za tym idzie – wolność. Zapamiętajmy sobie jedno na całe życie – programy partyjne nie
służą narodowi polskiemu, lecz walczącym o przywództwo partiom. Politycy nie są nawet
patriotami, gdyż dobro narodu koliduje z ich własnymi przekonaniami i żądzami (choćby
chęcią sprawowania władzy, łatwym dorobieniem się majątku).
Patriota stawia na pierwszym miejscu kraj i jego obywateli, gotów jest bronić ojczyznę za
wszelką cenę i za niego umrzeć. Polityk zaś stawia na pierwszym miejscu swojego partyjnego
przywódcę i przełożonych wyższego szczebla, którym hołduje, do których się modli, dla których
zrobi absolutnie wszystko, żeby tylko zatrzymać lub osiągnąć wyższe stanowisko i ciągnąć
z niego jak największe zyski. To dlatego tak łatwo jest przekupić polskiego polityka. To dlatego
ten uciemiężony od pokoleń sławiański naród wciąż i wciąż na nowo jest zdradzany.
Polityka to nieustająca walka pomiędzy partiami. Walka o przywództwo. A więc walka
o pieniądze. Ale tam gdzie panuje niezgodna, gdzie jedni drugich próbują wykorzystać
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i wystrychnąć na dudka, tam nie może być mowy o pokoju, o ładzie, o dobru Polski i dobru
jego obywateli. O porządku na świecie.
Patriota zwracając się do narodu w jakiejś ważnej sprawie, powie: „Mamy problem, musimy
wspólnie go rozwikłać. Będziemy potrzebowali waszych głosów”, dając tym sposobem decydować
narodowi o przyszłości Polski.
Polityk zaś powie: „Mamy problem, ale nie martwcie się! Dzięki naszemu programowi wszystko
załatwimy. Zdajcie się na nas”. I dotąd będą wałkonić ten temat za pomocą mediów, aż
ciemny ludek znad Wisły chapnie przynętę i dobrowolnie podda się władzy partiokratów.
Wracając do urzędników niższego szczebla, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Zastanawia mnie jedno, dlaczego urzędnik będący fizycznie istotą ludzką nie może być przy okazji
człowiekiem? Prawym człowiekiem, sprawiedliwym, mającym honor. Dlaczego otrzymawszy
trochę władzy z urzędu, zamiast bronić petenta, swego rzeczywistego pracodawcę, woli szargać swoje imię, kłamać wrednie dla tych, którzy robią na górze polityczny szacher-macher,
płaszczyć się przed przełożonymi i odbierać sobie największą przyjemność, jaką może mieć
istota ludzka – nieść pomoc potrzebującym i czynić dobro, bez oczekiwania na jakąkolwiek
w zamian gratyfikację. To ciekawe, że wszyscy od wszystkich wymagają szacunku, dobrego
zachowania, miłej obsługi w sklepach czy w urzędach, a jednak ci sami ludzie, którzy się tego
tak mocno domagają, zachowują się na odwrót.
Jeśli ludzie nie zaczną się zmieniać od dołu, to ci na górze będą coraz gorsi, to zaś przyniesie
przyszłym pokoleniom większą rozpacz, nędze i ubóstwo duchowe, albowiem jak zdrowe jest
drzewo, tak i zdrowe będą owoce jego.
Na koniec przypomnijmy sobie kilka słownikowych pojęć.
Minister – urzędnik naczelny, zarządzający pewnym wydziałem zarządu państwa; z łacińskiego – minister, dosłownie = sługa.
Zwróćcie, proszę, uwagę na użyte w objaśnieniu słowo „zarząd”, a nie „rząd”. Dawne słowniki
(np. Sł. języka polskiego – Jana Karłowicza) prawidłowo nazywały ten twór państwowy, jakim
jest zarząd, który współcześnie błędnie jest nazywany „rządem”. A zatem wybrani przez naród
ludzie do zarządzania, a nie do rządzenia państwem czy narodem, są li tylko pracownikami na
usługach Polaków. Niczym więcej. Pan (suweren) i sługa (rob, parob), gdzie panem jest naród
polski, a zatrudnieni słudzy – to urzędnicy państwowi.
Dlaczego wobec tego w Polsce jest odwrotnie? Dlaczego grupa wybranych przez naród ludzi
rządzi totalitarnie Polakami, nie licząc się ze zdaniem narodu?
Dlaczego ministrowie – słudzy Polaków – wielokrotnie chwalą się w mediach publicznie: „Mam
100, 300, 800 milionów na to, czy na tamto”, skoro tak naprawdę nie mają niczego. To nie
są ich pieniądze. To są pieniądze całego narodu, ukradzione temu narodowi pod postacią
podatków i najróżniejszych opłat, wrzucone następnie do wspólnej kasy, i które powinny
służyć Polakom, a które są bez zgody polskiego społeczeństwa podkradane i przeznaczane na
partyjne programy i tajne cele ich partyjnych terro-przywódców24 .
Dlaczego ministrowie w Polsce zaciągając milionowe kredyty, nie pytają o zgodę Polaków, czy
wolno im to zrobić, i dlaczego nie rozliczają się z narodem na co, poszły te pieniądze? Czemu
jest to utajnione? Dlaczego parob, sługa, kryje przed suwerenem, na co wydaje jego ciężko
zarobione pieniądze?
Dla tych, którym ciężko to sobie uzmysłowić:
24
Terro-urzędnik (terrourzędnik) – terrorysta skrywający prawdziwe oblicze pod przykrywką pracownika
administracyjnego, urzędnika.
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Wyobraźcie sobie, że zatrudniliście służącego (zarząd RP), którego zadaniem jest dbać o Wasz
dom (Polska), podczas gdy jesteście zajęci pracą, wypoczynkiem lub nie ma Was w miejscu
zamieszkania. Co jakiś czas odkrywacie, że pieniądze trzymane w kredensie (państwowej kasie)
znikają. Raz ginie ich więcej, innym razem mniej. Wiecie, że robi to służący (zarząd RP),
ale ten wykręcając się tajemnicą służbową, nie chce Wam zdradzić. Co zrobilibyście, mając
takiego nieuczciwego służącego w domu? Trzymalibyście go dalej na służbie?
Ostatecznie urzędnicy zarządzający państwem w imieniu narodu polskiego, zaciągają kredyty
lub biorą sobie z państwowej kasy, ile chcą, kiedy chcą i na co chcą, zadłużając tym samym
kolejne pokolenia Polaków i robiąc z nich wiecznych niewolników.
Czy takie postępowanie ma coś w ogóle wspólnego z patriotyzmem, z którego ci ludzie tak się
szczycą i z którym chcą się tak utożsamiać? Z dobrem Polaków? Z dobrem Polski? Osobiście
w to wątpię. . . Wróć, wg mnie takie zachowanie absolutnie nic z patriotyzmem wspólnego nie
ma.
Czy wymyśliłem to sobie? Po cóż miałbym to robić? O pożyczkach, długach, o zdefraudowanych
pieniądzach, o nieuczciwości ministrów, posłów, średnich i niższego szczebla urzędników,
o skandalach i aferach, o korupcji, aż się roi w mediach. Mamy to praktycznie na porządku
dziennym, a jeśli o mnie chodzi, wolałbym pisać teraz o miłości, o stawaniu się lepszym,
o poznawaniu siebie i Rzeczywistości, o duchowym zgłębianiu świata, o propagowaniu lepszego
jutra, albo po prostu pisać sobie następne opowiadanie.
Poseł – człowiek wysłany w poselstwie, delegat, pełnomocnik, przedstawiciel, czyjś reprezentant.
Wobec tego jest to obywatel pracujący dla kogoś, wykonujący jakieś polecenie w imieniu kogoś.
Nie ma absolutnie żadnej władzy, poza tą, którą mu nadał pracodawca, w naszym przypadku
– polski naród.
A czy widzicie w mediach tych pyszniących się władzą posłów? Ile w nich zawziętości i arogancji
dla zwykłego Kowalskiego? Kowalskiego, który ich wybrał, który jest ich panem i który miesiąc
w miesiąc wypłaca im pensję.
Dlaczego w takim razie sługa przyjął wobec suwerena rolę „Świętej Krowy”? Dlaczego pan musi
się kłaniać swojemu parobkowi i zdawać się na jego łaskę? Czy widzicie, w czym tkwi problem?
Dopóki ta sytuacja będzie miała miejsce, Polacy będą wykorzystywani przez urzędników
i sprowadzani do roli podwładnych.
Dlatego, Polaku, namawiam. Obudź się wreszcie i przestań bać się urzędników. Jeśli nie
dla siebie to zrób to przynajmniej dla swoich dzieci, żeby nie musiały w przyszłości chodzić
w jarzmie niewolnictwa i spłacać milionowych długów narobionych przez garstkę zdrajców
i terro-urzedników.
PS. Przychylam się również do sugestii Przemysława Hankusa, autora tekstu: Słowa mają
znaczenie, że w miejsce urzędnika należy wprowadzić słowo „służebnik”, oznaczające dawniej
służącego (żeńska forma: służebniczka), a urzędy przemianować na „służędy”. Nie tylko się
przychylam, ale od dziś wprowadzam w życie te zwroty i nimi będę operował w swoich tekstach
i w mowie.
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ZWzBRG nr 59/2019

Wiosna
Środa, 20 marca 2019 | Radomir Gelhor

Nie widziałem, jak do mnie podchodzi, nie słyszałem zbliżających się
kroków, a nawet nie poczułem, kiedy
położyła na mym ramieniu rękę. Dopiero jej szept wybudził mnie z odrętwienia, wybił z głębokiego letargu,
w którym ostatnimi czasy byłem pogrążony.
— Jestem. . . — Usłyszałem coś na podobieństwo trzepotu motylich skrzydeł, odkręciłem się do niej i spojrzałem w roześmiane oblicze przecudnej
istoty. W lico tak bardzo młode i rześkie, gładkie i wyściełane radością, mieniące się wielobarwnymi odcieniami natury.
— Jesteś — wyszeptałem.
Chwyciłem ją w pasie, z chciwością przyciągnąłem do siebie i jąłem ze szczęścia całować,
spijać z ust nektar miłości, rozkoszować się zapachem jej ciała i tonąć w oplatujących mnie
szczerozłotych włosach.
A ona się śmiała. Wyprężała ku mnie łabędzią szyję, nadstawiała do pocałunku nagie ramiona,
wzdychała w rozkoszy, dławiła się promieniami słońca i na przemian to rzucała prastare
zaklęcia, to nuciła sławiańską pieśń Roka.
Słowa pieśni ulatywały ponad nasze głowy, owijały ciepłymi tonami zdrewniałe, zziębnięte
gałęzie, pod stopami wypełzały z ziemi kwiaty, zieleniło się listowie, złociły kielichy, ożywała
z nagła wysuszona trawa.
Porwał nas szalony taniec, zawirował świat w naszych oczach, miłosny świergot wypełnił
przestrzeń i zaryczały fanfary spadających na Ziemię boginek.
Popatrzyliśmy sobie w oczy, wymieniliśmy pocałunki, a potem odeszła, wolnym, powłóczystym
krokiem, rzucając mi ostatnie spojrzenie, przemawiając głosem rozkochanej do szaleństwa
duszy:
— Raduj się mną, Radomirze. Raduj i kochaj, bom ja oblubienica Twoja. Wesna25 . . .
***
☼ Rok – Stwórca i Kierownik Świata

Dziś dzień wiosennego przesilenia, pierwszy dzień wiosny, druga uroczystość w ciągu roku
na cześć Roka, Stwórcy i Kierownika Świata, oznaczającego siłę nadprzyrodzoną, rządzącą
25

Wesna – sławiańskie bóstwo: Wiosna
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dolą śmiertelników. Prastara ta siła Sławian sprowadzona została do określenia upływającego
czasu, choć dla Polaków, Czechów czy Rosjan dwunastomiesięczny cykl życia zwany rokiem
był ongiś „godem”. Od tego słowa wywodzi się np. „godzina” oraz noworoczne „Gody” (Nowy
Rok).
Z Roka, z Istoty Najwyższej dla Sławian, Kościół uczynił biesa – Rokitę, oraz Jessa (Jowisza),
a niektórzy kronikarze i historycy, jak chociażby Długosz, rozpowszechnili wśród ludu tę bajkę.
Podobnie duchowni rzymskokatoliccy postąpili z Prorokiniami26 , nadając im miano czarownic,
co ostatecznie doprowadziło do późniejszych prześladowań i palenia na stosie niewinnych
kobiet.
Z historii. . .
Przypomnijmy sobie, że ostatnia czarownica (niewinna kobieta) spłonęła w Polsce
całkiem niedawno, bo 21 sierpnia 1811 roku w mieście Reszel na Warmii. Ofiarą była
Barbara Zdunk.
Bóg Sławian kontra Kościół Rzymskokatolicki
Co ciekawe, Rok, władca wszelkich dóbr, oddał władanie w ręce obrocznikom i narokom,
i mając od nich utrzymanie, posługę dla swych służebników, nie zmuszał trzody wiernych
do żadnych danin. Sławiańscy księża, mając w posiadaniu dobra Roka, za posługi religijne
nic nie brali. Dla kontrastu: duchowieństwo Chrystusa Pana (Kościół Rzymskokatolicki) na
wszystkich nałożyło dziesięciny, bez dania w zamian wiernym ziemi lub jakichkolwiek dobór
materialnych.
Topienie Marzanny
Ale wróćmy do pierwszego dnia wiosny. Z dniem porównania dnia z nocą zachowały się dawne
obyczaje jak na przykład topienie bałwana wyobrażającego Marzannę, czyli uczłowieczenie
zimy, starości i śmierci. 25 marca snop słomy strojono w białe szaty i niesiono go, śpiewając:
„Śmierć wije się u płotu. . . ” — to początek pieśni uzewnętrzniającej zwycięstwo wiosny,
zwycięstwo życia.
Po czym wrzucano Marzannę do wody i śpiesznie uciekano, żeby śmierć nie dopędziła. Wierzono
bowiem, że kto upadł, tego doścignął urok i nie doczeka drugiej uroczystości wiosennej. Obrzęd
topienia Marzanny jest pokrewny z topieniem Dremów i Kozdrobońka w przeddzień Kupały
(Roka). O zwyczajach wielkanocnych, a raczej zwyczajach równonocy, przejętych przez Kościół
Rzymskokatolicki w celu przypodobania się prostemu ludowi, a które są obrzędami iście
sławiańskimi, „pogańskimi”, niemającymi nic wspólnego z chrześcijaństwem i Chrystusem,
postaram się napisać parę słów bliżej Świąt Wielkanocnych.
Chciałbym jednak w tym miejscu nadmienić jako ciekawostkę, że oprócz topienia Marzanny,
był zwyczaj jedzenia Marzanny ulepionej z ciasta, co jest nieświadomie kultywowane do dzisiaj
pod postacią bab wielkanocnych. Zjadanie bab (Marzanny) było swoistą zemstą dokonywaną
na śmierci przez Sławian.

Radomir Gelhor
26
Kapłanki Roka – sądziły zbrodniarzy i wrogów, rozsądzały spory, wyrokowały, odczyniały uroki,
zajmowały się obrzędami, miały swoją straż zbrojną.
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ZWzBRG nr 60/2019

W dobrym kierunku
Czwartek, 21 marca 2019 | Radomir Gelhor

Jestem szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy, bo oto okazało się, że coraz więcej ludzi zaczyna mówić
o tym, o czym piszę, o tym, czym się z Wami dzielę, co dla mnie wydaje się takie jasne,
oczywiste, a z drugiej strony jest odmienne od wszystkiego, czego naucza System.
Nie, nie, nie. . . Wcale nie mówię, że to się dzieje dzięki mnie, że ludzie, których obserwuję,
których wypowiedzi słucham, którzy występują publicznie, prowadzą wykłady i głoszą prawdę,
wchodzą na mojego bloga, czytają, przeglądają, zastanawiają się, dochodzą do tego samego
wniosku i roznoszą moje myśli dalej, a jednak. . .
A jednak czuję się, jakbym odgrywał istotną rolę
w przekazie myśli, bo myśli są energią wystrzeliwaną
we wszystkich kierunkach w kosmos. Jak gdybym
był twórcą tych myśli lub tylko siewcą, który czerpie
Ziarno Prawdy z olbrzymiej kosmicznej bazy danych
i rozsiewa je za pomocą mowy i pisma. A więc mam
wrażenie, że wzmacniam moc istniejącej już pozytywnej energii, coraz szybciej się łączącej w jedną,
energetyczną sieć oplatującą Ziemię.
Myśli nasze łączą się i wzmacniają. Pozytywne tworzą lepszą Rzeczywistość, negatywne zaś
przygotowują dla nas piekło na Ziemi. Dlatego powtórzę to, co już pisałem dawniej – od jakości
myśli zależy, w jakim będziemy żyć świecie. Dobrym, wypełnionym miłością, braterstwem,
jednością, zrozumieniem i wzajemnym poszanowaniem, czy też będzie to świat pełen nieładu,
nieszczęść, wojen i cierpienia.
Gdzieś poza naszym widzeniem toczy się walka pomiędzy energetycznymi gigantami. Jeden dowodzony jest przez armię ludzi prymitywnych, chciwych, żądnych bogactw i władzy, broniących
Systemu niewolnictwa i wyzysku. Drugi znacznie mniejszy, acz rosnący w siłę, podnoszący się
z wolna niczym Feniks z popiołów, dowodzony jest przez ludzi dobrych i wrażliwych, ceniących
pokój, głoszących miłość, martwiących się o losy świata, czujących, że jest coś więcej poza
materialnym bytem, sprzeciwiający się panoszącemu się złu i niewoli.
Przyznam Wam szczerze, że wielokrotnie ogarniało mnie zniechęcenie. Że nie raz, nie dwa,
ani nawet nie trzy, lecz dziesiątki razy chciałem po prostu zamilknąć, przestać się odzywać,
bo i po co miałbym dzielić się z kimkolwiek swoimi myślami? Nie potrzebuję się przed nikim
uzewnętrzniać, nie są mi potrzebni psycholodzy czy psychiatrzy, bo moja psychika jest stabilna
i nie wymaga niczyjej interwencji. A jednak za każdym razem, gdy myślałem, że to koniec,
że czas z tym zerwać, przypadkowo trafiałem, choć w przypadki nie wierzę, na jakiś ciekawy
materiał w internecie lub brałem niespodziewanie udział w rozmowie, które to upewniały mnie
w przekonaniu, że wylewanie myśli w kosmos nie idzie na darmo, że ktoś to powtórzył, inny
coś dopowiedział, jeszcze inny podszedł do tego samego zagadnienia z całkiem nowej strony.
Tak właśnie stało się wczoraj. Wysłuchałem wykładu człowieka, którego obserwuję od bardzo
dawna i oto. . . Oto padają moje myśli, moje słowa. . . I czuję, jak coś we mnie miłego rośnie,
jakbym otworzył paczkę-niespodziankę i odkrył w środku przecudowny prezent. Było to
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tym bardziej nieoczekiwane, że mówca nigdy wcześniej o tym nie mówił, że poruszał się
w innej dla mnie Rzeczywistości, a tu bach! Zmiana perspektywy, zmieniony sposób myślenia,
przeprogramowany umysł, który mówi teraz jednym ze mną głosem. . .
Opętało mnie cudowne wrażenie, fantastyczne uczucie i wielka radość z tej niezwykłej przemiany. . .
Bo jesteśmy kreatorami Rzeczywistości, którą budujemy za pomocą energii pod postacią
emocji i myśli. Jeśli popłyną one z serca, z dobra i Miłości, świat zmieni się na lepsze, a ludzkość
wzniesie się na wyższy poziom duchowości. Stare, skostniałe odpadnie, pojawi się w jego
miejsce nowe. Tego Wam i sobie życzę.

Radomir Gelhor
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

200

www.rdmg.eu

ZWzBRG nr 61/2019

Niewidzialny świat
Piątek, 12 kwietnia 2019 | Radomir Gelhor

Mogę się tylko domyślać, że większość ludzi nie zastanawia się nad tym, czy istnieje świat
niewidzialny, będący poza percepcją naszych zmysłów. Na pewno interesują się tym ezoterycy,
spirytyści i osoby zgłębiające istotę bytu. Robią to ludzie nauki poszukujący odpowiedzi na
niewytłumaczalne zjawiska w przyrodzie, osobnicy nadwrażliwi na docierające do nich bodźce
z otoczenia oraz twórcy powieści fantastycznych, tworzący w swoich opowiadaniach światy
równoległe, wymyślone lub częściowo wymyślone, oparte na dowodach i/lub przesłankach
naukowych, acz zmodyfikowane na potrzeby książki.

Czy jednak świat niewidzialny to tylko fikcja literacka? Wymysł szalonych umysłów? Ludzi nawiedzonych lub pogrążonych w fantasmagorycznych urojeniach albo najzwyklejszych
marzeniach? A jednak to, że czegoś nie widzimy, wcale nie oznacza, że tego nie ma.
Weźmy, chociażby prąd elektryczny. Wiemy, że przepływa w przewodzie, a mimo to nie
możemy go zobaczyć. Nawet gdyby płynął w przeźroczystych przewodach, byłoby to dla nas
bez znaczenia. Dopiero podłączenie urządzenia pomiarowego lub szok wywołany porażeniem
elektrycznym uzmysławiają nam, że jednak coś w tym przewodzie sobie płynie.
Do świata niewidzialnego należą fale radiowe, mikrofalowe czy dźwiękowe, promieniowanie
cieplne, poruszające się cząsteczki w obiektach materialnych, ale także świat mikroorganizmów,
który obserwujemy za pomocą mikroskopów elektronowych. Tam, gdzie nie docierają nasze
zmysły, wspomagamy się coraz częściej wyrafinowaną aparaturą elektroniczną, i im głębiej
zaglądamy w świat niewidzialny, tym więcej odkrywamy rzeczy niezwykłych. Jedyną przeszkodą
do badań nad coraz nowszymi „światami” jest niestety nasza ograniczona wiedza i technologie,
które powstrzymują nas przed zobaczeniem tego, czego zobaczyć nie sposób, czego nie można
się nawet domyślić, że istnieje.
☼ Dowody naukowe

Bardzo często słyszę takie oto stwierdzenie: „udowodniono naukowo” lub „nie udowodniono
naukowo”. Ale cóż to znaczy „udowodniono naukowo”? Przecież nauka, jaką znamy, jest na
poziomie eksperymentalnym, i to, co dziś wydaje się faktem, dowodem naukowym, jutro może
okazać się totalną bzdurą. Dzieje się tak dlatego, że w większości przypadków nie posiadamy
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wystarczającej technologii, żeby ogarnąć cały zakres badanego przedmiotu. Wybieramy zaledwie wycinek z całości i na podstawie tego wyimka(ów) próbujemy dopisać resztę wniosków
za pomocą domysłów i teorii. Czy to jest wobec tego nauka? Możemy ją oczywiście nazywać
nauką, ale nie oznacza to jeszcze, że mamy do czynienia z faktem.
Faktem może być na przykład, że substancja chemiczna zwana powszechnie lekiem o nazwie
„X” pomaga ludziom w nadciśnieniu. Faktem może być, że ta sama substancja w korelacji
z lekiem „Y” jest bezpieczna, ale nie znaczy to, że będzie tak samo bezpieczna z substancją
o nazwie „Z”. Nie oznacza to również, że ten lek pomoże każdemu. Co więcej, wiele takich
„leków” zostaje po jakimś czasie wycofanych ze sprzedaży, gdyż okazuje się, że są niebezpieczne
dla zdrowia i życia pacjentów.
Zatem, ile jest warte stwierdzenie „skuteczność/bezpieczeństwo udowodnione naukowo” lub
„przebadano klinicznie”, skoro ostatecznie jest to fałsz i cała ta nauka nie jest warta złamanego
grosza. Nasuwa się proste pytanie – czy to nauka się pomyliła, czy też może zostaliśmy
zmanipulowani i celowo w błąd wprowadzeni? Zostawmy jednak to pytanie bez odpowiedzi
i wróćmy do tematu.
☼ Kolory i dźwięki

Nie ma chyba człowieka, który nie wiedziałby, że istnieją kolory i częstotliwości dźwięków
spoza naszego przedziału widzenia i słyszenia. W świecie zwierząt i owadów kolory odgrywają
dużo większą rolę niż w życiu ludzi, toteż widzą one więcej. To samo dotyczy dźwięków. Można
powiedzieć, że w pewnym sensie jesteśmy upośledzeni, a jednocześnie chcąc nie chcąc musimy
przyznać, że Rzeczywistość nie jest taka, jaką widzimy, słyszymy i czujemy.
Skoro istnieją niewidzialne dla nas kolory i niesłyszalne dźwięki, dlaczego nie miałyby istnieć
stworzenia i obiekty całkowicie lub częściowo dla nas niewidoczne? Ktoś może powie: „Dlaczego
w takim razie do tej pory nie wpadłem na taki obiekt?”, ale dlaczego domyślnie zakładamy, że
obiekty niewidzialne muszą mieć tę samą budowę co świat widoczny?
Załóżmy, że niewidzialne rośliny, zwierzęta czy obiekty wibrują z inną częstotliwością, zbyt
szybką, żebyśmy mogli je dostrzec, jak również zbudowane są z „luźniejszych” cząsteczek,
ich „ciała” są bardziej eteryczne, przenikalne, nie tworzą zwartych konstrukcji. W takim
przypadku byty te mogłyby przenikać bezproblemowo przez materię i na odwrót. Wpadając
na nie, nie bylibyśmy w stanie czegokolwiek poczuć, chyba że. . .
Chyba że należymy do ludzi niezwykle wrażliwych i potrafimy je zobaczyć, usłyszeć lub
poczuć. Czy tacy ludzie istnieją? Nikt o zdrowych zmysłach się do tego nie przyzna, ponieważ
społeczeństwo uznałoby go za wariata, a w najlepszym przypadku za dziwadło i fantastę. Już
samo przyznanie się do tego, że widzi się aurę, wywołuje olbrzymie poruszenie wśród słuchaczy,
zdumienie i nierzadko kpiny. Nie może więc dziwić nikogo, że tego typu tematy porusza się
wyłącznie w gronie bliskich sobie osób, najczęściej zresztą interesujących się ezoteryką.
Dlaczego tak się dzieje? Bo „nie ma na to naukowych dowodów”. I to jest już wystarczający
powód, żeby wyśmiewać, kpić i poniżać ludzi „widzących inaczej”.
Z tego powodu cisną się na usta kolejne pytania. Dlaczego nie bada się tych rzeczy? A może
się bada, ale się tego nie ujawnia? Co by się stało bowiem, gdyby każdy człowiek nagle umiał
dostrzec za pomocą któregoś ze zmysłów kłamstwo drugiego człowieka? Pewnie ze wstydu
przestalibyśmy kłamać. Ale jak tu nie kłamać w systemie opartym na pieniądzu? W systemie
chciwości, konkurencji. Po co uczyć ludzi, jak rozpoznawać kłamstwo, skoro koliduje to z wiarą
w boga-pieniądza i z systemem niewolnictwa?
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☼ Wielka niewiadoma

A co by się stało, gdybyśmy pewnego dnia odkryli, że jesteśmy tylko pokarmem dla niewidzialnych bytów, które hodując nas, niczym my hodujemy bydło, kradną naszą energię. Albo
znajdujemy się w kosmicznym laboratorium, gdzie dokonywane są eksperymenty na nieświadomych istotach ludzkich? Czy zdobywszy taką wiedzę, umielibyśmy jeszcze żyć normalnie?
Czy pogodzilibyśmy się z tą straszliwą myślą? Jak zareagowalibyśmy na tę wiadomość, skoro
wydaje się nam, że jesteśmy na szczycie ewolucji i przodujemy we Wszechświecie?
Dlaczego w ogóle uważamy, że żyjemy? Czy tylko dlatego, że widzimy, słyszymy, czujemy? Że
oddychamy, jemy i smakujemy? A gdybyście się dowiedzieli pewnego dnia, że jesteśmy. . . ale
pominiemy tę myśl, bo jest nazbyt przykra. . .
Czy Świat Rzeczywisty (Rzeczywistość) jest tożsamy z naszym Światem Nierzeczywistym?
Obawiam się, że nie jest. Jest wiele dowodów, których nie sposób dowieść naukowo, że to, co
jest, nie jest tym, co jest. Dlaczego jednak tak zawzięcie odrzucamy wszystko, czego nie daje
się logicznie wytłumaczyć? Czemu zwalczamy „inność” u ludzi wybijających się z szarej masy
społeczeństwa, odznaczających się umiejętnościami z pogranicza SF? Czy tylko dlatego, że
nie potrafimy zrobić tego sami, zrozumieć jak to działa, w jaki sposób funkcjonuje? A może
po prostu zazdrościmy im tego daru?
Prawdą jest to, że człowiek niewiele jeszcze wie o świecie, w którym żyje. Pomimo coraz
bardziej zaawansowanej technologi i przyrządów pomiarowych, nie potrafimy odpowiedzieć na
najprostsze pytania dotyczące świata przyrody i nas samych. Np. wiedza o kosmosie jest czysto
teoretyczna i taką pozostanie, dopóki nie zaczniemy faktycznie eksplorować kosmosu, ale nawet
wtedy będziemy wciąż i wciąż ograniczani naszą skromną wiedzą, którą tak szumnie nazywamy
nauką, i „prymitywnymi” mózgami, zamkniętymi w przestrzeni czasu, tj. w przeszłości.
A gdybyście się jutro przebudzili i odkryli, że widzicie niewidzialne, słyszycie niesłyszalne
i czujecie niewyczuwalne. Jak byście wtedy zareagowali, widząc świat w innych kolorach,
w innej rzeczywistości, w nowej odsłonie? Czy pobieglibyście ogłosić to światu? Pochwalić
się znajomym, przyjaciołom i rodzinie? Szczerze mówiąc, wątpię. Strach przed potępieniem
i odrzuceniem nie pozwoliłby Wam na to. Po co więc komu umiejętności widzenia skoro
i tak nie wykorzystałby ich, a tym samym nie pomógł ludzkości wydźwignąć się z ciemnoty,
zacofania i współczesnego średniowiecza? Po co dar widzenia człowiekowi, który zamiast
wykorzystać go do budowy lepszego jutra, używałby go do prywatnych, egoistycznych celów?
Czy to właśnie nie powód, dla którego tak mało ludzi doświadcza przebudzenia? Bo skoro
nie masz nic do zaoferowania Światu, to czemu Świat miałby obdarować Cię wyjątkowymi
zdolnościami? Czy nie byłoby to marnotrawstwo ze strony Natury?
Wyobraźmy sobie cudowną, leczącą z wszelkich dolegliwości miksturę, którą w niezwykły
sposób posiedliśmy dzięki Prawom Natury. Zamiast jednak oddać ją społeczeństwu, trzymamy
ją dla siebie i leczymy ludzi po kryjomu. Dla pieniędzy, dla sławy, dla przyjemności. Czy
wobec tego takie postępowanie jest uczciwe? Czy tym sposobem nie zaprzepaściliśmy szansy
czynienia dobra? Czy taki człowiek powinien w ogóle otrzymać dar leczenia, jeśli nie potrafi
wyzbyć się chciwości?
☼ Rzemieślnicy

Spotykam ludzi, którzy mówią: „Chciałbym umieć to, czy tamto. Mieć taki lub inny dar, bo
wtedy. . . ”. Ale co wtedy? Ano, najczęściej wtedy ludzie ci odwołują się do swoich egoistycznych
pobudek i natychmiast chcą tym darem zarabiać na życie, albo za pomocą tego daru zemścić
się na kimś za odczuwaną krzywdę, albo dostąpić wywyższenia się. Co by to jednak było,
źródłem tych pragnień jest zawsze EGO i miłość własna. Czy zatem powinno nas dziwić, że
ludzie obdarzeni „talentami” kończą, jak kończą? Że zatrzymują się na drodze duchowego
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postępu i stają się marnymi rzemieślnikami. Wyrobnikami zarabiającymi na otrzymanym
przez Naturę darze, niewnoszącymi do Świata żadnych twórczych wartości i żadnych zmian
na lepsze.
Odkrywanie Rzeczywistości to odkrywanie Prawdy w nas samych. To zgłębianie własnego
wnętrza poprzez wnikliwą obserwację i odrywanie fałszu od prawdy. Wraz z rosnącą świadomością odsłonie ulegają kolejne fragmenty Rzeczywistości, odpadają złudzenia i odrzucany
jest balast przeszłości, rodzi się nowe, a wraz z nim wyostrza się widzenie. Widzenie Świata
Niewidzialnego, ukrytego za parawanem iluzji. Świata niekoniecznie miłego i nie zawsze takiego,
jakiego byśmy sobie życzyli.
Wpis ten dedykuję widzącym inaczej

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 62/2019

Cieszyć się szczęściem innych
Sobota, 20 kwietnia 2019 | Radomir Gelhor

Płacząc gęstymi łzami przy ucieraniu chrzanu, przyszedł mi do głowy temat na bloga, o który
co prawda otarłem się jakiś czas temu w jednym z wcześniejszych wpisów, ale ponieważ
artykuł wydał mi się za odważny, zbyt prywatny, a na domiar tego nikt go nie czytał [sic!],
postanowiłem po trzech dniach usunąć go ze strony.

Dzień, dwa później, los zechciał, że wróciłem do tego tematu, rozmawiając na czacie ze
znajomą, i nieco pożałowałem zbyt pochopnie powziętej decyzji. Mogłem wpis edytować,
usunąć rzeczy niepotrzebne, dodać istotne, i w ten sposób zaoszczędzić trochę czasu. Ale jak
to się mówi, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. . .
Tematem tego wpisu jest „Cieszyć się szczęściem innych”.
Nie trzeba nikogo przekonywać, że każdy chciałby być szczęśliwy. Szukamy tego szczęścia
na różne sposoby i czasem świadomie je znajdujemy. Częściej jednak to ono nas znajduje
w najmniej oczekiwanym momencie i wtedy jeszcze większa przepełnia nas radość, jeszcze
mocniej go odczuwamy, jeszcze silniej przeżywamy.
Umiemy się cieszyć z własnego szczęścia, upijamy się błogim stanem pobudzenia, rozkoszujemy
każdą taką chwilą i marzymy, żeby to szczęście trwało wiecznie. Ale tak jest tylko wtedy,
kiedy chodzi o nas samych, bo gdy idzie o szczęście innych, wtenczas dzieje się z nami coś
nadzwyczaj dziwnego. Zamiast cieszyć się ze szczęśliwymi, włącza nam się zazdrość, czasem
ogarnia nas niewymowny smutek, a jeszcze innym razem do głosu dochodzi zawiść i skorzy
jesteśmy nawet spaprać komuś życie, aby tylko poczuć się lepiej.
Dlaczego tak reagujemy na szczęście innych? Czemu nie potrafimy cieszyć się wraz z nimi?
Ciekawi mnie, jak na te pytania odpowiedzieliby psycholodzy, choć z moich pobieżnych
obserwacji wynika, że najczęściej winią za to EGO i, w zasadzie mają rację. Można również
przeczytać w wielu miejscach, na różnych portalach, że dzieje się tak ze względu na porównywanie się z innymi i współzawodnictwo. I tu też należałoby się z tym zgodzić. Ale jak podejść
do takiego oto stwierdzenia:
„Nie stawiać siebie na pierwszym miejscu; usunąć się z centrum swojego myślenia; odsunąć na
bok swoje potrzeby, troski, zranienia, by móc poczuć i podzielić radość z kimś bliskim (innym)”.
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Brzmi dobrze i kusząco, nieprawdaż? Gotów byłbym przyjąć te słowa za pewnik, a nawet
uwierzyć, iż jest to możliwe, a jednak proszę, spróbujcie to uczynić, a przekonacie się wkrótce
sami, że będzie to niezwykle ciężka walka; dla znacznej części wręcz tytaniczne, ponad ludzkie
siły zadanie.
Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co do tej pory robiliście, kręciło się wokół Was samych, i kiedy
to uczynicie, nie pojąwszy istoty problemu, przystąpicie do walki z samym sobą. Będziecie
próbowali zagłuszyć w sobie to nieznośne EGO, zazdrość, zawiść, chęć współzawodnictwa,
czyli chęć bycia lepszymi od innych. Ta wewnętrzna, nieustająca nigdy walka, spychanie
egoistycznych myśli na plan drugi, robienie rzeczy nierzadko wbrew sobie, narzucona dyscyplina,
doprowadzić może co najwyżej do pewnych ustępstw w stosunku do innych, a w przypływie
dobrego humoru do ograniczonej radości ze szczęścia bliskiej lub obcej nam osoby.
To jednak nie będzie radość ze szczęścia tych ludzi, lecz siłowa próba zagłuszenia wewnętrznego
głosu, tyrana, którego pielęgnowaliście przez wszystkie lata. Od kołyski aż po teraz. . .
Dlatego wg mnie odpowiedzi należy szukać u źródła, czyli w przeszłości. Są tam wszystkie
odpowiedzi, jest tam zrozumienie i czeka tylko na to, żebyście się zdobyli na odwagę i zajrzeli
do najmroczniejszych zakamarków waszej pamięci, a potem mieli wystarczająco dużo zapału,
żeby przeprogramować się na nowo.
Spróbujmy to razem jakoś naprawić, lecz proszę, nie traktujcie poniższych informacji jako
poradnik, a co najwyżej drobną wskazówkę, bo niewiele czasu poświęcimy temu zagadnieniu.
Prześlizgniemy się tylko po temacie. Bez Waszej też aktywności, samodzielnego odkrywania,
słowa te pozostaną wyłącznie teorią i będą dla Was bez znaczenia. Działanie bowiem jest
ruchem, faktem, czynem, i tylko poprzez to działanie jesteście w stanie cokolwiek zmienić.
☼ Wyszukiwanie „złego” kodu

Żeby poznać siebie, odkryć i zrozumieć jakikolwiek problem dotyczący nas samych, a przez to
i całego świata, bo świat i my jesteśmy jednym i tym samym, musimy zaobserwować relację
pomiędzy nami a otoczeniem. Pomiędzy nami a ojcem, matką, siostrą, bratem; pomiędzy
nami a nauczycielem, kolegą z pracy, żoną lub mężem, bezdomnym i bogatym; pomiędzy nami
a drzewem, rzeką, morzem i lasem; pomiędzy nami a jakąś opinią, ideą, książką, pomiędzy
własnymi myślami. Te relacje i towarzyszące nam w danej chwili emocje są zwierciadłem,
w którym poprzez obserwacje zobaczymy swoje prawdziwe oblicze. To najważniejsza część
samoobserwacji – widzieć pojawiające się emocje w relacji do zmieniającego się środowiska,
przedmiotów, obiektów, idei, ludzi i zwierząt oraz myśli. Od trafności, odgadnięcia czym są te
emocje, zależeć będzie, czy uda nam się poznać siebie i zrozumieć istotę problemu. Ważne jest
zatem, aby dokładnie ten stan określić.
Obserwując siebie, np. podczas rozmowy z ludźmi, możemy zaobserwować, jaki mamy do nich
stosunek, czy jesteśmy dla nich uprzejmi, czy też stajemy się nerwowi albo ich lekceważymy.
Dlaczego jednym osobom się przymilamy, drugimi wzgardzamy? Czy nie jest tak, że kiedy
spodziewamy się otrzymać coś od kogoś, stajemy się naraz mili, pobłażliwi, tolerujemy
rzeczy, których normalnie nie znosimy, i zaczynamy usługiwać temu człowiekowi? A co
dzieje się, gdy spotykamy na swej drodze ubogiego, żebraka, bezdomnego? Czy nie uciekamy
od niego ze wstrętem, czy nie patrzymy na niego z góry, zbywamy go byle jakim słowem,
bo nie chcemy mieć z nim najmniejszych choćby relacji? Te relacje to właśnie lustro naszej
zaprogramowanej osobowości, w którym widzimy swoje oblicze obdarte z maski fałszu, widzimy
myśli i rozróżniamy poszczególne emocje. Tym sposobem odkryjemy także zazdrość.
☼ Szczęśliwy kolega

Załóżmy, że spotkaliśmy kolegę, któremu dopisało szczęście i wygrał dwadzieścia tysięcy na
loterii. Ze szczęścia pochwalił się nam. Nieistotne czy skakał w tym czasie z radości, czy
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tylko szepnął słówkiem lub dwoma. Nasze EGO, nasz umysł błyskawicznie zareaguje na tę
wiadomość, zważy ją, dokładnie przemierzy, oceni, zaszufladkuje, wywoła odpowiednią reakcję.
Tą reakcją będą nasze emocje. Możemy poczuć radość lub nagły smutek, możemy pozazdrościć
mu wygranej lub nawet się zdenerwować, a co gorsze – obrazić się na niego.
Gdyby człowiek żył świadomie i zdawał sobie sprawę w każdej chwili, jakie targają nim uczucia,
szybko poradziłby sobie z wieloma niechcianymi programami w głowie. Niestety niewielka
tylko grupa ludzi żyje w ten sposób. Większość postępuje automatycznie, bez zastanawiania
się.
Wróćmy do naszego przykładu. Najczęstszym powodem niecieszenia się cudzym szczęściem
jest zazdrość. Z dużym prawdopodobieństwem to właśnie ten stan odkryjemy, gdy znajomy
powie o wygranej. Zazdrość jednak nie bierze się znikąd. Nie jest to coś, co się pojawia samo
z siebie. Zawsze musi być powód zazdrości. Na przykład chciwość. Również chęć bycia lepszym
od innych może stać się powodem zazdrości. Niektórzy zazdroszczą innym ludziom posiadanej
wiedzy czy talentów, inni duchowego rozwoju, są i tacy, którzy zazdroszczą władzy. Tych
zazdrości może być bardzo wiele, a zatem wydawać by się mogło, że należałoby „walczyć”
z każdą taką pojedynczą zazdrością. Takie jednak rozwiązanie pochłonęłoby bardzo dużo
czasu i uważam, że jest mało wydajne. Potrzebujemy czegoś znacznie lepszego.
☼ Zrozumieć istotę zazdrości

Aby zrozumieć zazdrość globalnie, w całości, za jednym razem, a nie poszczególne jej rodzaje
i/lub fragmenty, jedyne co musimy zrobić to poznać istotę zazdrości. Skąd się ona w ogóle
bierze? Co ją wywołuje? Dlaczego zazdrościmy? I czy życie bez zazdrości jest możliwe?
Odpowiedź na te pytania odnaleźć możemy w sobie, w przeszłości i w przypadku zazdrości
u większości ludzi będzie wyglądała podobnie. Dlaczego niejednakowo u wszystkich? Dlatego,
że zazdrość jest programem nabytym, wyuczonym. Wobec tego w zależności od środowiska,
w którym się urodziliśmy, w którym się wychowaliśmy i w którym obecnie żyjemy, będzie ona
albo mniejsza, albo większa, i ukierunkowana u każdego człowieka na inny obiekt pożądania.
Oczywiście ilość zazdrości jest ograniczona, toteż będzie się powtarzać.
W naszym, ucywilizowanym społeczeństwie średniowiecznym, bo dla mnie jest to dalej średniowiecze, w systemie monetarnym, ukierunkowanym na zysk i wyzysk, w systemie ciągłej
rywalizacji, głównym źródłem zazdrości jest współzawodnictwo. Niezależnie od tego, czego
dotyczy nasza zazdrość. Pogoń za władzą, pieniądzem, wiedzą, czy duchowym postępem jest
tym samym i bierze się z chęci posiadania i/lub bycia ważniejszym od reszty społeczeństwa,
a przynajmniej wyróżnienia się z tłumu.
Przykład 1
Mój znajomy, przyjaciółka ma nowy telefon (cieszy się). Pojawia się we mnie zazdrość i nie
chcąc być gorszym (rywalizacja/współzawodnictwo), kupuję taki sam, a nawet dużo lepszy,
żeby mi ludzie pozazdrościli.
Przykład 2
Z żoną jesteśmy artystami. Malujemy na płótnie. Jej obrazy cieszą się coraz to większym
powodzeniem (żona jest szczęśliwa). Pojawia się zazdrość. Próbuję odwieść ją od malowania;
zrzucam na nią więcej obowiązków domowych, wszczynam z byle powodu awantury, znęcam
się nad nią psychicznie i robię jej często na złość, a nawet ostatnio po kryjomu szkodzę.
Tymczasem wkładam więcej wysiłku w swoją pracę i maluję coraz więcej, to zaś przekłada się
na większą sprzedaż i więcej pieniędzy (rywalizacja/współzawodnictwo). Cieszę się, że teraz
jestem od niej lepszy. . . Ludzie zaczęli mnie chwalić. Żona coraz więcej czasu spędza przy
garach. . . I właśnie tam jest żony miejsce.
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Przykład 3
Jestem dyrektorem w dużej, znanej korporacji. Niestety mam kilku kolegów, którzy, prawdę
mówiąc, są nieźli w tej branży. Zazdroszczą mi, a ja niepokoję się coraz częściej, że mogą mnie
wyprzeć. Szef zaczyna ich codziennie chwalić (są szczęśliwi z pochwał szefa). Czas podłożyć
im świnię (współzawodnictwo/konkurencja). . .
Przykład 4
Wciąż nie mogę doścignąć mojego guru. On jest taki uduchowiony. Choć w grupie jego
zwolenników jestem najlepszy, to jednak za każdym razem, gdy próbuję się przed nim wykazać,
rozkłada mnie na łopatki (zazdrość). Mam tego dosyć, za trzy miesiące odchodzę, zacznę
działać na własną rękę. Dobrze się zareklamuję i rozpowiem wśród znajomych, że to nieuczciwy
człowiek (rywalizacja/konkurencja).
I tak dalej i tak dalej. . . Można by tak mnożyć w nieskończoność takich przykładów. Jak widać
z powyższych obrazków przyczyną niecieszenia się cudzym szczęściem, jest zazdrość wynikająca
z chęci bycia lepszym lub potrzeba posiadania więcej niż mają inni, a więc konkurencja. Trzeba
sobie jasno uświadomić, że w świecie, w którym żyjemy, konkurencja w większości przypadków
jest nieuczciwa. Jedni działają przeciwko drugim, nie przebierając w środkach. To jest fakt,
a siłą napędową tego stanu rzeczy jest zysk. Zysk fizyczny, materialny lub psychologiczny.
Im większa jest gratyfikacja w przypadku odniesionego „zwycięstwa”, tym mniej istotna jest
uczciwość, a już najmniej moralność, która naciągana jest w zależności od konkretnej sytuacji.
No dobrze, ale do czego nam się to może przydać? Przede wszystkim do zrozumienia tego
stanu rzeczy. Im bardziej świadomy umysł, im więcej zdajemy sobie sprawę z tego, co tak
naprawdę wokół nas się dzieje i jakie relacje mamy w stosunku do świata, tym łatwiej będzie
nam pokonać problem. Samo widzenie Prawdy, sama obserwacja Rzeczywistości jest już
pierwszym etapem do pozbycia się na przykład zazdrości. W odpowiednim momencie zazdrość
sama odpadnie. Z chwilą, gdy nasza świadomość będzie na to faktycznie przygotowana.
Zajrzyjmy jeszcze głębiej. Jak już pisałem, zazdrość jest stanem nabytym, przyswojonym
przez nas wraz z dorastaniem, a przekazanym nam przez rodziców, rodzinę, przyjaciół,
szkołę, pracę i tak dalej. Zwróćcie, proszę, uwagę na to, że to programowanie odbywa się
bezustannie. Dziecko rywalizuje z dzieckiem, dorosły z dorosłym, mężczyzna z mężczyzną,
kobieta z kobietą, rodzina z rodziną, klasa z klasą, religia z religią, jedna firma z drugą,
partia z partią, państwo z państwem, i wszyscy razem ze sobą na każdym bez wyjątku polu
życia. Doprowadza to do stanu wzajemnej, niekończącej się walki, oddalaniem się człowieka
od człowieka, wyszukiwaniem we wszystkim zagrożenia. Umysł obciążony bezustanną oceną
i analizą środowiska, w którym przebywa, pogrąża się w głębokiej frustracji, pojawia się
niepokój, wzrasta strach. Ludzkie życie staje się polem bitwy.
Jak wobec tego to społeczeństwo, rodzina, kraj, ludzkość całego świata może być zdrowa?
A więc źródłem zazdrości jest system oparty na konkurencji. Gdybyśmy zamiast rywalizacji
uczyli się od kołyski współpracy, wtedy problem zazdrości po prostu by nie istniał. Cieszyłaby
nas bowiem wspólna praca, wspólna wygrana, wspólne osiągnięcia. Cieszylibyśmy się swoją
obecnością, bo zamiast rywalizować ze sobą, chętnie pomagalibyśmy sobie. Byłoby to w interesie
wszystkich. Zarówno rodziny, grupy, kraju, jak i całego świata. Zero konkurencji oznaczałoby np.
zniknięcie śmiesznych patentów, które teraz niesamowicie ograniczają postęp technologiczny.
Nawet geny są patentowane. Na tym polu dochodzi już do prawdziwych wariacji, kretynizmów. . .
tragedii cywilizacji. Wystarczy poświęcić trochę czasu i poczytać o tym w internecie.
☼ Przeprogramowanie

Przyjmijmy, że widzicie już to wszystko, że sami przyjrzeliście się zazdrości, odkryliście jej
źródło (nie wystarczy tylko czytać [!], należy dokładnie to przemyśleć, wypróbować, zmierzyć
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się z tym samodzielnie poprzez działanie). Pora zatem na przeprogramowanie sposobu myślenia.
Jak to zrobić? Odpowiedź jest niezwykle prosta, co nie znaczy wcale, że jest to takie łatwe.
Obserwujcie własne myśli.
Wróćmy do pierwszego przykładu. Nasz kolega pochwalił się nam, że wygrał dwadzieścia
tysięcy na loterii.
Dawniej zachowywalibyśmy się jak bezrozumne, zaprogramowane na stałe maszyny, reagowalibyśmy zgodnie z programem w głowie, wg ustalonego wcześniej wzorca, bez głębszego
zastanowienia się nad naszymi reakcjami. Teraz kiedy już wiemy coś niecoś o zazdrości,
pozostaje nam przypatrywać się temu ruchowi. Przyglądać się wzbudzającym się emocjom,
zidentyfikować je, ale nie oceniać. Nigdy nie oceniajmy naszych emocji. Nawet jeśli zachowamy
się nieodpowiednio, niezgodnie z wszelkimi ustalonymi przez społeczeństwo normami, bo one
nie są ani złe, ani dobre. Po prostu są dokładnie takie, jakie być powinny, czyli zgodne ze
schematem, który mamy wypalony w głowie.
Niebezpieczeństwo obserwowania siebie
Obserwowanie siebie z jednoczesnym ocenianiem swojego zachowania, swoich myśli,
swojego EGO, powołuje do życia obserwatora i obserwowanego, czyli odnosimy wrażenie,
jakby istniały dwa niezależne od siebie obiekty. Tego, który patrzy, i to, co jest
obserwowane. Tymczasem obserwator (my) i przedmiot obserwowany (także my) jest
tym samym. Wyobraźmy sobie, że napisaliśmy klasówkę (lub zdawaliśmy z czegoś
egzamin), i zamiast oddać ją nauczycielowi, postanowiliśmy sami ją sprawdzić. A zatem
występujemy w podwójnej roli. Jako nauczyciel i uczeń. Jaką jednak wartość będzie
miała nasza ocena, skoro wiedza, którą posiadamy, jest ograniczona naszą niepełną
lub błędną znajomością danego przedmiotu? Dokładnie to samo dotyczy umysłu.
Oceniając siebie poprzez filtr przeszłości, poprzez zgromadzoną wiedzę, przekonania,
wiarę, dogmaty i przyzwyczajenia, nie jesteśmy w stanie rzetelnie się ocenić. Nie tylko
siebie zresztą źle ocenimy, patrząc w ten sposób, ale także innych ludzi. Widzieć
Rzeczywistość (to, co nas naprawdę otacza) to patrzeć umysłem czystym, wolnym od
przeszłości, bez zbędnego balastu.
Przykładowo. Jeśli od zawsze byłem chytrym człowiekiem, to nie mogę nagle się za
to winić lub jeszcze gorzej – zapierać się tego. Zamiast obwiniać się, stwierdzam fakt
i mówię sobie – jestem chytry. To wystarczy. Bez zbędnych emocji, bez oceny. To
jest zrozumienie Rzeczywistości, Prawdy. Pozwólmy tej Prawdzie działać na naszą
podświadomość, albowiem za każdym razem, gdy będziemy w przyszłości postępować
chytrze względem kogoś lub czegoś, ta chytrość zostanie przed nami obnażona, a to
obnażenie ukaże nam prawdę o stanie naszego umysłu, to zaś w niemalże cudowny
sposób sprawi, że będziemy działać coraz mniej chytrze, aż w końcu chytrość sama
odpadnie. Nie ma w tym żadnej walki, żadnej przemocy czy dyscypliny. Nie musimy
panować nad umysłem, ujarzmiać go lub tłamsić. Patrzymy i w tym widzeniu przychodzi
zrozumienie.
☼ Przeprogramowywanie ciąg dalszy. . .

A zatem. . . Na informację od kolegi, że wygrał pieniądze, czujemy pojawiającą się zazdrość.
Możemy teraz zadać sobie w duchu pytanie. Dlaczego mu zazdrościmy? Odpowiedzi jednak
muszą być szczere. To ma być spowiedź. Musimy zajrzeć w głąb umysłu, przejrzeć kod
programu i jak pisałem powyżej – broń Boże – nie oceniać się.
— Jestem zazdrosny, bo. . . [wymień dlaczego]
W porządku, rozumiem to, ale czy rzeczywiście tego czegoś potrzebuję? Czy naprawdę brakuje
mi tego do szczęścia? Przecież już to mam, a Stacho ma chorą matkę (albo córkę, żonę, a może
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nie ma samochodu, o którym marzył przez lata). Przydadzą mu się te pieniądze. Może dzięki
temu ją wyleczy. Uszczęśliwi ją i siebie. . .
Dzięki takiemu szczeremu dialogowi z samym sobą, poprzez obserwację i kojarzenie faktów (nie
mylić z ideą i wyobraźnią), poprzez widzenie tego, co jest, a nie tego, czego byśmy chcieli, żeby
było, oraz wejściu w położenie naszego kolegi, zazdrość jakkolwiek byłaby wielka, samoczynnie
się zmniejszy lub nawet zniknie.
Proszę, zwróćcie uwagę na bardzo ważną kwestię, że nie staramy się panować nad umysłem,
nad naszym EGO, a wręcz przeciwnie pozwalamy, żeby nasze emocje rozkwitły, ujawniły
się, dały znać o sobie. Dzięki temu łatwo je identyfikujemy i jesteśmy w stanie odpowiednio
zareagować. Jak? Obserwacją, pytaniami, zrozumieniem.
To jest świadoma czynność. Całkiem prawdopodobne, że nasze oczy po raz pierwszy w życiu
będą otwarte. Że nasze zmysły po raz pierwszy staną się wrażliwsze i w pełni aktywne. To już
nie są automatyczne funkcje cyborga, lecz świadomego Rzeczywistości człowieka.
Zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych ludzi może to być bardzo trudne zadanie,
szczególnie dla osób starszych. Tym bardziej że bezustannie jesteśmy poddawani praniu
mózgu. Poprzez media, reklamę, poprzez odpowiednio przygotowane filmy, spreparowane
książki, gazety i czasopisma nasze EGO coraz bardziej rośnie, nadyma się do niebotycznych
rozmiarów, przejmuje kontrolę nad naszym życiem. Współzawodnictwo jest samoprogramowalnym systemem, który zmusza jednostkę do bezustannej walki o byt, a przede wszystkim
rozwija w ludziach chęć posiadania, uczy chciwości, a to znów powoduje, że człowiek staje
się niewolnikiem Systemu i wiecznym jego konsumentem. Pracuj i kupuj, kupuj i pracuj.
W zasadzie tylko o to w tym wszystkim chodzi.
Jeszcze krótka uwaga na temat EGO. To nie jest samodzielny byt [!] i nie należy rozpatrywać
go samodzielnie. EGO to Ty. EGO to ja. Patrząc na EGO, widzimy siebie, a nie jakąś oderwaną
od nas istotę.
Wrogiem współzawodnictwa jest oczywiście współpraca. Jak udowadniają badania, współpraca
jest wolniejsza, niż konkurencja, ale przynosi lepsze efekty. Ludzie czują się ze sobą lepiej,
mniej się stresują, są bardziej kreatywni, atmosfera w takiej grupie jest bliższa rodzinie,
dlatego więzi pomiędzy współpracującymi osobami są silniejsze.
Wracając do przykładu drugiego:
Moja żona odniosła artystyczny sukces. Z początku byłem o to trochę zazdrosny, później
zrozumiałem, skąd się wzięła moja zazdrość, w końcu zacząłem wspierać żonę i jej pomagać.
Teraz malujemy razem. . . Jesteśmy strasznie szczęśliwi, nasza miłość rozkwitła, będziemy
mieli wkrótce dziecko. . .
☼ Słowo końcowe

Kiedy oznajmiam komuś, że cieszę się jego szczęściem, nierzadko te osoby, nie dowierzając mi,
patrzą na mnie jak na kosmitę. Bo niby dlaczego miałbym to robić, jaki miałbym w tym interes?
Zaraz ludzie stają się podejrzliwi, szukają przyczyny mojego zadowolenia i szczęśliwości z ich
szczęścia. Z jednej strony rozumiem, dlaczego tak postępują, dlaczego nie umieją się cieszyć
szczęściem innych, z drugiej zaś czuję pewien trudny do opisania smutek. Oznacza to bowiem,
jak daleko jeszcze jesteśmy na drodze do pełnego zrozumienia samych siebie, a przez to
zobaczenia Rzeczywistości w czystej, nieskalanej zaborczym umysłem postaci.
Jestem absolutnie pewien, że wszystkie problemy świata, całej ludzkiej populacji skończyłyby
się w jednej chwili, gdyby ludzie nauczyli się prawdziwie kochać, albowiem w Miłości jest
Mądrość, a więc zrozumienie wszechrzeczy. To dlatego człowiek kochający sercem, nie czuje
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grama zazdrości, daleki jest od zawiści, przychylnym okiem patrzy ku wszelkiemu stworzeniu
na niebie i na ziemi, i raduje się szczęściem każdego bez wyjątku człowieka.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 65/2019

Bitwa o tron
Poniedziałek, 22 lipca 2019 | Radomir Gelhor

Od paru miesięcy jesteśmy świadkami bitwy o Tron w polskiej polityce (wybory do Europarlamentu). Niecierpliwe, nerwowe oczekiwanie na to, kto będzie w przyszłości dowodził, kto
będzie miał najwięcej do powiedzenia, a kto będzie przegranym i tak naprawdę nie będzie się
liczył.

To, co jest charakterystyczne w polskiej polityce i partyjnych przepychankach o najwyższe
miejsca, to nieustające wciąż roszady. Ten z tym, tamten z tamtym, ci razem, tamci osobno,
my wspieramy was, wy nas, ci się łączą, tamci rozchodzą, i wszyscy nagle zaczynają się lubić.
pomimo tego, że wcześniej nie mogli na siebie patrzeć, że wytykali się palcami, drwili z siebie
publicznie, że niejeden partiokrata odgrażał się drugiemu partiokracie. . .
Ale cóż teraz znaczą te „drobne” i wydawałoby się nic nieznaczące incydenty, ta szermierka
na słowa, to plucie sobie w gęby, kiedy stawką jest Tron Władzy, gdy żądza panowania,
żądza bycia na szczycie, pragnienie większych pieniędzy, większych zaszczytów i wyższych
profitów płynących z zajmowanych stanowisk jest niczym magnes przyciągający opiłki metalu,
albo trafniej mówiąc, jak wielka gnojówka przyciągająca ku sobie wygłodzone świńskie ryje,
marzące o zanurkowaniu w tę „przyjemnie” pachnącą breję.
☼ Ludzie bez ikry, bez honoru

Niedobrze mi się robi, kiedy patrzę na te strzępy ludzkich istot śliniących się do władzy, na
te kłamliwe obietnice rzucane w oczy narodowi i przysięgi wypowiadane po raz enty przed
obiektywami kamer, które nigdy nie zostaną spełnione.
Właśnie w takich chwilach, w czasie przedwyborczym, w okresie walki o władzę możemy
ujrzeć prawdziwe oblicze polskiego, a może niepolskiego polityka, z podwójną, jak nie z potrójną moralnością, śliskiego jak piskorz, przebiegłego jak żmija, zmiennosłownego i fałszywie
przymilającego się do mediów.
Bo ludzie ci nie walczą o Polskę i polski naród, nie myślą o przyszłości naszej ojczyzny, nie
mają wizji Polski silnej, niezależnej i wielkiej, lecz realizują własny program. Program władzy,
program swojego mistrza, guru, swojego nauczyciela i przywódcy partyjnego.
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☼ Tezy i antytezy

Bitwa o Tron w polskim cyrku politycznym to walka na puste słowa, górnolotne idee i fałszywe
obietnice, które dla narodu polskiego nie mają żadnej wartości, gdyż niezależnie od wygranej,
przegranymi będą Polacy.
Zgodnie z przysłowiem: „Zamienił stryjek siekierkę na kijek” z jednego reżimu partiokratycznego wpadniemy pod drugi, albowiem nowi przebierańcy są jedynie antytezą dla starych
przebierańców. Wygrana obecnie rządzącego PIS-u nie oznacza przegranej partii przeciwnej,
ponieważ „ręka rękę myje”, a antytezy stworzono po to, żeby w oczach ludu ze sobą wojowały,
sprawiały wrażenie przeciwieństw, podczas gdy są jednym i tym samym.
Wygra lewica, to wygra prawica, wygra prawica, to wygra lewica. Na tym właśnie polega
iluminacja walk politycznych, religijnych czy ustrojowych. Wojujące ze sobą obozy są jednym
i tym samym, choć pozornie nienawidzą się i ścierają.
Teza i antyteza. Najdoskonalsze, najbardziej wyrafinowane narzędzie manipulacji, służące
podstępnemu opanowywaniu świata za pomocą ścierających się idei.
A stoją za tym. . .
Czy wiesz, drogi czytelniku, kto za tym wszystkim stoi? Kto niszczy ludzkość, jego kulturę
i wielowiekową cywilizację? Kto pcha istoty ludzkie w przepaść duchowego ubóstwa, poniewierki
i wiecznego niewolnictwa? Usiądź, złap głęboki oddech i dobrze się nad tym zastanów. . .

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 66/2019

Kredyt to lichwa, bankier to
lichwiarz
Wtorek, 6 sierpnia 2019 | Radomir Gelhor

Jakiś czas temu przypadkiem wszedłem na jeden z portali internetowych, na którym znalazłem
artykuł opisujący lichwę, czyli kredyt (pożyczkę) na „nieetycznie” duży procent. Ale co
znaczy „nieetyczny”? I co to jest duży procent? Przekładając na zrozumiały, mniej biznesowy
i mniej żargonowy język ekonomiczny, autor artykułu napisał, że jest to subiektywne odczucie,
i w zależności od zasobności portfela dla każdego człowieka lichwa będzie miała inny wymiar.

Autor podał również kilka przykładów; przez chwilę litował się uczciwie nad biedakami,
dla których, jak to sam oznajmił, każdy promil dodatkowych kosztów jest dużym, nieraz
heroicznym obciążeniem, po czym wtoczył się pełnym już biegiem w świat bankowości,
ekonomi i gospodarki, zachwalając, pieszcząc za pomocą słów lichwę, padając na kolana przed
kapłanami „złotego cielca” i z mocą szczerego, oddanego wyznawcy Mamona jął się rozwodzić
nad przeszłością i świetlaną przyszłością ozłoconego świata biznesu i polityki.
Nie zamierzam się jednak wytrząsać nad autorem i jego artykułem przeznaczonym przede
wszystkim dla czcicieli pieniądza, bo przecież każdemu wolno wierzyć, w co mu się żywnie
podoba, choćby w krasnoludki i sierotkę Marysię. Nie zamierzam także niczego nikomu
udowadniać, przekonywać czy wręcz narzucać swoje zdanie. Chciałbym się po prostu krótko
wypowiedzieć na temat lichwy i lichwiarzy, bo dla mnie, z mojego punktu widzenia, każda
pożyczka na procent, bez względu na wysokość tego oprocentowania jest lichwą, a każdy
bankier jest lichwiarzem.
Jaka bowiem jest różnica pomiędzy żydowskim lichwiarzem stojącym na każdej ulicy, na
każdym skwerku czy skrzyżowaniu miasta (czasy przedwojenne) od bankierów czy właścicieli
firm zajmujących się pożyczkami? Może tylko taka, że ci pierwsi operowali mniejszymi kwotami.
Może też i taka, że wystawali całymi dniami pod gołym niebem, polując na jeleni, których
łatwo było oszukać, oskubać i zrujnować. A jednak i tam, i tu, mamy do czynienia z tym
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

214

www.rdmg.eu

samym lichwiarzem. To prawda, można wypucować świnię, ubrać ją w garnitur i wpuścić do
mieszkania na salony, ale świnia pozostanie świnią. Choćby zmieniła się zewnętrznie, wewnątrz
ma tą samą „świńską duszę”.
Broń Boże nikogo nie chcę obrazić tą nieprzyjemną metaforą. Chciałem być tylko dobrze
zrozumiany.
Nie przypadkiem też potknąłem się o Żyda i podeptałem żydowską lichwę. To właśnie Żydom
zawdzięczamy lichwę, drapieżny system zysku i wyzysku, tzw. czysty kapitalizm, tandeciarskie
produkty i tak dalej. Przed żydowską inwazją na kraje europejskie, wróć, przed inwazją na
państwa całego świata, lichwa można powiedzieć, że nie istniała. A jeśli występowała w jakiej
bądź formie, były to sporadyczne przypadki, nieodnotowane w historii, a więc niemające
najmniejszego wpływu na rozwój cywilizacji.
Inną też etyką i moralnością kierowali się starożytni, a przede wszystkim chrześcijańscy kupcy
i handlarze, albowiem panowała wśród nich zdrowa zasada: „zarób i daj zarobić drugiemu”, ale
także: „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Rzadko zdarzało się, aby kupiec (dziś sprzedawca,
handlarz) w „erze przedżydowskiej” wykorzystał spożywcę, czyli klienta, do własnych, niecnych
celów. Byłoby to niezgodne z jego sumieniem i wiarą, poniżające i haniebne.
Z tegoż to powodu cechy rzemieślnicze, producenci (wyrobnicy, rzemieślnicy) dbali o jak
najwyższą jakość produktów i usług, gildie zaś kupieckie i kupcy, o zadowolenie kupujących.
Handel więc przynosił korzyści każdemu. Wszyscy byli zadowoleni i można powiedzieć szczęśliwi, dopóki nie pojawili się oni – Żydzi. Ale to już inna, smutna i niezwykle tragiczna „bajka”,
którą może sobie kiedyś opowiemy.
☼ Domy lichwy, zwane bankami

Wracając do lichwy. Lichwę kojarzymy z pożyczkami i dużymi odsetkami. Każdy jednak odbiera
to inaczej, ale bardzo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że ten procent to jest właśnie
lichwa. Najczęściej nie widzimy nic w tym złego i nie dziwmy się temu, tak bowiem zostaliśmy
zaprogramowani. Żyjemy w świecie iluzji, w świecie materialnym i w Systemie opartym na
pieniądzu. Nasza indoktrynacja zaczęła się już w wieku przedszkolnym, kiedy zaczęliśmy
rozumieć, kojarzyć fakty, gdy ujrzeliśmy po raz pierwszy kupujących ludzi używających
papierowych pieniędzy, a teraz coraz częściej płacących kartami płatniczymi, smartfonami
i zegarkami, mówiąc literalnie narzędziami do kontroli i manipulacji społeczeństwem.
Nie tylko procent jest lichwą. Lichwą są wszelkie koszty manipulacyjne. Np. związane z umową,
ubezpieczeniem kredytu, opłatą za prowadzenie rachunku, za użytkowanie karty itd. Wszystkie
te elementy są lichwą, choć banki (domy lichwy) i bankierzy (lichwiarze) oraz pracownicy
tychże instytucji przekonują swoich klientów, że są to koszty niezbędne do istnienia ww.
instytucji.
W praktyce wygląda to mniej więcej w taki oto sposób: Oddajesz lichwiarzowi na przechowanie
swoje pieniądze (np. comiesięczną pensję, utarg z zarobku, oszczędności) do domu lichwy
(banku). Za ten „przywilej” dom lichwy obciąży Cię kosztami manipulacyjnymi (np. opłatą
za prowadzenie konta), podczas gdy sam lichwiarz, obracając twoim kapitałem, podwoi go,
potroi i dzięki temu się wzbogaci. W rzeczywistości zarabia cudzymi pieniędzmi, nie ponosząc
żadnych kosztów.
Wyobraźcie sobie, że pożyczyliście samochód znajomemu. I on nie tylko nim jeździ, ale każe
Wam płacić za paliwo i koszty eksploatacji. Świetny interes, nieprawdaż? Ciekawy jestem, jak
długo znosilibyście takiego znajomego?
To oczywiście uproszczony schemat obrotu Waszymi pieniędzmi w domu lichwy przez lichwiarza,
ale za to zrozumiały i niebudzący raczej wątpliwości.
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Ciekawe jest to, że żyjemy w czasach postępu technologicznego, komputerów, smartfonów,
internetu, bankomatów, a mimo to koszty, zamiast maleć, rosną. Wiele operacji bankowych
jest zautomatyzowana, nie biorą w niej udziału ludzie, a jednak pobierane są od klientów
przeróżne haracze (np. przelew internetowy w wysokości 1,20, z czego jak się domyślam koszty
rzeczywiste to dwadzieścia groszy, reszta to lichwa). Jest to oczywiście lichwa, która doliczana
jest do istniejącej już lichwy (opłata za obsługę konta), a ta być może do jeszcze innej. Inaczej
mówiąc, lichwa z lichwy. Czyli wyciąganie z grosza kolejnych groszy.
O jakie pieniądze tu idzie?
Jak wiemy, dla jednostki grosze się nie liczą. Niewiele znaczy grosz, dwa czy dziesięć w portfelu
Kowalskiego, ale w świecie finansów grosze mają wartość złota, bo liczy się go w tysiącach,
milionach i miliardach.
Załóżmy, że Kowalski ma 10 groszy w kieszeni i dobrze wie, że za te 10 groszy nic nie kupi.
Tymczasem bank (dom lichwy) obciąża miesięcznie Kowalskiego za jakąś tam wirtualną usługę
tymi 10 groszami, a ponieważ ma załóżmy – 1000 takich Kowalskich (klientów), zyskuje na
tej spekulacji 10 000 groszy, czyli 100 złotych. Oczywiście domy lichwy mają nie tysiąc, lecz
tysiące i miliony klientów. Np. pod koniec III kwartału 2015 roku PKO BP obsługiwało 8,9
mln klientów.
8 900 000 x 10 groszy = 89 000 000 groszy = 890 000 zł miesięcznie.
Widzimy, o jakich „groszach” mówimy, a to przecież kwota tylko z 10 przykładowych groszy. . .
Warto jeszcze wspomnieć o ułamkach. Ułamki w świecie lichwy to jak wióry dla stolarza. Im
więcej wiórów zbierze lichwiarz, im trudniejszy będzie do obliczenia ułamek, tym więcej na
tym zarobi. Np. 0,358,423 (wartość z życia wzięta).
Kłopot w tym, że nie można się wypisać z domu lichwy, bo większość pracodawców, a może
i wszyscy, wymagają, żeby pracownik posiadał konto bankowe, na które wypłaci mu pensję.
Również wiele instytucji nie daje do ręki pieniędzy, tylko robi przelewy. W końcu przelew to
tylko cyfry na ekranie. Nic tam nie przepływa. W jednym miejscu wpisujesz cyfrę, w drugim się
pojawia. W rzeczywistości dom lichwy (bank) posiada niewiele gotówki, fizycznych pieniędzy.
Operuje on na cyfrach w komputerze. Dlatego w przypadku np. wojny, krachu, załamania się
systemu, nie będzie w stanie wypłacić swoim klientom należących im się pieniędzy. Po prostu
ich nie ma.
Pamiętam, jak jednego dnia, to było chyba w 2007 roku, naszło się tylu klientów do banku
„X” w Lublinie, że dosłownie w ciągu godziny wyczyścili całą kasę. Trzeba było czekać na
świeżą „dostawę” pieniędzy. Jaką zatem mamy pewność, że jutro, gdy przyjdziemy po „własne”
pieniądze, one tam jeszcze będą? I jaką mamy pewność, że w przyszłości, gdy znikną papierowe
pieniądze, ktoś nagle nie wymaże naszych danych z systemu i z dnia na dzień nie staniemy się
bezdomni?
Jesteśmy krowami dojnymi, wiecznymi pracownikami, niewolnikami lichwiarzy, którzy przykuli
nas do siebie za pomocą domów lichwy i którzy miesiąc w miesiąc, pobierają od nas wcześniej
dobrze przemyślane procenty. Niestety zamiana firmy lichwiarskiej (banku) na inną, wydawałoby się mniej krwiopijną, jest wyłącznie złudzeniem. Wszystkie bowiem pracują w obiegu
zamkniętym, czyli są ściśle ze sobą powiązane. Ostatecznie zwycięstwo odnosi lichwiarz będący
na szczycie piramidy lichwiarskiej.
Jakże to prosty, doskonały system pomnażania pieniędzy, zniewolenia ludzi i panowania nad
światem, nieprawdaż?
Czy dalej uważasz, że jesteś wolnym człowiekiem? Jeśli tak, to trwaj sobie dalej w matrixie.
Jeśli zaś zmieniłeś zdanie, to czy jesteś gotów wyrwać się z jarzma niewolnictwa, jakim jest
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ukryta lichwa, niekończące się opłaty i podatki pod każdym możliwym pretekstem, i porzucić
ten poniżający system?
Dlaczego człowiek jako jedyna istota na Ziemi (podobno najinteligentniejsza) musi płacić
tylko za to, że żyje?
☼ Monopoliści

Nie tylko jednak domy lichwiarskie zajmują się lichwą. Robią to również monopoliści. A im
większy monopolista, tym czuje się pewniej, i większą lichwą obciąża swych klientów.
Jakiś czas temu w branży IT pojawił się wielki kapitalista (nie będę go wymieniał z nazwy).
Utuczywszy się na zachodnim kapitale (wspomagany tymże kapitałem), wykupuje (wchłania)
mniejsze (polskie) firmy specjalizujące się w usługach sieciowych: hosting, serwery dedykowane,
domeny itd., wprowadzając tym samym własne warunki usług, a przede wszystkim zrzucając
koszty konsolidacji na klientów, czyli podnosząc ceny.
Np. stara cena za najtańszy hosting w firmie „X” wynosząca dotychczas: 49 złotych po
przejęciu przez grubą rybę w pierwszym roku wzrosła do 89, a w następnym już do 123
złotych.
Ile z tej kwoty to rzeczywiste koszty, a ile lichwa?
Do tej lichwiarskiej rodziny niedawno dołączył inny monopolista, prawdziwy gigant sieci
komórkowych i stacjonarnych, który z tego, co mi donoszą użytkownicy tejże sieci, po latach
względnie niskich cen rzucił się niczym spragniona krwi pijawka na polskiego klienta. Metodę
ma niezwykle prostą – zwabić „ jelenia” do sieci jakimś mniejszym lub większym gadżetem,
a po skończeniu umowy wyssać go do szpiku na nowych, mniej korzystnych warunkach (czyt.
po wyższych cenach), o ile oczywiście ofiara straci głowę i da się przekonać.
To, co jest charakterystyczne dla monopolistów i domów lichwy, to jednobrzmiące tłumaczenia
się z podwyżek (wysokich cen usług). „Wszystko dla dobra klienta”. Niestety najczęściej to
wystarcza, ponieważ ludzie z przyzwyczajenia i przywiązania do starej-nowej firmy, a czasem
z lenistwa, wolą płacić lichwę, niż poszukać sobie korzystniejszej oferty na rynku.
Inną, wstrętną wręcz lichwą, zajmują się lichwiarze jeżdżący od miasta do miasta, od miasteczka
do miasteczka, od wsi do wsi, sprzedając tubylcom swoje produkty na pokazach, po pierwsze
– za zawyżoną cenę (ten sam produkt w internecie o połowę tańszy), po drugie – za wysokie,
ukryte koszty kredytu, który oferują osobom nieposiadającym gotówki. Nazywa się to rzecz
jasna raty na 0%.
W praktyce jednak wygląda to następująco:
Np. zakupiony towar za 8 tysięcy złotych i rozłożony na rok, 12 rat (faktycznie bez procentu),
ale z kosztami manipulacyjnymi, po zliczeniu urasta nagle do 13 tysięcy złotych.
Jest to nie tylko lichwa jako lichwa, jest to rozbój, bandytyzm w największym tego słowa
znaczeniu, gdyż ofiarami nierzadko padają ludzie bezbronni, starsi, których stosunkowo łatwo
jest zmanipulować i wcisnąć im niepotrzebny towar. Niestety polskie prawo sprzyja tym
bandytom, żeby nie powiedzieć wręcz brutalnie, wspiera ich.
Lichwa od lichwy. Jedna w towarze, druga w kredycie, trzecia gdzieś tam jeszcze dobrze
zakamuflowana.
☼ Podsumowanie

Każdy, najmniejszy procent udzielanej pożyczki, kredytu, jak również wszelkie tzw. koszty
manipulacyjne, a które nierzadko nie mają odniesienia do rzeczywistości, są wg mojego skromnego zdania lichwą. Ktoś zapewne powie, że pożyczający musi przecież zarobić. Rzeczywiście,
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w systemie monetarnym takie zachowanie jest naturalne, choć wyuczone, wpojone. Istnienie
lichwy ma miejsce tylko w cywilizacjach prymitywnych, opartych na materii, pieniądzu i kulcie
„złotego cielca”, a w takiej cywilizacji żyjemy.
W systemie opartym np. na zasobach, w systemie współpracy, miłości, ukierunkowanym
na dobro jednostki i społeczeństwa, czyli całej ludzkości, pieniądz nie miałby racji bytu,
kult „złotego cielca” nie istniałby, a lichwa byłaby pojęciem abstrakcyjnym. Ale tutaj trzeba
sobie jasno powiedzieć – ludzkość nie dorosła jeszcze do nowego sposobu myślenia i systemu
niemonetarnego, i długo jeszcze nie dorośnie.
☼ Sposób na lichwę i lichwiarzy

Dlaczego dajemy zarabiać lichwiarzom (bankierom, monopolistom)? Dlaczego nie pożyczamy
od rodziny, przyjaciół i znajomych na procent? Czy nie lepiej dać zarobić swojemu niż obcemu?
Przecież wyjdzie na to samo, a nawet korzystniej, bo z pożytkiem dla naszych bliskich.
Jeśli z pożyczonego tysiąca przyjdzie nam oddać lichwiarzowi 100-300 zł, dlaczego nie oddać
go matce, ojcu, bratu czy siostrze albo przyjacielowi lub nawet sąsiadowi? Dlaczego dajemy
się głupio wyzyskiwać? Dlaczego nie pomagamy sobie wzajemnie, tylko szukamy pomocy
lichwiarza?
Ktoś może powie, że głupio pożyczać na procent od rodziny czy rodzinie, ale jeszcze głupiej
dawać się wykorzystywać tym, którzy i tak już mają olbrzymie majątki, a którzy podtrzymują
swoimi pieniędzmi system niewolnictwa i wyzysku.
Czas ukręcić hydrze głowę, ale bez naszego zaangażowania się w poprawę życia na Ziemi, nie
liczmy na to, że samo się wszystko ułoży lub ktoś, lub coś zrobi to za nas. Tak mogą twierdzić
tylko marzyciele i ludzie oderwani od Rzeczywistości.
My musimy działać.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 67/2019

Niemieckie zbrodnie na narodzie
polskim
Sobota, 10 sierpnia 2019 | Radomir Gelhor

Miałem ten wpis zatytułować: „Nazistowskie zbrodnie na narodzie polskim”, ale ponieważ
Deutsche Propagandamaschine (niemiecka machina propagandowa) próbuje wmówić całemu
światu poprzez różne media, jakoby to ludobójstwa w czasie II wojny światowej dopuścili
się naziści, a nie Niemcy (bo ci są akurat „do rany przyłóż”), jest dla mnie po prostu nie do
przyjęcia.
Tym bardziej że coraz częściej to właśnie my, Sławianie, Polacy z dziada pradziada, naród od
pokoleń gnębiony przez Niemców, przedstawiani jesteśmy światu jako „hitlerowski” agresor
odpowiedzialny za zbrodnie na ludzkości, zakładanie gett dla Żydów i obozów koncentracyjnych.
I jakby tego było mało, na dokładkę naród uważający się za wybrany, a więc sami Judaici,
z zawziętością wściekłego szakala oskarżają nas o pogrom Żydów!
Mein Gott! Gdybym tego nie widział, nie słyszał osobiście to pal sześć! Jakoś bym to przecierpiał
i pomyślał sobie: „Das musste ein Irrtum sein”, że to głupi żart niemieckich nacjonalistów
lub pijackie brednie narąbanego fryca, ale nie! To się dzieje naprawdę, tak działa propaganda
dezinformacyjna, mająca na celu wyprać ludziom mózgi, przewrócić historię do góry nogami
i sprawić, iżbyśmy uwierzyli w niewinność Niemców i poczuli się odpowiedzialni za niemieckie
zbrodnie na ludzkości i niemiecki holocaust! Mało brakuje, a okaże się za niedługo, że wszystko,
co złe, co najobrzydliwsze na świecie jest winą Polaków!
Zadajmy sobie na wstępie kilka prostych pytań, zanim przejdziemy do zasadniczej części:
Kim byli naziści, faszyści, hitlerowcy, ss-mani? – Z całą pewnością nie byli Polakami,
lecz Niemcami.
Kto najechał Polskę we wrześniu w 1939 roku? – Bez wątpienia głównym najeźdźcą
byli Niemcy.
Kim był Adolf Hitler, kanclerz III Rzeszy? – Austriacko-niemieckim terrorystą i ludobójcą pochodzenia żydowskiego.
Kto zakładał obozy pracy i obozy koncentracyjne na terenie Polski? – Niemcy.
Kto jest odpowiedzialny za wymordowanie milionów Polaków, Sławian, Żydów i Cyganów? – I także tutaj historia pokazuje jednoznacznie, że zrobili to Niemcy. Lud
zamieszkujący za naszą zachodnią granicą, mówiący po niemiecku. . .
Dlaczego więc naród niemiecki za pośrednictwem Deutsche Propagandamaschine nie tylko
próbuje się wybielić w oczach świata i przedzierzgnąć z wilka w owcę, to jeszcze znalazł sobie
jelenia znad Wisły (czytaj głupiego Polaka) i obarcza go całą winą?
Dlaczego w piśmie i w mowie używa się zwrotów: „hitlerowskie/nazistowskie” zbrodnie,
„hitlerowskie/nazistowskie Niemcy”, a nie „niemieckie zbrodnie” i po prostu Niemcy (jako
kraj), skoro to właśnie Niemcy spłodzili nazizm, hitleryzm i odpowiedzialni są za masowe
ludobójstwo. Naziści w czasie drugiej wojny światowej nie byli oddzielnym narodem. Wraz
z innymi Niemcami tworzyli jedną „rasę”. Nawet jeśli nie wszyscy Niemcy popierali Hitlera
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i jego zwolenników, to poprzez swoją bierność, dali Hitlerowi i jego nazistowskiej partii
(NSDAP) władzę i ciche przyzwolenie na zbrodniczą działalność.
Nie obarczajmy na Boga całą winą Hitlera i jego przyboczną gwardię Aniołów Śmierci, bo
była to maleńka garstka niemiecko-żydowskich gangsterów w porównaniu z wielomilionowym
narodem! I ten naród, powtórzmy to bardzo wyraźnie – naród niemiecki, nic nie zrobił, żeby
zatrzymać tę machinę nienawiści. Wrogości i agresji, którą od samego początku Adolf Hitler
jawnie wprowadzał, występując publicznie, wrzeszcząc jak wariat z mównicy, ku powszechnej
owacji przysłuchującego się go ludu niemieckiego.
Hitler zaraził Niemców marzeniem o „Wielkich Niemczech” i tą iluzją kupił sobie poparcie
tłumów. Naród niemiecki miał wystarczająco dużo czasu, żeby poznać Hitlera i jego ideologię.
Nie ukrywał on zresztą swoich zamiarów. Mówił otwarcie, wręcz do bólu szczerze i wyzywająco.
A zatem nic nie zwalnia narodu niemieckiego z odpowiedzialności za dokonane zbrodnie
w czasie II wojny światowej, gdyż milczenie ludzi dobrych, a przecież byli i tacy Niemcy,
przełożyło się na późniejszą, tragiczną dla całego świata historię.
Wróćmy jednak na sekundę do tych „nazistowskich Niemiec” albo „nazistowskich zbrodni”,
albo „polskiego holocaustu”, albo „polskiego pogromu Żydów”. Naprawdę nie trzeba być
zbyt inteligentnym, żeby się zorientować, że jest to przeprogramowywanie umysłów, pisanie
za pomocą propagandy kłamstwa nowej fałszywej historii. Bo im częściej ludzkość usłyszy
tego typu zwroty, tym łatwiej da się zwieść iluzji, jakoby istniały w jednym czasie dwa
oddzielne twory – „Dobre” Niemcy (niewinne i biedne owieczki, styranizowane przez ojca
narodu niemieckiego – Adolfa Hitlera) i przesiąknięte złem – „Nazistowskie/Hitlerowskie
Niemcy (przez tegoż samego Adolfa Hitlera dowodzone)”, oraz źli, okrutni Polacy, którzy
odpowiedzialni są za masową zagładę „narodu wybranego”.
Miejcie to, proszę, na uwadze, szczególnie jeśli jesteście młodymi Polakami, bo to przede
wszystkim skierowane jest do Was i przeciwko Wam. Nie dajcie się zwieść złudzeniu.
Po tym krótkim wstępie zapraszam do poniższej lektury. Artykuł ten powstał pomiędzy 2017
a 2018 rokiem i nie był wcześniej publikowany.
☼ Zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu

Zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu popełnione przez „nazistowskie” Niemcy i siły
kolaboracyjne podczas inwazji na Polskę, wraz z batalionami pomocniczymi podczas późniejszej
okupacji Polski w czasie II wojny światowej, polegały na systematycznej eksterminacji Żydów
polskich i zabójstwie milionów (nieżydowskich) etnicznych Polaków. Niemcy, dopuszczając
się ludobójstwa, powoływali się na nazistowską ideologię „Rasy panów (die Herrenrasse, das
Herrenvolk)”, która przedstawiała Żydów jako nieustające zagrożenie i uważała Polaków oraz
innych Sławian za rasowo gorszych (Untermenschen), a więc zajmujących najniższe miejsca
w hierarchii.
W 1942 roku naziści (Niemcy) realizowali swój program zabicia każdego Żyda w okupowanej
przez Niemców Europie, a także opracowali plan wyeliminowania Polaków poprzez masowe
morderstwa, czystki etniczne, zniewolenie i w mniejszym stopniu zniemczenie. Podczas II
wojny światowej, pod pretekstem zrobienia miejsca dla niemieckich osadników (rasy panów),
dokonali czystek etnicznych na Polakach.
Ludobójstwo pochłonęło życie 2,7 do 2,9 miliona polskich Żydów i 1,8 do 2,77 miliona
nieżydowskich etnicznie Polaków, według Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) i różnych
akademików. W porównaniu do takich krajów jak Dania czy Francja, liczby te wyraźnie
świadczą o niemieckiej, ludobójczej polityce skierowanej przeciwko Polakom-Sławianom.
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Nazistowski (niemiecki) plan osiedleńczy i germanizacyjny terytoriów Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej Generalplan Ost, był skierowany przeciwko narodowi polskiemu
i był zbrodnią przeciwko ludzkości, popełnioną w latach 1939-1945. Pierwotne plany niemieckie
zakładały wydalenie i masową eksterminację około 85 procent (ponad 20 milionów) polskich
obywateli, a pozostałe 15 procent miało zostać zmuszonych do niewolniczej pracy na rzecz
III Rzeszy (nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami Adolfa Hitlera i NSDAP
w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich),
a nawet Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich)).
Od początku wojny z Polską, Niemcy zamierzały zrealizować plan Adolfa Hitlera, przedstawiony
w jego książce Mein Kampf, uzyskania „przestrzeni życiowej” (Lebensraum) na wschodzie dla
masowego osadnictwa kolonistów niemieckich. Plan Hitlera połączył klasyczny imperializm
z nazistowską ideologią rasową. 22 sierpnia 1939 roku tuż przed inwazją na Polskę Hitler
wyraźnie zezwolił swoim dowódcom zabijać „bez litości” wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci
polskiego pochodzenia lub mówiących po polsku.
Czyszczenie etniczne miało być systematycznie prowadzone przeciwko Polakom. W dniu
7 września 1939 roku Reinhard Heydrich stwierdził, że wszyscy polscy arystokraci, duchowni
i Żydzi zostaną zabici. 12 września Wilhelm Keitel dołączył do spisu inteligencję polską.
15 marca 1940 roku szef SS Heinrich Himmler stwierdził:
Wszyscy polscy specjaliści będą eksploatowani w naszym kompleksie wojskowo-przemysłowym, a później znikną z tego świata. Konieczne jest, aby wielki naród niemiecki
uznał eliminację wszystkich Polaków za jego główne zadanie.
Pod koniec 1940 roku Hitler potwierdził plan likwidacji „wszystkich wiodących członków
w Polsce”.
☼ Kampania wrześniowa 1939

Mniej niż rok przed wybuchem wojny, 1 października 1938 roku, armia niemiecka wtoczyła
się do Sudetów zgodnie z porozumieniem monachijskim. Operacja została zakończona do 10
października. Dwa tygodnie później, 24 października 1938 roku, Ribbentrop wezwał polskiego
ambasadora w Berchtesgaden i przedstawił mu Hitlerowskie Gesamtlösung dotyczące Polskiego
Korytarza i Wolnego Miasta Gdańska. Ambasador Lipski odmówił. Trzy dni później rozpoczęła
się pierwsza masowa deportacja obywateli polskich z nazistowskich Niemiec.
Była to eksmisja Żydów, którzy osiedlili się w Niemczech z polskimi paszportami. W dniach
9-10 listopada 1938 roku siły paramilitarne SA przeprowadziły atak (Noc kryształowa niem.
Kristallnacht, Reichskristallnacht lub Reichspogromnacht) na tysiące Żydów mających między
innymi obywatelstwo polskie. Niszczono synagogi, sklepy, demolowano domy mieszkalne,
zbezczeszczano cmentarze żydowskie, osadzono 26 tysięcy Żydów w obozach koncentracyjnych.
Ani niemiecka policja, ani straż nie interweniowała.
Ponadto, przed inwazją na Polskę, Niemcy przygotowali szczegółową listę określającą ponad 61
000 polskich celów (głównie cywilnych) z nazwy, z pomocą mniejszości niemieckiej zamieszkałej
w II Rzeczpospolitej. Lista została wydrukowana potajemnie jako 192-stronicowa książka
o nazwie Sonderfahndungsbuch Polen (ang. Special Prosecution Book-Poland), składająca
się wyłącznie z imion i dat urodzenia. Byli wśród nich politycy, uczeni, aktorzy, inteligencja,
lekarze, prawnicy, szlachta, księża, oficerowie i wielu innych – jako środek do dyspozycji SS
paramilitarnych szwadronów śmierci wspomaganych przez katów Selbstschutza.
Pierwsza Einsatzgruppen II wojny światowej została utworzona przez SS w trakcie inwazji.
Zostali oni rozmieszczeni za liniami frontu, aby eksterminować ludzi uważanych, z racji swego
statusu społecznego, za zdolnych do podżegania i oporu przeciwko Niemcom. Najczęściej
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używanym kłamstwem usprawiedliwiającym masowe zabójstwa przez Einsatzgruppen było
(zawsze to samo) rzekome użycie siły przeciwko oddziałom niemieckim.
W sumie około 150 000 do 200 000 Polaków straciło życie w trakcie jednomiesięcznej kampanii
wrześniowej w roku 1939, charakteryzującej się bezlitosnym i często celowym odstrzeliwaniem
ludności cywilnej przez siły inwazyjne. Ponad 100 000 Polaków zginęło w operacjach bombardowania terrorystycznego Luftwaffe, takich jak te w Wieluniu. Przeprowadzono masowe
naloty na miasta, które nie miały infrastruktury wojskowej.
Miasto Frampol pod Lublinem zostało mocno zbombardowane 13 września jako obiekt testowy
techniki bombardowania Luftwaffe. Wybrano je ze względu na plan sieci i łatwy do rozpoznania
ratusz. Frampol został trafiony 70 tonami amunicji, które zniszczyły do 90% budynków i zabiły
połowę mieszkańców. Kolumny uciekających uchodźców były systematycznie atakowane przez
niemiecki samolot myśliwski i bombowiec nurkujący.
Wśród polskich miast bombardowanych na początku wojny były: Brodnica, Bydgoszcz, Chełm,
Ciechanów, Częstochowa, Grodno, Grudziądz, Gdynia, Janów, Jasło, Katowice, Kielce, Kowel,
Kraków, Kutno, Lublin, Lwów, Olkusz, Piotrków, Płock, Płońsk, Poznań, Puck, Radom,
Radomsko, Sulejów, Warszawa, Wieluń, Wilno i Zamość. Ponad 156 miast i wsi zostało
zaatakowanych przez Luftwaffe. Warszawa bombardowana z powietrza i ostrzeliwana ogniem
artyleryjskim szczególnie mocno ucierpiała. Zniszczona została znaczna część historycznego
centrum i zabito ponad 60 000 ludzi. Związek Radziecki pomagał Niemcom, pozwalając im
używać radiolatarni z Mińska do kierowania ich samolotami.
☼ Operacje terrorystyczne i pacyfikacyjne

W pierwszych trzech miesiącach wojny, od jesieni 1939 roku do wiosny 1940, około 60 000
urzędników państwowych, oficerów wojskowych w rezerwie, właścicieli ziemskich, duchownych
i członków polskiej inteligencji zostało rozstrzelanych z podziałem na regiony w tzw. Intelligenzaktion, w tym ponad 1000 jeńców wojennych. Wszystkie siły niemieckie podsumowywały
na bieżąco egzekucję Polaków, w tym Wehrmacht, Gestapo, SS i Selbstschutz z naruszeniem
umów międzynarodowych.
Masowe zabójstwa były częścią tajnej operacji Tannenberg, wczesnej próby kolonizacji osadników Generalplan Ost. Polscy chrześcijanie, a także Żydzi zostali zamordowani i pochowani
w pośpiesznie wykopanych masowych grobach lub wysłani do więzień i niemieckich obozów
koncentracyjnych.
— Cokolwiek znajdziemy w postaci klasy wyższej w Polsce, zostanie zlikwidowane —
mówił Hitler (mówili później tak komuniści, mówią teraz wrogowie Polski i Polaków).
W Intelligenzaktion Pommern, akcja regionalna w województwie pomorskim, zginęło 23 000
Polaków. Kontynuowała ją niemiecka operacja AB-Aktion (Außerordentliche Befriedungsaktion)
w połowie lat czterdziestych na terytorium Polski. AB-Aktion odpowiedzialna jest za masakrę
lwowskich profesorów i egzekucje około 1700 Polaków w lesie Palmiry. Kilka tysięcy cywilnych
ofiar zostało straconych lub uwięzionych. Einsatzgruppen było również odpowiedzialne za
masowe zabijanie Żydów i Polaków podczas niemieckiej inwazji na Związek Radziecki w roku
1941.
W celach propagandowych i tłumacząc ludobójstwo Niemców, oskarżano społeczności lokalne
za rzekome polskie kontrataki skierowane przeciwko atakującym wojskom niemieckim. Masowe
egzekucje zakładników były przeprowadzane niemal codziennie na terenie całej Polski wraz
z przemieszczaniem się Wehrmachtu. Lokalizacje, daty i liczby to:
Starogard (2 września), 190 Polaków, w tym 40 Żydów; Świekatowo (3 września), 26 Polaków; Wieruszów (3 września), 20 Polaków i Żydów. 4 września, 42. pułk Piechoty (46. Dywizja
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Piechoty) dokonał masakry w Częstochowie na 1140 lub więcej obywatelach (150 Żydów).
W Imielinie (4-5 września) zginęło 28 Polaków; w Kajetanowicach (5 września), 72 cywilów
zostało zamordowanych w zemście za dwa zabite niemieckie konie; Trzebinia (5 września),
97 obywateli polskich; Piotrków (5 września), podpalono żydowską część miasta; Będzin
(8 września), dwudziestu cywilów spalono żywcem; około 300 zostało zastrzelonych w Turku
(9 września); Klecko (9-10 września), 300 obywateli; Mszadła (10 września), 153 Polaków;
gmina Besko (11 września), 21 Polaków; Kowalewice (11 września) 23 Polaków; Pilica
(12 września), 36 Polaków, z których 32 to Żydzi; Olszewo (13 września), 13 osób (połowa
wsi) z Olszewa i 10 z pobliskiego Pietkowa, w tym kobiety i dzieci dźgnięte bagnetami,
rozstrzeliwane, wysadzone granatami i spalone w stodole; Mielec (13 września), 55 Żydów
spalonych żywcem; Piątek (13 września), 50 Polaków, w tym 7 Żydów. 14-15 września
około 900 polskich Żydów w równoległych strzelaninach w Przemyślu i Medyce; mniej
więcej w tym samym czasie w Solcu (14 września) zginęło 44 Polaków, wkrótce potem
w Chojnicach 40 obywateli polskich; gmina Klecko, 23 Polaków; Bądków, 22 Polaków;
Dynów, 200 polskich Żydów.
Egzekucje publiczne trwały znacznie dłużej, między innymi w gminach takich jak Wieruszów,
Besko, Gidle, Klecko, Ryczywół i Siennica.
W okolicach Bydgoszczy około 10 000 polskich cywilów zostało zamordowanych w pierwszych
czterech miesiącach okupacji. Wzięły w nim udział także niemieckie oddziały paramilitarne
i Selbstschutz, złożone z etnicznych niemieckich Volksdeutschów.
Hitlerowcy tysiącami brali zakładników w czasie inwazji i podczas okupacji Polski. Zakładników
wybierano spośród najwybitniejszych obywateli okupowanych miast i wiosek: księży, profesorów,
lekarzy, prawników, a także liderów organizacji gospodarczych i społecznych oraz związków
zawodowych. Często jednak byli wybierani losowo ze wszystkich warstw społeczeństwa i za
każdego zabitego Niemca dokonywano na nich grupowych egzekucji (od 50 do 100 polskich
cywilów).
Około 20 000 mieszkańców wsi, z których niektórzy zostali spaleni żywcem, zabito, podejrzewając o pomoc lub ukrywanie Żydów i innych zbiegów. Siedemdziesiąt pięć wiosek zostało
zrównanych z ziemią podczas tych operacji. Polska była jedynym krajem w okupowanej
Europie, gdzie karą za ukrywanie Żyda była śmierć dla wszystkich mieszkających w domu.
Inne prawa były podobnie bezwzględne.
Tutaj chciałbym nadmienić, że w egzekucji grupowej, zabito osiem osób z mojej rodziny.
Niemcy przyjechali do ich domu, kazali im się położyć na podłodze i strzałem w głowę
zamordowano ich.
☼ Etniczne oczyszczanie poprzez przymusowe wydalenie

Niemcy planowały całkowite usunięcie rdzennej populacji Polski, począwszy od nowo utworzonego terytorium Rzeszy Reichsgau w roku 1939 zgodnie z celem i ideologią Lebensraum, dawne
ziemie polskie miały zostać przejęte przez niemieckich osadników wojskowych i cywilnych,
w tym volksdeutschów z Europy Wschodniej. „Germanizowanie” terytoriów okupowanych
przez Rzeszę było wielokrotnie potępiane przez Trybunał Norymberski, który stwierdził, że
praktyka wydalania cywili była „nie tylko wbrew ustalonym zasadom prawa międzynarodowego,
ale w całkowitym lekceważeniu elementarnych nakazów ludzkości”.
W czasie okupacji Polski liczba Polaków eksmitowanych przez władze niemieckie z ich domów
szacowana jest na 2 478 000. Aż 928 000 Polaków zostało „oczyszczonych” etnicznie, by zrobić
miejsce dla zagranicznych kolonistów.
Liczba przesiedlonych obywateli polskich w okresie czterech lat okupacji niemieckiej obejmowała: z regionu Warthegau 630 000 Polaków; ze Śląska 81 000, z Pomorza 124 000,
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z Bezirk Białystok 28 000, a z Ciechanowa 25 000 Polaków i Żydów. W tak zwanych „dzikich
wypędzeniach” z Pomorza zostało wysiedlonych około 30 000 do 40 000 Polaków, a z Generalnej Guberni około 171 000 Polaków i Żydów. Aby stworzyć nowe kolonialne latyfundium,
wyburzono 42% anektowanych gospodarstw. Około 3 milionów Polaków zostało wysłanych do
pracy niewolniczej w Rzeszy. Dodatkowe 500 000 etnicznych Polaków zostało deportowanych
z Warszawy po powstaniu warszawskim, a ponad 180 000 cywilów poniosło śmierć, w tym
około 33 000 niewinnych dzieci.
Wypędzenia dokonano tak gwałtownie, że etniczni Niemcy przesiedleni ze Wschodniej Galicji,
Wołynia i rumuńska Bukowina przejmowali polskie domy z na wpół zjedzonymi posiłkami
na stołach i niepościelonymi łóżkami, gdzie małe dzieci spały w czasie wydalenia. Członkom
Hitlerjugend i Ligi Niemek powierzono zadanie nadzorowania eksmisji, aby Polacy pozostawili
większość swoich rzeczy na użytek osadników. Himmler obiecał ostatecznie deportować wszystkich Polaków do Rosji. Wyobrażał sobie ich ostateczny koniec na bagnach, prawdopodobnie
Prypeci, gdzie wszyscy Polacy mieli umrzeć przez przemęczenie i niedożywienie. Opracowano
również plany masowego transportu i ewentualnego utworzenia obozów pracy przymusowej
dla 20 milionów Polaków.
☼ Polski ruch oporu

Najlepszym przykładem polskiego ruchu oporu, który miał na celu chronić Polaków, było
powstanie zamojskie. Była to rzadka sytuacja, gdy politycznie antykomunistyczna AK, politycznie neutralne bataliony chłopskie, komunistyczna Gwardia Ludowa i sowieccy partyzanci
pracowali razem, aby chronić Polaków przed nadużyciami niemieckimi, głównie przymusowymi
wydaleniami oraz masowymi mordami dokonywanymi przez Ukraińską Powstańczą Armię
(UPA) na Polakach. Powstanie znacznie spowolniło wypędzanie Polaków i niemiecką kolonizację.
Niemcy posunęli się tak daleko, że stworzyli strefę buforową wsi zamieszkałych przez Ukraińców
etnicznych przyjaźnie nastawionych do Niemców. Polscy chłopi niechętnie przyłączali się do
zbrojnego oporu, ale musieli się chronić.
☼ Obozy i getta

Niemal natychmiast po inwazji Niemcy i Związek Radziecki rozpoczęły zakładanie obozów
w okupowanej Polsce, w tym obozy jenieckie dla około 230 672 polskich żołnierzy zdobytych
podczas kampanii wrześniowej w roku 1939. W niedługim czasie niemiecka strefa rozbiorowa
Polski stała się wirtualną, więzienną wyspą z ponad 430 kompleksami państwowego, zorganizowanego terroru. Szacuje się, że przeszło przez nie około 5 milionów obywateli polskich,
obsługując niemiecką machinę wojenną.
Okupacja Polski przez Niemcy i Związek Radziecki rozpoczęła się we wrześniu roku 1939.
Większość z 50 000 Polaków uwięzionych w Mauthausen-Gusen zginęło głównie w Gusen;
150 000 w Auschwitz, 20 000 w Sachsenhausen, 40 000 w Gross-Rosen; 17 000 w Neuengamme
i 10 000 w Dachau. W Ravensbrück zmarło około 17 000 Polek. Główny kompleks obozów
koncentracyjnych w Stutthof (na wschód od Gdańska) wystartował nie później niż 2 września
roku 1939 i istniał do końca wojny z 39 podobozami. Szacuje się, że zmarło tam 65 000
Polaków.
Łączna liczba obywateli polskich, którzy zginęli w obozach, więzieniach i miejscach przetrzymywania w Polsce i poza granicami, przekracza 1 286 000 osób. Były specjalne obozy
dla dzieci, takie jak obóz koncentracyjny Potulice, Kinder-KZ Litzmannstadt dla polskich
chłopców i obóz pracy przymusowej dla polskich dziewcząt w Dzierżeniach. Według badań
IPN w latach 1943-1944 obóz koncentracyjny w Warszawie został również wykorzystany w celu
wyludnienia stolicy Polski liczbą ofiar więźniów, wynika z nieoficjalnych doniesień od 40 000
(twierdził niemiecki członek kadry) do 200 000 zaproponowanych przez Towarzystwo Budowy
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Pomnika Ofiarom Pokoju (ang. Association of Budowlanego Pomnika Ofiar Obozu Zagłady
KL Warschau).
Auschwitz stał się głównym obozem koncentracyjnym dla Polaków. We wrześniu roku 1941,
200 chorych polskich więźniów wraz z 650 radzieckimi jeńcami zginęło w pierwszych eksperymentach gazowania z Cyklonem-B. Począwszy od roku 1942, liczba więźniów Auschwitz
była bardziej zróżnicowana, ponieważ Żydzi i inni „wrogowie państwa” z całej niemieckiej
okupowanej Europy zostali deportowani do rozbudowywanego obozu. Franciszek Piper, główny
historyk Auschwitz, szacuje, że w latach 1940-1945 do obozu przywieziono 140 000 do 150 000
nieżydowskich Polaków, a 70 000 do 75 000 zmarło tam jako ofiary egzekucji, ludzkich
eksperymentów, głodu i chorób.
Pojawiły się przypadki pseudo medycznych eksperymentów. Na przykład 74 młode Polki
poddano medycznym eksperymentom dotyczącym przeszczepu kości i mięśni, regeneracji
nerwów i zakażenia rany w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Eksperymenty sulfonamidowe
przeprowadzono na polskich katolickich księżach w Dachau. Ponad 300 polskich księży zmarło
w wyniku eksperymentów lub tortur.
Już w roku 1939 Niemcy podzielili wszystkich Polaków na grupy etniczne. W ramach programu
wypędzeń i pracy przymusowej Żydzi zostali wyróżnieni i oddzieleni od reszty ludności
cywilnej w nowo utworzonych gettach. W mniejszych miastach getta służyły za miejsca
masowej deportacji, podczas gdy w ośrodkach miejskich stały się instrumentami „powolnego,
pasywnego morderstwa”, z nieokiełznanym głodem i trupami zaśmiecającymi ulice. Getta nie
odpowiadały tradycyjnym dzielnicom żydowskim. Nieżydowskim Polakom i członkom innych
grup nakazano zamieszkanie gdzie indziej.
Getto warszawskie było największym gettem w całej hitlerowskiej okupowanej Europie, z ponad
400 000 Żydów stłoczonych na obszarze 1,3 mil kwadratowych (3,4 km2) lub 7,2 osób na pokój.
Drugie pod względem wielkości getto łódzkie liczyło około 160 000 więźniów. Pod koniec 1941
roku większość, około 3,5 miliona polskich Żydów, było już osadzonych w gettach, mimo że
Niemcy wiedzieli, że system jest niezrównoważony; znaczna część więźniów nie miała szans na
zdobycie własnego majątku i nie posiadała żadnych oszczędności, aby zapłacić SS za dalsze
podstawowe dostawy żywności.
☼ Praca przymusowa

W październiku roku 1939 Hitlerowcy wydali dekret o przymusowej pracy dla Żydów w wieku
powyżej 12 lat oraz Polaków w wieku powyżej 14 lat mieszkających w Generalnym Gubernatorstwie. W latach 1939-1945 około 3 mln obywateli polskich zostało przetransportowanych
do Rzeszy do niewolniczej pracy, w tym wielu nastoletnich chłopców i dziewcząt. Chociaż
Niemcy wykorzystywali także robotników przymusowych z Europy Zachodniej, Polacy i inni
mieszkańcy Europy Wschodniej uznawani za gorszych rasowo, podlegali zintensyfikowanym
środkom dyskryminacyjnym.
Polscy robotnicy byli zmuszeni do pracy dłużej za niższą niż regularna, symboliczna płaca
zachodnich Europejczyków. Zmuszono ich do noszenia identycznych fioletowych metek oznaczonych „P”, przyszytymi do ubrania, przymusowej ciszy nocnej i zakazie publicznego transportu.
Podczas gdy traktowanie pracowników fabrycznych lub gospodarstw rolnych często zmieniało
się w zależności od indywidualnego pracodawcy, w wielu miastach Polacy zmuszeni byli
mieszkać w oddzielnych koszarach za drutem kolczastym. Stosunki społeczne z Niemcami
poza pracą były zabronione, a stosunki seksualne („skalanie rasowe”) uznawane były za
przestępstwo i karane śmiercią. W czasie wojny setki polskich mężczyzn stracono za stosunki
z Niemkami.
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☼ Gwałty na polskich kobietach i dziewczętach oraz zmuszanie ich do prostytucji

Popełniano masowe gwałty na polskich kobietach i dziewczętach, w tym podczas karnych
egzekucji polskich obywateli, przed rozstrzelaniem kobiet. Ponadto na bieżąco wyłapywano
Polki, zmuszając je do służby w niemieckich burdelach wojskowych. Masowe naloty były przeprowadzane przez nazistów w wielu polskich miastach, z wyraźnym celem pojmania młodych
kobiet, później zmuszonych do pracy w burdelach z udziałem żołnierzy i oficerów niemieckich.
Dziewczęta w wieku 15 lat, które zostały rzekomo zaklasyfikowane jako „nadające się do
pracy w rolnictwie w Niemczech”, były wykorzystane seksualnie przez żołnierzy niemieckich
w miejscu ich przeznaczenia.
☼ Zniemczenie

W Reichsgau, na terytorium Warty, okupowanej Wielkopolski, hitlerowskim celem była
całkowita germanizacja ziemi: tj. asymilacja polityczna, kulturowa, społeczna i gospodarcza
do Rzeszy Niemieckiej. Nie oznaczało to starej germanizacji mieszkańców – przez nauczanie
ich języka i kultury – ale raczej zalanie Reichsgau czystymi Niemcami wspomaganymi jedynie
przez ułamek tych, którzy tam mieszkali, z których większość nie była etnicznie niemiecka.
Aby sprostać wyimaginowanym celom gauleiter Albert Forster, odpowiedzialny za Reichsgau
Danzig-West Prussia zdecydował, że całe segmenty ludności polskiej są w rzeczywistości
etnicznymi Niemcami, a jednocześnie wyrzucają one z tamtejszych ziem innych (nie-Niemców).
Decyzja ta doprowadziła do tego, że około dwie trzecie etnicznej populacji Polski Gau po raz
pierwszy zostało określone jako niemieckie.
Niemieccy naziści zamknęli szkoły powszechne, gdzie językiem wykładowym był polski. Zmieniono nazwy ulic i miast (np. Łódź stała się Litzmannstadt). Dziesiątki tysięcy polskich
przedsiębiorstw, od dużych firm przemysłowych po małe sklepy, zostały przejęte od właścicieli.
W październiku w roku 1939 niemiecka propaganda twierdziła, że Polacy, Żydzi i Cyganie
byli podludźmi. Znaki umieszczone przed lokalami ostrzegały:
Zakaz wstępu Polakom, Żydom i psom
Reżim nazistowski był mniej rygorystyczny w traktowaniu Kaszubów w Reichsgau Danzig-West
Prussia. Wszędzie jednak wiele tysięcy ludzi zostało zmuszonych do podpisania Deutsche
Volksliste, dokumentacji rasowej, którą hitlerowcy identyfikowali i dawali pierwszeństwo ludziom
o niemieckim dziedzictwie w okupowanych krajach.
☼ Przestępstwa przeciwko dzieciom

Co najmniej 200 000 dzieci w okupowanej Polsce zostało porwanych przez nazistów w celu
poddania ich przymusowej germanizacji (Ausländerkinder-Pflegestätte). Dzieci te były badane
pod kątem „rasowo wartościowych cech” i wysyłane do specjalnych domów w celu ich germanizacji. Po przeprowadzeniu testów rasowych, osoby uznane za odpowiednie, zostały oddane
do adopcji, jeśli germanizacja była skuteczna, podczas gdy dzieci, które nie zdały egzaminów,
masowo mordowano w eksperymentach medycznych, obozach koncentracyjnych lub wysyłano
do pracy niewolniczej. Po wojnie wiele z porwanych dzieci odnalezionych przez siły alianckie
było przekonanych, że są Niemcami.
Dzieci pracowników przymusowych były maltretowane w Ausländerkinder-Pflegestätte, gdzie
zginęło ich tysiące. Obóz dla dzieci i młodzieży, Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei w Litzmannstadt, prowadzony w latach 1943-44 w Łodzi, z podobozem dla dziewcząt
w Dzierżąźnie, w województwie łódzkim.
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☼ Kulturowe ludobójstwo

W ramach planu zniszczenia Polski Niemcy zaangażowali się w kulturowe ludobójstwo, w wyniku którego splądrowali, a następnie zniszczyli biblioteki, muzea, instytuty naukowe i laboratoria, a także zabytki narodowe i skarby historyczne. Zlikwidowali wszystkie uczelnie, szkoły
średnie i zajmowali się systematycznym mordowaniem polskich uczonych, nauczycieli i księży.
Spalono miliony książek, w tym około 80% wszystkich bibliotek szkolnych i trzy czwarte
wszystkich bibliotek naukowych. Polskim dzieciom nie wolno było zdobywać wykształcenia
wykraczającego poza poziom podstawowy, aby nie mogło powstać w przyszłości nowe pokolenie
polskich przywódców.
Według memorandum z maja 1940 roku, Heinricha Himmlera:
Jedynym celem tego nauczania, jest nauczenie ich prostej arytmetyki, nic ponad liczbę
500, pisanie swojego imienia i doktryna, że boskim prawem jest posłuszeństwo Niemcom.
Uważam, że czytanie jest pożądane.
W roku 1941 liczba dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Generalnym Gubernatorstwie stanowiła połowę liczby sprzed wojny. Polacy odpowiedzieli „Tajnym nauczaniem”,
kampanią edukacji podziemnej.
☼ Bezkrytyczne egzekucje

Polacy etniczni w Polsce byli celem polityki łapanki, którą siły niemieckie wykorzystywały
do łapania cywilów z ulicy. W Warszawie w latach 1942-1944 było około 400 ofiar łapanki
dziennie. Szacuje się, że dziesiątki tysięcy ofiar zginęło w masowych egzekucjach, w tym około
37 000 osób w kompleksie więziennym na Pawiaku prowadzonym przez gestapo i tysiącami
innych poległych w ruinach warszawskiego getta.
☼ Eksterminacja pacjentów szpitali

W lipcu 1939 roku wdrożono tajny program nazistowski o nazwie „Akcja T4”, którego celem
było przeprowadzenie eksterminacji pacjentów zakładów psychiatrycznych. Podczas niemieckiej
inwazji na Polskę program ten został zrealizowany na masową skalę na okupowanych ziemiach
polskich. Zazwyczaj wszyscy pacjenci, w towarzystwie żołnierzy ze specjalnych oddziałów SS,
byli przewożeni ciężarówkami do miejsc eksterminacji. Pierwsze tego typu działania miały
miejsce w dużym szpitalu psychiatrycznym w Kocborowie w dniu 22 września 1939 roku
(Rejon Gdański) oraz w Gnieźnie i w Kościanie.
Łączna liczba pacjentów psychiatrycznych zamordowanych przez nazistów w okupowanej Polsce
w latach 1939-1945 szacowana jest na ponad 16 000 osób. Dodatkowe 10 000 pacjentów zmarło
z powodu niedożywienia. Około 100 z 243 członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
spotkało się z takim samym losem jak ich pacjenci.
Egzekucja pacjentów przez pluton egzekucyjny obejmowała 400 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Chełmie 1 lutego 1940 roku i z Owińska. Z Pomorza zostały przetransportowane
do twierdzy wojskowej w Poznaniu i zagazowane w tlenku węgla w bunkrach Fortu VII,
w tym dzieci oraz kobiety, które władze sklasyfikowały jako polskie prostytutki. Inni pacjenci
z Owińskiego szpitala byli zagazowani w zaplombowanych ciężarówkach przy użyciu spalin.
Ta sama metoda została zastosowana w szpitalu Kochanówka koło Łodzi, gdzie w 1940 roku
zginęło 840 osób, w sumie 11 226 ofiar w 286 klinikach.
Był to pierwszy „udany” test masowego mordu Polaków przy użyciu gazu. Ta technika została
później udoskonalona na wielu innych pacjentach psychiatrycznych w Polsce i Niemczech;
począwszy od 1941 roku, technika ta była szeroko stosowana w obozach zagłady. Furgonetki
zostały po raz pierwszy użyte w 1940 roku do zabijania polskich dzieci chorych psychicznie.
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W 1943 roku dowódca SS i policji w Polsce, Wilhelm Koppe, wydał Generalnej Guberni ponad
30 000 polskich pacjentów cierpiących na gruźlicę do eksterminacji z powodu tzw. „Zagrożenia
dla zdrowia”. Zostali zabici głównie w obozie zagłady w Chełmnie.
☼ Prześladowanie Kościoła katolickiego

Sir Ian Kershaw napisał, że w planie Hitlera na rzecz germanizacji Europy Środkowej i Wschodniej nie byłoby miejsca dla Kościołów chrześcijańskich.
Historycznie kościół był główną siłą w polskim narodzie przeciwko obcej dominacji, w związku
z czym naziści atakowali kler, mnichów i mniszki w ich kampaniach terroru – zarówno za
stawianie oporu, jak i za kulturowe znaczenie. Z krótkiego okresu kontroli militarnej od
1 września 1939 roku do 25 października 1939, Davies pisał: „Według jednego źródła wykonano
714 masowych egzekucji i rozstrzelano 6376 osób, głównie katolików. Według Encyklopedii
Britannica, 1811 polskich księży zginęło w niemieckich obozach koncentracyjnych”.
Polityka nazistowska wobec Kościoła była najsurowsza na terenach objętych aneksją do Wielkich Niemiec, gdzie naziści podjęli się systematycznego niszczenia Kościoła – aresztowania jego
przywódców, znoszenia kleru, zamykania kościołów, klasztorów i zakonów. Wielu duchownych
zostało zamordowanych.
Kościół katolicki został stłumiony na anektowanym terytorium Reichsgau Wartheland ostrzej
niż gdzie indziej. W Kraju Warty, regionalny przywódca Arthur Greiser, za namową Reinharda
Heydricha i Martina Bormanna, rozpoczął ostry atak na Kościół katolicki. Jego własności
i fundusze zostały skonfiskowane, a organizacje świeckie zamknięto. Evans napisał: „Wielu
duchownych, mnichów, administratorów diecezjalnych i urzędników Kościoła zostało aresztowanych, deportowanych do Generalnego Gubernatorstwa, wywiezionych do obozu koncentracyjnego
w Rzeszy lub po prostu rozstrzelanych; łącznie około 1700 polskich księży znalazło się w Dachau
– nie przetrwali uwięzienia”.
„Do końca 1941 roku”, Pisał Evans, „polski Kościół katolicki został skutecznie wyjęty spod
prawa w Kraju Warty, był on mniej lub bardziej zgermanizowany na innych terytoriach
okupowanych, pomimo encykliki wydanej przez papieża już 27 października roku 1939 przeciw
tym prześladowaniom”. Niemcy również zamknęli seminaria i konwenty, prześladujące mnichów
i mniszki w całej Polsce. Na Pomorzu prawie 20 z 650 księży zostało rozstrzelanych lub
wysłanych do obozów koncentracyjnych. W latach 1939-1945 w obozach koncentracyjnych
zginęło 2935 członków kleru polskiego (18%). W mieście Włocławek zginęło 49% katolickich
księży; w Chełmnie, 48%. Sto osiem z nich uważa się za błogosławionych męczenników. Wśród
nich Maksymilian Kolbe, który zgłosił się na ochotnika do śmierci w Oświęcimiu w miejsce
Franciszka Gajowniczka, został w 1982 roku kanonizowany jako święty.
☼ Zniszczenie polskich Żydów (1941-43)

Zagłada w okupowanej przez Niemców Polsce opierała się na realizacji niemieckiej polityki
nazistowskiej polegającej na systematycznym i najskuteczniejszym niszczeniu rdzennej ludności
i polskich Żydów, których naziści uważali za „podludzi” (Untermenschen). Między inwazją na
Polskę w roku 1939 a końcem drugiej wojny światowej zginęło ponad 90% polskich Żydów.
Powstało sześć obozów zagłady (Auschwitz, Bełżec, Chełmno, Majdanek, Sobibór i Treblinka),
w których masowe mordy milionów polskich Żydów i różnych innych grup przeprowadzono
w latach 1942-1944. Obozy zostały zaprojektowane i były prowadzone przez Niemców, ale
w żadnym z nich nie było polskich strażników.
☼ Jüdische Ghetto-Polizei

Przypomnijmy jeszcze o czymś, o czym Żydzi woleliby nie mówić (zapomnieć). Otóż w gettach
funkcjonowała policja żydowska (niem. Jüdische Ghetto-Polizei lub Jüdischer Ordnungsdienst),
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

228

www.rdmg.eu

zwana także przez Żydów żydowską policją. Były pomocniczymi jednostkami policji zorganizowanymi w żydowskich gettach okupowanej przez miejscową, lokalną Judenratę (radę
żydowską), która współpracowała z nazistowskimi Niemcami.
Członkowie Jüdischer Ordnungsdienst z początku nie posiadali oficjalnych mundurów, często
nosząc tylko identyczną opaskę, kapelusz i odznakę, i nie mogli nosić broni palnej, mimo
że nosili pałki. Byli wykorzystywani przez Niemców przede wszystkim do zabezpieczenia
deportacji innych Żydów do obozów koncentracyjnych, ale ich praca obejmowała wszelkie
formy porządku publicznego w getcie. Żydowska policja getta odróżniała się od Polskich
Niebieskich Policjantów szokującą korupcją i niemoralnością. . . Ale to już inny temat i nie
będę go tutaj rozwijał.
☼ Rok 1944 – zniszczenie Warszawy

Podczas tłumienia powstania w 1944 roku siły niemieckie dokonały wielu okrucieństw wobec
polskiej ludności cywilnej, stosując się do rozkazu Hitlera, czyli zrównania miasta z ziemią.
Najgłośniejsze zdarzenie miało miejsce na Woli, gdzie na początku sierpnia 1944 roku, 40-50
tysięcy cywilów (mężczyzn, kobiet i dzieci) zostało metodycznie wyłapywanych i straconych
przez Einsatzkommando z Sicherheitspolizei pod dowództwem Heinza Reinefartha i niemieckich
kryminalistów z Dirlewanger.
Inne podobne masakry miały miejsce na obszarach Śródmieścia, Starego Miasta i Marymontu.
Na Ochocie odbyła się orgia cywilnych zabójstw, gwałtów i grabieży przez rosyjskich kolaborantów z RONA. Po upadku Starego Miasta na początku września 7000 ciężko rannych pacjentów
szpitala zostało straconych lub spalonych żywcem, często z opieką personelu medycznego.
Podobne okrucieństwa miały miejsce później w powiecie czerniakowskim i po upadku powiatów
Powiśle i Mokotów.
Do samego końca września 1944 roku polscy bojownicy ruchu oporu nie byli uznawani przez
Niemców za walczących i dlatego zaraz po schwytaniu zostali straceni. 165 tysięcy ocalałych
cywilów wysłano do obozów pracy, a 50 000 posłano do obozów koncentracyjnych, podczas gdy
zniszczone miasto systematycznie burzono. Ani Reinefarth, ani Erich von dem Bach-Zelewski
nigdy nie byli sądzeni za swoje zbrodnie popełnione podczas tłumienia powstania. Odrzucono
również polski wniosek o ekstradycję Wilhelma Koppe z Niemiec.
☼ Na marginesie

28 lutego 1944 roku ojciec mojej mamy, mój dziadek, za sprawą donosu został zatrzymany przez gestapo, oskarżony o przynależność do organizacji komunistycznej,
posiadanie broni i współpracę z partyzantami. Wywieziony do Puław był torturowany
w tamtejszym posterunku gestapo. Między innymi wieszano go na łańcuchu i bito,
wydzierano mu włosy z głowy i wbijano szpilki za paznokcie. Gestapowcy próbowali
wyciągnąć od niego informacje o pozostałych członkach organizacji.
Ciężko pobitego i chorego odwieziono do szpitala w Lublinie, gdzie po podleczeniu
został przeniesiony do celi więziennej.

17 marca 1944 został osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie, a dnia 12 maja tego
samego roku, wyprowadzony z celi wraz z innymi więźniami, załadowany do samochodu
– komory gazowej – i zagazowany.
W więzieniu na Zamku, pomimo że nie pełnił żadnej funkcji, pomagał w przenoszeniu
grypsów i niedozwolonych rzeczy oraz wszelkich wiadomości. Należy nadmienić, że
Zamek Lubelski budził powszednią grozę wśród społeczeństwa polskiego zamieszkanego
na Lubelszczyźnie. Był miejscem ostatecznym. Wywożeni z niego ludzie byli mordowani
przez Niemców.
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Wszystko, co dotyczy mojego dziadka, jest udokumentowane i potwierdzone między
innymi w książce pt. „Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie. 1939-1944”. Zostawił
po sobie list (gryps) do żony i trójki małych dzieci, umieszczony w innej książce: „Grypsy
z Zamku Lubelskiego”.
☼ Zakończenie

I to byłoby na tyle w szybkim skrócie, jeśli chodzi o niemieckie zbrodnie na narodzie polskim
w czasie II wojny światowej, choć żaden tekst, nawet najpełniejszy, najlepiej oddany i udokumentowany nie zwróci nam wymordowanych przodków, rozgrabionego mienia i zniszczonego
bezpowrotnie dziedzictwa kulturowego oraz strat duchowych, moralnych i materialnych.
Niestety (nie)polskie rządy niewiele zrobiły od końca wojny, żeby wymusić na Niemcach
milionowe, jak nie miliardowe odszkodowania dla poszkodowanych przez III Rzeszę Polaków,
za to Żydom wyraźnie sprzyjały, i aby patrzeć jak obecni rządzący zaczną rozbierać Polskę na
drobne części i rozdawać Żydom polskie mienie narodowe.
Pamiętajmy o historii, bo jest najlepszym światkiem minionych zdarzeń i nie pozwólmy sobą
manipulować. Jesteśmy w końcu Polakami i mamy jeden kraj – Polskę. Nie dla Niemców, nie
dla Amerykanów, Brytyjczyków czy Żydów, a jeno dla prawdziwych Sławian i Polaków
PS.
I jeszcze o jednym pamiętajmy. Niemiecka machina zagłady nie powstałaby, gdyby właśnie nie
Żydzi, albowiem do wybudowania tak potężnej siły, jaką była niemiecka armia, utrzymania
jej i prowadzenia wojny potrzebne są olbrzymie pieniądze. Te pieniądze płynęły do Hitlera od
żydowskiej elity i finansjery, która sponsorowała obie strony wojny.
To nieprawda, że ja, lub ktokolwiek inny w Niemczech, chciałem wojny w 1939 roku.
Było to pożądane i sprowokowane wyłącznie przez międzynarodowych mężów stanu pochodzenia żydowskiego lub pracujących dla żydowskich interesów. (Adolf Hitler, kwiecień
1945 r.)
Z Żydzi wypowiadają wojnę Niemcom – ! str. 174.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 68/2019

Tęczowa zaraza,
LGBT, Żydzi i pedofilia
Czwartek, 19 września 2019 | Radomir Gelhor

Podczas kazania wygłoszonego w dniu 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Abp
Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, a miejsce
komunizmu zastąpiła nowa, niezwykle niebezpieczna ideologia – czerwona zaraza. Już nie
chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze
dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa.
☼ Abp Marek Jędraszewski

Nie sądziłem, że jeszcze kiedyś otwarcie stanę po stronie Kościoła Katolickiego (kościoła jako
wspólnoty religijnej, chrześcijańskiej, ludzi skupionych wokół pewnej religii, a nie jako całego
systemu KK, do którego mam sporo zastrzeżeń), że jakikolwiek duchowny urośnie w moich
oczach w ciągu jednej chwili do niebotycznie wielkich rozmiarów, a jednak właśnie tak się
stało, bo oto. . .
Metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski wykazał się ogromnym bohaterstwem.
Jednym zwrotem wywołał furię wśród sodomitów, dewiantów i zboczeńców, za co chwała
mu wielka, bo jak na duchownego wykazał się niezwykłą odwagą i w chwili krytycznej, bo
ważących się losów Polski, stanął po stronie Prawdy, po stronie Boga, w którego wierzy,
i Chrystusa, któremu ślubował wierność.
Odrzućmy emocje i zastanówmy się przez chwilę. . . Czy można mieć za złe abp Markowi
Jędraszewskiemu, że stanął w obronie wartości chrześcijańskich? Czy można zarzucić mu złą
wolę lub złe intencje, skoro postępuje zgodnie ze swoim kapłańskim sumieniem? Jak powinien
postąpić dobry pasterz, widząc stado krwiożerczych wilków, rzucające się na bezbronne owce?
Stać, milczeć i przyglądać się biernie? A może powinien dać się pożreć razem z owcami albo
przebrać się w kobiece fatałaszki i dołączyć do tęczowej grupy sodomitów?
Czy generał, pułkownik, kapitan jakiegokolwiek wojska na świecie, widząc nadciągającą armię
nieprzyjaciela lub bandę oprychów rabujących jego ojczyznę, napadających jego rodaków,
powinien stanąć w obronie swojego narodu i w obronie kraju, czy może odwrócić głowę
i udawać, że nic złego się nie dzieje?
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A gdyby w okolicy gdzie mieszkacie, pojawiła się nagle grupa nastolatków demoralizująca
Wasze dzieci, ucząca ich wrogości, pogardy do wszystkiego, co uważaliście i uważacie za święte,
psująca ich moralnie i duchowo. Jak byście wówczas postąpili jako rodzice?
☼ LGBT

Od jakiegoś czasu oglądamy tzw. marsze równości, które nie tylko z równością nie mają
nic wspólnego, to jeszcze nawołują do nienawiści, ludobójstwa (aborcji), podczas których
bezczeszczone są obiekty kultu, parodiowane są obrzędy kościelne i podniecana jest wśród
uczestników skrajna nietolerancja do wszystkiego, co reprezentuje chrześcijaństwo, a przede
wszystkim Kościół Katolicki.
Rozumiem, że można mieć inne poglądy, że można mieć odmienne upodobania, być wierzącym
lub niewierzącym, a nawet mieć odmienną orientację seksualną, ale niezależnie od tego, co
się głosi, w co się wierzy, jaką wyznaje się religię, czy jakie ma się zapatrywanie na życie,
w każdej sytuacji trzeba zachować minimum kultury i pozostać do końca człowiekiem.
W przypadku LGBT nie możemy mówić o kulturze, równości czy zachowaniu się jak przystało
na ludzi, bo nie temu służy ta organizacja. Jej cel jest jasny i oczywisty, choć ukryty. Zniszczyć
tradycyjną rodzinę, poróżnić Polaków, zdemoralizować polskie dzieci i młodzież, doprowadzić
do upadku Kościoła i całego chrześcijaństwa, a przede wszystkim zniszczyć Polskę.
Bo za LGBT stoją olbrzymie pieniądze. Pieniądze żydowskie. Stoją też za tym konkretne
organizacje i osoby.
Ale skąd ten nagły nalot LGBT w Polsce i na świecie?
Ted Pike w swoim artykule z zatytułowanym „JUDAISM AND HOMOSEXUALITY: A MARRIAGE MADE IN HELL” z 2006 roku napisał między innymi:
☼ Judaizm i homoseksualizm

Dzisiaj judaizm, bardziej niż jakakolwiek religia, odrzucił moralne osądy przeciw homoseksualizmowi i popiera agendę gejowską. Judaizm reformowany, reprezentujący 39 procent
amerykańskich religijnych Żydów, popiera teraz sodomię. To mówi:
Uważamy, że homoseksualizm nie jest już obrzydliwością; nie jest to choroba psychiczna
ani dewiacja społeczna; nie jest to wypaczenie naturalnego porządku. Homoseksualizm
nie jest wyborem ani preferencją; nie jest to coś, co decyduje się robić lub powstrzymuje
się od robienia. Hetero seksualność jest taka, jaka jest. Jako takie, ze względów religijnych
lub moralnych nie ma sensu rozróżniać ludzi na podstawie orientacji seksualnej.
Rabin Eric Yoffie, prezes Związku Judaizmu Reformowanego, przyznaje:
Po raz pierwszy w historii wielkie ciało rabiniczne potwierdziło żydowską ważność
zaangażowanych związków tej samej płci.
Konserwatywni rabini, którzy przewodzą 33 procentom religijnych Żydów, ogłaszają, że
wkrótce wyświęcą gejowskich rabinów i będą zachęcać homoseksualizm żydowskim mężczyznom
i kobietom, którzy są do tego skłonni.
☼ Wszystko do wygrania

Przez 1700 lat judaizm ortodoksyjno-talmudyczny był praktycznie jedynym rodzajem judaizmu,
w tym chasydyzmem lub praktyką kabały. Pod koniec XVIII wieku pojawił się judaizm
reformowany, a sto lat później konserwatywny. Chociaż prawosławny judaizm może wydawać
się bastionem tradycyjnych wartości rodzinnych, jak widzieliśmy, tak nie jest.
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

232

www.rdmg.eu

Być może właśnie ten podwójny standard w najświętszej literaturze ortodoksyjnego judaizmu
pozwala prawosławnemu Żydowi Abe Foxmanowi, Szefowi Ligi Przeciw Zniesławianiu, potwierdzić swoje własne sprzeczności moralne. Foxman promuje edukację religijną w Talmudzie
i Kabale dla żydowskiej młodzieży. A jednak wyraża milczącą aprobatę dla homoseksualistów
płci męskiej, których wysoki procent żeruje na nieletnich chłopcach. Molestujący chłopcy,
homoseksualiści z Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Miłości Chłopców (NAMBLA)
zgadzają się z Talmudem, że seks z nieletnimi chłopcami nie ma moralnych konsekwencji.
Jak źli przywódcy judaizmu mogą dziś pozwolić na taką sprzeczność? Odpowiedź: są tak
ogromnie źli, że zrobią wszystko, aby zniszczyć cywilizację chrześcijańską i zwyciężyć ją –
nawet jeśli oznacza to zachęcanie własnej młodzieży do zostania „homoseksualnymi oddziałami
szokowymi”.
☼ Dlaczego ADL wspiera homoseksualizm?

ADL [ang. Anti-Defamation League – międzynarodowa żydowska organizacja pozarządowa
z siedzibą w Stanach Zjednoczonych] wie, że najszybszym sposobem na zniszczenie istniejącego
społeczeństwa jest homoseksualizm. Historycznie żaden naród przesiąknięty sodomią nie
wytrzymał tak długo. Z tego powodu żydowska, bolszewicka Bella Kuhn, podbijając Węgry
po rewolucji rosyjskiej w 1917 r., dołączyła homoseksualizm do programu edukacji publicznej,
przekształcając młodzież Węgier w moralne zwyrodnienia.
To samo dzieje się dzisiaj, ponieważ ADL promuje homoseksualizm w naszym systemie
szkolnym, nawet na poziomie przedszkola.
Kilka lat temu, poprzez księgarnie Barnes and Noble, ADL promowało homoseksualizm poprzez
program „No Place for Hate”. Zachęciło rodziny odwiedzające księgarnie do zaproszenia pary
homoseksualnej do ich domu na wieczór. ADL zasugerowało dzieciom, że w chrześcijańskich
wyrokach przeciwko sodomii nie ma prawdy. ADL mówi, że geje to jedni z najmilszych,
najbardziej nieszkodliwych osób, jakie mogą poznać twoje dzieci.
W dużych amerykańskich miastach ADL indoktrynuje rządy miast, szkoły, a nawet liberalne
kościoły, że biblijni chrześcijanie są dotknięci zaburzeniem psychiatrycznym: „homofobia”. ADL
mówi, że bigotyczni chrześcijanie prześladują homoseksualistów i są motywowani „literaturą
nienawiści”, Biblią.
☼ Wykluczenie krytyki sodomii

Jednak ADL chce bardziej niż przekonać nasze dzieci, by stały się homoseksualistami. Dąży do
szczególnej ochrony prawnej dla homoseksualizmu, czyniąc z niego „przestępstwo z nienawiści”
polegające na okazywaniu uprzedzeń lub dyskryminacji wobec tych, którzy go praktykują.
ADL chce ochrony homoseksualistów, nie tylko w mieszkalnictwie, zatrudnieniu i małżeństwach
osób tej samej płci, ale nawet przed słowami! ADL twierdzi, że krytykowanie zachowań osób
tej samej płci w miejscach publicznych powinno być nielegalne.
Aby stworzyć te prawa, ADL wymyślił zniekształconą definicję nienawiści: „uprzedzenie”
przeciw homoseksualizmowi. W krajach takich jak Kanada, dzięki federalnym i prowincjonalnym prawom nienawiści ADL/B’nai B’rith, publiczne wyrażanie takich uprzedzeń na falach
radiowych, w mediach drukowanych, a nawet na rogu ulicy może skutkować wysoką grzywną
lub więzieniem. Jeśli prowadzący program talk-show sugeruje nawet, że homoseksualiści mają
wyższy wskaźnik AIDS, może zostać ukarany grzywną i osadzony w więzieniu, a stacja radiowa
emitująca „nienawiść” może stracić licencję na nadawanie.
W kanadyjskim sądzie ds. Przestępstw z nienawiści ważne są tylko uczucia homoseksualistów, a nie prawda. Jeśli homoseksualista czuje się „zastraszony” przez publiczną krytykę,
może wnieść oskarżenie przeciwko krytykowi o przestępstwa z nienawiści. Prawda nigdy nie
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będzie dozwolona w sądzie. Jeśli chrześcijanin zostanie uznany za winnego zranienia uczuć
homoseksualnych, może zostać ukarany grzywną w wysokości 10 000 USD. Jeśli nadal będzie
krytykować homoseksualistów, może spotkać go więzienie.
☼ Starożytna rywalizacja z chrześcijaństwem

Dlaczego zorganizowane żydostwo, czy to od Foxmana po judaistycznej prawicy, czy rabina
Erica Yoffiego po lewej, wydaje się tak bardzo osłabiać społeczeństwo chrześcijańskie?
Jest tak, ponieważ judaizm we wszystkich swoich gałęziach jest jedynie kontynuacją urazy
wymyślonej tysiące lat temu przez faryzeuszy przeciwko Jezusowi i Jego wyznawcom. Ci
starożytni „ślepi przewodnicy”, wiodąca do dziś elita Żydów, byli przekonani, że mają boski
mandat do zaćmienia pogańskiej władzy i zdominowania narodów. Dopóki wartości moralne
pogan pozostają silne, tak długo nie może się to zdarzyć.
Tak, Żydzi mogliby mieszkać w pokoju, gdyby postępowali zgodnie z Bożym poleceniem, aby
„szukać dobrobytu w miastach, w których was zesłałem na wygnanie” (Jeremiasz 29: 7). Ale
rabiniczny judaizm chce znacznie więcej. Zamierza, poprzez ostateczną, niekwestionowaną
moc, dosłownie stworzyć swój własny mesjanistyczny nowy porządek świata.
Dwa tysiące lat temu Izrael odrzucił i ukrzyżował swojego pierwszego duchowego męża
i jedynego Mesjasza, wzgardzając w swoich sercach obietnicę duchowego królestwa Bożego.
Dzisiejszy judaizm czeka na mesjasza, który będzie dzielić i legitymizować ziemskie królestwo
dla Żydów w najbardziej globalny, fizyczny sposób. To niemożliwe marzenie dla narodu
liczącego zaledwie około 15 milionów, chyba że energie żydowskie są starannie skoncentrowane
na zniszczeniu dwóch największych barier ich sukcesu: chrześcijaństwa i wolnego kapitalizmu
przedsiębiorczości.
☼ Dlaczego większość Żydów jest liberałami?

Nie jest zatem tajemnicą, dlaczego Żydzi są przede wszystkim liberalni, marksistowscy,
sprzyjający homoseksualizmowi i antychrześcijaństwu. Ta niewielka mniejszość – 2,5 procent
populacji amerykańskiej – dąży do kontroli mediów, finansów i rządu i odnosi sukcesy. Ta
kontrola jest konieczna dla jednego wielkiego celu: spełnienia talmudycznego snu o dominacji
nad światem.
Oczywiście wielu liberalnych Żydów nie ma koncepcji ukierunkowania na takie globalne
zarządzanie. Bez znaczenia. Ważne jest to, że przywódcy żydowscy, zwłaszcza w ciągu ostatnich
kilku stuleci, dostarczyli narzędzia i propagandę, które kierują i kształtują masy żydowskie,
nawet ich intelektualistów, w liberalne sposoby myślenia i reagowania.
W historii Żydów – czy to w starożytnym Babilonie, czy w krajach Europy, czy na Wschodzie
– leży konsekwentny cykl wpuszczania Żydów do narodów pogańskich, stania się finansowo
opresyjnym i moralnie korupcyjnym, a następnie wypędzania.
Jak to wyjaśnimy? Historycy establishmentu twierdzą, że ten cykl jest całkowicie spowodowany
bigoterią pogan (zwłaszcza chrześcijańskich). Bynajmniej. Narody starożytności byłyby tak
samo chętne, jak my, aby pozwolić Żydom pokojowo współistnieć między nimi. Zamiast
tego Żydzi, zmuszeni do przestrzegania przesadnych nakazów faryzeuszy w Talmudzie i Kabale, zawsze byli zmuszani do próby zniszczenia społeczności, które ich chroniły. Przywódcy
„zorganizowanego światowego żydostwa”, przede wszystkim Światowego Kongresu Żydów,
a następnie ADL/B’nai B’rith, kontynuują dziś to podżeganie.
☼ Żydzi jako działacze homoseksualni

Biorąc pod uwagę masowe zachęcanie do homoseksualizmu, szczególnie w judaizmie reformatorskim, nie jest zaskakujące, że działacze żydowscy przewodzili ruchowi praw gejów. Żydowscy
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homoseksualiści stanowią nieproporcjonalnie duży odsetek kierownictwa i personelu głównych
organizacji homoseksualnych.
m Pełny tekst w języku angielskim: Judaism and homosexuality: a marriage made in hell.
–––

Czy tak w przyszłości będą wyglądać polscy chłopcy?

☼ Jak zniszczyć coś większego od siebie?
Napuść coś równie dużego na swojego wroga.

Islamizacja Europy, jaką obserwujemy od dłuższego czasu, jest najlepszym przykładem na
to, jak działa żydowska organizacja przestępcza, mająca na celu najpierw zniszczenie chrześcijaństwa za pomocą Islamu, później zniszczenie islamu, za pomocą judaizmu. To nie jest
przypadek, że właśnie w takiej kolejności się to odbywa. Mały (naród żydowski), żeby wygrać
w większym od siebie przeciwnikiem (chrześcijaństwo), musi się połączyć z równie dużym
mocarzem (islam) lub za pomocą spekulacji, manipulacji i pieniędzy doprowadzić do walki
pomiędzy dwoma największymi obozami.
Należy mieć na uwadze, że Islam jest (był) zbyt „biedny”, żeby walczyć z chrześcijaństwem.
Poza tym Islam w przeszłości, poza większymi, dobrze udokumentowanymi przypadkami
w historii nie był nienawistnym wrogiem chrześcijaństwa. Stanowił jego konkurencję, owszem,
ale nie przeszkadzało to mieszkać mahometanom wśród chrześcijaństwa i odwrotnie. Meczet
w sąsiedztwie kościoła nie był czymś niezwykłym.
☼ Tatarzy

Polska jako kraj od zawsze tolerancyjny miała w swoich granicach sporą liczbę mahometan,
którzy mieszkając w kraju na Wisłą, czuli się w pełni Polakami i którzy łączyli się sercem
z Polską. Wspomnijmy choćby Tatarów27 . Stanowili liczne oddziały przy boku rycerzy polskich,
wielokrotnie bronili Polski przed Krzyżakami, przed Rosjanami czy Szwedami, a nawet przed
swoimi pobratymcami, których uważali za wrogów.
„Ani Bóg, ani Prorok nie każą wam rabować, a nam być niewdzięcznymi, my was mamy
za rabusiów, a naszą szablą was pokonując, zabijamy hultajów, a nie braci naszych”
– Mieli odpowiedzieć nakłaniani do zdrady w trakcie jednego z najazdów Tatarów
krymskich.
27
Mowa jest tutaj o Tatarach polskich, czyli mieszkających na stałe w Polsce, a nie o wszystkich Tatarach
rozsianych po świcie.
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Brali udział w Insurekcji Kościuszkowskiej, walczyli też we wszystkich narodowych powstaniach,
a w 1919 r. pułk kawalerii tatarskiej jako pierwszy zajął Kijów podczas wyprawy Józefa
Piłsudskiego. Tatarzy zawsze akcentowali swoje przywiązanie do polskości i brali udział we
wszystkich wojnach prowadzonych w Polsce aż do II wojny światowej.
Już od XVI w. codziennym językiem tatarów był polski lub ruski. Różniła ich od Polaków,
w większości chrześcijan, religia oraz – mimo upływu wieków i małżeństw z rdzennymi
mieszkańcami – wschodnia uroda. Nie niszczyli polskich kościołów, nie wyszydzali chrześcijan,
nie stanowili dla rdzennej ludności żadnego zagrożenia, byli Polakami.
☼ Dlaczego o tym piszę?

Po pierwsze dlatego, że nie mogę już słuchać (nie)polskich polityków propagujących w kółko
zakłamaną historię Polski, a po drugie, dlatego że nie można powiedzieć tego samego o Żydach,
co o Tatarach. . . „Naród wybrany” zawsze i wszędzie wykorzystywał nadarzającą się sytuację,
kolaborował z wrogiem, wymigiwał się od służby wojskowej, szukał sposobności, gdzie by
najwięcej i najszybciej dorobić.
Przytoczę tylko trzy fakty z historii, żeby nie odbiegać zbytnio od tematu i nie przeciągać
tego wpisu.
1) Podczas najazdu Szwedów na Polskę było tak wielu szpiegów żydowskich, że:
Czarniecki kazał ich torturować i wieszać wielkimi gromadami w różnych miastach,
a kancelaria królewska ogłosiła rozkaz, niepozwalający członkom »świętego« narodu
opuszczać swoich domów, »żeby do nieprzyjaciela były wiadomości donoszone«. Nawet
krakowscy Żydzi, tak bliscy tronowi polskiemu, sprzeniewierzyli się swoim dobrodziejom,
czego dowodem konfiskata ich majątków na rozkaz króla Jana Kazimierza (1658 r.)
m Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
2) Po złamaniu powstania polskiego w roku 1848, w Poznańskim, kierowanego przez Mirosławskiego „żydzi ławą stanęli po stronie Niemców. . . ”. Wśród represji rej wodzili żydzi. Generał
niemiecki Brandt pisze:
Wychodzili nieraz żydzi milami naprzeciw wojsku pruskiemu i podżegali je to przeciwko
temu, to przeciwko owemu. . . Mogę dać stanowcze zapewnienie, że gdyby nie oni, sprawa
byłaby tu załatwiona bez owego znamienia zemsty – okrucieństwa, które nam Polacy z
zupełnym prawem, chociaż niejednokrotnie z przesadą zarzucają.
W 1848 roku, gdy chodziło o dojście, jaka narodowość przeważała w Poznaniu. Żydzi. . .
zapisali się wszyscy jako Niemcy. Ta ich podłość przeważyła na stronę narodowości
niemieckiej. Po odniesionym tryumfie poniewierali Polaków na ulicach, rzucali na nich
kamieniami, pluli im przed oczy itd. Przy wszystkich narodowych sprawach żydzi
występują jako wrogowie kraju, ile razy strona przeciwna mocniejsza się wydaje.
Cymbalista Pana Tadeusza jest meteorem w Polsce lub tylko poezją. . . Niemcy, przybywający do naszego kraju (mówię tu o Galicji) przyswajają sobie nasz język, silą się,
by nim mówić przez grzeczność dla osób, z którymi rozmawiają – żydzi „niemieccy”
wydają się wczoraj przybyłym plemieniem, a przybyłym, by wysysać krew i zatruwać
organizm społeczny.
3) W 1919 roku, gdy Naród Polski zmagał się o wywalczenie bytu niezależnego i nakreślenie
granic swego Państwa, żydostwo tak na ziemi polskiej zamieszkałe, jak i poza jej granicami,
wytężało swe siły, by Polskę okroić, by nie dopuścić do jej tężyzny, by z niej tylko słaby
państwowy twór wyłonił się, o to się starało. Toteż zagranicą szkalowali żydzi Polskę we wszelki
zjadliwy sposób. Żydowski pisarz np. Szalom Asz pisał o Wojsku Polskim w nowojorskim
„Jewish Times”:
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Białorusini i Ukraińcy podpalają swoje wsie i miasteczka, i uciekają przed Polakami,
jak przed zarazą. Polacy stali się postrachem małych narodów w Rosji jak dzikie narody
średniowieczne. . . 80% żołnierzy polskich nie umie ani czytać, ani pisać: Większość
składa się z rozwydrzonych urwiszów. . . W pojęciu wojsk polskich, Polska jest niepodległa,
można więc rabować, gwałcić, mordować.
[. . . ]
Komunikat z dnia 18 kwietnia 1919 r. Front litewsko-białoruski:
Miejscowa ludność żydowska wspomagała bolszewików, strzelając do naszych żołnierzy.
Dodać tu należy, że kiedy wymieniony 41 Pp. opuścił ze względów taktycznych czasowo
Lidę, to Żydzi z okien i z dachów strzelali do żołnierzy naszych, lali wrzątkiem na
nich i rzucali kamieniami. Kiedy zaś później wymieniony Pułk ponownie zajął miasteczko, ludność polska wskazała na kloaki, do których Żydzi wrzucili siedmiu oficerów
naszych, których jako ostatnio wycofujących się postrzelili, pojmali, w okrutny sposób
zmasakrowali i rzucili do kloaki.
–––
Judaizm był zawsze wrogo nastawiony do innych religii, a naród żydowski zawsze pałał
nienawiścią do narodowości nieżydowskich, co wynika bezpośrednio z nauk głoszonych przez
Talmud. Żydzi jako jedyni ludzie na ziemi (nie-Żydzi są zwierzętami, demonami itd.), jako
władcy wszystkiego, co żywe i martwe, odseparowani od innych społeczeństw, opanowani
manią wielkości i kultywujący złotego cielca, nie czuli nigdy potrzeby łączenia się z innymi
nacjami. Nawet nie raczyli się uczyć języka polskiego, aż do XVIII-XIX wieku, choć mieszkali
tyle stuleci wśród Polaków.
Sam już ten fakt świadczy o tym, jak mocni czuli się w Polsce Żydzi, jak obcym byli organizmem. . . Obcym i powiedzmy sobie szczerze, niechcianym. . . I to nie był polski antysemityzm,
szowinizm, rasizm i tak dalej, jak chcieliby tego Żydzi, była to zwykła niechęć do pasożyta,
który rozplęgł się nadmiernie i toczył cuchnącym jadem naród polski.
A zatem Islam, szczególnie dzisiaj, bez wsparcia finansowego, bez zaplecza politycznego, nie
przetrwałby długo na arenie międzynarodowej, religijnej. Do krzewienia się islamu (propagowania go, łączenia z innymi religiami – religie hybrydowe, albo – jedna wspólna religia)
potrzebne są pieniądze, a te leżą w rękach żydowskiej finansjery i elity. Nie było takiej wojny w
historii świata, nie było zamieszek, w których nie braliby udziału żydowscy działacze. Historia
dokładnie to pokazuje. Gdziekolwiek coś się złego działo (dzieje), tam za kulisami stali (stoją)
Żydzi.
I stąd ten nieustający napływ muzułmanów do Europy. . . Potop, tyle że tym razem nie
szwedzki.
☼ Koń trojański (żydowski)

Czym jest wobec tego LGBT w Polsce? Wg mnie jest koniem trojańskim służącym do
rozbicia rodziny, niszczenia gojowskiej (nieżydowskiej) moralności, czystości ducha, mającym
doprowadzić do podziału i do rozpadu kraju, promującym nowe, destrukcyjne wartości,
a przede wszystkim jest narzędziem do zniszczenia znienawidzonego chrześcijaństwa, które
przeszkadza Żydom zapanować nad światem.
Wiele osób, kiedy słyszy tego typu wypowiedzi, nie chce w to wierzyć, uznaje to za fantazję,
za herezję lub teorię spiskową, ale tak mogą mówić wyłącznie ludzie niemyślący, nieznający
historii lub celowo dezinformujący społeczeństwo, czyli obrońcy Systemu zysku i wyzysku,
systemu niewolnictwa. Człowiek rozumny, inteligentny najpierw rozważy daną myśl, później
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zacznie szukać informacji na ten temat (w źródłach) i dopiero poznawszy w pełni zagadnienie,
wyda swój osąd.
Głupcy tak nie robią. . . dlatego tak trudno jest się przebić przez kłamstwo Prawdzie.
Sięgnijmy zatem do kilku źródeł, zerknijmy do historii i zobaczmy, jaki stosunek mieli i mają,
bo w tej sprawie absolutnie nic się nie zmieniło od tysiącleci, Żydzi do chrześcijaństwa, choć
ta „filozofia” odnosi się do każdego nie-Żyda.
☼ Materiały dowodowe

Naturalnym dla żydów wrogiem jest Kościół chrześcijański, powinniśmy zatem ze
wszystkich sił naszych wszczepiać weń wolnomyślność, sceptycyzm, niewiarę, schizmę,
a podniecać wszelkie kłótnie i swary między rozmaitymi sektami chrześcijańskimi.
W logicznym porządku rzeczy, zacznijmy od księży, ogłośmy przeciwko nim otwartą
wojnę, otaczając ich podejrzeniami i drwinkami, śledząc pilnie i wyjawiając skandale
prywatnego ich życia.
Największym wrogiem Kościoła była zawsze oświata, wypływająca z rozpowszechnienia
szkół publicznych, powinniśmy się więc starać pozyskać wpływ na młodzież. Pretekst
postępu cywilizacji, pociąga za sobą równouprawnienie wszystkich religii, a zatem
wystarczy najzupełniej do wykreślenia nauki religii z programu chrześcijańskich szkół.
Żydzi zaś potrafią otrzymać katedry nauczycielskie we wszystkich tychże chrześcijańskich szkołach i zakładach wychowania.
Wypłynie stąd, że religijne wykształcenie pozostać musi w zakresie domowego wychowania; a ponieważ na to nie starczy dosyć czasu w największej części familii
chrześcijańskich, rzecz naturalna, że duch religijny stopniowo upadać będzie, aż do
zupełnego zatracenia. Wywłaszczenie Kościoła z posiadłości ziemskich sprawi to, iż
w krótkim bardzo czasie posiadłości te, jako należące do rządów, przejdą w nasze ręce
za pożyczki, jakich tymże rządom czynić nie przestaniemy, a wszystkie te okoliczności
wyjdą na naszą korzyść i potęgę, do której dążymy.
Powiadają, że mnóstwo żydów przystępuje do chrztu. To wcale nie szkodzi. Ochrzczeni
posłużą nam właśnie i będą dla nas stopniami, po jakich wejdziemy na drogi nowo
odkryte, obecnie jeszcze nam nieznane; albowiem neofici trzymają się zawsze nas
i pomimo chrztu ich ciała, duch i umysł zostają prawie zawsze żydowskimi.
Nadejdzie czas – za sto lat najpóźniej – że nie-Żydzi będą przechodzili na wiarę
chrześcijańską, lecz w skutku połączeń fizycznych, chrześcijanie będą się starali zostać
żydami, ale wówczas Izrael z pogardą ich odepchnie.
Adwokatura to wielki krok naprzód, bo fach ten prowadzący do najwyższych szczebli
godności, najwięcej idzie w parze z chytrością i krętactwem, jakie są w nas od dzieciństwa
wpajane i uważane za zalety, a które tak potężnie mogą dopomóc nam wznieść się
do władzy i do wywierania wpływu na stosunki naszych naturalnych a śmiertelnych
nieprzyjaciół. . . chrześcijan!
Powinniśmy popierać starania chrześcijan o zastąpienie aktu ślubnego, odbywanego
w kościele, prostym kontraktem przed urzędnikiem cywilnym, bo wówczas ujrzeć będzie
można żony i ich córy zdążające do naszego obozu, gdzie złoto przyciągać je będzie.
Jeżeli złoto jest pierwszą potęgą tego świata, to niezawodnie drugą jest prasa [dzisiaj
wszelkie media], lecz cóż ona może znaczyć bez współudziału pierwszej? Wszystkie
zatem wyżej przytoczone zasady, rady i myśli wówczas dopiero się zrealizują, gdy prasa
będzie nam podwładna. Nasi więc powinni i muszą objąć kierownictwo prasy codziennej
w każdym kraju. Jesteśmy chytrzy, zręczni i władamy groszem, potrzeba zatem za
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pomocą wielkich dzienników politycznych kształcić i kierować opinię publiczną, według
naszych wyłącznie interesów; krytykować dzieła i scenę i uzyskać wpływ na publiczność
uliczną, czyli na proletariat.
Takimi drogami postępując, krok za krokiem, odeprzemy chrześcijan od wszelkiego
wpływu i podyktujemy światu to wszystko, w co ma wierzyć, co szacować, a czym
pogardzać i co przeklinać. Powtórzymy żałobny płacz Izraela i skargę na ucisk, który tak
długo nas dławił!. . . Wtedy pojedynczo występować będą nasi nieprzyjaciele, atakując
dążności nasze; lecz masy głupie i ciemne będą po naszej stronie. My zaś, dzierżąc
prasę w naszych dłoniach, będziemy mogli zamienić prawość w nieprawość; bezcześć
podnieść do prawdziwej czci, będziemy mogli wstrząsnąć nietykalną dotąd instytucją
rodziny i rozbić jej członków na oddzielne cząstki. . . ; będziemy mogli wykorzenić to
wszystko, w co dotychczas wrogowie nasi wierzyli. . . będziemy mogli zrujnować kredyt,
podburzyć drażniące namiętności, wydać wszystkiemu i wszystkim wojnę otwartą,
narzucić sławę lub pogrążyć w otchłań bezcześci kogo i co tylko zechcemy!. . .
Wszelkie posady rządowe muszą być nam dostępnymi, a skoro tylko je otrzymamy,
przebiegłość i pochlebstwa żydowskich faktorów z rozmaitych klas i postaci, dopomogą
nam dojść tam, gdzie są prawdziwe wpływy i prawdziwa potęga. Rozumie się samo
przez się, że mowa jest o takich posadach tylko, które przynoszą ze sobą zaszczyty,
władzę, przywileje i z tego wszystkiego wypływające zyski, albowiem te posady, których udziałem jest wiedza i praca, a mierne wynagrodzenie, mogą zostawać przy
chrześcijanach.
Żydzi i kahały, Brafmann, 1914, (fragment przemowy jednego z głównych rabinów żydowskich, wygłoszonej na zebraniu prowodyrów Judy, wydrukowanej w dziele Anglika, Sir Johna
Readclefa, pt. „Historyczno-polityczne opowiadanie o ostatnim dziesięcioleciu”).

–
W Rosji Żydzi odebrali wiernym 129 000 świątyń chrześcijańskich, z tych 24 000
zniszczyli zupełnie, a resztę zamienili na domy użyteczności publicznej, a nawet na
stajnie. Na zjeździe zaś bezbożników w Moskwie w roku 1937, zapowiedział żyd
Jarosławski:
— Musimy spalić wszystkie kościoły świata.
Wkrótce potem żyd adwokat w Krakowie nawoływał do palenia Kościołów. W Hiszpanii
zaś spalili 20 000 kościołów i kaplic katolickich. Wprawdzie wykonawcami byli często
chrześcijanie, ale kierowali tym komisarze żydzi, którzy mordowali zbyt często wiernych
w kościołach lub urządzali w nich najohydniejsze orgie.
Jak mówi św. Ambroży bardzo wielu bazylik spalili żydzi za czasów Juliana Apostaty, dwie w Damaszku, z których jedną zaledwie odnowiono. . . druga zaś wzbudza
przerażenie bezkształtnymi ruinami.
Spalone zostały bazyliki w Gazie, Askalonie, Bejrucie i prawie we wszystkich miejscach,
a nikt nie szukał ukarania. Spaloną została bazylika w Aleksandrii przez pogan i przez
żydów, która wyróżniała się od innych.
W Czechach żydzi spalili potajemnie około 50 Kościołów, za co ich Książę Czeski
ogniem pokarał, a z dóbr ich konfiskowanych, Kościoły naprawiać kazał.
A zatem odżywa w naszych czasach odwieczny program żydowski w całej pełni do
walki na śmierć z chrześcijaństwem. . .
Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, Stanisław Trzeciak, 1939.
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–
Żydom chodziło i chodzi jedynie o wywalczenie sobie za pośrednictwem chrześcijan
równouprawnienia, aby potem tym łatwiej opanować robotnika, wprowadzić terrorystyczne rządy żydowskie, nieuznające różnicy zdań, nieznające litości i względności
chrześcijańskiej.
Nasze hasło: „Bóg Wiara, Ojczyzna” paraliżuje zapędy żydowskie. . . Oni dokładają
wszelkich starań, aby nas pogrążyć w otchłań upadku moralnego. Toć bezbożność
i usunięcie miliona krzyżów, rozsianych od bieguna do bieguna, tych widomych znaków
wielkiej Tragedii, jaka przed wiekami rozegrała się na Golgocie, jest właśnie marzeniem
żydów, bo im to ułatwi osiągnięcie wszechwładztwa nad całym światem.
Żydzi panami świata, 1906.

–
Należy ubolewać nad bezczelnością i zuchwalstwem żydów, którzy, korzystając z protekcji możnych panów, liczących na zyski, szerzą się po całej Polsce, dopuszczają się
bezkarnie różnych występków, oszustwa, zdrad, krzywd i wszelkiego rodzaju nienawiści
i naigrawania się z chrześcijan, lichwy, zabobonów, czarów, świętokradztw, bluźnierstw
przeciwko Panu Bogu i wierze chrześcijańskiej, naruszenia świąt katolickich i praw tak
kościelnych, jak i państwowych.
Nie ma na święcie drugiego narodu, który by tak był przewrotny i zabobonny, tak
wrogi i nienawistny wierze chrześcijańskiej, jak naród żydowski, którego głównym
i jedynym dążeniem jest zawsze to, by podstępnie, przez kradzieże, oszukaństwa i truciznę
wyniszczali i rozpraszali wszelkie dobra, majątki, bogactwa chrześcijan. I jakże bolesnym,
a jednocześnie poniżającym jest to, że w Polsce jest wielu takich, którzy żydów popierają,
pozwalają im na wszystko, wydzierżawiają im cła publiczne, karczmy itp., a nawet
dobra ziemskie, poddając jednocześnie pod ich władzę ludność chrześcijańską. . . (Biskup
żmudzki Jozafat Michał Karp w swym Liście pasterskim z r. 1737)

Bracia i współwiercy! W całym świecie żaden zakątek ziemi nie nadaje się tak do naszego
nim zawładnięcia i wyłącznego opanowania, jak Galicja! [oczywiście chodzi o Polskę].
Kraj ten musi być naszym. Wszystko temu sprzyja. A więc wszelkie siły wytężywszy,
starajcie się bracia, wyprzeć ostatecznie chrześcijan ze wszystkich sfer ich działalności
i stać się niepodzielnymi panami. Co tylko do nas jeszcze nie należy, starajcie się
zagarnąć i ująć w swe ręce. W danym razie potrzebnych środków dostarczy nam nasz
potężny związek. Ofiary na ten cel płyną już obficie od bogaczów całego świata; daje:
Hirsch, Bleichrödor, Mendelsohn i Rothschild. Do dzieła zatem bracia, aby zamiary
nasze spełniły się jak najrychlej. (Alliance Israélite Universelle, Paryż)

Ponieważ u żydów religia z polityką jest najściślej złączona, toteż jak zaznaczają „Protokoły mędrców Sjonu” „Król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata,
patriarchą kościoła międzynarodowego” [tzn. jednej uniwersalnej religii, jaką próbuje
się obecnie promować na świecie; to samo dotyczy jednego, centralnie zarządzającego
rządu (s)tworzonego przez żydostwo].
Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, St. Trzeciak, 1939.

–
Jeszcze kilka wyimków z Talmudu o chrześcijanach i chrześcijaństwie:
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Abodah Zarah 17a: Żydzi powinni trzymać się z dala od chrześcijan. Chrześcijanie
są sprzymierzeni z piekłem, a chrześcijaństwo jest gorsze niż kazirodztwo.
Abodah Zarah 17a: Odwiedzanie domu chrześcijanina jest tym samym, co odwiedzanie domu prostytutki.
Sanhedrin 90a, 100b: Ci, którzy czytają ewangelie, są skazani na piekło.
Shabbath 116a: Nowy Testament jest czystym papierem i należy go spalić.
–
A teraz coś, co do złudzenia przypomina zachowanie się LGBT na paradach (nie)równości,
choć minęło już setki lat od tego czasu.
W 1399 r. nadeszła z Poznania do Krakowa wiadomość, połączona ze skargą, że
„Żydzi wykradli i zbezcześcili hostię”. Dotknięte do głębi mieszczaństwo poznańskie
(chrześcijańskie oczywiście) rzuciło się z furią na „zuchwałych bluźnierców” i poturbowali
ich srodze.
Wiadomość o zbezczeszczeniu hostii oburzyła także Kraków. Dużo krwi, w Poznaniu
i Krakowie, kosztowała Żydów ta „rozmyślnie pokłóta hostia”, jak opowiada tradycja
owych czasów.
Coś podobnego stało się także w dwa lata potem (1401 r.) w Głogowie na Śląsku, gdzie
spalono za zniewagę wiary chrześcijańskiej kilku Żydów na rynku.
Jakiś lubelski Żyd odważył się otłuc i wymazać z podniebienia sklepu wymalowane
imię Jezus, za co był skazany na śmierć. Prawo jednak duchowne zlitowało się nad
bezczelnością przestępcy i zmniejszyło jego karę.
[. . . ] Ale Żydom zachciało się wyzyskać sposobność do znieważenia chrześcijan. Więc
odłożyli egzekucję na swoje święto „purim”, przypominające im zwycięstwo, odniesione
nad pierwszym anty-Żydem, Hamanem, ministrem króla perskiego, Achasvera (480-465
r. przed Chr.).
Powiesili winowajcę brayskiego na krzyżu, ozdobionym cierniową koroną, opluwszy
w ten sposób Chrystusa, a sławili głośno biblijną Esterę i jej wuja, Mardocheusza, którzy
przyczynili się do zamordowania Hamana. Król Achasver, rozkochany, jak wiadomo,
w Esterze, nie wiedząc, że jest Żydówką, pozwolił jej powiesić Hamana i wyciąć wielkie
mnóstwo ludności rdzennej [75 000], z czego się Żydzi cieszą dotąd na swoich corocznych
„purimach”.
Na takie niemądre eksperymenty, obrażające religię chrześcijan, pozwalali sobie Żydzi
dość często. . .
m Historia Żydów w Polsce, Teodor Jeske-Choiński.
–
Roku 1600 wygnano ich [Żydów] z Bochni dla obelgi [z powodu zbezczeszczania] Hostii
Świętej.
Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, St. Trzeciak, 1939.

–––
Jeden z liderów tych środowisk nazwał metropolitę, Marka Jędraszewskiego, „diabłem wcielonym” i zapowiada złożenie na niego skargi do papieża Franciszka! W internecie przelewa
się fala nienawiści, którą podsycają media głównego nurtu, niemal non stop publikując ataki
wrogów Kościoła i zapraszając ideologów LGBT przed kamery!
To również nie jest nic nowego:
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Gdziekolwiek władze innowiercze biorą jakiegoś Żyda za kołnierz i stawiają go przed
swoje sądy, obraża się, burzy cała Judea. Cała prasa żydowska obu półkuli ziemskich
huczy, pieni się, pluje na gojów. Żyda nie wolno nikomu tknąć palcem, bo jest przecież
„narodem wybranym” A jego pisarzom, dziennikarzom, jego prasie, wolno zniesławiać,
ośmieszać innowierców.
m Historia Żydów w Polsce, Teodor Jeske-Choiński.
–––
Trzeba sobie to uświadomić, trzeba to zrozumieć, że wolnomyślicielstwo jest jedynie narzędziem żydowskim w walce z chrześcijaństwem. Żydostwo krzewi, popiera,
rozpowszechnia wśród nas bezbożnictwo, w Rosji przy pomocy swoich rządów pognębiło wszystkie wyznania chrześcijańskie, nie ruszając judaizmu. Nie ma więc Żydów
talmudycznych lub nietalmudycznych, wszyscy bowiem dyszą żądzą pognębienia chrześcijaństwa i pohańbienia Krzyża. Nie ma Żydów postępowych lub zacofanych, wszyscy
bowiem jednako dążą do zawojowania świata.
Żydostwo jest „postępowe” tylko na eksport tj. ku zarażeniu społeczeństw, narodów
nieżydowskich, chrześcijańskich. Dowodów na to można by przytaczać tysiące, trudno
by je było na wołowej skórze wypisać. Przytoczmy jeden charakterystyczny, jak to przed
stu laty zbrodnicza masoneria (a więc żydostwo) snuła plany moralnego zniszczenia
katolicyzmu, a więc i chrześcijaństwa.
W roku 1838 na kongresie lóż masońskich we Włoszech uchwalono:
Rozszerzajmy występek w tłumach. Niech wydychają go pięcioma zmysłami,
niech się nim nasycą. Stwarzajmy serca występne, a nie będziecie mieć więcej
katolików. . . podjęliśmy się zepsucia na wielką skalę. Najlepszy sztylet do przebicia
Kościoła – to zepsucie.

Żydzi mieszkający w Krakowie zamordowali chrześcijańskie dziecię i w jego krwi
spełnili obrzydliwe praktyki, na kapłana, wiozącego wiatyk do chorego rzucali
kamieniami. (Jan Długosz).

Panowie, mamy u nas przykrzejsze zagadnienie, od zagadnienia rzymskiego: jest
nim żyd. W którym tylko kraju osiedlili się żydzi, zniżyli jego poziom moralny,
zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii, podkopywali ją. Stworzyli
państwo w państwie. Są oni wampirami – a wampiry nie żyją z wampirów. Nie
potrafią oni nigdy żyć i utrzymać się wśród samych siebie. Utrzymać się i żyć
potrafią tylko wśród chrześcijan i innych narodów, które nie należą do ich rasy.
Jeśli nie oddalą się oni z naszego kraju mocą naszej konstytucji, stanie się, że
w przeciągu mniej aniżeli 200 lat, przybędą do nas w takiej masie, że będą na
czele dominowali i kraj pochłoną. Przestrzegam was, panowie, że jeśli na wszelkie
czasy nie usuniecie żydów z naszego kraju, dzieci i potomkowie wasi przeklinać
was w grobie będą. (Beniamin Franklin – prezydent Stanów Zjednoczonych)
Poznaj Żyda, Kazimierz Gajewski, 1937

–––
Nadaremnie przestrzegał swoich rodaków Beniamin Franklin. Dziś Stany Zjednoczone są
żydowską ostoją i centrum dowodzenia żydowskiej elity. Jak myślisz, drogi internauto, kto
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wobec tego rządzi Polską? I co robi amerykańskie wojsko, amerykański najemnik na terenie
Rzeczpospolitej? Dlaczego rezydent belwederski Andrzej Duda, prezydent Polin, bo tak nazywa
naszą ojczyznę i na takie miano w pełni zasłużył („po owocach go poznacie”), sprowadził do
Polski amerykańskiego okupanta i wciąż zwiększa jego liczebność?
Przeciwko komu się zbroi A. Duda? Przeciwko komu planuje wysłać naszych chłopców? Czyim
mięsem armatnim będą nasze dzieci?
–––
[. . . ] Gdy żydzi dwa stulecia po Chrystusie mają większość na wyspie Cypr i chcą założyć
państwo narodowe, wyrzynają wszystkich mieszkańców nie-Żydów. (Momsen (Historia
Rzymu t. V))

Bezmyślność charakteru polskiego pod względem dóbr doczesnych czyniła zawsze z Polski
eldorado dla żydów. (Bismark)

(W rozmowie z A. Tatiszczewem, Bismarck powiedział): Po co Pan Bóg stworzył żydów
polskich, jak nie po to, abyśmy z nich mieli służbę szpiegowską.
Poznaj Żyda, Kazimierz Gajewski, 1937

Już po tych kilku przykładach z historii (a jest to kropla w oceanie, materiału jest na kilka
tomów) widać, o co tak naprawdę chodzi w ruchu LGBT, dlaczego tak nagle się uaktywnił
i dlaczego wykonuje takie, a nie inne ruchy. Ruchy strategiczne, prowokatorskie, zaplanowane
przez organizacje żydowskie. . .
···
A zatem wracając do naszego bohatera, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, nie tylko okazał
się obrońcą wiary Chrystusowej, ale zasłużył na miano patrioty, bo swoją postawą stanął
w obronie ojczyzny, Polski, i wszystkich Polaków bez względu na przekonania, wiarę czy też
orientację, a więc de facto również w obronie członków LGBT, będącymi jedynie narzędziem
w rękach silniejszego.
Życzyłbym sobie więcej takich Polaków i mam nadzieję, że metropolita krakowski nie ulegnie
naciskom, wytrwa w swoich przekonaniach i da przykład innym duchownym, a może i co
odważniejszym politykom, żeby zatrzymać szerzącą się na świecie „tęczową zarazę”, pochłaniającą coraz więcej krajów, niszczącą wielowiekową kulturę cywilizowanego świata i tradycję
opartą na poszanowaniu i godności ludzkiej. . .
Tego sobie i Wam życzę.
PS.
Na tym miałem zakończyć, ale usłyszałem w telewizji, że do „tęczowej zarazy” przyłączają
się grupy pedofilskie, żądając równouprawnienia i uznania, że dewiacja, którą uprawiają ci
zboczeńcy, jest czymś naturalnym i moralnym. Doprawdy nie wiem, co powiedzieć, a raczej
nie wiem jak zachować spokój i nie powiedzieć czegoś przykrego, a nawet obraźliwego. Dlatego
odpowiem słowami Teda Pike, słowami zamieszczonymi w artykule „PEDOPHILIA: THE
TALMUD’S DIRTY SECRET”, które doskonale się łączą z tematem LGBT i homoseksualizmem propagowanym przez Żydów, choć ostrzegam, materiał zamieszczony poniżej jest
szokujący. . .
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

243

www.rdmg.eu

☼ Pedofilia w Talmudzie

Wraz z buntem hipisów z wczesnych lat sześćdziesiątych żydowskie media znalazły wykładnicze
możliwości przyspieszenia moralnego upadku Ameryki. Zachęcając do narkotyków i pornografii
przekonano Amerykę, że „wolna miłość” i wspólne życie poza małżeństwem są społecznie
akceptowalne. Z zadziwiającą szybkością film, telewizja i media drukowane pomogły stworzyć
pokolenie „wolnych seksualnie”. Pod koniec lat sześćdziesiątych przyspieszyła rewolucję
seksualną do następnego etapu, homoseksualizmu.
Teraz, ponad 40 lat później, nawet homoseksualizm stracił atrakcyjność dla wielu dzieci
i wnuków pokolenia hippisów. Pedofilia (seks z małymi chłopcami i dziewczętami wraz
z pornografią dziecięcą) to najnowsza, podziemna obsesja, która ogarnia Amerykę i świat.
Ostatniej jesieni ostrzegłem naród o potędze lobby pedofilów w Kongresie; Senator Edward Kennedy, od dawna wspierany przez homoseksualistów popierających federalny projekt przeciwko
nienawiści, zdradził ich, by faworyzowali ewidentnie silniejszych i bardziej satysfakcjonujących
pedofilów. (Jak Kennedy i jego pedofile osłabili bezpieczeństwo dziecka)
☼ Zgniłe Korzenie

Na jakich moralnych podstawach opierają się żydowskie media, żeby móc świadomie rozpalać
i podsycać płomienie seksualnego piekła, które wciąż niszczy nasze niegdyś chrześcijańskie
społeczeństwo?
☼ Trzyletnie panny młode

Kiedy Chrystus oskarżył faryzeuszy o to, że są dziećmi szatana, w pełni zdawał sobie sprawę,
do czego byli zdolni. Rabin Simeon ben Yohai z II wieku, jeden z największych rabinów
judaizmu i twórca kabały, usankcjonował pedofilię – pozwalając na molestowanie dziewczynek
nawet młodszych niż trzy lata!
Kolejni rabini odnoszą się do poparcia pedofilii przez Ben Yohai jako „halakah” lub obowiązującego prawa żydowskiego. Czy Ben Yohai, zwolennik gwałtu na dzieciach, został odrzucony
przez współczesnych Żydów? Ledwie. Dzisiaj, w rodzinnym mieście Ben Yohai w Meron,
w Izraelu, dziesiątki tysięcy ortodoksyjnych i ultraortodoksyjnych Żydów gromadzą się co
roku przez wiele dni i nocy, śpiewając i tańcząc ku jego pamięci.
Talmud obfituje w odniesienia do pedofilii. Zajmują znaczną część traktatów Kethuboth i Yebamoth i są entuzjastycznie popierane ostateczną pracą prawną Talmudu, Treatise Sanhedrin.
Praktycznie wszyscy potentaci medialni, którzy założyli Hollywood i wielkie trzy sieci telewizyjne (w USA), byli imigrantami lub ich dziećmi z głównie ortodoksyjnych społeczności
żydowskich w Europie Wschodniej.
Pod koniec XIX wieku większość europejskich Żydów była ludem tej książki [Talmudu]. Ale
ich książka nie była Biblią. To był Talmud Babiloński. Do dziś Talmud pozostaje najwyższym
autorytetem moralnym, etycznym i prawnym judaizmu.
Czy Talmud podziela fundament chrześcijaństwa oparty na zdrowych wartościach moralnych?
Ledwie. Zamiast tego Talmud jest marnym podłożem systemu religijnego, który został strasznie
zagmatwany; jest to kodeks niewiary faryzejskiej, opisany jako „pełen wszelkiej nieczystości”
(Mat. 23:27). Szokujące jest to, że najbardziej czczony autorytet judaizmu popiera takie
grzechy, jak kłamstwo, łamanie przysięgi i pośrednie morderstwa. A nawet sankcjonuje jeden
z największych grzechów ze wszystkich: molestowanie dzieci.
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☼ Faryzeusze popierali seks dziecięcy

Rabinowie Talmudu słyną z dzielenia włosa na czworo i kłótliwych debat. Ale zgadzają się
co do prawa pozwalającego do molestowania trzyletnich dziewcząt. W przeciwieństwie do
wielu gorących kwestii, nie występują prawie żadne różnice zdań w stosunku do dominującej
opinii (wyrażonej w wielu jasnych fragmentach), że pedofilia jest nie tylko normalna,
ale także biblijna! To tak, jakby rabini odkryli wywyższoną prawdę.
Ponieważ autorytety talmudyczne, które sankcjonują pedofilię, są tak znane i ponieważ pedofilia
jako „halakah” jest tak wyraźnie podkreślona, nawet tłumacze wydania Talmudu Soncino
(1936) nie odważyli się wstawić przypisu sugerującego najmniejszą krytykę. Komentują tylko:
„Oczywiście małżeństwo było wtedy w znacznie starszym wieku niż obecnie”. (Sanhedrin 76a)
W rzeczywistości przypis 5 do Sanhedrynu 60b odrzuca prawo rabina talmudycznego do nie
zgadzania się z aprobatą pedofilii przez ben Yohai: „Jak mogliby oni [rabini], w przeciwieństwie
do opinii R. Simeona ben Yohai, który ma poparcie biblijne, zabraniać małżeństwo młodej
prozelitki?”. (In Yebamoth 60b, p. 404, Rabbi Zera disagrees that sex with girls under three
years and one day should be endorsed as halakah.)
☼ Z Babilonu

To właśnie w Babilonie po wygnaniu pod Nabuchodonozorem w 597 p.n.e. czołowi mędrcy
judaizmu prawdopodobnie zaczęli uprawiać pedofilię. Babilon był zadziwiająco niemoralną
stolicą starożytnego świata. Przez 1600 lat kwitła w nim największa na świecie populacja
Żydów.
Jako przykład ich zła, kapłani babilońscy powiedzieli, że religijny obowiązek mężczyzny
obejmuje regularny seks z prostytutkami świątynnymi. Bestialstwo było szeroko tolerowane.
Babilończycy nie dbali więc o to, czy rabin poślubił trzyletnią dziewczynkę.
Ale wraz z wydaleniem Żydów w XI wieku, głównie na ziemie chrześcijańskie na Zachodzie,
nagle pogańska tolerancja żydowskiej pedofilii się skończyła.
Pozostaje jednak szokująca sprzeczność: jeśli Żydzi chcą czcić transcendentalną mądrość
i moralne przewodnictwo faryzeuszy i ich Talmudu, muszą zaakceptować prawo swoich
największych starożytnych mędrców do gwałcenia dzieci. Do tej pory żaden synod
judaizmu nie odrzucił ich nikczemnej praktyki.
☼ Pozwolenie na seks z nieletnimi
Co dokładnie powiedzieli ci mędrcy?

Faryzeusze usprawiedliwili gwałt dziecka, wyjaśniając, że dziewięcioletni chłopiec nie był
„człowiekiem”. W ten sposób zwolnili go z Boskiego Prawa Mojżeszowego: „Nie będziesz
obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!”(Księga kapłańska,
18:22).
Jeden fragment Talmudu pozwala kobiecie, która molestowała jej małego syna, na poślubienie
arcykapłana. Podsumowuje: „Wszyscy zgadzają się, że związek chłopca w wieku 9 lat
i jednego dnia jest prawdziwym związkiem” (Sanhedrin 69b). Ponieważ chłopiec poniżej
9 roku życia jest niedojrzały seksualnie, nie może „obwinić” czynnie sprawcy [molestowania,
gwałtu], moralnie lub prawnie (Sanhedrin 55a).
Kobieta może molestować młodego chłopca bez pytania o moralność, a nawet wychowywać:
„[. . . ] stosunek małego chłopca nie jest uważany za akt seksualny” (Footnote 1 to
Kethuboth 11b). Talmud mówi również: „Mężczyzna w wieku 9 lat i jeden dzień, który mieszka
razem z żoną zmarłego brata, nabywa ją (jako żonę)” (Sanhedrin 55b). Oczywiście Talmud
uczy, że kobiecie wolno poślubić i uprawiać seks z dziewięcioletnim chłopcem.
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☼ Seks z trzyletnią i jeden dzień dziewczynką [!]

W przeciwieństwie do twierdzenia Simeona ben Yohai, że seks z małą dziewczynką jest
dozwolony w wieku poniżej trzech lat, ogólna nauka Talmudu głosi, że rabin musi
czekać do następnego dnia po jej trzecich urodzinach, żeby mogła zostać wzięta
za mąż przez gwałt.
R. Józef powiedział: Przyjdź i posłuchaj! Dziewicę w wieku trzech lat i jednego dnia
można pozyskać w związku małżeńskim. . . (Sanh. 55b)
Dziewczynka, która ma trzy lata i któryś kolejny dzień, może zostać zaręczona z powodu
wspólnego pożycia. (Yeb. 57b)
Przykład Phineasa, kapłana, który sam poślubia trzyletnią dziewicę, Talmud uważa za
dowód, że takie niemowlęta „nadają się do wspólnego życia”.
Talmud uczy, że molestowanie przez dorosłą kobietę dziewięcioletniego chłopca „nie
jest aktem seksualnym” i nie może „wyrzucić z niej winy”, ponieważ ten mały chłopiec
nie jest tak naprawdę „mężczyzną” (Sanhedrin 55a). Stosują jednak logikę przeciwną do sankcji
na gwałtach małych dziewczynek w wieku trzech lat i jednego dnia; takie niemowlęta liczą
się jako „kobiety”, dojrzałe seksualnie i w pełni odpowiedzialne za spełnienie
wymogów małżeństwa.
Przypisy 3 i 4 Talmudu do Sanhedrynu 55a wyraźnie mówią nam, kiedy rabini uważali
chłopca i dziewczynkę za dojrzałych seksualnie, a tym samym gotowych do małżeństwa.
„Po dziewięciu latach mężczyzna osiąga dojrzałość płciową. . . Dojrzałość płciową
kobiety osiąga się w wieku trzech lat”.
☼ Brak praw dla ofiar dzieci

Aby skomplikować zadośćuczynienie, Talmud mówi, że ofiara gwałtu musi poczekać, aż
osiągnie pełnoletność, zanim będzie możliwa jakakolwiek rekompensata. Musi udowodnić, że
żyła i będzie żyć jako oddana Żydówka, i musi protestować przeciwko utracie dziewictwa w tej
samej godzinie, w której osiąga pełnoletność. „Gdy przekroczyła godzinę [od osiągnięcia
pełnoletności] i nie protestowała, nie może już więcej protestować”.
(Tylko jak niby ma zaprotestować trzyletnie dziecko? Płaczem, ale i na to Talmud ma
wytłumaczenie, co znajdujemy poniżej)
Talmud broni tych surowych środków, jakie są konieczne, aby zapobiec możliwej buntowniczej
oblubienicy gojowskiej przeciwko judaizmowi i wydawaniu jej odszkodowań jako poganki – nie
do pomyślenia bluźnierstwo! Ale prawa małej dziewczynki tak naprawdę nie miały wielkiego
znaczenia, ponieważ: „Kiedy dorosły mężczyzna ma stosunek z małą dziewczynką,
jest to niczym, bo kiedy dziewczynka ma mniej niż trzy lata (+ jeden dzień), to
tak, jak gdyby ktoś włożył palec do oka”. Przypis mówi, że „gdy łzy napływają do oczu
raz za razem, dziewictwo wraca do małej dziewczynki w wieku poniżej trzech lat”.
(Kethuboth 11b)
W większości przypadków Talmud potwierdza niewinność męskich i żeńskich ofiar pedofilii.
Obrońcy Talmudu twierdzą, że dowodzi to niesamowitego postępu moralnego Talmudu i życzliwości wobec dzieci; twierdzą, że kontrastuje to korzystnie z „prymitywnymi” społeczeństwami,
w których dziecko zostałoby ukamienowane wraz z dorosłym sprawcą.
W rzeczywistości rabini z samoobrony zamierzali udowodnić niewinność obu stron zaangażowanych w pedofilię: dziecka, a co ważniejsze, pedofila. Pozbawili małego chłopca jego
prawa do „obwinienia” napastnika i zażądali współżycia seksualnego od małej
dziewczynki. W ten sposób Talmud nie zapewnia dziecku żadnych znaczących środków
moralnych ani prawnych, dlatego wyraźnie ujawnia, po czyjej jest stronie – gwałcący rabin.
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☼ Pedofilia rozpowszechniona

Gwałt dziecięcy był praktykowany w najwyższych kręgach judaizmu. Ilustruje to Yeb. 60B:
W ziemi Izraela istniało pewne miasto, którego legalność była kwestionowana, a rabin wysłał
R. Romanosa, który przeprowadził dochodzenie, i znalazł w nim córkę prozelity, która miała
mniej niż trzy lata i jeden dzień, oraz Rabin ogłosił, że ma prawo mieszkać z duchownym.
Przypis mówi, że „wyszła za mąż za duchownego”, a rabin po prostu pozwolił jej mieszkać
z mężem, podtrzymując w ten sposób „halakah”, jak również powiedzenie Symeona ben
Yohai, „prozelitka, która nie ukończyła trzech lat i jeden dzień może poślubić
duchownego” (Yebamoth 60b).
Te młode narzeczone miały dobrowolnie poddać się seksowi. Yeb. 12b potwierdza, że w wieku
poniżej jedenastu lat i pewnego dnia mała dziewczynka nie może stosować środków antykoncepcyjnych, ale „musi kontynuować swój stosunek małżeński w zwykły sposób”.
W głowie się nie mieści, ile szkód wyrządzono niezliczonej liczbie dziewcząt, które były
wykorzystywane seksualnie w judaizmie w czasach świetności pedofilii. Takie znęcanie się
nad dziećmi, zdecydowanie praktykowane w drugim wieku, trwało, przynajmniej w Babilonie,
przez kolejne 900 lat.
☼ Fascynacja seksem

Patrząc na Talmud, przytłacza nawracające zainteresowanie seksem, szczególnie przez najwybitniejszych rabinów. Można by przedstawić dziesiątki ilustracji przedstawiających zachwyt
faryzeuszy do omawiania seksu i sprzeczania się o najdrobniejsze szczegóły.
Rabini popierający seks dziecięcy niewątpliwie praktykowali to, co głosili. Jednak aż do tej pory
ich słowa są czczone. Symeon ben Yohai jest czczony przez ortodoksyjnych Żydów jako jeden
z największych mędrców duchowych, jakiegokolwiek i kiedykolwiek świat poznał. Członek
najwcześniejszych „Tannaimów”, rabinów najbardziej wpływowych w tworzeniu Talmudu, ma
większą władzę wobec uczonych Żydów niż Mojżesz.
Dzisiaj szczerzy pedofile Talmudu i obrońcy gwałtów na dzieciach niewątpliwie spędziliby
ciężki czas w więzieniu za molestowanie dzieci. Oto jednak, co wybitny żydowski uczony,
Dagobert Runes (który jest w pełni świadomy wszystkich tych fragmentów), mówi o takich
„brudnych starcach” i ich wypaczonych naukach:
Nie ma żadnej prawdy w chrześcijańskich i innych ograniczeniach przeciwko faryzeuszom,
którzy reprezentowali najlepsze tradycje swojego ludu i ludzkiej moralności. (Dagobert
Runes, A Concise Dictionary of Judaism, New York, 1959.)
Czy słowa Chrystusa nie są bardziej odpowiednie?
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! albowiem jesteście podobni do
pobielanych grobów, które rzeczywiście wyglądają pięknie na zewnątrz, ale są pełne
kości umarłych i wszelkiej nieczystości. Mimo to wy zewnętrznie wydajecie się ludziom
prawi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i niegodziwości. (Mateusza 23:27, 28)
(Na podstawie książki Teda Pike’a, Israel: Our Duty, Our Dylemma)
m Pełny tekst w wersji angielskiej: pedophilia secret.
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ZWzBRG nr 69/2019

Tolerancja, tolerancyjność
– słowa-wytrych
Niedziela, 30 grudnia 2019 | Radomir Gelhor

EKSTRA WPIS
(BONUS)

.

Ostatnio bardzo dużo mówi się w mediach o tolerancji/tolerancyjności. Mówią o tym politycy
i przedstawiciele różnych ugrupowań mniejszościowych, wypowiadają się w tej sprawie wybitni
ludzie i osoby z pierwszych stron gazet, i powtarzają te same słowa przed kamerami szare,
nikomu wcześniej nieznane „myszki”. W internecie pełno krąży informacji o tolerancji lub jej
braku. Czy to na portalach społecznościowych, czy to na blogach, czy też w komentarzach
pod filmami youtuberów lub tekstami blogerów.
Wiele z tych materiałów przedstawia Polaków w niekorzystnym świetle, jako naród nietolerancyjny i wrogi „pozytywnym” przemianom. Gdy na świecie podobno panuje „wielkie
oświecenie”, w Polsce, czy jak niektórzy piszą w Ciemnogrodzie, lud głupi i prymitywny nawet
nie chce o tym słyszeć.
Tolerancja: uznawanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, czyjegoś postępowania,
różniących się od własnych; wyrozumiałość.
Jeśli przyjrzymy się definicji tolerancji, spostrzeżemy, że jest to definicja niezwykle ogólnikowa
i tak bardzo elastyczna, że nie jesteśmy w stanie wyznaczyć granic tolerancji. To zaś sprawia, że
tolerancję/tolerancyjność możemy podciągnąć pod niemalże dowolny temat i w imię dowolnej
tolerancji walczyć z nietolerancją na świecie.
A zatem ktoś, kto jest patriotą i staje w obronie swojej ojczyzny, broniąc ją przed niekorzystnym
wpływem z zewnątrz (z zagranicy) lub przed oszczerstwami ze strony innych narodów –
w oczach zmanipulowanego społeczeństwa jest nietolerancyjny.
Nietolerancyjne są również osoby, które bronią wartości moralnych, chronią tradycyjnej
rodziny, osłaniają dzieci i młodzież przed zepsuciem moralnym, czyli sprzeciwiają się sodomii
propagowanej przez grupy mniejszościowe Sodomitów.
To bardzo ciekawe, że obrona własna postrzegana jest coraz częściej jako nietolerancja.
Bronisz życia, jesteś przeciwnikiem barbarzyństwa i zbrodni, np. aborcji czy eutanazji – jesteś
wrogiem tolerancji. Bo przecież powinieneś być tolerancyjny dla morderców. Bo przecież
w innych krajach, takich na przykład jak Holandia, to wcale nie jest zbrodnia – to nazywa się
wolność wyboru (wolność wyboru – kolejny termin-wytrych).
☼ Łom do ludzkiego umysłu

Żeby przeprogramować czyjś umysł, robiąc to wbrew jego woli, potrzebujemy solidnego łomu
pod postacią wyszukanego, charakterystycznego, łatwego do zapamiętania słowa lub terminu,
odwołującego się do czyichś uczuć i emocji. Działając tym łomem na podświadomość ofiary
i wzbudzając w niej poczucie wstydu, winy lub strachu po pewnym czasie przełamiemy wszelkie
jej opory.
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Jest wiele takich łomów, kluczy, wytrychów, czy jakkolwiek to nazwiemy:
Tolerancja, wolność [słowa | wyboru], terroryzm, cyberprzestępczość, bezpieczeństwo,
nowy porządek świata, miłość, patriotyzm, równość, solidarność, ekologia, zdrowie,
antysemityzm, polski holokaust, polski pogrom Żydów, polskie obozy zagłady [koncentracyjne], hitlerowskie Niemcy (zamiast Niemcy), hitlerowscy zbrodniarze (zamiast
niemieccy zbrodniarze), Ameryka [USA] (jako synonim prawości, wolności i dobrobytu),
teoria spiskowa, armia Stanów Zjednoczonych (jako strażnik pokoju, wyzwoliciel,
obrońca sprawiedliwości, zamiast najeźdźca czy okupant) i tak dalej.
Im częściej będziemy powtarzali te słowa lub im częściej je usłyszymy, tym łatwiej przeprogramujemy kogoś lub sami zostaniemy przeprogramowani.
Dokładnie tak samo, jak z kłamstwem. Im częściej będzie powtarzane jakieś kłamstwo jako
prawda, tym szybciej kłamstwo stanie się prawdą.
Tak działa ludzki umysł.
Obroną przed niechcianymi programami jest samodzielne myślenie, łączenie ze sobą faktów,
posługiwanie się logiką. Tyle że coraz mniej ludzi do myślenia używa własnego mózgu.
Mamy wręcz wysyp telewizyjnych zombie i osobników bezmyślnie powtarzających zasłyszane
w mediach i w internecie treści.
Ale wróćmy do tematu.
Dlaczego w ogóle wymaga się od nas tolerancji w skrajnych sytuacjach? Dlaczego mamy być
pobłażliwi, tolerancyjni dla zbrodniarzy, morderców, kłamców czy zboczeńców? Niby dlaczego
mielibyśmy przyglądać się temu spokojnie?
Czy postawą zlęknionej owcy obronimy się przed złem panoszącym się po świecie? Dlaczego
to właśnie my, normalni ludzie, mielibyśmy się ugiąć i zmienić, a nie propagatorzy zbrodni
czy sodomii? Jakim prawem morderca uczy ludzi kochających życie, jak mordować? Jakim
prawem sodomici deprawują dzieci i młodzież?
Coś tu się pomieszało w ludzkiej moralności, w postrzeganiu rzeczywistości i prawdy. Nagle
„diabeł” stał się nauczycielem, nazywając zło dobrem, a dobro nazywając złem. I ludzie
zaczynają w to wierzyć. . . I dają się wciągnąć w „szatańską” intrygę, myśląc, że to prowadzi
do wolności, do oświecenia, do świetlanej przyszłości.
Dlaczego „chorzy” ludzie próbują leczyć zdrowych? Dlaczego czciciele Baala i Asztarte robią
wszystko, żeby przenieść nas do czasów starożytności? Czasów barbarzyństwa, totalnego
zepsucia i sodomii?
Coś tu się pomieszało, nieprawdaż?
Przyglądając się historii Sławiańszczyzny, łatwo dostrzec, że Polacy od zawsze byli narodem
gościnnym, pobłażliwym, tolerancyjnym, wręcz dziecięco naiwnym. Szczytem gościnności, ale
i wiarą w ludzką uczciwość, było na przykład pozostawianie niezamkniętych na klucz (kłódkę)
domów, tak, aby podczas nieobecności gospodarzy, podróżni mogli w nich odpocząć. Przed
wyjściem z chaty, na stole stawiano chleb dla głodnych i wodę dla spragnionych. Nikomu nie
odmawiano pomocy. Nawet wróg, który przekroczył próg chaty, dopóki w tej chacie przebywał,
był traktowany przez gospodarzy na równi z innymi gośćmi.
Nie dziwne, że mamy takie przysłowie: „Gość w dom, Bóg w dom”.
Sytuacja ta zaczęła się powoli zmieniać wraz z otwarciem się Polski na kraje zachodnie,
szczególnie niesławiańskie, gdzie niska moralność, jeszcze niższa duchowość, a co za tym idzie
prymitywne żądze wśród tamtejszych ludów były na porządku dziennym.
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Niemcy na przykład, jak pisze A. Brückner, nauczyli naród polski pić wódkę. To, co rozpoczęli
Niemcy, dokończyli Żydzi, rozpijając na potęgę Polaków, niszcząc im w ten sposób rodziny
i grabiąc podstępem majątki.
A mimo to Polacy przez pokolenia pozostali tolerancyjni wobec innych narodów czy religii.
Polska dawniej była narodem o zróżnicowanej społeczności, o czym możemy przeczytać
w dawnych encyklopediach, zarówno polskojęzycznych, jak i obcojęzycznych.
Np. Wg Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Gutenberga z 1933 dowiadujemy się, że Polacy
w Rzeczpospolitej Polskiej tworzyli 69% ogółu zaludnienia. Reszta to mniejszości narodowe lub
terytorialne. Rusini (Ukraińcy), Białorusini, Niemcy i Litwini, Czesi, Rosjanie i oczywiście Żydzi. 64% ludności Rzeczpospolitej wyznaje religię rzymskokatolicką. Są też wyznawcy obrządku
greckokatolickiego, ormiańskokatolickiego, obrządku wschodniego, religii prawosławnej, religii
mojżeszowej (Żydzi). Są Karaici (Żydzi nieuznający Talmudu), Ewangelicy, Mahometanie,
oraz szereg sekt: Sztundyści, Staroobrzędowcy, Metodyści, Kwakrzy, Badacze Pisma Świętego,
Kościół Narodowy, Mariawici i tak dalej.
To całkiem sporo jak na naród podobno nietolerancyjny.
Niewielkie bunty przeciwko nie-Polakom (większości przeciwko Żydom), które od czasu do
czasu wybuchały (widocznie były ku temu poważne powody), trwały bardzo krótko i obejmowały niewielkie obszary Rzeczpospolitej. W przeciwieństwie do niemieckich, francuskich czy
hiszpańskich pogromów obejmujących cały kraj, były to drobne, lokalne incydenty.
Mówi się na świecie, że Polacy są narodem nietolerancyjnym, że jesteśmy rasistami, antysemitami i tak dalej, i tak dalej.
Że w czasie drugiej wojny światowej wydawaliśmy Żydów w ręce niemieckich żołnierzy, lecz
przemilcza się jednocześnie fakt, że Polakom, jako jedynemu narodowi w Europie i na świecie
groziła śmierć w przypadku ukrywania Żydów. Że za jednego Żyda, ginęła cała polska rodzina.
Dziwnym trafem, niewiele mówi się również o tysiącach Polaków, którzy narażając własne
życie i życie swoich rodzin, ukrywali lub pomagali Żydom.
Ci, Żydzi, bez tych odważnych Polaków, nie przeżyliby wojny, nie założyliby rodzin, nie mieliby
dzieci.
Jeden ze znanych historyków powiedział kiedyś bardzo trafne słowa, że gdyby odwrócić
sytuację i zamienić miejscami Polaków i Żydów, to żaden Polak nie przetrwałby do końca
wojny. Że dziś nie byłoby takiego narodu jak Polacy.
Tolerancja/tolerancyjność – to słowa wytrych. Słowa, które używa się wtedy, gdy chce się
wywołać w jakiejś grupie, w społeczności, w narodzie, czy nawet w pojedynczym człowieku
poczucie winy, niezrozumienia, niekompatybilności; kiedy chce się wykazać, że ktoś jest egoistą,
rasistą, szowinistą, jakimś tam anty-, np. że jest antyspołeczny; kiedy chce się kogoś zawstydzić,
ośmieszyć przed innymi.
Są to zabiegi służące przeprogramowaniu ludzkich uczuć, emocji, skrzywieniu postrzegania
rzeczywistości, wypaczeniu czyjejś psychiki.
A ponieważ nie istnieją granice tolerancji, nie ma żadnych wzorców, na których moglibyśmy
się oprzeć, nie istnieją ludzie nieomylni, a moralność jest zjawiskiem zmiennym, zależnym od
kultury i wychowania, i może być dowolnie modyfikowana (w zależności od potrzeb), tolerancja
jest nierówna tolerancji.
Dla przykładu. Nie obchodzą mnie geje, lesbijki, bi czy transy, bo jest mi obojętne, co, z kim
i gdzie robią, pod wszakże jednym warunkiem – nie demoralizują swym zachowaniem reszty
społeczeństwa. A więc jestem absolutnie tolerancyjny pod tym względem. Wiem, że są tacy
ludzie, że żyją wokół mnie, a nawet znam takie osoby, i nie przeszkadza mi to zupełnie.
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A jednak inaczej przedstawia się sprawa, kiedy wychodzą na ulicę, wyszydzają chrześcijan (lub
inną społeczność, niekoniecznie zresztą religijną), gdy propagują mord nienarodzonych dzieci,
kiedy nawołują do nienawiści, gdy swoim prymitywnym, zwierzęcym zachowaniem i wyuzdaniem seksualnym gorszą dzieci i młodzież, kiedy wchodzą do polityki, aby przepchnąć ustawy
niszczące tradycyjne rodziny i wprowadzić rządy sodomitów, wtedy nie jestem tolerancyjny,
bo zła tolerować nie można.
Tak jak nie można tolerować przekupnych polityków, szkodników polskich czy zdrajców narodu
polskiego, od których aż się roi w polityce.
Nie po to obaliliśmy sodomię, rozwijając się przez tysiąclecia duchowo, żeby teraz ponownie
wrócić do czasów barbarzyńskich, do czcicieli Baala i Asztarte. A właśnie tego życzą sobie
organizacje LGBT i ich zwolennicy (co nie znaczy, że sami są tego świadomi).
☼ Czy powinniśmy być tolerancyjni?

Nie, jeśli koliduje to z naszym sumieniem, wewnętrznym głosem, intuicją, duchem, który
podpowiada nam, że stanęliśmy w obliczu czegoś bardzo złego, czegoś, co z czasem przyniesie
ludziom duchowy upadek, pogłębi ludzkość w odmętach mroku, gdy grozi nam cofnięcie się
w rozwoju.
Nie dajmy się zwieść tzw. tolerancji i tolerancyjności. Nie dajmy sobą manipulować. Nie
słuchajmy fałszywych podszeptów, pokrętnych teorii, wielkich słów o wolności, demokracji,
liberalizmie i tak dalej, bo są to puste słowa i terminy. Łatwo moglibyśmy je obalić lub
udowodnić, że jeśli nawet nie są kłamliwe, to przynajmniej nie mówią całej prawdy.
Myślmy i łączmy fakty. Sięgajmy do historii, bo ona lubi się powtarzać. Miejmy oczy szeroko
otwarte i wyczulone na wszystko uszy, albowiem pomiędzy wersami ukryte są słowa-wytrychy,
łomy, za pomocą których włamują się do naszych umysłów, żeby coś przepchnąć, do czegoś
nas przekonać, do czegoś zmusić.
Im częściej usłyszycie powtarzające się słowa, tym bądźcie bardziej nieufni. Im bardziej będą
was przekonywać, tym większy zachowajcie dystans.
To nie teoria spiskowa, to normalność w cywilizacji zbudowanej na pieniądzu, w Systemie
monetarnym, opartym na zysku i wyzysku, w Systemie niewolnictwa.
W Systemie, który obecnie przechodzi kryzys i pęka w szwach, w którym ludzie tak są
przesączeni tandetą, że przestają dobrowolnie kupować zbędne śmieci, któremu potrzebni są
nowi, świeży nabywcy, w którym potrzebne są nowe pokolenia Gender i Sodomitów, a którzy
to dzięki swoim nietypowym zachowaniom, zahamują pogłębiający się kryzys.
„Odświeżona” ludzkość zacznie na nowo roztrwaniać pieniądze, kupować bez umiaru, wytworzą
się nowe potrzeby, nowe branże; korporacje, plutokraci i świat finansów odetchną z ulgą, mając
zapewnioną świeżą siłę pracującego bydła na najbliższe lata.
Myślicie, że mnie poniosło? Że fantazjuję? Że wymyśliłem to wszystko ot tak sobie? Może
tak, a może nie. Przyszłość pokaże. Być może niektórzy z nas zdążą jeszcze zobaczyć zaczątek
zmodyfikowanego społeczeństwa. Społeczeństwa moralnie ubogiego, upośledzonego duchowo,
gdzie różnice pomiędzy mężczyzną a kobietą prawie się zatrą, gdzie płeć będzie się kupowało,
gdzie niechciane dzieci „wypruwane” będą z brzuchów ciężarnych matek wprost na ulicy,
a staruszków po siedemdziesiątce uśmiercą systemowi „lekarze”. Bo i po cóż utrzymywać
starców-darmozjadów?
Dodajmy do tego jeszcze, że będzie to społeczeństwo lekomanów uzależnione od psychologów
i psychiatrów, gdzie na każdą chorobę będzie jakaś toksyczna szczepionka, a stosunki płciowe
z dziećmi będą nie tylko dozwolone, lecz propagowane, jako zdrowe i przynoszące wiele
psychicznych i emocjonalnych korzyści.
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To całkiem możliwe, jeśli przypatrzymy się temu, co dzieje się obecnie na świecie. To całkiem
realne, jeśli wsłuchamy się w promowane przez różne ugrupowania programy, walczące jak
same twierdzą, o tę właśnie wolność i swobodę, wolność wyboru i decydowania za siebie.
Jestem niezmiernie ciekaw, w którą stronę pójdzie ludzkość i jaki los sobie zgotuje. Czy da
się uwieść „tolerancji” i tolerować będzie wszelkie wypaczenia, czy też odważnie się zbuntuje,
powstanie i zatrzyma ten upokarzający System.
No, cóż, będę się temu przyglądał, bo taka chyba moja rola. . . Obserwatora i świadka.
Pozdrawiam Was wszystkich tym ostatnim bonusowym wpisem, zamykającym ostatecznie
„Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2019”, i. . .

Życzymy Wam w Nowym Roku 2020 samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym,
spełnienia marzeń, lecz przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo jeśli jego zabraknie, to
nic Wam po sukcesach i marzeniach. Ponadto życzymy Wam, żebyście przejrzeli na
oczy, odkryli w sobie dużo Miłości i dzielili się Nią. Nieście dobro, upowszechniajcie
współpracę międzyludzką, pomagajcie sobie bezinteresownie i dobrze się traktujcie, bo
wszyscy są Wami, a Wy jesteście wszystkimi.
Radomir & Yoshiko

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 70/2020

Ignacy z Japonii
Środa, 1 stycznia 2020 | Radomir Gelhor

Niedawno, przeszukując YT, trafiłem na kanał m „Ignacy z Japonii”. Nie pamiętam, jaki był
tytuł filmu, który obejrzałem, ale zaskoczyły mnie dwie rzeczy. Świetna jak na obcokrajowca
polszczyzna oraz oświadczenie youtubera, że kocha Polskę.
Okazało się, że jego przygoda z językiem polskim rozpoczęła się od zespołu Abraxas, który
tak mu się spodobał, że postanowił się nauczyć polskiego. Chciał zrozumieć, o czym śpiewa
lider zespołu. Dziś przyznaje, że język polski zna całkiem dobrze, choć piosenek Abraxasa
dalej nie rozumie.
| Abraxas – Centurie [1998] (full album)
Studiował rok w Polsce, teraz odwiedza co jakiś czas naszą ojczyznę, na swoim kanale porusza
między innymi kwestie językowe języka polskiego. To naprawdę robi wrażenie, biorąc pod
uwagę, że uczy się polskiego dopiero od około trzech lat.
| WZIĄŚĆ, BO IŚĆ [Ignacy z Japonii #127]
Cóż, Ignacy (Kohei) jest żywym dowodem na to, że jeśli się czegoś mocno pragnie, można to
osiągnąć, ale także i na to, że nie trzeba być z urodzenia Polakiem, żeby kochać Polskę.
| Co piszą w japońskim internecie na temat Polski? [Ignacy z Japonii #92]
Odnoszę przykre wrażenie, że ten Japończyk, ma w sobie o wiele więcej polskości, niż niejeden
Polak. Smutne jest również, i to, że tak wielu Polaków po wyjeździe z kraju, zapomina o swoich
korzeniach, że zamiast promować Polskę na świecie, przybliżać naszą kulturę innym narodom,
szkodzą Polsce, wypierają się jej i szkalują.
Tymczasem Polak mieszkający w Niemczech, we Francji czy w Anglii, nigdy nie będzie
Niemcem, Francuzem czy Anglikiem. Zawsze będzie tym obcym. Szkalowanie swojego kraju,
opluwanie go, żeby się przymilić rodowitym mieszkańcom, jest metodą obosiecznego miecza.
Z jednej strony zyskuje się trochę spokoju i tolerancji, z drugiej postawą zdrajcy i opluwacza
nie osiągnie się uznania ludzi. Nikt nie lubi zdrajców, albowiem nie ma pewności, czy pewnego
razu nie zdradzą ponownie.
Ignacy z Japonii, mały wielki człowiek, urodzony w Kraju Kwitnącej Wiśni, z sercem japońsko-polskim, daje nam małą lekcję na temat tego, jak niewiele nas dzieli. Chcąc nie chcąc,
pokazuje mimowolnie, że podział, którego doświadczamy, jest wyłącznie sprawą wychowania,
środowiska, w którym żyjemy i kultury, w której się wychowaliśmy. Że odgrodziliśmy się od
siebie murem obojętności i zamiast się łączyć, przybliżać do siebie, a przynajmniej próbować
się zrozumieć, jesteśmy niejednokrotnie dla siebie wrogami.
Miejmy świadomość, że wrogość tworzą politycy, że wrogie sobie polityki zaszczuwają nas
przeciwko sobie. Odgradzają, odpychają, zniechęcają do siebie, wywołują burdy i wojny.
Wojen nie chcą normalni ludzie. Wojen nie chce społeczeństwo pragnące żyć w pokoju.
Dla zwyczajnych ludzi największą barierą kontaktów międzyludzkich, między krajami jest
język. Język jest duszą narodu, który scala naród i jednocześnie oddziela go od innych narodów.
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A jednak przykład Ignacego z Japonii pokazuje, że wystarczy nieco dobrej woli, trochę nauki
języka obcego i świat nagle staje się o wiele mniejszy i bardziej zrozumiały.
Uczący j. polskiego Japończyk, wytykający błędy Polakom, przedstawiający historyczne
znaczenie polskich słów, czy też propagujący na innym swoim kanale Polskę wśród Japończyków,
to doprawdy niecodzienny widok.
Nic dziwnego, że ludzie go lubią, że Ignacy z Japonii zdobył sobie sympatię i uznanie, że
świadomie, czy nieświadomie robi coś dobrego dla świata, dla Polski i Polaków, Japonii
i Japończyków, że zbliża do siebie oba narody, odległe kraje i odmienne kultury.
Przydałoby się więcej takich Ignacych w innych krajach, ale także Ignacych z Polski, którzy
łączyliby ludzi, a nie namawiali do nienawiści.
Miło też usłyszeć młodego, kulturalnego człowieka, który nie szpeci języka polskiego wulgaryzmami czy słownymi potworkami.
Na koniec tego krótkiego wpisu chciałbym Wam życzyć Szczęśliwego Nowego Roku 2020.
Oby przyniósł nam pozytywne zmiany i obyśmy uniknęli wojny polsko-rosyjskiej, do której
z taką wytrwałością zmierzają (nie)polscy politycy z Polski i Ameryki. Nie dajmy się wciągnąć
w żadną bezsensowną wojnę. W żaden zbrojny konflikt. I nie dajmy się zwieść prowokacjom,
których będzie coraz więcej.

Radomir Gelhor
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

256

www.rdmg.eu

ZWzBRG nr 71/2020

Oni żyją
Poniedziałek, 6 stycznia 2020 | Radomir Gelhor

W roku 1988 wszedł do kin film Johna Carpentera „Oni żyją”. Film, pomimo że niskobudżetowy,
o nieskomplikowanej fabule, średnich efektach i grze aktorskiej charakterystycznej tego typu
produkcjom, w różnych kręgach wywołał sporo emocji i skojarzeń.
Skojarzeń najczęściej negatywnych, dotyczących współczesnego świata, świata opanowanego
przez korporacje, rządzonego przez finansistów, plutokratów, terrourzędników, polityków na
usługach mafii sprawującej rzeczywistą władzę.
Fabuła jest niezwykle prosta. Główny bohater, bezdomny, bezrobotny, szukający pracy trafia do
osady biedaków, gdzie jest świadkiem zhakowanej transmisji telewizyjnej, w której występujący
naukowiec przestrzega ludzkość przed obcymi (kosmitami) i stworzonym przez nich sztucznym
stanie ludzkiej świadomości. Odkrywa również nadających nielegalny sygnał spiskowców,
mających swoją siedzibę w kościele.
O tym, co wydarzyło się później, nie będziemy zdradzali. Zachęcamy do obejrzenia filmu.
Nadmienimy tylko, że główny bohater wchodzi w posiadanie specjalnych okularów, które po
założeniu pokazują rzeczywistość, nieprzysłoniętą fałszem. Rzeczywistość okrutną, ale czy
prawdziwą?
Na to próbują do dziś odpowiedzieć ludzie od tzw. teorii spiskowych, choć pamiętajmy,
że termin „teoria spiskowa” został stworzony wyłącznie po to, żeby ośmieszać, atakować,
unieszkodliwiać ludzi walczących z Systemem zysku i wyzysku, z Systemem niewolnictwa.
Jakikolwiek atak na tenże System, bez względu na to, czy jest prawdziwy, oparty na faktach, czy
też wymyślony, zostaje natychmiast zneutralizowany jednym, krótkim oświadczeniem władzy:
„teoria spiskowa”. I większość niemyślących samodzielnie ludzi wierzy władzy i przestaje się
tym problemem zajmować – dociekać.
A zatem okaleczane w szpitalach dzieci, uśmiercane toksycznymi szczepionkami to tylko
„teoria spiskowa” i fantasmagorie antyszczpionkowców. Tak, jak ktoś, kto się sprzeciwia temu
Systemowi, od razu w oczach władzy zostaje terrorystą, pomimo że do walki z systemem
stosuje wyłącznie słowa, pióro lub komputer.
Teorii na temat rzeczywistości przedstawionej w filmie „Oni żyją” jest kilka. Nie będziemy
ich omawiać, nie będziemy roztrząsać ich tutaj, nie będziemy przywoływać tu faktów, gdyż
zrobili to już inni dostatecznie dobrze. Przedstawimy tylko kilka wypowiedzianych w filmie
tekstów, nie odnosząc się jednak do nich ani jednym słowem.
Niewidomy ksiądz/kaznodzieja:
Mamią was swą pokrętną mową. Na swych wargach mają jad
węża. Ich usta są pełne goryczy i przekleństwa. Bojaźń boża dla
nich nic nie znaczy. Przejęli serca i umysły naszych przywódców.
Zwerbowali bogatych i potężnych. Zaślepili nas przed prawdą.
Dusza ludzka jest zepsuta. Dlaczego tak bardzo wielbimy chciwość? Ponieważ w sposób, którego my nie dostrzegamy, karmią
nas nią.
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Usadowieni w nas od naszych narodzin do śmierci, są naszymi właścicielami. Mają nas! Kontrolują
nas! Są naszymi panami! Obudźcie się! Są wszędzie dookoła!

Scena: starszy człowiek odwrócony do widza plecami ogląda TV. W telewizorze przemawia
celebrytka.
Kiedy oglądam TV, przestaję być sobą. Jestem gwiazdą. Mam swój własny
tok show. Albo pokazują mnie w wiadomościach. Zawsze chciałam być sławną.
Ludzie mnie oglądają i kochają. I nigdy się nie starzeję. I nigdy nie umieram.

Naukowiec w zhakowanym programie:
Nasze odruchy są przekierowywane. Żyjemy w sztucznie stworzonym stanie świadomości, który przypomina. . . (urwany sygnał) Bieda i zubożenie powiększają się. Równość rasowa i prawo nie istnieje. Oni
stworzyli społeczność, a my jesteśmy nieświadomymi współtwórcami. Ich zamiarem jest panowanie nad
nami poprzez zniszczenie naszej własnej świadomości. Zostaliśmy uśpieni jak w transie. To oni nauczyli
nas obojętności na nas samych oraz innych. Jesteśmy skoncentrowani tylko na własnym zysku. Dopóki
Oni nie zostaną odkryci, pozostaną bezpieczni. To jest właśnie sposób na przetrwanie. Utrzymywać nas
w uśpieniu, egoizmie i w spokoju.

Bilbordy, napisy, szyldy i tak dalej, widziane po założeniu okularów:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Oni żyją, my śpimy.
Bądź posłuszny.
Bierz ślub i rozmnażaj się.
Żadnego niezależnego myślenia.
Konsumuj.
Oglądaj TV.
Praca 8 godzin.
Sen 8 godzin.
Kupuj.
Zostań w uśpieniu.
Bądź uległy.
Nie podważaj autorytetów.
1 dolar = twój bóg.
Dostosuj się.

Oraz satelity nadające bezustannie sygnał: „Śpij”.
Coś w tym chyba być musi?
To tylko wycinek, który możecie sami zobaczyć w filmie, a jednak porównując tych kilka
fragmentów z otaczającą nas rzeczywistością, nietrudno odnieść wrażenie, że coś w tym jednak
być musi.
Społeczeństwo coraz bardziej jest zmanipulowane, uzależnione od mediów i politycznych
przywódców, coraz mniej jest myślące samodzielnie.
Żyjemy w świecie telewizyjnych zombie, podprogowego przekazu w filmach, bajkach, reklamach,
programach czy w teledyskach. Wśród kretyńskich bloków i programów dezinformujących
widza, czy wypaczających ludzką osobowość.
Wszystkie te programy służą odmóżdżaniu Polaków, robieniu z ludzi idiotów, niszczą w istotach
ludzkich normalność, bo propagują złość i agresję, złośliwość i zawiść, chciwość, egoizm,
prymitywizm, seksizm czy zwierzęcość; wzbudzają skrajne emocje, wpływają negatywnie na
kształtowanie się duszy, zahamowują rozwój duchowy.
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

258

www.rdmg.eu

Mieliśmy okazję widzieć podnieconych tymi programami telewidzów.
Zrywających się z krzesła, krzyczących, przeklinających w stronę telewizora, życzących aktorom
śmierci, paraliżu, kary boskiej, zdenerwowanych, sfrustrowanych, podnieconych seksualnie lub
zrozpaczonych.
To jest nienormalne! To jest chore! Oczywiście takie jest nasze zdanie, Wy nie musicie się
z nami zgadzać.
Inną kwestią są bloki czy dzienniki informacyjno-dezinformacyjne w telewizji reżimowej
i niepolskich mediach polskojęzycznych. Jeszcze inną reklamy, czyli tak naprawdę katalog
substancji chemicznych zwanych niesłusznie lekami, które to przyczyniają się do tego, że
ogromna, przeogromna liczba Polaków jest uzależniona od karteli farmaceutycznych.
Polacy są lekomanami! To fakt! To rzeczywistość! Tego się nie da podważyć.
Zmyślamy? Zobaczcie sami, ile jest aptek w naszym kraju? Ile trucicieli w jednym mieście?
Co chwilę apteka, w której roi się od polskiego, schorowanego społeczeństwa.
To też jest nienormalne. To również jest chore.
A przecież podobno „leki” są coraz lepsze, coraz skuteczniejsze, coraz bardziej niezawodne!
Czy to nie są jawne kpiny z polskiego obywatela? Dlaczego Polacy są takim naiwnym narodem
i bezkrytycznie wierzą w te kłamstwa?
Oddzielną kwestią jest przekupna i chciwa prasa oraz ocenzurowane książki, wydawnictwa
weryfikujące treści dla czytelników, jeszcze inną internet i tzw. wolne media. Wolne jedynie
z nazwy, a prowadzone przez duże portale, stacje komercyjne, grupy terrorystyczne.
Żyjemy w matriksie, w świecie iluzji, otoczeni tandetnymi atrapami, w skorumpowanym świecie
terrourzędników, na planie destrukcyjnej polityki krajowej, międzynarodowej, ogólnoświatowej.
Lecz dlaczego tak mało ludzi to dostrzega? Dlaczego ludzkość pogrążona jest w letargu?
Pomimo że film „Oni żyją” nie jest jakimś szczególnie wybitnym obrazem, niesie ze sobą ciekawy
przekaz, porusza ważką kwestię ludzkiej wolności, zmusza widza do myślenia i zadawania
niewygodnych pytań.
Na przykład kogo miał na myśli scenarzysta/reżyser czy twórca fabuły nazywając rządzących
światem „Oni”? Czy rzeczywiście kosmitów, przybyszów z innej planety, z odległej galaktyki?
Czy ukryte teksty manipulacyjne na bilbordach, w książkach, na szyldach, są tylko wymysłem
twórców filmu, skoro tak dużo dziś wiemy o przekazie podprogowym, o ukrytych obrazach
i napisach wśród innych obrazów. Skoro wiemy, że za pomocą odpowiednich dźwięków możemy
wywoływać u ludzi senność, podniecenie czy agresję.
A może te szpetne twarze kosmitów, te obdarte ze skóry oblicza, wystające zęby i wyłupiaste
oczy są metamorfozą dla brzydkich dusz ludzkich. Dusz zepsutych, prymitywnych, chciwych
i żądnych władzy. . .
Kim „Oni” są w rzeczywistości?
Czemu się bronimy przed rzeczywistością? Dlaczego
staramy się tłumaczyć wszystko na swój pokrętny
sposób? Czy nie ze strachu przed tym, co może się
kryć za Prawdą?
„Oni żyją”. Półtorej godziny filmu, który pomimo
pewnych ułomności warto obejrzeć i który serdecznie
polecamy. Dostępny jest online na m CDA.
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PS.
Swoją drogą, zaczęło się rozjątrzenie sztucznej wojny na świecie. Polacy, nie dajcie się zwieść
pozorom i nie dajcie się sprowokować, bo to nie jest nasza wojna. Pamiętajcie również i o tym,
że pierwsi, którzy uciekną z tonącego okrętu (kraju objętego wojną), będą politycy.

Iluzja

Siedemnastoletnia Veni Horg, timańska dziewczyna należąca do rasy panów, wrzucona zostaje brutalnie do nierzeczywistego świata. Do świata śpiących ludzi, zamkniętych w szklanych pojemnikach,
wykorzystywanych przez obcą cywilizację do pozyskania energii.
Uwiedziona i zdradzona przez księcia Wemisa, skazana na los żywych ogniw przez jego matkę, księżną
Calirę, postanawia się zemścić. Zadanie jest niezwykle trudne, gdyż dzielą ich dwa światy. Ona zamknięta
jest w Iluzji, w świecie ludzkich majaków, w rzeczywistości wygenerowanej przez komputer, oni zaś żyją
w teraźniejszości.
Dwa przeplatające się światy, dwa środowiska połączone ze sobą awatarową rzeczywistością i dwie
zemsty przeistaczające się w wojnę dwóch niepodobnych do sobie kobiet. Ubogiej dziewczyny z najniższej
kasty, Veni Horg, i najpotężniejszej w Imperium księżnej Caliry.
Iluzja to wielowątkowa historia o niespełnionej miłości, zdradzie i zemście, okraszona wątkiem kryminalno-fantastyczno-przygodowym, powstała na bazie sennego koszmaru. Składa się z prologu, dwudziestu
czterech rozdziałów i epilogu.
Inspiracją do stworzenia tego opowiadania był senny koszmar. Tragedia ludzkości zamkniętej pośrodku
lodowej pustyni, w olbrzymim zakładzie-ubojni, gdzie w metalowych pojemnikach wegetowali uśpieni
ludzie. Trwali oni na łasce i niełasce człekopodobnych istot ubranych w białe, szpitalne kitle, nie mając
pojęcia, co się wokół dzieje, nie przeczuwając, iż przeniesiono ich umysły do świata iluzji, podczas gdy
ich fizyczne ciała wykorzystywano do medycznych eksperymentów..
W związku z niepewną sytuacją na świecie i zachodzącymi zmianami dotyczącymi wolności słowa,
wolności do własnego ciała, wolności do wyrażania indywidualnych przekonań i poglądów, wolności
do decydowania za siebie i rozporządzania własnym losem, jednym słowem bezwzględnym dążeniu
Systemu zysku i wyzysku do zniewolenia istot ludzkich na warunkach uwłaczających Boskim Prawom
Natury, postanowiłem uwolnić swoją ostatnią książkę pt. „Iluzja” i z dniem 13 kwietnia 2020 roku
udostępnić ją za darmo.

Pliki do pobrania (PDF, EPUB, MOBI):
m POBIERALNIA | m Księgarnia ebookpoint.pl
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ZWzBRG nr 72/2020

Lalki
Sobota, 18 stycznia 2020 | Radomir Gelhor

Jestem, tak jak chciałeś. Przybyłem na Twoje skinienie i wmieszałem się w tłum zepsutych
zabawek. Rozpierała mnie duma, że mogę Ci służyć i chęć niesienia pomocy, więc wziąłem się
niezwłocznie do pracy. Lecz jak naprawić popsute głowy lalek? Wydłubane oczka; plastikowe,
głuche uszka; nieme, nieruchome, zobojętniałe usteczka, i niepasujące do siebie części – jak
miałem sobie z tym poradzić?
Powiedziałeś: „Idź, naprawiaj”, nie dając mi kufra z narzędziami, nie zaopatrując mnie
w części, nie zapewniając mi wystarczających środków. Poszedłem, bo wierzyłem, liczyłem,
oczekiwałem. . .
A teraz stoję przed Tobą w Krainie Zepsutych Zabawek, na stercie pourywanych kończyn,
powyginanych korpusów, oderwanych lalczanych czerepów i patrzę Ci prosto w oczy, nie
umiejąc odczytać Twoich myśli.
Czego jeszcze chcesz ode mnie? Czego oczekujesz po przegranej bitwie? Czemu mnie dręczysz?
Dlaczego po prostu nie pozwolisz mi odejść i zapomnieć?
Szarość połknęła błękit, niebo zaorane ostrymi szponami stalowych kamikadze zestarzało się
w mgnieniu oka, ostatni promyk plastikowego słońca zwiądł podcięty brzeszczotem toksycznego
bałwana i okolicę przykrył stęchły całun zabójczego powietrza.
„Sam widzisz”, powiedziałem, obserwując spadające z nieba śmieci.
A tymczasem daleko, daleko w dole, u podnóża góry, lalki urządziły sobie orgię wokół
Ołowianego Cielca. Pląsały w dzikim, prymitywnym tańcu, biły czołami pokłony w twardą
ziemię i wznosiły błagalne modlitwy do wszechpotężnego boga zabawek – siedzącego na tronie
kozła o półludzkich, półzwierzęcych kształtach.
„Sam widzisz”, powtórzyłem i odwróciłem ze wstrętem oczy od parzącej się w dole bezkształtnej
masy obnażonych korpusów, od wijących się syntetycznych odwłoków upodabniających się do
wstrętnych, obślizłych pluskwianych odwłoków.
Cień smutku skaził moją duszę, z oczu wypłynęło krwawymi łzami poharatane cierniem serce,
a z płuc urwane, krótkie, zwiędłe zdanie: „Uwolnij mnie, Panie. . . ”.
Przemówiła martwa cisza. Tak martwa, że przez chwilę poczułem się jak w grobie.
Ciało moje leżało w drewnianej trumnie wyłożonej od środka aksamitną materią białego
koloru, tak jasnego i tak rażącego oczy, jak śnieżnobiałe róże wetknięte w mą nieruchomą rękę.
Kwiaty przyjemnie łagodziły stęchły zapach zgnilizny rozkładającego się ciała i przywodziły
na myśl najpiękniejsze, dziecięce wspomnienia.
Och, jakże ja kiedyś byłem szczęśliwy z tą dziecięcą beztroską i niewiedzą, nieznajomością
dorosłego życia. Dlaczego nie można być wiecznym dzieckiem i cieszyć się nieskończoną
radością?
Po zastygłej twarzy prześliznął się robak. Wpełznął mi we włosy i dotarłszy mniej więcej do
czubka głowy, przyłączył się do podobnych mu towarzyszy. Wsłuchałem się w ich mlaskanie,
w zapełniające się chciwe żołądki i toczącą się pomiędzy nimi dyskusję.
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Były zadowolone ze smacznego posiłku, dziękowały dobremu Bogu za otrzymaną łaskę i za
kawał gnijącego mięsa. A mnie zrobiło się milej na sercu, jakaś czułość mnie dopadła, łez
chciałem im utoczyć, lecz moje oczy zdawały się suche. A może wcale ich nie było?
Mniejsza zresztą o oczy. Do czego mi się mogły przydać w ciemności? Teraz przynajmniej
wiem, jak widzą lalki. Patrzą i nie wiedzą, że nic nie widzą.
— Ach! Lalki, znów te przeklęte lalki! Zupełnie o nich zapomniałem przez tę martwą ciszę.
Rozbudzam się i rozglądam po okolicy. Rozpogodzony krajobraz, ożywiony bladozłotym
światłem płonącej żarówki, nabrał pozornej łagodności. Barwne fotony przeskakują wesoło
z miejsca na miejsce, koloryzując niewidzialną ręką stertę bezużytecznych gratów i biorące
w figlach-miglach lalki u podnóża góry.
Bóg lalek szczerzy do nich pozłacane zęby, wąskimi szparami lustruje oddających się orgii
czcicieli Ołowianego Cielca i pożera lalczane dusze w kształcie robaczych larw o wielkich
głowach i ludzkich rysach.
Czuję muśnięcie motylich skrzydeł na ramieniu i odwracam głowę. Patrzy na mnie Ten,
który mnie tu wezwał, który mnie przysłał do Krainy Zepsutych Zabawek i którego niestety
zawiodłem.
„Wybacz”, powiedziałem, czułem swoją małość, niemoc i śmieszność zaistniałej sytuacji.
Ja, maleńki robak i On, Główny Konstruktor Wszechświata. Ja, ulepszony model marionetki
i on, Mistrz Kukiełek.
Czego chcesz ode mnie? Dlaczego milczysz? Wyrwij moje serce i rzuć mnie w stertę śmieci!
Chcę odpocząć, pragnę usnąć, śnić i marzyć, rozpłynąć się w niebycie i przestać istnieć. . . Czy
tak wiele od Ciebie żądam? Od Ciebie, który wszystko może. . . Jedno Twoje słowo, jeden
gest czy jedno spojrzenie, abym zmienił się w powietrze i uleciał.
Padłem na twarz, kładąc Mu głowę na stopach, objąłem rękoma Jego nogi i buchnąłem
głośnym płaczem, wyrywającym z trzewi nieśmiertelną duszę, wypłukując ze łzami odłamki
zbolałego serca.
Mistrz Kukiełek nie spojrzał na mnie, nie drgnął nawet, nie przemówił, nie pocieszył i nie
dając żadnego znaku życia, wpatrywał się szeroko rozwartymi oczami w rozprzestrzeniający
się Wszechświat, obejmując umysłem miliardy miliardów istot żywych, będących Jego oczami
i uszami, odbierających w Jego imieniu najmniejsze energetyczne poruszenie.
Pochłaniał napływające doń programy, połykał energię kosmosu, przetwarzał, analizował
i tworzył nowe, ulepszone algorytmy, za pomocą których budował nowe światy. A wszystko to
robił myślą. . .
Nagle, spostrzegłem, że jest ciemno i prawie cicho. Otworzyłem załzawione oczy, odkrywając
wiszący nad sobą wyszarzały sufit. Pełzały po nim blade wstęgi światła rzuconego przez
rozkołysaną za oknem latarnię. W ścianie chrobotały myszy, poskrzypywały ze starości deski
domu i stękały dębowe bale.
Byłem u siebie, w łóżku. Obok mnie leżała lalka, choć nie była moja.
Zaglądnęła mi w oczy, lekko się uśmiechnęła i unosząc się na łokciu, pocałowała mnie
w policzek.
***
Fragment opowiadania pod tytułem „Lalki”, mojego autorstwa.
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Obawiam się, że jeśli sytuacja się nie zmieni, nie uda mi się skończyć tej książki, albowiem
w Krainie Zepsutych Zabawek zwyrodniałe potomstwo Kaina, plemię prymitywnych lalek
przejąwszy kontrolę nad polityką, podjudza inne lalki do krwawej rewolucji i wojny światowej.
Wojna wisi na włosku. Za miesiąc, dwa, może za kilka miesięcy, teren, z którego do Was piszę,
pogrąży się w chaosie wojny. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że źli, plemienni
przywódcy pod egidą szamańskich kapłanów zetrą się ze sobą na terytorium Lechistanu,
przejmując strefę zbrojnych zmagań i wyrzynając rodowitych mieszkańców.
Wojna ma być krótka, acz krwawa. Rozbite Plemię Środka, rozczłonkowane, podzielone
i zdziesiątkowane trafi w ręce wodzów plemiennych zachodu, wschodu i zza oceanu, a wzięte do
niewoli lalki dogorywać będą w rezerwatach i w specjalnie przygotowanych dla nich gettach.
Na szczęście przywódcy Lechistanu są już przygotowani do ewakuacji. Trzy, wielkie stalowe
ptaki czekają tylko na rozkaz do wylotu, a dwa mega wypasione pociągi do odjazdu. Mocki
zakupiwszy górę złota za pieniądze podatników, zabezpieczył pobyt rządu na obczyźnie,
w nadziei, że kiedy wrócą, będą mogli samowładnie rządzić. Fama bowiem głosi, że obiecali
im to Kapłani Ołowianego Cielca. No, ale z tymi nigdy nic nie wiadomo. Mówią jedno, robią
drugie.
Ciekaw jestem, co zrobi Mistrz Kukiełek? Zastanawiam się również, czy nie wsiąść do jednego
z samolotów, póki jeszcze pora. . .

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 73/2020

Lechio, ojczyzno moja
Sobota, 25 stycznia 2020 | Radomir Gelhor

Lechio! Ojczyzno moja! Kiedy patrzę na Ciebie, gdy widzę obsiadające Cię robactwo, kotłującą
się masę najohydniejszych czerwi, wgryzające się w Twoje trzewia insekty, gdy spoglądam
na ten lud wymęczony, styranizowany, struty, uśpiony i dogorywający w kłamstwie, wtedy
ogarnia mnie wielki smutek i zastanawiam się, jaką przyszłość gotują Ci wrogowie.
Lechio! Ojczyzno moja! Gdzież się podziało lechickie rycerstwo? Gdzie są skrzydlaci herosi
z białym orłem na piersiach? Gdzie są Twoi obrońcy, waleczni Lestkowie, hardzi młodzieńcy
o sokolim wzorku i wilczych zębach, i z orlimi szponami lechickie harpie-niewiasty? Gdzież
oni się podziali?!
Czyżby trąd strachu przeżarł ich dusze niczym nowotwór zza oceanu, który zrujnował lechicki
przemysł, pustoszy rodzimy handel, trawi ojczystą kulturę i ssie żywotne soki z naszej
ukochanej Matki Lechii?
Lechio! Ojczyzno moja! Dlaczegóż nikt nie staje w Twej obronie, gdy cierpisz?
A tymczasem Tron Lechicki gore. Potomstwo Kaina i żmijowe plemię Judy dzierżąc władzę,
przehandlowują nasze dobra za judaszowe srebrniki, kredytami zniewalają przyszłe pokolenia,
jarzmo niewolnictwa zarzucają na głowę ogłupiałemu narodowi i śmiejąc mu się w oczy, plują
z pogardą w sławiańskie serca.
Lechio! Ojczyzno moja! Czemuś nie spłodziła waleczniejszych synów? Dlaczego nie wydałaś
na świat szlachetniejszego potomstwa? Czemu z Twego łona wypełzło gadostwo, żmijostwo
i szkodnictwo, które teraz kąsa Cię, szarpie i prześladuje?
Obtoczona obślizłym, pasożytniczym glizdowiskiem, jakże masz się sama obronić, kiedy
stłamszono w duszach ludzkich patriotyzm, gdy wytrzebiono z lechickiej ziemi arystokrację,
gdy motłoch dorwał się do władzy i obsiał Lechię cudzoziemskim chwastem.
Jam świadkiem Twej agonii. Twymi oczami, słuchem i czuciem. Będę za Cię świadczył, kiedy
przyjedzie dzień sądu, gdy zamienię pióro na Miecz Pomsty i zwrócę swe zbrojne ramię ku
gniazdu rozszalałych szerszeni i larwianego ich potomstwa.
Lechio! Ojczyzno moja! Czym żeś sobie zasłużyła na zobojętnienie ludu swego. Dlaczego
Twoje sławiańskie Dzieci Kwiaty milczą, gdy dzieje Ci się krzywda, gdy rozczłonkowują Twe
ciało podstępni wrogowie, kiedy mordowany jest lechicki naród?
Jaki grzech uczyniłaś, Matko? Za czyje winy cierpisz?
***
Trwa rządowa akcja szczucia Polaków na Rosjan z jednoczesnym obrzydzaniem narodom
świata polskiego społeczeństwa, ażeby rozpętać w naszym kraju wojnę, spacyfikować i stłamsić
mały, „zły” naród polski, podzielić naszą ojczyznę na części, a nas samych zamknąć w gettach
i rezerwatach.
Miejcie to na uwadze. Nie dajcie się wciągnąć w jakiekolwiek polityczne gierki. Myślcie głową.
Odłóżcie emocje na bok. Zbuntujcie się przeciwko systemowej nienawiści i bądźcie mądrzejsi
od szkodników (nie)polskich zachęcających Was do wojny.
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ZWzBRG nr 74/2020

Grypa, koronawirus,
czyli straszenie wirusami
Sobota, 1 lutego 2020 | Radomir Gelhor & Yoshiko

Co zrobić, żeby zmusić ludzi do szczepień? Są dwa strategiczne rozwiązania. Pierwsze, lekkiego
kalibru, to jest zastraszyć ludzkość „śmiertelnymi” wirusami, i drugie, wykorzystać systemowe
narzędzia władzy, czyli ogłosić epidemię w danym rejonie lub na świecie.
O ile w pierwszym przypadku pozostawiono ludziom wolny wybór (mogą, lecz nie muszą
dać sobie wstrzyknąć toksyczne związki chemiczne, zwane szczepionką), o tyle w drugim
przypadku stawianie oporu władzy wykonawczej może zakończyć się dla zbuntowanej jednostki
konsekwencjami prawnymi.
Najlepszym oczywiście rozwiązaniem, o którym marzą kartele farmaceutyczne, organizujące
wszechświatowe akcje zastraszania i manipulacji danymi tabelarycznymi oraz kupującymi
rządy na całym świecie, byłoby ustanowienie takiegoż prawa, żeby każdy bez wyjątku obywatel
Ziemi musiał się zaszczepić, najlepiej nie jeden raz, a kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku.
Jest tylko jeden problem. Ludzie stają się coraz bardziej świadomi zagrożeń wynikających ze
szczepień i znajdujących się w szczepionkach toksynach. Przymus szczepień na drodze prawnej
wywołałby z całą pewnością ogólnoświatowy protest, to zaś doprowadziłoby do eksplozji
prawdy o szczepionkach i krach karteli farmaceutycznych. Nawet jeśli nie doszłoby do krachu,
całkowitego upadku, to na pewno zachwiałoby poważnie tą branżą na długie, długie lata.
Dlatego pośrednim rozwiązaniem w mordowaniu ludzi, depopulacji Ziemian, jest ogłoszenie
epidemii. Czy to na danym terenie, w konkretnym państwie, czy też na całym globie. Tutaj
jednak również istnieje ryzyko, że ludzie się zbuntują, wobec tego należy przygotować odpowiednie podłoże pod przyszłą epidemię, czyli wywołać paroksyzm strachu. Innymi słowy,
wystraszyć na tyle mocno ludzi, żeby dobrowolnie poddali się szczepieniom.
Ponieważ strach ma wielkie oczy, ponieważ wiemy z wcześniejszych wpisów: „Strach przed
śmiercią” (! str. 107) i „Strach przed nieznanym?” (! str. 109), że strach jest wyłącznie wyobrażeniem, że należy do świata iluzji, że banie się jest czymś wyuczonym, zaprogramowanym,
że strach w rzeczywistości nie istnieje, przyjrzymy się ostatnim, propagandystycznym przesłankom, manipulacji cyferkami, straszeniu za pomocą liczby zgonów oraz ilości zachorowań,
podanych na jednym z portali internetowych
☼ Śmiertelny wirus zabija w Polsce! Już 5 zgonów, 340 tysięcy zarażonych

Oczywiście nie chodzi o koronawirusa, który ZBIERA ŚMIERTELNE ŻNIWO, specjalnie
wyróżniamy ten „strach się bać” slogan reklamowy, ale o naszego, corocznego, zimowego
wirusa grypy, tego okropnego mordercy, zabijającego setki, tysiące i miliony istnień ludzkich.
Zastanawia nas tylko, jak to możliwe, że jeszcze żyjemy? Dlaczego przez tysiące lat istnienia
człowieka na Ziemi nie wybił nas wirus grypy ani żadne inne wirusy jak choćby ospa czy
„warta”, „bug” czy „nysa”, odra lub „wieprz”.
Wybaczcie, że sobie żartujemy, z tak wydawałoby się poważnego tematu, ale skoro przeszliśmy
w dzieciństwie choroby zakaźne wieku dziecięcego, jak świnka, różyczka i odra, nie szczepiąc się
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na te choroby, nie stosując żadnych antybiotyków, i cieszymy się końskim zdrowiem, a nawet nie
szczepiliśmy się przeciwko boreliozie, pomimo że od czasu do czasu przynosimy z lasu kleszcze
do domu, to jest nam wesoło, choć wcale nie do śmiechu, kiedy czytamy o kolejnym „pogromie”
grypy czy innym sztucznie stworzonym przez sektę szczepionkarską niebezpieczeństwie.
Jak to jednak wygląda w praktyce?
Niech przemówią cyfry, albowiem one podobno nie kłamią.
Wg pewnego portalu tylko w styczniu w Polsce wirus grypy ZABIŁ pięć osób! A tylko
w pierwszych trzech tygodniach tego roku zdiagnozowano 340 tysięcy osób.
Podobno Niemcy mają poważny problem z grypą. Tam grypa pozbawiła życia 32 pacjentów
(nie napisano w jakim okresie), a tylko w ostatnim tygodniu zachorowało prawie 5 tysięcy
osób.
To samo dotyczy Czech, gdzie z powodu EPIDEMII, zmarło 12 osób, a kolejnych 57 jest
w stanie krytycznym.
Niestety są to dane fragmentaryczne, ogólnikowe, bez konkretnych danych, czyli tak przygotowane do publikacji informacje, żeby wywołać pandemię strachu w Polsce. Mimo wszystko
oprzemy się na nich i posługując się matematyką dla klas szkoły podstawowej, wyliczmy sobie,
te pełne grozy statystyki.
POLSKA
Liczba ludności w Polsce = 38 386 000 (Wikipedia).
1) Zabitych przez wirusa grypy = 5.
2) Chorych na grypę = 430 000.
(5 / 38 386 000) x 100 = 0,000013025% śmiertelnych przypadków.
(430 000 / 38 386 000) x 100 = 1,120200073% przypadków zachorowań na grypę.
Załóżmy teraz, że w ciągu dwóch miesięcy umrze 1000 Polaków:
(1000 / 38 386 000) x 100 = 0,002605116% śmiertelnych przypadków.
Pójdźmy jeszcze dalej i sprawdźmy, ilu obywateli polskich musiałoby umrzeć, żeby wyszedł
nam jeden procent ludności Polski. Możemy wyliczyć to w pamięci, ale zapiszmy:
38 386 000 x 0,01 = 383 860 tysięcy Polaków.
Możemy być pewni, że nigdy do takich liczb nie dojdzie z powodu wirusa grypy, chyba że zostaniemy zaatakowani bronią biologiczną i będzie to jakaś paskudna odmiana, wyprodukowana
w wojskowym laboratorium.
Ważne, żeby odróżnić zachorowalność od umieralności. Pamiętam, kiedy w sezonie zimowym
pustoszały szkoły. Czasem zostawało kilku uczniów, raz nawet zostało nas dwoje czy troje
z czterdziestoosobowej grupy, toteż połączono nas z inną klasą. I nie pamiętam ani jednego
śmiertelnego przypadku. Po tygodniu, dwóch, wszystko wracało do normalności. Nikt z tego
powodu nie robił problemów, nikt nikogo nie straszył i nikt się z powodu grypy nie podniecał.
I co najważniejsze – nikt się z powodu grypy nie szczepił. A więc mamy wyraźny konflikt
pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, albowiem pomimo dość dużej wyszczepialności
Polaków na grypę – ludzie zamiast uodparniać się (tak głosi propaganda) zapadają na grypę
w setkach i w tysiącach (znów jak głosi propaganda) i – co gorsze – umierają.
Takie cuda, to chyba tylko nad Wisłą, w krainie Jeleni, ale nie twórzmy teorii spiskowych
i lećmy dalej. . .
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NIEMCY
Liczba ludności w Niemczech = 83 019 200 (Wikipedia).
1) Zabitych przez wirusa grypy = 32.
2) Chorych na grypę = 5 000.
(32 / 83 019 200) x 100 = 0,000038545% śmiertelnych przypadków
(5 000/83 019 200) x 100 = 0,006022% przypadków zachorowań na grypę.
CZECHY
Liczba ludności w Czechach = 10 649 800 (Wikipedia).
1) Zabitych przez wirusa grypy = 12.
2) W stanie krytycznym = 57.
(12 / 10 649 800) x 100 = 0,000112678% śmiertelnych przypadków.
(57 / 10 649 800) x 100 = 0,000535221% w stanie krytycznym przypadków.
Czy na kimś robią wrażenia te liczby? Czy to naprawdę epidemia? Czy nadchodzi koniec
ludzkości? Czy ktoś sprawdził, ile w międzyczasie zginęło lub uległo kalectwu ludzi na polskich,
niemieckich lub czeskich drogach i porównał te dane z „epidemią” grypy?
Nie? To sprawdźcie sobie te dane i miejcie w przyszłości na uwadze, na jakich liczbach operują
kreatorzy strachu (dotyczy to wszelkich statystyk, np. sondaży prezydenckich, gdzie sondaż
przeprowadza się np. na 1000 osób i oblicza się z tego średnią, ha, ha. . . ). Strach ma wielkie
oczy, lecz kiedy przyjrzymy się mu bliżej, okaże się, że nie taki diabeł straszny, jak nam się
przedstawia za pomocą szczepionkarskiej propagandy.
Na koniec zróbmy jeszcze jedno wyliczenie. Tym razem weźmiemy na ruszt śmiercionośnego
koronawirusa.
CHINY
Liczba ludności w Chinach = 1 420 000 000.
Zabitych przez koronawirusa w styczniu = 200.
(200 / 1 420 000 000) x 100 = 0,000014084% śmiertelnych przypadków.
Pozostawiamy to bez komentarza. . .
☼ Strach

Strategia firm farmaceutycznych i całej branży medycyny jatrogennej jest niesłychanie prosta,
jak już pisaliśmy wyżej. Największym sprzymierzeńcem tego sektora, a największym wrogiem
ludzkości jest strach, i właśnie ten strach wykorzystywany jest z całą bezwzględnością. Nie
pomagają również ludzkie emocje, które biorą górę nad rozumem i logicznym myśleniem.
W chwili zagrożenia, czy jest ono prawdziwe, czy iluzoryczne istoty ludzkie nierzadko dostają
małpiego rozumu. Ten anormalny stan dotyka nie tylko ludzi, nazwijmy ich niezbyt ładnie
„prostych”, czyli takich jak autorzy tego tekstu ;), lecz również tzw. inteligentów.
☼ Zakłamane statystyki

Trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jedno. Zakłamywanie statystyk, przerzucanie śmiertelności
z jednej na drugą chorobę. Najlepszym przykładem niech będzie mój świętej pamięci ojciec,
którego przemysł farmaceutyczny i BigPharma zabili za pomocą toksycznej chemioterapii,
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a sprzedajni lekarze zbroczonymi krwią paluchami poprawili statystykę umieralności na raka.
Otóż wg tych zbrodniarzy, ojciec mój nie umarł na nowotwór płuc i użytej metody leczenia
(chemioterapia i radioterapia w przepotężnej dawce, które zabiłaby największego twardziela),
lecz umarł z powodu bezdechu (tak jest na papierze). Jednym słowem umarł w śnie z powodu
uduszenia się. . .
W ten oto sposób produkuje się nieprawdziwe dane, osłaniając morderców i producentów
śmiertelnych substancji.
Wybaczcie, jeśli się trochę uniosłem, ale dla nas morderca to morderca, zbrodniarz to zbrodniarz, a zdrajca, to zdrajca, niezależnie od tego, kto za tym stoi, czym się kierował, do jakiego
klanu należy, czy zabija własnoręcznie, czy robi to cudzymi rękoma, czy jest to jednostka,
partia, organizacja czy korporacja. Dla nas nie ma żadnej, ale to żadnej różnicy.
Nasuwa się zatem logiczne pytanie: Ile z powyżej przedstawionych, śmiertelnych przypadków
zachorowań na grypę czy koronawirusa jest prawdziwych? Ilu ludzi rzeczywiście umarło
z powodu wirusa, a ilu na przykład z powodu powikłań (nałożenie się kilku dolegliwości, np.
choroba serca lub nerek), sepsy tak częstej w szpitalach, lub po prostu z ogólnego wyczerpania
organizmu, nie mającego jednak związku z grypą lub z innym wirusem.
☼ Kończymy

Cóż, nie będziemy przedłużać tego wpisu. Dziś skupiliśmy się wyłącznie na liczbach, pomijając
zupełnie budowę i stylistykę tekstów manipulacyjnych. A przecież sposób pisania również ma
wielki wpływ na czytelników. Wystarczy dobrze postawić wykrzyknik, zaakcentować dane
słowo, dobrać odpowiednio oddziałujący na wyobraźnie tytuł i nagłówek, żeby spacyfikować
ludzkość, przeprogramować czyjeś myśli, stworzyć niemyślącą masę biorobotów, niewolników
lub obrońców Systemu, jednym zdaniem: zbudować nowe posłuszne społeczeństwo.
Oczywiście nie musicie się z nami zgadzać. . .

Radomir Gelhor & Yoshiko
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ZWzBRG nr 75/2020

Jerzy Zięba i wlewy z perhydrolu
Środa, 5 lutego 2020 | Radomir Gelhor & Yoshiko

Ostatnio w internecie rozpętała się nagonka na Jerzego Ziębę, między innymi dlatego, że
śmiał w jednym ze swoich ostatnich filmów dawać lekarzom wskazówki, jak leczyć pacjentów
zarażonych koronawirusem. W Efekcie zablokowano mu konto na YouTube oraz wywalono film
z Facebooka, czyli zastosowano wobec niego cenzurę. Bo, że jest to cenzura, i to nielegalna,
niezgodna z prawem, gdyż nie złamał regulaminów tychże portali, nie powinien mieć nikt
wątpliwości.
Co więcej. Niesamowite jest to, że żaden ze służebników Ministerstwa Zdrowia, a nawet
sam minister czy też przedstawiciele sanepidu lub chociażby lekarze, nie zainteresowali się
proponowanym przez J. Ziębę sposobami leczenia.
W normalnym kraju, w państwie iście niezależnym, w którym rządy w imieniu ludu pełnią
ludzie uczciwi, oddani Polsce, prawdziwi patrioci, a nie farbowane lisy i służebnicy na usługach
korporacji, otóż w takiej suwerennej Polsce z całą pewnością tego typu wiadomość zostałaby
natychmiast poddana weryfikacji, albowiem chodzi o zdrowie i życie Polaków.
A zatem każda metoda jest dobra, która zabezpiecza przed koronawirusem, oczyszcza z niego
organizm lub neutralizuje go.
Tymczasem nie tylko, że nie obchodzi to terrourzędników państwowych, to jeszcze atakowany
jest przez szkodników (nie)polskich, sprzedajnych pisarczyków z największych polskojęzycznych, niepolskich szmatławców i internetowych portali, człowiek działający w dobrej wierze,
dzielący się popartą przez naukę wiedzą, i jest wyśmiewany publicznie w najgorszy z najgorszych sposobów, bo za pomocą nikczemnego kłamstwa i skandalicznej manipulacji.
Ale czego się nie zrobi dla pieniędzy, nieprawdaż? Trudno jednak oczekiwać od ludzkich
strzępów, od prymitywnych zombie czy od prostytuujących się autorów medialnych paszkwili,
że nagle przejrzą na oczy, że zrozumieją, iż sami sobie wyrządzają krzywdę, że dziś oni kopią
i plują, a jutro sami zostaną skopani i opluci. Do tego przecież trzeba mieć coś więcej niż
tylko sieczkę w głowie.
Zresztą mniejsza o to. Nie naszym zadaniem jest pouczać, krytykować, oceniać czy wychowywać.
Historia to zrobi, Natura się zemści, zło prędzej czy później do nich wróci w takiej lub w innej
postaci. To tylko kwestia czasu.
Niestety coraz więcej osób zajmujących się naturalnymi sposobami leczenia, na przykład
ziołolecznictwem, jest atakowanych przez różnego rodzaju płatnych trolli, a ich filmy lub konta
na YT są blokowane, lub usuwane.
Widać wyraźnie, że w sprawę zamieszana jest BigPharma, że kartele farmaceutyczne nie
zasypiają gruszek w popiele, że zarząd mieniący się polskim, współpracuje z korporacjami, że
robią dużo, a zrobią jeszcze więcej, aby zniszczyć bezpieczne metody leczenia.
I właśnie dlatego stworzyliśmy ten wpis. Nie, żeby bronić Jerzego Ziębę, bo on nie potrzebuje
niczyjej pomocy, albowiem Prawda sama się obroni, ale żeby zwrócić na ten fakt uwagę.
Żebyście zdawali sobie z tego sprawę, że zdrowie i życie Polaków przegrywa tam, gdzie chodzi
o pieniądze, gdzie w grę wchodzą interesy korporacji, plutokratów, lichwiarzy i całej armii
skorumpowanych, zepsutych do szpiku kości polityków.
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Bez względu na partię, na przynależność, na wiarę i na to, co publicznie głoszą ci ludzie,
przykładają rękę do tej zbrodniczej działalności. Bo jak inaczej nazwać narażanie zdrowia i życia
istot ludzkich, dzieci, młodzieży, dorosłych, starców, a nawet tych jeszcze nienarodzonych, jak
nie zbrodnią?
Jak ocenić osobników trzymających w rękach władzę, bawiących się w bogów, w panów życia
i śmierci, którzy odrzucają pomoc w tak ważnej dla całego świata sprawie?
Wyobraźcie sobie, że płonie Wasz dom. Że proponujemy Wam cysternę z wodą i pompą
strażacką do jego ugaszenia, a Wy nie tylko odrzucacie naszą pomoc, to jeszcze oskarżacie nas
o podpalenie.
Podobnie jest z Jerzym Ziębą. Chciał pomóc, a zamiast tego spotkał się z natychmiastową
mową nienawiści, i to od tych, którzy wstrętnie kłamią, że walczą z tą mową nienawiści.
Jakże żałośni są ci ludzie. Jacy prymitywni. Jak bardzo ubodzy duchowo. Naprawdę słów
brakuje na to, co się dzieje w naszym kraju, a najgorsze jest to, że część Polaków wyłączyła
myślenie.
☼ Zięba leczy wlewami z perhydrolu

Czytamy na jednym z portali, w jednym z paszkwili, mającym wykazać znachorstwo, ciemnotę
i zagrożenie, jakie stanowi dla społeczeństwa polskiego, ba! dla całego świata – Jerzy Zięba.
Wyrywanie słów z kontekstu, niedopowiedzenie, wyśmiewanie, zaszczuwanie – typowe, prostackie metody oblewania ludzi pomyjami.
Czy jednak leczenie za pomocą wody utlenionej i wstrzykiwanie jej dożylnie naprawdę jest
znachorstwem?
Myślimy, że najlepszą odpowiedź na to pytanie da nam profesor medycyny Iwan Pawłowicz
Nieumywakin, pracujący przy rosyjskim projekcie „Szpitala Kosmicznego”, doktor nauk
medycznych, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, autor ponad 200 prac
naukowych, „Główny uzdrowiciel Ludowy Rosji”, w swojej bestsellerowej książce pt. „Woda
utleniona na straży życia”.
Zachęcamy do przeczytania prezentowanej poniżej książki, abyście się przekonali, że leczenie
za pomocą wody utlenionej (nadtlenku wodoru; perhydrolu) nie wymyślił sobie J. Zięba. Przy
okazji będziecie mieli dowód na to, jak bardzo manipuluje się polskim społeczeństwem, jak
niszczy się ludzi, jak uśmierca się pacjentów, którym łatwo można by pomóc, jak morduje się
polski naród.
Swoją drogą, ilu naszych, polskich naukowców med. może się pochwalić dorobkiem takim
jak Iwan Pawłowicz Nieumywakin? Który z tych pseudoekspertów występujących co chwilę
w telewizji podważy jego prace? Który zaneguje jego sposoby leczenia wodą utlenioną?
–––
Woda utleniona na straży zdrowia
TYTUŁ: Woda utleniona na straży zdrowia.
AUTOR: Iwan Nieumywakin.
WYDAWNICTWO: Hartigrama.
ROK WYDANIA: 2008.
STRON: 184.
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SPIS TREŚCI
O WŁAŚCIWOŚCIACH FIZJOLOGICZNYCH PROCESU ODDYCHANIA.
Azot.
Wodne rodniki.
Dwutlenek węgla.
PRZEMIANA MATERII W ORGANIZMIE ORAZ JEJ UNORMOWANIE.
Zaburzenia procesów przemiany materii jako początek choroby.
Rola nadtlenku wodoru w organizmie.
Rola promieni UV w funkcjonowaniu żywych organizmów.
Przyszłość połączenia efektu leczniczego nadtlenku wodoru i promieni UV.
WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE I ZASTOSOWANIE NADTLENKU WODORU.
Postaci rynkowe H2 O2 i jego tradycyjne zastosowanie.
Metody leczniczego zastosowania nadtlenku wodoru.
Zastosowania zewnętrzne.
Zastosowania wewnętrzne.
Aplikacja do nosa i uszu.
Reakcje pacjentów.
Dożylne zastosowanie nadtlenku wodoru.
Z korespondencji.
Środki ostrożności podczas dożylnego H2 O2 .
Metoda rektalnego wlewu nadtlenku wodoru (lewatywy).
Warunki przechowywania i używania nadtlenku wodoru.
Wskazania do zastosowania nadtlenku wodoru.
WODA – PODSTAWA ŻYCIA.
Oczyszczanie wody w warunkach domowych.
Znaczenie wody dla organizmu.
W jaki sposób najlepiej pić wodę.
Objawy odwodnienia.
KILKA PRAKTYCZNYCH RAD DOTYCZĄCYCH ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.
Oczyszczanie jelit.
Oczyszczanie wątroby.
Oczyszczanie stawów.
Oczyszczanie krwi.
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Gimnastyka.
Odżywianie.
Myśl.
CENTRUM LECZNICZO-PROFILAKTYCZNE PROFESORA NIEUMYWAKINA.
Opinie pacjentów.
PODSUMOWANIE.

–––
☼ Woda utleniona z apteki

Woda obecnie sprzedawana w aptekach jest skażona chemicznymi substancjami. Kiedyś był
to tylko jeden stabilizator, dziś to cała litania. Najlepiej kupić czysty perhydrol w dużych
opakowaniach 30% i rozcieńczać małe ilości w szklanej buteleczce, np. po syropie na kaszel.
Nawet gdyby miał służyć tylko zewnętrznie (na rany) i od czasu do czasu, to i tak się opłaca,
gdyż starczy nam na bardzo długo. Raz, że wyjdzie taniej, dwa, że nie będzie zanieczyszczony
chemią.
Uwaga! 30% perhydrol jest silnie żrący. Należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie. Czytajcie
ulotki na opakowaniu, również te dołączone do tzw. leków, gdyż zawierają wiele substancji
szkodliwych, np. rakotwórczych.

Radomir Gelhor & Yoshiko
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ZWzBRG nr 76/2020

Bajki Andrzeja Dudy
Sobota, 8 lutego 2020 | Radomir Gelhor & HAMAN UNDERGROUND

W jednym z wystąpień prezydent Andrzej Duda, wygłosił takie oto przemówienie:
Jestem prezydentem wszystkich Polaków. Tak. Dlatego, że wszyscy, którzy przybywają do pałacu
prezydenckiego i czują związek z Rzeczpospolitą Polską, z moim krajem, krajem, w którym
zostałem wybrany na urząd prezydenta, są dla mnie Polakami. Tak ja to postrzegam. To nie
jest kwestia narodowa. To jest kwestia tego, co jest w sercu człowieka. To nie jest kwestia
krwi. Jeżeli ktoś pyta o krew, to ja się często uśmiecham i mówię: „no to mi pokażcie polaka,
który jest w stanie na sto procent powiedzieć, że nie ma w swojej krwi nawet najmniejszej
domieszki krwi żydowskiej po tysiącu lat wspólnej historii”. Ja nie jestem w stanie w swojej
rodzinie stwierdzić w sposób jednoznaczny krwi żydowskiej. Nie jestem w stanie, bo nie mamy
takich źródeł historycznych, ale czy ja jestem pewien? Jak państwo wiecie, tylko matka jest
pewna, a zwłaszcza, kiedy technologie badawcze nie były jeszcze doskonałe. To jest ta wielka
mądrość. . . i kiedykolwiek można zmienić?

| Andrzej Duda nie jest pewny swojego pochodzenia
Słowa te niezmiernie dotknęły wielu Polaków, nas również, dlatego postanowiliśmy się odnieść
do nich i wyczulić Was na tego typu słowne manipulacje. (Wpis pochodzi ze stycznia)
Jak każdy polityk tak i Andrzej Duda jest, delikatnie mówiąc, sofistą. Nieudolnym wg nas, ale
jednak. Nie jest to jego pierwsza obrażająca nas Polaków przemowa i jak się domyślamy nie
ostatnia.
Zacznijmy od tego wrogiego dla A. Dudy „narodu”, który najprawdopodobniej przeszkadza
mu w prowadzonej przez niego prożydowskiej polityce. Jak wiemy z historii, Polacy od zawsze,
mocniej niż inne nacje, utożsamiali się z narodem, jednoczyli przez tę narodową przynależność,
mobilizowali do walki z najeźdźcą i porywali się do bohaterskich, heroicznych czynów.
Niestety obecnie jest to wykorzystywane przeciwko Polakom, ale nie będziemy rozwijać tej
myśli, choć zdradzimy, że ma ona związek z zaszczuwaniem nas i podjudzaniem do wojny.
Dlatego przestrzegamy:
Polacy, Sławianie wszystkich narodów, jednoczmy się i nie dajmy się sprowokować!
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☼ Naród

Jeszcze do niedawna „naród” i „narodowość” miały dla Polaków przeogromne znaczenie.
Rozpisywali się o narodzie najwięksi pisarze i poeci; szkoły, klasztory, sierocińce uczyły
dzieci i młodzież patriotyzmu, przywiązania do ojczyzny i narodu. W domach szlacheckich,
arystokratycznych, a więc w rodzinach inteligenckich patriotyzm, ojczyzna, naród, wiara i Bóg
stały na pierwszym miejscu.
Nic więc dziwnego, że w pierwszej kolejności to właśnie inteligencja polska była mordowana.
Naród bowiem głupi, niemający wsparcia ludzi samodzielnie i logicznie myślących, skazany
był i jest na łaskę okupanta, czy to jawnego, czy to skrytego.
To właśnie przynależność do narodu (narodowość) charakteryzuje i kształtuje daną społeczność.
Stąd na przykład o Polakach dawniej mówiono, że są to ludzie „uprzejmi, gościnni, weselący
się razem, używający darów swej błogiej ziemi”.
Każdy naród ma swoje, charakterystyczne cechy.
Dlatego np. mówi się: poważny jak Hiszpan; zazdrosny i mściwy jak Włoch; fałszywy jak
Grek; flegmatyczny jak Niemiec; chciwy jak Żyd itp.
Mentalność Rosjanina, Araba, Polaka czy Żyda są odmienne. Ma to związek nie tylko z wychowaniem, ze środowiskiem, w którym żyją, lecz również z genotypem, haplogrupą.
Narodowość
Jest to całość zarówno fizycznych jak umysłowych przymiotów cechujących każdy naród. Nawet
powierzchowny rzut oka na różnoplemienne ludy daje nam wyobrażenie ich różnic fizycznych.
Kolor skóry, budowa czaszki i w ogóle całego ciała, są rozmaite na kuli ziemskiej. Dalej, grunt,
na którym pewne plemię osiadło, płody, którymi żyje, klimat, do którego przywykło, sposób
zatrudnienia z natury gruntu i jego okolic płynący, wszystkie te względy tak silnie wpływają
na człowieka, że trudno nie uznać tej prawdy historycznej i politycznej, iż każdy naród jest
ściśle spojony z ziemią, na której osiadł i bez której przestaje być tym, czym być powinien, to
jest organiczną całością i współczynnikiem w ogólnej pracy narodów. Lecz nie tylko te względy
czysto fizyczne wyróżniają jeden naród od drugiego. Daleko silniejszym jeszcze węzłem są
religia, prawa, obyczaj, zwyczaje, język, te same wspomnienia historyczne, te same triumfy
i klęski. Całość zatem tych wszystkich cech lub przynajmniej głównych, jaką jest np. język,
stanowią narodowość.

Zastanówmy się, czy Niemiec, Żyd, Japończyk, mogą być Polakami?
Tak, mogą być Polakami, otrzymawszy obywatelstwo Polskie, co nie oznacza jednak, że są
narodowości Polskiej. Nie oznacza to również, że taki Niemiec, Żyd czy Japończyk, będzie
czuł się związany z Polską emocjonalnie i będzie służył z oddaniem swojej drugiej, trzeciej
lub dziesiątej ojczyźnie. Otrzymać obywatelstwo jakiegoś kraju (szczególnie obywatelstwo
polskie), jest stosunkowo łatwo, tymczasem (po)kochać nowy kraj, związać się z nim uczuciowo,
pracować dla nowej ojczyzny, stać się patriotą, będąc obcej narodowości, już nie jest takie
proste. Często jest to niemożliwe z powodu silnych więzi rodzinnych, odmiennych przekonań,
innej religii, wychowania, mimowolnej miłości do prawdziwej ojczyzny.
Zakładając nawet, że obcokrajowiec rzeczywiście zwiąże się trwale z Polską i że posiada
obywatelstwo polskie, wciąż jest obcej narodowości. Nie można o takim Polaku powiedzieć, że
jest stuprocentowym Polakiem. To jest technicznie awykonalne. Najłatwiej to zauważyć na
Azjatach, Afrykanach lub obcokrajowcach różniących się zewnętrznie od Polaków.
Dlatego mówimy o nich żartobliwie lub ironicznie: „(nasz) afrykański, kubański, japoński
Polak”.
A swoją drogą, dlaczego Żydzi ukrywają się za polskimi nazwiskami? Jest to nie tylko
niezrozumiałe (czyżby mieli coś do ukrycia? czyżby się wstydzili?), lecz przede wszystkim
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

274

www.rdmg.eu

niesprawiedliwe w stosunku do kolorowych czy skośnookich obcokrajowców z obywatelstwem
polskim, którzy z racji wyglądu nie mają tego przywileju, co Żydzi. Oni jednak, w przeciwieństwie do Judaitów, nie czują dyskomfortu i noszą swoje oryginalne nazwiska. I jak widać, nie
przeszkadza im to. Co niektórzy są nawet z tego powodu dumni. Np. Wilfredo Leon – nasz
kubański siatkarz-Polak.
Uważamy, że po pierwsze, narodowość powinna być uwzględniona w dowodach osobistych
i w każdym innym dokumencie obok obywatelstwa, a po drugie obcokrajowcy otrzymujący
obywatelstwo polskie powinni zachować rodowe nazwiska.

| Poznaj ich prawdziwe nazwiska — Aldona Zaorska
Dzięki temu uniknęlibyśmy podszywania się obcokrajowców z polskim obywatelstwem pod
rodzimych Polaków, co ma obecnie nagminnie miejsce, szczególnie w polityce i w mediach,
gdzie nie-Polacy, farbowane lisy, w podstępny sposób działają na szkodę Polski. Na przykład
za pomocą mediów, prasy, telewizji, internetu podjudzają polski naród do wojny lub skłócają
nas ze sobą.
Dokładnie to samo robiono przed rozbiorami Polski i w czasie rozbiorów, albowiem naród
rozbity, niejednomyślny nie jest w stanie się skutecznie bronić. Dlatego powtórzymy to, co już
wcześniej powiedzieliśmy:
Polacy, Sławianie wszystkich narodów, jednoczmy się i nie dajmy się sprowokować!
A przy okazji dowiedzielibyśmy się, ile jest Polaków w Polakach, czyli ile tak naprawdę
mieszka w Polsce Polaków polskiego pochodzenia. A może okazałoby się, że rodowici Polacy
są gatunkiem na wymarciu?
Dlatego, że wszyscy, którzy przybywają do pałacu prezydenckiego i czują związek z Rzeczpospolitą Polską, z moim krajem, krajem, w którym zostałem wybrany na urząd prezydenta, są dla
mnie Polakami. Tak ja to postrzegam. To nie jest kwestia narodowa. To jest kwestia tego,
co jest w sercu człowieka. To nie jest kwestia krwi. (A. Duda)

Jak stwierdzić, co jest w sercu człowieka, np. Izraelity otrzymującego polskie obywatelstwo? Jak
zajrzeć w Żydowską duszę? Kto zapewni nas w stu, w osiemdziesięciu czy nawet w dwudziestu
procentach, że ten, czy tamten Izraelita, rzeczywiście (po)kocha Polskę, przyjechał służyć
Polsce, będzie polskim patriotą, a nie na przykład terrorystą lub szpiegiem?
Czy A. Duda, przyznając lekką ręką obywatelstwa polskie (zobaczcie, ile A. Duda rozdał
obywatelstw w przeciągu swojej (p)rezydentury), zagląda w ich serca? Czy ma jakiś wizjer,
żeby wniknąć w serce nieznanego sobie człowieka i powiedzieć: „Tak ty jesteś uczciwy, ty
będziesz dobrym Polakiem i patriotą”? Czy ma takie urządzenie?
Nie ma i mieć nie będzie. A więc powyższy wywód to mowa-trawa. Za przeproszeniem,
bezwartościowa paplanina, teoria i próba zagrania na emocjach Polaków.
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

275

www.rdmg.eu

Równie dobrze można stwierdzić, że miłość matki do dziecka zależy od tego, co ma w sercu;
że dobry kucharz to ten, który gotując, gotuje sercem.
Ameryki Andrzej Duda nie odkrył. Nawet dzieci wiedzą, że jeśli się przyłożą, włożą serce
w malowanie, to namalują ładniejszy obrazek.
Analogicznie do serca jest z uczuciem. Nie wiadomo co czuje do Polski starający się o obywatelstwo polskie obcokrajowiec, ponieważ jak pisał Adam Mickiewicz:
Aby mnie sądzić trzeba być nie ze mną, a we mnie
Zwróćcie uwagę także na te słowa A. Dudy: „z moim krajem”. A dlaczego nie „z naszym
krajem”? Czyżby Andrzej Duda miał na myśli jakiś inny kraj niż Polskę? Biorąc pod uwagę
miłość A. Dudy do wszystkiego, co żydowskie, a co sam wyraża w swoich coraz odważniejszych
i ekspresywnych przemówieniach oraz fakt, że ośmielił się nazywać nasz kraj Polin, śmiemy
twierdzić, że tak właśnie myślał.
Polak, patriota, prawdziwy polski prezydent, zwracając się do narodu, użyłby zwrotu „nasz
kraj; nasza ojczyzna; nasza (ukochana) Polska itd”., ponieważ utożsamia się z Polakami,
z narodem polskim, z jej obywatelami. Z kim w takim razie utożsamia się Andrzej Duda?
Jeżeli ktoś pyta o krew, to ja się często uśmiecham i mówię: „no to mi pokażcie polaka, który
jest w stanie na sto procent powiedzieć, że nie ma w swojej krwi nawet najmniejszej domieszki
krwi żydowskiej po tysiącu lat wspólnej historii”. (A. Duda)

Zanim przejdziemy do omówienia powyższych bajeczek, przedtem przyjrzyjmy się zachowaniu
człowieka, którego część obywateli wybrała prezydentem RP:
Kiedy ktoś zapyta Andrzeja Dudę o krew (o pochodzenie), wtedy „często się uśmiecha”.
Ale jak to się uśmiecha? Ironicznie? Z sarkazmem w oczach? Szczerze mówiąc, gdyby się do
nas uśmiechnął w takim momencie, pomyślelibyśmy sobie, że patrzy na nas z góry, że nas
lekceważy, że ma nas za coś gorszego. Podobno jest dyplomatą, to wynika z jego urzędu, a tu
proszę jaka wpadka: „często się uśmiecha”, i to przy tak delikatnej sprawie. W chwili, kiedy
może urazić czyjeś uczucia.
Wracając do podwójnego [autocenzura], o pardon! do bajek A. Dudy:
Po pierwsze: każdy Polak może zrobić sobie badanie na haplogrupę i stwierdzić, czy ma w sobie
domieszkę semicką, germańską, afrykańską itd.
Po drugie: historia Żydów w Polsce zaczyna się od mniej więcej X wieku, co nie oznacza
wcale, że Polska została zalana „narodem wybranym”. Z początku były to niewielkie grupy
uciekinierów z innych krajów. Co więcej, ten tzw. naród wybrany przez wieki nie łączył się
z innymi narodami, tworząc państwo w państwie. Narzekali na tę ich odrębność: Niemcy,
Hiszpanie, Rzymianie, Francuzi, Arabowie, Persowie i wszystkie, ale to wszystkie narody
świata, w którym osiedliły się dzieci Judy.
Małżeństwa żydowsko-polskie należały do rzadkości i były bezwzględnie tępione przez społeczność żydowską, toteż ci Żydzi, którzy łączyli się z Polakami, zazwyczaj przechodzili na wiarę
chrześcijańską. Dla Żydów przejście Żyda na chrystianizm było (jest) jednym z największych
przestępstw. Rabini rzucali klątwę na neofitów, społeczność zaś żydowska zrywała wszelki
kontakt z odszczepieńcami, nierzadko ich prześladując.
Więcej na ten temat znajdziecie w darmowym e-booku: Historia Żydów w Polsce – Teodora
Jeske-Choińskiego oraz Żydzi oświeceni – Teodora Jeske-Choińskiego.
Nielogiczne jest również wymieszanie się krwi żydowskiej z polską, albowiem Żydzi należeli do
mniejszości, i jak wspomnieliśmy wyżej, tworzyli własną, odrębną grupę.
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Na przykład w 1921 roku Polacy stanowili 69% ogółu zaludnienia Polski, Żydzi zaś około
7,2%. (Encyklopedia Gutenberga, 1933)
Trzeba być bardzo naiwnym, żeby uwierzyć w to, że garstka Żydów miała kiedykolwiek jakiś
znaczący wpływ na geny Polaków, albowiem wymieszanie się Żydów z Polakami oznaczałoby
dla tych pierwszych rozpuszczenie się w narodzie polskim, czyli naturalny zgon Judaitów.
I Żydzi dobrze to wiedzieli, bali się i dlatego bronili się rękami i nogami przed łączeniem się
z rdzenną ludnością.
Dodajmy również, że przez wieki Polacy, naród polski nie był skłonny do kontaktów z Żydami
(poza pożyczaniem od nich pieniędzy na bardzo wysoki procent, dochodzący nawet 300%),
którzy odstraszali wszystkie narody swoim wyglądem, zachowaniem, odmienną kulturą, religią,
inną mentalnością itd.
Oto co pisała M. Dąbrowska w liście do męża:
Najgorzej było do Grodziska, bo w przedziale było 16 osób, w tym 13 Żydów – stłoczeni
wszyscy jak pod prasą, stojąc, siedząc, przykucając. Miało to tę jedną dobrą stronę, że
przynajmniej nie pluli, gdyż musieliby pluć sobie w chałaty albo wręcz w twarze.
M. Dąbrowska pisze w liście; Lublin, okolice Bramy Krakowskiej:
Wchodziło się między stare, wąskie i malownicze uliczki, tak wymowne, że nawet odór
żydowskich brudów i cebuli nie tamował przystępu romantycznym uczuciom i wyobrażeniom o dawnym życiu, które tutaj niegdyś szumiało.
M. Dąbrowska pisze w liście; Łaszczów pod Zamościem:
Resztki starych bram pałacowych, park, naokoło siedziby wielkopańskiej cztery wysokie
kolumny z posągami na szczycie. Wśród tego otoczenia roi się małe brudne miasteczko
żydowskie, a raczej osada. Tak żydowska, a w słońcu tak egzotyczna, że mam wrażenie,
jakbym była w Małej Azji.
W dzienniku podróży Stanisława Staszica 1789-1805 czytamy:
Z Raszyna do Warszawy dojeżdżając, cała ziemia na milę jest przewrócona przez
Polaków, broniących i zakopujących się w niej, i przez Moskali i Prusaków napastników.
[. . . ] Miasto znacznie upada. Wolność, żydom dana, zamienia je w miasto smrodu
i gałgaństwa. Wszystkie najpierwsze pałace, najlepsze i najsławniejsze kramy już przez
żydów objęte.
Podole jest najwyższą płaszczyzną w całej Polszczę (Polsce). [. . . ] Kraj ten wszędzie
czarną ziemią okryty, rodzajny, bujny, więcej jak żyzny, jest do tego mało ludny: wieś
od wsi po milę drogi odległa. Wsie zaś są gęsto obsiadłe, po 60, po 100 i 200 osób.
Miast mało, i to najmizerniejsze: same żydostwo; rękodzieł żadnych; handel podziałem
stamowany.
Przyczyna prawdziwa pijaństwa włościan polskich nie jest poddaństwo ani pańszczyzna.
Doświadczam, że nadanie im zupełnej własności tego nałogu nie zmieni. Żydzi są
jedyną przyczyną tego nieszczęścia krajowego. Wszakże jest wieśniak nierównie większym
niewolnikiem pod Moskwą, Petersburgiem, ma gorzałkę, a przecież tam nie ma pijaństwa.
Ma chłop niemiecki, włoski pod dostatek wina, nie ma przecież pijaństwa. Wszakże to
jedni ludzie! Nie ma w tych krajach innej różnicy, tylko że u nas w Polszczę (Polsce)
żydzi są sprzedawcami tego trunku.
Pod Radziniem o pół mili przejeżdża się na ćwierć mili szerokie podobneż łożysko,
więcej jeszcze błotniste. To od brzegów Tyśmienicy kilka mil nieprzerwanie ciągnąc się,
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wpada w Bug. Podobieństwo, że Tyśmienica tym dołem kiedyś w Bug płynęła, a później
obróciła się w Wieprz. Miasteczka w tym kraju okolicznie zrujnowane, żydowskie zupełnie.
Rzemieślników żadnych, rękodzieł żadnych.
W książce pt. „Lacha z Lachów. Malowniczy dworek ludowy, wiejski i miejski, naukowy
i gospodarski, moralny, religijny i historyczny”, z 1865 roku, czytamy o mieście Lublinie:
Wewnętrznie rozdziela się Lublin na dwie połowy tak od siebie różne, że lubo wszystkie
niemal miasta polskie dzielą się podobnie, żadne z nich jednak nie dorówna w tym
Lublinowi. Jest ludności około 15 000, a w tej jedna połowa ludzi a druga połowa żydów.
Jest domów do 800, z tych 400 murowanych a 400 drewnianych. Jest część sucha,
czysta, porządna, brukowana, piękna, wspaniała, okazała, i jest część druga błotna,
brudna, niechlujna, w śmieciu i gnoju zagrzebana i zatopiona; jednym słowem: jest
Lublin polski i jest Lublin żydowski!
Bóg stworzył ich (Żydów) na obraz i podobieństwo ludzkie! I czemuż więc nie żyją
jak ludzie, ale jak bydlęta, i gorzej jak bydlęta. Bóg stworzył ich braćmi naszymi.
I cóż to jest z ich strony braterstwo, kiedy zdradą, podstępem, wykrętem, oszustwem
i szachrajstwem obdzierają nas z ostatniej nitki, z ostatniej okruszyny chleba, i to kogo?
nas Polaków? którzy, kiedy ich ze świata całego przepłaszano i wyganiano, po całym
świecie smażono i palono, myśmy ich na naszą ziemię przyjęli, i dali im u nas nie
tylko przytułek i gościnność, ale prawo jakiego nigdzie nie mieli, bo prawo używania
wszystkiego bez pełnienia obowiązku żadnego.
Pójdźże! pójdź teraz dobrodzieju! Pokażę to żydowskie braterstwo, chociaż początkowo
wcale tego w myśli mojej nie było, bo już to w moim zwyczaju zawsze pokazywać, co miłe
oku i co godne widzenia; ale teraz, po takiem zagadnięciu, to już proszę za mną; ale też
proszę za przykładem moim wcześnie sobie nos zatkać, bo ile szkoda zdrowia, ba, życia
nawet, kiedy warto je stracić, ale stracić byle tylko stracić, to występne marnotrawstwo
daru bożego. Tędy na wprost, toć niby jeszcze pół biedy, ale proszę tędy na lewo, albo
tędy na prawo! Wszystko jedno. Wolno wybierać, przez te oto przecieki i bez ścieków
i odcieków.
Ha! Brum! Nieprawdaż, że zapachy! Dobrześ zrobił, mój miły panie, żeś nos sobie
schwycił w dwa palce, ale oczami proszę patrzeć dobrze, żeby w nich na zawsze pozostało,
co się tutaj widziało. Piękne kopy i kopce, wzgórki i pagórki, wyspy i półwyspy! A sadzawki, a stawy, a jeziora, a morza! A wszystko ze śmieci, brudów, gnojów i gnojówek
od wieków tu gnijących. Morowe to powietrze i morowa zaraza, którą, żebyż to siebie
tylko, ale nas wszystkich, ale cały Lublin, całą okolicę, ale całą Polskę, zarażają, trują
i zabijają.
I jaż bym miał im wdzięcznym być za to? Ja się mam przeciw temu ich niechlujstwu
nie burzyć! Jak Bóg żywy, tej ofiary sam Bóg, dopóki żyw Hołota, od Hołoty żądać nie
będzie. Jać złego żydom nie życzę, ale niechże oni raz przecie się spostrzegą, a nam złego
nie broją. Toć ilekroć, gdzie i kiedy mogę, tylekroć jedno kładę zawsze im w uszy: Myśmy
was na ziemię naszą przyjęli, dając wam z naszej litości schronienie i gościnność, a wy,
nie dosyć, że nie orząc, ni siejąc, ani żnąc ani młócąc, wszystkie plony ziemi naszej do
waszych skrzyń zgarniacie, ale jeszcze waszym niechlujstwem powietrze nam zarażając,
siebie i nas trujecie.
Chłop głodny, nagi, bosy, ba! szlachcic nawet gnije albo marznie w zimnej i zgniłej
chałupie, lecz po chłopskiej i szlacheckiej kieszeni, wiatr z łaski waszej wieje, kiedy wasze
kieszenie pełne srebra i złota, pereł i klejnotów. Kupy skarbów naszych przed wami
i pod wami, z których nam żadnego pożytku ni Bogu żadnej pociechy, a dookoła was
kupy śmiecia brudów i gnojów, topiele z odchodów i gnojówek: Idźcież sobie skądeście
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przyszli. Idźcie ze wszystkimi skarby waszymi; my ich wam nie wydrzemy; lecz dopóki
tutaj z nami jesteście, to pomnijcie, że to nie my na waszej, lecz wy na naszej ziemi
siedzicie, i kiedy już nas obdzieracie z wszystkiego, to przynajmniej nie trujcie nam
powietrza. Jać tak zawsze im prawie, luboć tylko darmo drę sobie gębę. Lecz jeżeli kto
kiedy cudu tego dokaże, że żydów w ludzi przemieni, to wtenczas pokaże mu Hołota,
czy w braciach braci uzna. Tymczasem nim to nastąpi, uciekajmy stąd. Nie chcę dłużej
truć zdrowia ani sobie ni komu. Hyc! Hyc!
Czytając literaturę przedwojenną XVII, XVIII, XIX i XX wieczną polskich autorów, można
trafić na wiele ciekawych fragmentów opisujących żydowskie, nędzne, obskurne, zrujnowane
miasteczka, wstrętne austerie, brudnych Żydów w wyświechtanych chałatach, ale także przebiegłość żydowską, lichwę rujnującą wieśniaków i mieszczan, doprowadzającą do upadków
wielkie, polskie rody szlacheckie.
Ta przykra dla Polaków rzeczywistość odstraszała ludność tubylczą od wrogo nastawionych
Semitów, bo zapamiętajmy sobie raz a dobrze i tego uczmy nasze dzieci, że Polacy są
autochtonami, że mieszkamy na sławiańskiej, lechickiej, polskiej ziemi od tysiącleci, że to
naród żydowski jest gościem w naszym kraju, i że na bycie Polakiem trzeba sobie najpierw
zasłużyć.
Czym? Czynami. Pracą dla Polski, miłością do nowego kraju, patriotyzmem. . .
A zatem logiczne wydaje się, że obcokrajowiec najpierw powinien udowodnić swoimi czynami,
iż nadaje się na obywatela polskiego, a dopiero później je otrzymać.
Tymczasem Izraelici i inne „mało atrakcyjne” dla nas nacje dostają obywatelstwa polskie
podpisane przez A. Dudę, który zgodnie z tym, co oświadczył:
. . . przybywają do pałacu prezydenckiego i czują związek (na czym niby ma polegać ten związek?)
z Rzeczpospolitą Polską, z moim krajem (z jego krajem!), krajem w którym zostałem wybrany
na urząd prezydenta (i to jest tragiczne dla Polski). . .
A dlaczego dostają te obywatelstwa? Ponieważ dla A. Dudy: „. . . są dla mnie Polakami”.
Tfu! Na czarta urok!
To się nazywa podmianą Polaków. Wyrzuca się rdzennych mieszkańców z kraju (jadą za pracą,
„uciekają z tego chorego kraju”, jak sami mówią) i w to miejsce upycha się obcokrajowców
z nieznaną przeszłością, z niewiadomymi poglądami.
Zarząd RP wielokrotnie uświadamiał Polaków, że brakuje ludzi do pracy i stąd potrzeba
zatrudniania obcokrajowców. A kto jest temu winien? Dlaczego Niemcy nie uciekają z Niemiec?
Widocznie polityka rządu niemieckiego jest proniemiecka i niemiecki obywatel czuje się w swoim
kraju dobrze.
Widzicie tę różnicę?
Wielu Polaków, z którymi rozmawialiśmy, wróciłoby natychmiast do Polski, ale po co, do
czego? Do tego nieprzyjaznego „ustroju”? Bo Polska jest krajem nieprzyjaznym dla Polaków.
Dodajmy, dla których Polaków: Polaków narodowości polskiej, rdzennych mieszkańców kraju
nad Wisłą (to jest niezwykle istotne stwierdzenie).
Ja nie jestem w stanie w swojej rodzinie stwierdzić w sposób jednoznaczny krwi żydowskiej. Nie jestem w stanie, bo nie mamy takich źródeł historycznych, ale czy ja jestem
pewien? Jak państwo wiecie, tylko matka jest pewna, a zwłaszcza, kiedy technologie
badawcze nie były jeszcze doskonałe. To jest ta wielka mądrość. . . (A. Duda)
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Bajki ciąg dalszy, albowiem można stwierdzić w sposób jednoznaczny, czy mamy domieszkę
krwi semickiej, germańskiej, afrykańskiej, o czym pisaliśmy nieco wcześniej.
A oto przykład typowej manipulacji słownej: „nie mamy takich źródeł historycznych [. . . ]
tylko matka jest pewna. . . ”.
Wcale nie są potrzebne źródła historyczne, jak przekonuje A. Duda, wystarczy zrobić badania
(patrz wyżej). A co do „pewności matki”, to są sytuacje, w których nawet matka nie wie, kto
jest ojcem dziecka. Poza tym to stwierdzenie w tym kontekście jest obraźliwe, szczególnie dla
matek-Polek, i nigdy nie powinno paść z ust polityka.
☼ Podsumowanie

Prawda jest taka, że dopóki nie wykonamy badań, nie będziemy mieć pewności czy jesteśmy
w „stu procentach” Sławianami, Germanami, Semitami i tak dalej, co nie oznacza jednak,
że wolno (p)rezydentowi obrażać Polaków i wmawiać im bezpodstawnie i kłamliwie, że mają
domieszkę krwi żydowskiej, tylko dlatego, że kiedyś łaskawie przyjęliśmy Żydów do naszego
kraju, ratując im życie przed pogromami, jakich doświadczali na zachodzie (W Niemczech,
Francji, Hiszpanii), i przez kilka stuleci znosiliśmy ich cierpliwie.
Powinni być nam wdzięczni, za naszą sławiańską dobroć i życzliwość, jaką im okazaliśmy
zarówno zaraz po ich przybyciu do Polski, jak i w czasie drugiej wojny światowej, gdzie Polacy,
zwykli ludzie, narażając życie swoje i swoich bliskich z takim poświęceniem ukrywali Żydów
przed niemieckim okupantem (w Polsce, w jedynym kraju najechanym przez Niemcy, za
ukrywanie Żyda groziła kara śmierci; karano nie tylko tego, co pomagał, ale mordowano całą
rodzinę, palono wioski, wysyłano do obozów koncentracyjnych).
A jednak wciąż i wciąż jesteśmy atakowani i szkalowani przez żydostwo całego świata, ich
popleczników i wątpliwej jakości władze.
W Polsce, np. przedwojennej, mieszkali również Tatarzy, Rosjanie, Litwini, Niemcy, Białorusini,
Rusini (Ukraińcy), stanowiący razem ok. 24 procent, a mimo to nie przyszło tym narodom do
głowy, ażeby wmawiać Polakom, że mamy z nimi wspólną krew.
Dlaczego A. Duda nie mówi, że płynie w nas rosyjska krew, że płynie w nas niemiecka krew
czy tatarska?
Bo (p)rezydent A. Duda, faworyzuje jedynie Judaitów i przedkłada „naród wybrany” nad
rodowitych Polaków.
„Po owocach ich poznacie”, i to jest jedna z najlepszych sentencji, jaką można zastosować
do wszystkich i do każdego z osobna. A jakie owoce wydaje A. Duda?
Podamy tylko jeden z wielu przykładów, ponieważ za dużo musielibyśmy poświęcić temu
czasu, a poza tym nie chcemy, żeby ten wpis przerodził się w nagonkę na Andrzeja Dudę.
Zainteresowani wszystko znajdą w sieci.
To, co nas uderza w postawie A. Dudy poza niemówieniem prawdy i słowną manipulacją
(charakterystyczne dla wszystkich polityków), to dwulicowość. Z jednej bowiem strony Andrzej
Duda rozdaje dzieciom podręczniki i tornistry do szkoły, z drugiej, ten sam Andrzej Duda
podpisuje ustawę depopulacyjną, pozwalającą na okaleczanie i mordowanie noworodków, czyli
ustawę o przymusowym obowiązku szczepień.
Tragedia dla dzieci, tragedia dla rodzin, ale Andrzejowi Dudzie, człowiekowi, który mieni się
prezydentem wszystkich Polaków, najwyraźniej to nie przeszkadza. W końcu to nie jego dzieci,
nie jego rodzina, nie jego naród.
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☼ Na marginesie

Ron Paul, były członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych powiedział: „. . . więcej
ludzi zmarło od szczepionek, niż od grypy. . . było wiele poważnych powikłań poszczepiennych
[. . . ] zaszczepili ponad 25 milionów ludzi. . . musieli się poddać, wstrzymali program. Nie działo
się dobrze”. Źródło: m https://martabrzoza.pl/
À propos, wiedzieliście, że A. Duda ma przydomek „długopisik”? bo podpisuje wszystko, co
mu (za)rząd podsunie pod rękę. Bez względu na to, czy jest to z korzyścią dla kraju, czy też
jest to kolejny gwóźdź do trumny narodu polskiego. Domyślamy się, że podobnie postępuje
z obywatelstwami dla obcokrajowców?
Do jeszcze jednego agresywnego przemówienia Andrzeja Dudy chcemy się odnieść w tym
poście. Do tego, w którym wykrzyczał:
Nie będą nam w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce.
Źródło: | Andrzej Duda: „Nie będą nam mówić. . . ”
Czy politykowi na tak poważnym stanowisku, prezydentowi cywilizowanego kraju przystoi
tak się zachowywać? Czy to nie przypomina furiata? Dlaczego Andrzej Duda nie ma tyle
odwagi przy amerykańskich czy izraelskich przywódcach, którzy „mówią nam w obcych
językach, jaki mamy mieć ustrój w Polsce”? Czemu milczy, gdy na świecie obrażają
nas ugrupowania żydowskie? Czemu wówczas nie jest taki bohaterski? I w końcu, dlaczego
ludzie biją mu brawo, kiedy z jego ust płynie tyle jadu?
Czy to nie jest mowa nienawiści? Czy to nie jest zaszczuwanie jednych na drugich? Czy to
nie jest prowokacja? Manipulowanie polskim społeczeństwem, granie na emocjach narodu,
programowanie nienawiści do naszych sąsiadów za wschodnią granicą?
Ruszcie głową i sami sobie odpowiedzcie na te pytania.
☼ I jeszcze jedno na koniec

Polacy tak jak inne ludy Europy Środkowej są przodkami Prasławian (Ariów). Nie oznacza to
jednak, że mamy taką samą haplogrupę, jak nasi przodkowie. Poprzez mieszanie się plemion
sławiańskich „czysta krew” Ariów-Sławian została zanieczyszczona. Mimo to w Polsce jest
57,5% autochtonicznych potomków Ariów-Sławian z haplogrupą R1a1, jak wynika z badań
przeprowadzonych w 2010 roku. To jest ponad połowa mieszkańców Polski.
Dodane 5 czerwca 2020

| Prezydent Turcji Erdogan o Lechistanie i Duch naszych serc Adriana Skoczylas
W 2017 roku na jednym ze spotkań przedstawicieli dwóch Państw, Turcji i Polski, Prezydent
Erdogan swoimi słowami przypomniał o istnieniu Lechistanu, ojczyzny Lechitów, czyli obecnej
Polski:
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„Wspieraliśmy to członkostwo i bardzo chętnie też podzielimy się naszymi wszystkimi
doświadczeniami w tej kwestii. Turcja na przełomie wieków była krajem, który zawsze wspierał niepodległość i suwerenność ówczesnego Lechistanu, czyli Polski. I gdy
patrzymy na nasze odwieczne relacje. . . ”.
I w tym momencie A. Dudzie opadła szczęka (zobaczcie na filmie, jak starał się panować nad
mimiką twarzy), bo nijak to nie pasuje do żydowskiej bajeczki o tysiącletniej wspólnej historii
Polaków i Żydów.
Jesteśmy pewni, że Prezydent Erdogan powiedział to z premedytacją, że poniżył publicznie
A. Dudę. Dobrze wiedział, z kim ma do czynienia. Prawdziwy prezydent Polski, Polak
z pochodzenia, usłyszawszy taki komplement z ust prezydenta obcego państwa, byłby przeszczęśliwy, farbowany lis zaś, podkulił ogon, spuścił głowę, zabolały go te słowa, spłoszyły,
zbiły z piedestału. . .
Dziękujemy Panie Prezydencie Erdogan za przypomnienie nam o naszych korzeniach!
To kolejne dowody na to, że (p)rezydent A. Duda i jego żydowscy przyjaciele bajdurzą,
przekręcają historię i manipulują faktami.
Oczywiście nie musicie się zgadzać z naszą opinią, a nawet przestrzegamy przed braniem
wszystkiego, co napisaliśmy na wiarę. Sprawdźcie sami, przeanalizujcie fakty, wyciągnijcie
wnioski, bądźcie samodzielni i kreatywni. . .
Tekst ten dedykujemy nieżyjącemu już partyzantowi z województwa lubelskiego, który w czasie drugiej
wojny światowej ukrywając we własnym domu czwórkę żydowskich uciekinierów z transportu niemieckiego, został przez nich doszczętnie okradziony, i który do końca życia nie mógł przeboleć, że dał im
wówczas schronienie.

Ciekawe co powiedziałby ten waleczny partyzant, który walczył za Polskę i za to, żebyśmy
mogli żyć w pokoju, gdyby dziś żył i usłyszał od A. Dudy, iż płynie w nim krew żydowska?
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ZWzBRG nr 77/2020

Programowanie pogody
Niedziela, 9 lutego 2020 | Radomir Gelhor

O manipulacji pogodą pisałem we wcześniejszych wpisach, pt. „Pogoda na żądanie” (! str.
102), oraz „Polska zima z HAARP” (! str. 163), dlatego dziś będzie bardzo krótko.
Krótko nie dlatego, że nie ma o czym pisać. Wręcz przeciwnie. Temat jest bardzo obszerny.
Nowe fakty, kolejne własne obserwacje i spostrzeżenia internautów dają jeszcze jaśniejszy
obraz na całą tę szopkę pogodową, na ingerencję człowieka w Naturę, na zabawę w Boga.
Wczoraj na przykład czytałem, że nadchodzą jakieś mega silne wiatry, orkany, które mają
przejść nad Europą i Polską, i dlaczego mnie to już nie dziwi?
Może dlatego, że współczesne anomalie pogodowe są wytworem ludzkiej pomysłowości, że
dzięki HAARP (to już chyba przestarzała technologia) oraz czymś co się określa dla niepoznaki
mianem LOFAR (w Polsce trzy stacje) oraz stalowym ptakom rozpylającym toksyczne związki
po niebie, a które dowodnie świadczą, że wraz z trucicielami pogoda się zmienia; najpierw
powstają smugi, później niebo pokrywa się przeźroczystą, chmuropodobną powłoką, na koniec
cały nieboskłon przykrywają chmury; że dzięki tym metodom i narzędziom programuje się
pogodę.
Podobno dobrze to pokazują zdjęcia satelitarne. Nad Polską nierzadko chmury są w kratkę.
No, ale może to nieprawda. . . Może ktoś puścił plotkę. Prawdę mówiąc, nie sprawdzałem tego,
bo nie mam już chęci zgłębiać tego tematu. Wystarczy, że widzę z pozycji ziemi, co się dzieje
na niebie, co rozgrywa się na świecie.
Jeśli mogę się wyrazić kilkoma zdaniami o tegorocznej zimie, to powiem przede wszystkim
– tragedia. Tragedia „klimatyczna” dla Polski. Śniegu w zasadzie nie widziałem. W jednym
dniu spadło nieco śniegu, tyle że nawet nie pokryło całej ziemi. Kilka śnieżnych łat w kilku
zagłębieniach.
Grudzień, styczeń ohydny, non stop zamglony, chmurny, szary, kilka dni słonecznych, i to też niedługo, bo zaraz na niebie
pojawiają się samoloty i orzą, wpływając
negatywnie na klimat. Ponieważ wzrosło zainteresowanie tym zjawiskiem (ludzie brali
na spytki władzę i wojsko, nie uzyskując żadnych wyjaśnień, bo organy te „nie wiedzą”
lub nie chcą wiedzieć), samoloty zaczęły latać nocą i nad ranem, kiedy ludzie śpią i jest
ciemno, toteż widać je rzadko, używają też nanocząsteczek, to zaś sprawia, że smugi dość
szybko się rozpływają, ale nie tak jak smugi kondensacyjne, bezpieczne dla środowiska i które
znikają bez śladu, lecz tworzą się szerokie pasy, gdzie w ich miejsce formują się chmury.
Tamtego lata odwiedziła mnie siostra, która mieszka poza granicami kraju. Była piękna,
słoneczna pogoda, dlatego wybraliśmy się na zioła (pijcie zioła samodzielnie zbierane, uzupełniajcie brakujące minerały) i nie mogła uwierzyć, kiedy zobaczyła rozpylane toksyny nad
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naszymi głowami. Samoloty orały niebo jak oszalałe; w oczach się zachmurzyło, pozostawiając
nam wspomnienie po słonecznej pogodzie. W nocy, jak przepowiadałem, padało.
Innego razu wybraliśmy się z mamą na cmentarz. Również była cudowna pogoda. Już
jadąc samochodem, zauważyłem „siewców śmierci” na niebie. Tak zaorali niebo w kwadraty
i trójkąty, że kiedy pokazałem to mamie, powiedziała, że nigdy w życiu nie widziała takiego
apokaliptycznego nieba. Nawet się przeraziła widokiem smugowej gwiazdy, przypominającej
pentagram. Żałuję, że nie miałem aparatu ani telefonu ze sobą. Widok był wstrząsający.
Z początku robiłem fotki, nagrywałem filmiki, w końcu uznałem, że nie ma sensu tego robić.
Dlaczego? Bo nikt nie chce o tym słuchać, nikt nie chce o tym wiedzieć, nikogo to nie obchodzi,
w ogóle niewiele osób patrzy w niebo, bo i po co? W końcu to i tak tylko teoria spiskowa.
☼ Ocieplanie klimatu

Ocieplanie się klimatu nie byłoby niczym dziwnym, gdyż podobno co jakiś czas dochodzi do
tego zjawiska na Ziemi. Jednak nie w tym przypadku. Zasmużenie nieba (tworzenie chmur)
zapobiega utracie ciepła przez ziemię, która jest sztucznie podgrzewana przez wspomniane
już wyżej obiekty rozmieszczone na całym globie. Łatwo zauważyć w słoneczny, bezchmurny
grudniowy, styczniowy, a nawet lutowy dzień, że powietrze staje się chłodniejsze, rześkie,
mroźniejsze, w pochmurny zaś mamy temperatury iście wiosenne.
Jest to zjawisko normalne, gdyż nisko wiszące nad horyzontem słońce (pod dużym kątem),
nie jest w stanie wystarczająco mocno ogrzać Ziemi. A więc podlega ona naturalnemu,
kosmicznemu oziębieniu (kosmos jest bardzo, bardzo zimny).
Aby zapobiec utracie ciepła, ciepła sztucznie wygenerowanego, pokrywa się niebo chmurami,
zawierającymi metale i różne związki chemiczne, tworząc coś na wzór tarczy termicznej
i zmieniając ziemski klimat.
Nasuwa się pytanie: „W jakim celu jest to praktykowane”? Zazwyczaj, kiedy nie wiadomo,
o co chodzi, najczęściej idzie o pieniądze. Czy tak jest w tym przypadku? Czy zmiana klimatu,
rzekomy wzrost dwutlenku węgla (który, à propos, nie powoduje ocieplenia klimatu) oraz
tzw. gazów cieplarnianych są rzeczywistym powodem anomalii pogodowych, i czy to właśnie
pieniądze są tym najważniejszym czynnikiem, dla którego podgrzewa się Matkę Ziemię?
Obiecałem, że będzie krótko, a zatem dotrzymując obietnicy, pozostawiam Was samych z tymi
pytaniami. A zresztą. . .
Przecież to tylko teoria spiskowa. Bill Gates, ten od Microsoftu, ten, który za pomocą
szczepionek wysyła afrykańskie dzieci do nieba, wie lepiej i ma dowody naukowe na to, że
to krowy są winne za ocieplanie się klimatu. Dlaczego? Bo puszczają bąki, innymi słowy
pierdzą. . .
Wpis pozostawiam potomnym, którzy za dwadzieścia, pięćdziesiąt czy sto lat będą nas przeklinać, gratulując jednocześnie współcześnie żyjącym – obojętności, ignorancji i umysłowego
zastoju.
Do następnego razu. . . Pozdrawiam. . .
Dodane 14.02.2020
Podaję link do ciekawego filmu na YT. Trochę o klimacie, truciu Polaków, smugach, niszczeniu
polskiej gospodarki: | Rządy PiS to przepis na katastrofę. Wzruszający apel, Dariusz Budziszewski
do Polaków.
Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 78/2020

Żyła sobie baba
Poniedziałek, 17 lutego 2020 | Radomir Gelhor

Żyła sobie jedna baba. Miała dwóch synów, jedną córkę i kilkoro wnucząt ze strony starszego
syna, albowiem młodszego zabili jej zbójnicy, córka zaś, nie pozostawiając po sobie dzieci
a wnucząt na pociechę babie, utonęła w Wiśle.
Nie łatwe to było życie. Bez męża, boć szybko owdowiała, harowała najpierw dla dzieci,
później dla jedynego syna i wnucząt, wierząc, że staną się jej podporą na starość i zapłatą za
matczyną i babciną miłość.
Ale w życiu jak to w życiu. Niewiele w nim bajki, niedużo radości, romantyzmu jak na
lekarstwo, a rodzina jak głosi przysłowie – najlepiej wychodzi na zdjęciu.
Kiedy syn wyjechał do większego miasta, baba się rozchorowała i rzadko kto do baby zaglądał,
bo i potrzeby takiej nie było, i niewiele z baby korzyści dla syna i wnucząt płynęło, a starość
i choroba straszyła wyglądem i trzymała rodzinę z dala od baby.
Mijały tygodnie, miesiące i lata. Baba się zestarzała, wnuczki dorosły. Jagusia, jedna z wnuczek
wyszła za mąż i, niespodziewanie zwaliła się do babcinej chaty. Tam za namową swojego
ukochanego mężusia Tuptusia rozpoczęła własne, totalitarne rządy, nadając babie status
zbędnego grata, którego najchętniej by się pozbyli, a który ograniczał im przestrzeń życiową,
krępował i dusił młodzieńcze instynkty, nie pozwalał się rozwinąć miłosnym fantazjom, cieszyć
nieskrępowaną swobodą i niezależnością od starego, zbutwiałego ramola.
Ale baba, choć schorowaną i starą była, bo ósmy krzyżyk na karku miała, postanowiła się
bronić przed złodziejskim nasieniem, przed psim traktowaniem oraz wypędzeniem jej do domu
starców. Zbuntowawszy się tyrani wnusi Jagusi i jej mężusia Tuptusia, wystąpiła na wojenną
ścieżkę, stawiając sprawę jasno i otwarcie – albo oni, albo ona. I że prędzej padnie trupem,
niż oni pozostaną w jej mieszkaniu.
A że umysł miała sprawny, pomyślała, podumała i udała się do starego imć Kozłowskiego,
emerytowanego sędziego, który to wysłuchawszy starowinki, uroniwszy kilka łez nad dolą
baby, poklepał ją po przyjacielsku i oznajmił, iżby się niczym nie przejmowała i do domu
wracała, albowiem on już wie, co zrobić i jak temu zaradzić.
Wkrótce odbyła się rozprawa, sąd zawyrokował i uwolnił babę od pasożytniczego współżycia
z wnuczką i jej mężem, pozostawiając jednakże w sercu staruszki niewymowny smutek i głęboki
żal do syna za to, że musiała przeciwko niemu i wnuczkom procesować się w sądzie o swoje.
–––
Niby bajka, a jednak nie bajka
Niestety historia opowiedziana powyżej jest oparta na faktach i jest jedną z wielu setek
i tysięcy tragedii, które rozgrywają się w rodzinnych gniazdach. Z dala od oczu osób trzecich,
niezwiązanych ze sprawą.
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☼ Słowa czynią cuda

Znam tę sprawę, bo znam i babę. Przyszła do mnie jednego razu i choć mnie nie znała,
poprosiła o pomoc. Pomogłem raz, pomogłem i drugi, niedawno pomogłem i trzeci, a przy tej
okazji dowiedziałem się od baby, że to właśnie moje słowa, których dziś już nawet nie pamiętam,
sprawiły, że postanowiła zawalczyć o swoje, postawić się Jagusi, odważnie zbuntować się
Tuptusiowi i co najważniejsze wygrać.
Ileż jest jednak w Polsce spraw przegranych? Ileż starych ludzi zepchniętych do roli mebla lub
posługaczy? Iluż synów i córek dręczy swoich rodzicieli dla domu lub mieszkania, gospodarstwa
lub działki, dla samochodu, emerytury lub renty? Dla bezwartościowych, materialnych śmieci.
Kiedy widzę rodziny pasożytujące na staruszkach, ludzi niemających szacunku dla osób
starszych, to zastanawiam się wtedy, na jakim poziomie duchowym są te istoty ludzkie. Jak
nisko upadły, jak się spodliły, jak zniewolone są materią, jak bardzo szpetne są ich dusze, jakie
mają skamieniałe serca i jak bardzo wyzbyte są dobra, wrażliwości, miłosierdzia czy miłości.
☼ Negatywne zmiany

Przykro jest widzieć negatywne zmiany zachodzące w Polakach. Dawniej lud może i prosty,
ale szczery, pomocny, niezawistny; dziś chciwy, złośliwy i zazdrosny, wilkiem patrzący, cieszący
się nieszczęściem drugich.
Jest nawet taki niepisany obyczaj w Polsce, że jeśli jakiś Polak się wybije z szarego tłumu
zawistnych pobratymców, to zaraz wszyscy się na nie go rzucają z pazurami i kłami. Byle
tylko nie osiągnął sukcesu, byle mu się nie powiodło, byle nie było mu lepiej od reszty.
Taka to przykra polska mentalność, którą przyjęliśmy od obcych nacji, w odległych bardzo
czasach, kiedy Sławiańszczyzna, a co za tym idzie Lechia, zaczęła otwierać granicę dla
obcej kultury i obcego kapitału. Kiedy świat chrześcijański z jednej strony nauczał prostoty
i ubóstwa, a z drugiej hołdował mamonie, kiedy przyjęliśmy uciekających z pogromów Żydów,
odpłacających nam się za dobroć kłamstwem, obłudą i lichwą.
Gdyby Sławianie zostali Sławianami, dziećmi Roka, Najwyższej niecielesnej Istoty, Konstruktora Wszechświatów, gdyby zostali synami i córami Słońca i Matki Ziemi, a nie wcisnęli się
w ciasne, niedopasowane skóry i mentalność obcokrajowców, mielibyśmy dzisiaj silny i zdrowy
naród, potężne państwo o wyjątkowej strukturze i lud o nieprzeciętnej mocy duchowej.
☼ Papierowa ojczyzna

A tymczasem mamy papierowe państwo polskie. Suwerenne bez suwerenności. Podobno nieżydowskie, a jednak dowodzone przez przedstawicieli „narodu wybranego” z Izraela i Ameryki.
Obsługiwane przez miernej jakości służebników o podwójnej moralności, kolaborujących z niepolskimi korporacjami na rzecz obcych mocarstw. Skłócających nas ze sobą, namawiających
do nie naszej wojny.
O bogowie! Co się stało z tym krajem? O bogowie! Co się stało z tym ludem?
Czy patrząc na ojca narodu, na zarząd wybrany w imieniu Polaków, którzy to będąc u sterów
władzy, dorabiają się kosztem polskiego społeczeństwa, którzy sprzedają Polskę na prawo
i lewo, których interesy prywatne biorą górę nad dobrem ogółu, czy może nas dziwić, iż tu
na dole, tu gdzie jesteśmy, w miastach, wsiach, zakładach pracy, w szkolnych klasach czy
w rodzinach panuje moralny rozkład? Że jeden drugiemu skacze do gardła i wydziera pozostałe
ze stołu resztki?
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☼ Duża i mała skala

Musashi Miyamoto, najsłynniejszy szermierz Japonii, niepokonany samuraj i wybitny strateg
wojenny, nauczał, że wszystko można wykazać za pomocą dwóch skali. Małej i dużej.
Posługując się jego rozumowaniem, możemy przedstawić w małej skali przeciętną polską
rodzinę, w której młodsi członkowie wykorzystują do własnych celów starszych, oraz w dużej
skali kraj rządzony przez służebników (nie)polskich żerujących na narodzie polskim.
Również kradzieże i rozboje na dole, wśród pospólstwa prezentowane są w małej skali, podczas
gdy kradzieże i rozboje na górze, na szczycie, u władzy i przez władze, przedstawia się za
pomocą dużej skali.
Różnic w zasadzie żadnych nie ma. Tu złodziej, tam złodziej. Tu szubrawiec, tam szubrawiec,
tu rozbójnik, tam rozbójnik. Tyle że te zjawiska występują w innej skali, na innym poziomie,
przy użyciu innych narzędzi.
Zbrodniarz na dole używa prymitywnej pałki, noża lub pistoletu, zbrodniarz na górze wynajmuje odpowiednie służby, te zaś mając szerokie pole do popisu, kreują tragiczne wypadki,
seryjne samobójstwa; albo wprowadza zaplanowaną zbrodnię za pomocą odpowiedniej ustawy,
np. obowiązku szczepień noworodków; zezwoleń na stosowanie przez przemysł spożywczy
lub rolnictwo substancji chemicznych, szkodliwych dla zdrowia, podstępnie zabijających; nie
dopuszczając do stosowania w medycynie alternatywnych metod leczenia; używając tajnych
broni i tak dalej, i tak dalej.
Jak wobec tego ma się nie zepsuć społeczeństwo polskie, skoro ryba psuje się zawsze od głowy?
I ta głowa tak już śmierdzi, że naród przesiąknięty cuchnącym odorem, pijany od politycznych
afer, skandali i korupcji, sam zaczyna dopuszczać się najcięższych grzechów.
A jednak polityk, rabując, niszcząc lub odbierając innym życie, czuje się bezkarny, w nosie
ma wszelkie przepisy i ustawy, podczas gdy na dole za kradzież przysłowiowego cukierka idzie
się do ciupy na długie, długie lata.
Ot, taka sobie polska sprawiedliwość, takie nierówne prawo dla nierównych ludzi.
☼ Wrogowie normalności

Wróćmy jednak do szacunku dla osób starszych. Skąd się bierze ta wzrastająca niechęć do
ojca, matki, dziadków? Czy tylko pieniądze są temu winne? Jakie są inne powody tego stanu
rzeczy?
Obawiam się, że jest coś dużo gorszego od chciwości. To obojętność i agresja wpajana
Polakom za pośrednictwem mediów, szczególnie telewizji, telewizji polskojęzycznej, niepolskich
nadawców. Wystarczy prześledzić program telewizyjny, żeby przekonać się naocznie, jak wiele
programów służy odmóżdżaniu Polaków, jak wiele stacji prześciga się w coraz to nowszych,
debilnych programach czyniących z ludzi chodzące zombie.
Agresja poprzez kłótnie, rodzinne konflikty, zdrady, zazdrość, złośliwość i zemsty oraz oczywiście zrobotyzowany seks, który obrany z jakichkolwiek uczuć i wartości, wpajany jest młodym
ludziom, przekonując ich, że takie zachowania są naturalne, a przede wszystkim zdrowe dla
ciała i psychiki.
O jakże chciałbym krzyczeć, wyrwać te plugawe języki tym, którzy niszczą ludzkie dusze
i robią z młodzieży polskiej wszeteczników i wiecznych niewolników, ale cóż ja mogę. . .
Małolaty; Ukryta prawda; Dlaczego ja?; Zdrady; Sekrety rodzinny; Królowie kiczu; Magia
nagości; Love Island. Wyspa miłości; Słoiki; Apetyt na miłość; Sąd rodzinny; Gry małżeńskie;
Wkręceni w randkę i wiele, wiele innych.
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To tylko fragmencik tytułów tego typu programów, których jest całe zatrzęsienie w telewizji
i których wciąż i wciąż przybywa, niszcząc w ludziach normalność, zaszczepiając wspomnianą
wyżej agresję, nerwową nadpobudliwość, zazdrość czy złośliwość, uzależniając od seksu. . .
☼ Nienormalne zachowania

Mieliśmy okazję obserwować ludzi krzyczących do ekranu telewizora, wyzywających występujących tam aktorów, unoszących się gniewem lub zrozpaczonych i załamanych.
Czy takie zachowania mogą być zdrowe dla ludzi? Czy tego typu emocje, wywoływane za
pomocą, powtórzymy to raz jeszcze, debilnych programów, mogą stworzyć zdrowe, nieskażone
i nieupośledzone społeczeństwo?
Jeśli uważacie, że te programy nikomu nie szkodzą, to skąd ten nagły wysyp poradni psychologicznych dla dzieci i młodzieży, skąd tyle obojętności wśród ludzi, skąd rosnący kretynizm
wśród uczniów, nagły spadek inteligencji, bezmyślność, wzajemna wrogość i seksizm wśród
najmłodszych?
Czyżby wyniosły te marności z rodzinnych domów? Od rodziców, dziadków, najbliższych?
Chyba nie nauczyła ich tego szkoła, nie wpoili nauczyciele?
☼ Dziecko kontra dorosły

Tyle się mówi w mediach o ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie, wypaczając termin
przemocy, rozciągając ją na jakąkolwiek czynność związaną z karą fizyczną.
Na przykład klaps stał się przestępstwem, podczas gdy kiedyś zasłużony, powtarzam zasłużony,
nie taki, w którym matka pierze dziecko na ulicy, tylko za to, że marudzi i prosi o zabawkę,
co miałem okazję zaobserwować, był formą dyscyplinowania dzieci i nastolatków.
Nie wspominając już o nauczycielach „uczących” linijkami posłuszeństwa rozwydrzone dzieciaki. . .
Absolutnie nie namawiam do fizycznego karania dzieci, albowiem uważam, że dzieci trzeba
przede wszystkim dobrze wychowywać, rozmawiać z nimi, tłumaczyć, dawać dobry przykład,
być dla nich więcej przyjacielem niż rodzicem.
Z drugiej jednak strony, kiedy patrzę na obecną sytuację i przyglądam się zachowaniu dzieci,
a szczególnie młodzieży, która mając za sobą prawo nietykalności cielesnej, wykorzystuje
ten przywilej, doprowadzając do patologicznych wręcz sytuacji, gdzie dorosły staje się ofiarą
a młody człowiek agresorem, opadają mi ręce i czuję bezsens całej tej ideologi, skonstruowanej
li tylko po to, żeby zezwolić młodym ludziom, robić co im się żywnie podoba, zepchnąć rodzica
wyłącznie do roli żywiciela, nauczyciela do roli biernego wykładowcy, dorosłemu odebrać broń
do walki z młodzieżową agresją, a psychologom i psychiatrom wypełnić mamoną kieszenie.
*
Pewna staruszka widziała kiedyś włamujących się do samochodu nieletnich. Zwróciła im
uwagę, czego odpowiedzią było: „Tylko powiedz coś k. . . wo policji, a zajebiemy cię”. Kiedy
w jej obronie stanął słyszący to mężczyzna, reakcja młodzieńca była natychmiastowa: „tknij
mnie tylko, a powiemy, że jesteś pedofilem i że. . . ”, reszta słów nie nadaje się do publikacji.
*
Jeden mężczyzna wyszedł wieczorem na spacer. Po przechadzce usiadł na ławce, zamknął oczy
i wsłuchał się w odgłosy nocy. Po chwili podeszła do niego podpita trzynastolatka i zapytała:
— Dlaczego mi się przyglądasz?
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— A skąd wiesz, że ci się przyglądam — odpowiedział, zdumiony jej zachowaniem.
— Przecież, ku. . . wa, widzę, że cały czas się na nas gapisz!
Wskazała swoje nieletnie towarzyszki, siedzące na odległej ławce. Odległość pomiędzy ławkami
wynosiła około dwustu kroków. Tyle że było ciemno. Mężczyzna, nawet gdyby bardzo chciał
im się przyjrzeć, poza czarnymi konturami, niewiele by zobaczył.
— A skąd wiesz, że na ciebie patrzę? — zapytał.
— Przecież masz skierowaną głowę w tamtą stronę.
— To nie znaczy, że ci się przyglądam. Może mam zamknięte oczy, a może patrzę na lewo.
A może na prawo, a może spoglądam w niebo. . .
— Nie ściemniaj, stary. Dawaj na wino, bo jak nie to pójdę na policję i powiem, że mnie
upiłeś i chciałeś zgwałcić.
— Doskonały pomysł — odrzekł mężczyzna, schwycił ją za rękę i pociągnął w stronę
posterunku policji, ale ta się wyszarpnęła.
Po chwili zjawiły się nieletnie towarzyszki, otaczając mężczyznę i wypytując, co się dzieje.
— Wasza kumpela ma ochotę porozmawiać z policją. Chcę jej to ułatwić i zaprowadzić.
A może wolałabyś rozmowę z rodzicami, co? Mnie wszystko jedno. To jak?
Dziewczyny odciągnęły trzynastolatkę od mężczyzny i poprowadziły do ławki. Pozostała tylko
jedna.
— Przepraszam za koleżankę. Za dużo wypiła — powiedziała i zniknęła w ciemności.
*
Trzynastolatka, która za dużo wypiła? Dobre sobie. Nie przypominam sobie takich zdarzeń
z czasów mojej młodości. Nie pamiętam włóczących się po mieście upojonych alkoholem
nastolatek.
Mógłbym tak opowiadać i opowiadać, bo podobnych historyjek jest cała masa. Na przykład o dzieciakach próbujących wyłudzić szantażem pieniądze. O nieletnich dziewczętach
szukających sponsorów wśród dojrzałych mężczyzn. O zachowującej się agresywnie młodzieży,
specjalnie nadstawiającej policzek do bicia, żeby mieć powód do zaskarżenia dorosłego, matki,
ojca, dziadków lub obcego.
— No, uderz! Uderz! — Ileż razy padają w Polsce te słowa.
Sam byłem świadkiem takiej sceny, gdzie nieletni, zwyrodniały synalek pił wódkę z koleżkami
na blokowym korytarzu, a kiedy matka zwróciła mu uwagę i chciała zabrać do domu młodego
alkoholika, rzucił się na nią z pięściami, bo. . .
Bo mu wolno. . . Matka zaś nie może ruszyć syna, gdyż zaraz odbiorą jej dziecko.
Przerażająca jest niemoc dorosłych w stosunku do dzieci, którzy dawniej złoiliby skórę
smarkaczowi i mieli spokój do końca życia, a smarkacz nauczkę na przyszłość, ale nie. . .
Dziś dziecko ma specjalne prawa. I bardzo dobrze, że je ma, ale pomiędzy przemocą w rodzinie
a karą fizyczną, cielesną w postaci np. klapsa, jest olbrzymia, mega olbrzymia różnica i należy
rozróżnić tę kwestię, skoro jak się okazuje, System nie tylko nie umie sobie poradzić z tymi
patologiami, to jeszcze poprzez debilne programy namawia dzieci i młodzież do nienormalnych,
agresywnych, zwierzęcych zachowań.
Innymi słowy, obecny System jest zupełnie nieporadny w wychowywaniu dzieci i zamiast
dawać przykład i kształcić prawych obywateli, tworzy karykaturę społeczeństwa. Społeczeństwa
moralnie zepsutego, upadłego duchowo, zniewolonego materialnymi błyskotkami.
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☼ Programowanie poprzez filmy

Kolejnym czynnikiem zobojętniającym młodych ludzi do starców są filmy fabularne i dokumentalne, które zostały tak wyreżyserowane, aby osłabić więź pomiędzy pokoleniami, żeby
ukazać starość jako zjawisko niekorzystne, nieproduktywne, zbędne społeczeństwu.
Mieliśmy okazję obejrzeć kilka takich filmów. W jednym z nich poruszany był problem eutanazji.
Widz, oglądając ujęte tam obrazy, od razu odnosi wrażenie, że człowiek przykuty do łóżka
jest obciążeniem dla całej rodziny, dla personelu medycznego, dla społeczeństwa. Sceny są
nużące, specjalnie spowalniające fabułę, takie, w której chciałoby się brutalnie wykrzyczeć:
„Wyłączcie prąd! Po co utrzymujecie przy życiu tego dziada!”.
Tymczasem jest to włamywanie się do ludzkiego umysłu, działanie na podświadomość, przeprogramowanie wartości moralnych i etycznych. Nauka obojętności, niszczenia w człowieku
wrażliwości i empatii.
☼ Marny koniec

Dopóki telewizja będzie nadawała tego typu filmy i programy, i podsycała w ludziach skrajne
emocje, od agresji poprzez seks, a skończywszy na obojętności, oraz zmieniała naturalne,
zdrowe zachowania, wpływając tym samym w negatywny sposób na właściwy sposób bycia,
niszcząc ludzką wrażliwość, pogrążając społeczeństwo w duchowym ubóstwie, człowiek przegra
w konfrontacji z Rzeczywistością i stanie się jej ofiarą.
Zniszczy sam siebie z głupoty, pogrąży się w metafizycznym ubóstwie, przedzierzgnie się
w niewolnika Systemu, który będzie za niego myślał i decydował, rozkazywał i wymagał
posłuszeństwa.
☼ Baba i dziad

Żyła sobie jedna baba. . . Ale tą babą może być Wasza matka, babka, a później Wy sami.
Czy chcielibyście, żeby Wasze dzieci zredukowały was do roli „mebla pokojowego”? Czy
chcielibyście, żeby ssały z Was żywotne soki i wydzierały z Waszych rąk ciężko zapracowane
dobra? Dlaczego tak mało osób potrafi postawić się w obcym położeniu? Dlaczego tylko
nieliczni umieją wejść w czyjąś skórę i wyobrazić sobie, jak to jest, kiedy jest się już starym,
niepotrzebnym i, samotnym. . .
Wpis ten dedykuję walecznej, lechickiej babie, która miała odwagę zbuntować się przeciwko tyranii, i pomimo choroby oraz podeszłego wieku zawalczyć o swoje.
☼ Szczujnia polska

Przypominam, iż w Polsce (również na świecie) trwa rozbijanie narodu polskiego, podsycanie
w Polakach nienawiści do sąsiadów ze wschodu, i podburzanie społeczności światowej przeciwko
narodowi polskiemu. Że wykorzystuje się historię do wywołania konfliktu, do wojny, do
zniszczenia Polski.
Dlatego miejcie się na baczności i nie dajcie się sprowokować. Są ważniejsze sprawy dla kraju
niż prawda historyczna, którą zamydla się nam oczy, którą wykorzystuje się do podgrzania
atmosfery wśród Polaków. Prawdę głosi się słowem, a nie mieczem. Nie żyjemy w średniowieczu.
Nie po to dano nam mózgi, żeby przekonywać kogokolwiek o czymkolwiek za pomocą pięści.
Nienawiść rodzi nienawiść i przynosi cierpienie. Człowiek ma język, żeby móc mówić, a nie
chłostać niczym batem. Wobec tego ile jest wart polityk jednego kraju, który pluje i warczy
na polityka z drugiego kraju?
Toż i psy potrafią to samo! Dlaczego mielibyśmy słuchać psiego ujadania?
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Jeśli dziś będziecie usuwać pomniki, jutro usuwać będziecie groby poległych, walczących za ten
kraj zwyczajnych ludzi, którzy umierali za swoich, za Twoich, za naszych wspólnych przodków
i po to, żebyśmy mogli żyć dzisiaj w pokoju.
Nie mylcie poległych, zwykłych żołnierzy, z politykami i brudną polityką rządzących, gdyż
niewiele mają ze sobą wspólnego. Pierwsi walczyli z miłości do ojczyzny i dla wolności, drudzy
sterowali pierwszymi dla własnych korzyści.
Ot, i cała prawda historyczna. . . Nie pozwólmy, żeby się to kiedykolwiek powtórzyło. Nie
słuchajmy podszeptów „pomiotu szatana”, nie róbmy z siebie prymitywów i troglodytów,
albowiem nam, szczególnie nam Polakom, którzy tyleśmy wycierpieli za czasów II wojny
światowej i rozbiorów, powinno najbardziej zależeć na pokoju na świecie i jak najlepszych
stosunkach międzynarodowych.
A tymczasem (nie)polscy politycy i szkodniki polskie. . . Eh. . .

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 79/2020

Show Biznes – trzeci syn Diabła
Czwartek, 20 lutego 2020 | Radomir Gelhor

Gdybym był Diabłem, przywódcą diabłów, wiecie, tym złym, Upadłym Aniołem, który
zbuntował się bogom, piszę bogom, a nie Bogu, gdyż każda religia i sekta ma swojego boga
i diabła, czyli wychodzi na to, że jest wielu bogów, a jeszcze więcej bóstw, to spłodziłbym co
najmniej trzech synów i jedną córkę, objawiłbym się prymitywnemu, łatwowiernemu ludowi,
powiedzmy pasterzom kóz, i uczyniłbym z niego naród wybrany, nadając mu pierwszeństwo
wśród narodów świata, obiecując mu za wierność szczerozłote góry i wieczny raj na Ziemi.
A dlaczegóż by nie? W końcu byłbym Diabłem, Lucyferem, tym, który niesie światło. . . No,
z tym światłem to może odrobinkę przesadziłem, poniosła mnie moja lechicka fantazja, ale
przecież nie mogę się przyznać, że niosę ciemność, bo kto chciałby służyć Ciemności, Kłamstwu
i Zepsuciu?
☼ Synowie Diabła

Pierwszego syna nazwałbym „Pragnieniem”. Drugiego „Złotym Cielcem”. Trzeciego zaś
„Show Biznesem”. Pomiędzy „Złotego Cielca” a „Show Biznes” usadowiłbym na tronie moją
jedyną córę i ulubienicę – „Politykę”, albowiem to dzięki jej przebiegłości i destrukcyjnym
skłonnościom miałbym pełną władzę nad wszelkim ludem na Ziemi.
„Pragnienie” rozsiałby ziarno pożądania wśród ludzi, „Złoty Cielec” zmamiłby bogactwem
zasiane przez „Pragnienie” ziarna, i z tego najbardziej zepsutego, zgniłego i chytrego stworzyłby
korporacje. Te przymilając się za pomocą pieniędzy „Polityce”, zniewoliłyby mieszkańców
Ziemi i doprowadziły do upadku człowieczeństwa, a co za tym idzie, przyniosłyby mi zwycięstwo
nad największym moim wrogiem, to jest Bogiem.
— Ale, gdzie jest w tym wszystkim „Show Biznes”? — zapyta ktoś uważny.
Ten miałby specjalne zadanie. Zadanie wyjątkowe, bo wielowątkowe. Mając na usługach
korporacje i mój lud wybrany, którego zresztą przedstawiciele należeliby do najwyższych
elit, czyli Kapłanów „Złotego Cielca”: finansiści, bankierzy, lichwiarze, plutokraci i tak
dalej, otóż, mając w swoich rękach pełną władzę nad mediami, obrazem, dźwiękiem i tekstem,
dokarmiałby ludzkość iluzją szczęścia, podsycał nieposkromione pragnienia, podniecał zazdrość
i chciwość, podjudzał do nienawiści i agresji, produkował niewolników przyjemności i nauczał
prymitywnych, zwierzęcych odruchów – czyli tzw. seksu.
Oho! Już widzę, jak się zapalają niektórym czytelnikom złe ogniki w oczach. Bom porównał seks
do zwierzęcych odruchów, a przecież niewolnik, choćby najinteligentniejszy, choćby najbardziej
świadomy, nie przyzna się nigdy przed sobą, że seks jest przyziemną, nieduchową, ograniczającą
rozwój wewnętrzny, sprowadzającą na niższe, zwierzęce poziomy, formą zniewolenia i bastionem
prymitywnych pozostałości po naszych dzikich przodkach.
Ale nie o seksie dzisiaj będzie. Ten mega obszerny temat pozostawię sobie na przyszłość, kiedy
poczuję się na siłach i będę miał chęć podzielić się swoim punktem widzenia z czytelnikami.
Wyjaśnię tylko w jednym zdaniu, że sprawa jest bardzo złożona i wymaga drobiazgowego
wyjaśnienia. Pozostaje jeszcze kwestia mojej delikatności w stosunku do czytelników, a której
niestety mi brakuje, i którą niezwykle trudno mi utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie,
kiedy idzie o Prawdę.
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☼ Prawda a prawo

Bo jeśli chodzi o prawdę, to jak część z Was pewnie już zauważyła, potrafię być szczery do bólu.
Dlatego zabijanie nienarodzonych dzieci nie nazywam aborcją, tylko mordem, okaleczanie zaś
dzieci i wysyłanie ich do nieba za pomocą toksycznych szczepionek – zbrodnią na ludzkości.
Ale sami powiedźcie jak nazwać osobnika, który zabija inną istotę? Nieistotne czy swoimi,
czy cudzymi rękoma? Jeśli pozbawia jednostkę życia to zgodnie z definicją słownikową, jest
mordercą, i prawo to jasno interpretuje. Jeśli pozbawia większą grupę ludzi, to znów jest
zbrodniarzem. Tutaj też prawo nie ma wątpliwości.
Dlaczego więc to samo prawo inaczej traktuje ludzi wstrzykujących toksyczne związki do organizmów dopiero co narodzonych dzieci? Dlaczego to samo Prawo nie nazywa zbrodniarzami tych, którzy wyskrobują lub wyrywają za pomocą
specjalistycznych kleszczy z łona matek żyjące istoty. Czym
się różni kilkucentymetrowy człowiek od osobnika dorosłego?
Dlaczego tego pierwszego traktuje się jak kawałek mięsa,
wrzód czy nowotwór, który można wyciąć?
Bez komentarza

Wobec tego, jak jest z tym prawem? Czy prawo, które z jednej
strony chroni społeczeństwo przed mordercami i zbrodniarzami, a z drugiej robi wyjątki
i pozwala mordować, jest prawem sprawiedliwym?
Według mnie nie jest, albowiem życie jest największą wartością daną każdej istocie na Ziemi,
i każda z tych istot ma prawo do życia, bez względu na to, czy się nam to podoba, czy też
jesteśmy temu przeciwni. Człowiek natomiast jako istota najwyżej stojąca w hierarchii tychże
istot, powinna stać na straży tego życia.
Ale jak człowiek ma uszanować życie nienarodzonych czy mordowanych dzieci, skoro sam nie
ma szacunku do samego siebie? Skoro nikt nie nauczył go wrażliwości, miłosierdzia i miłości?
Skoro pochłania go pogoń za pieniądzem i dla tego pieniądza, dla tego kawałka papierowego
śmiecia gotów jest mordować miliony istnień ludzkich.
Ale to tak na marginesie i w ramach przypomnienia o tym, że są w życiu dużo większe wartości
od wartości martwej materii.
☼ Temat na dzisiaj

Dziś będzie o trzecim synu Diabła – „Show Biznesie” i, jego jednej z wielu milionów ofiar –
Izie.
Dla dobra Izy i całej tej sprawy, dla zdarzenia, które wyjątkowo mnie poruszyło, zmieniłem
wiele szczegółów tej historii, między innymi imię głównej bohaterki. Nie lubię bowiem plotek,
nienawidzę grzebać w czyimś życiu, a już na pewno nie zamierzam tworzyć kolejnej teorii
i robić z tego sensację. Zresztą być może nie chodzi o prawdziwość tej historii, lecz o zwrócenie
uwagi na problem mający miejsce w show-biznesie, w systemie, który najpierw mami sławą
młodych ludzi, a kiedy złapie „ jelenia”, bezlitośnie czerpie z niego korzyści materialne.
Znamy wiele takich przypadków z mediów. Niejednokrotnie słyszymy o niespodziewanych
samobójstwach celebrytek i celebrytów; o tragicznych, niewyjaśnionych wypadkach; o problemach z narkotykami, z alkoholem, z prawem; czytamy o skandalach i rodzinnych tragediach;
o awanturach z wytwórniami i wydawcami; o załamaniach psychicznych gwiazd i gwiazdeczek. . .
Wiele osób niestety nie dostrzega w tym ciemnej strony show-biznesu. Nie zdaje sobie sprawy
lub nie chce wiedzieć o tym, iż sprawcą całego zamieszania są korporacje, a raczej mafie,
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które przedzierzgnęły się w przedsiębiorstwa, w wielkie firmy, ponieważ tylko w ten sposób
mogą działać na rynku legalnie, a przy tym nie rzucać się w oczy społeczeństwu. W wielu
przypadkach nie dowiadujemy się, co było motywem tego, czy owego skandalu, z powodu
zmowy milczenia. Korporacje milczą, artyści również muszą to robić, bo tak mają w umowie,
czasem są przekupywani lub mamieni nowymi kontraktami, innym zaś razem zastraszani.
A zatem dzisiaj będzie o Izie, celebrytce, idolce milionów ludzi z całego świata, wznoszącej się
gwieździe, zakochanej w śpiewie, w tańcu, marzącej o aktorstwie, a która nagle zniknęła ze
sceny, i to bez jednego słowa.
☼ Wprowadzenie do świata rozrywki

Jak małe mamy pojęcie o show-biznesie, jak mało wiemy o mafijnych (korporacyjnych)
układach i powiązaniach ze światem polityki czy też światkiem przestępczym, mogliby nas
uświadomić najwięksi celebryci, obracający się w zamkniętym szczelnie środowisku, gdzie ręka
rękę myje, gdzie toleruje się różne patologie, w którym niepodzielnie rządzi pieniądz, gdzie
narkotyki, alkohol, seks są czymś tak naturalnym, jak picie kawy, mycie zębów czy sikanie po
przebudzeniu.
Niewiele jednak można się dowiedzieć na ten temat z oficjalnych źródeł. Sami artyści milczą
i jest to oczywiste. Boją się o własne życie, o zdrowie, o spokój swojej rodziny, o to, że mogą
nagle spaść z piedestału i wszystko stracić, toteż nie mając wyboru, zamykają się w sobie.
Nierzadko postępują wbrew własnej woli, wbrew sumieniu, stając się tym, kim nie chcą,
ale też niejednokrotnie prowadzą walkę z korporacjami, próbują się buntować i, najczęściej
przegrywają.
Trzeba mieć świadomość, że dopóki artysta jest człowiekiem wolnym, niezależnym, może
sam kreować swój wizerunek, robić wszystko po swojemu, pracować bez stresu i ponaglania,
tworzyć lub nie tworzyć, dawać koncerty, wywiady lub po prostu siedzieć w domu. Ale trzeba
też powiedzieć sobie szczerze, że niewielu niezależnych artystów potrafi się samodzielnie wybić.
Zupełnie inaczej jest, kiedy jest się własnością korporacji, gdy za artystę decydują ludzie od
marketingu, księgowi, menadżerowie, prezesi, udziałowcy, właściciele i tak dalej.
Wtedy wizerunek artystyczny staje się w mniejszym lub w większym stopniu fałszywy, często
niezgodny z naturą, z osobowością danego artysty, z jego przekonaniami, dążeniami czy
planami. Innymi słowy, wizerunek artysty jest wymysłem korporacji i produktem na sprzedaż.
Artysta, mając niewiele do powiedzenia w kwestiach swojej kariery, zostaje skazany niejako
z własnej, nieprzymuszonej woli do brnięcia coraz głębiej i głębiej, a wraz z pojawiającą się
szansą odniesienia sukcesu lub wspięcia się na szczyt artystycznej drabiny, nie ma wystarczająco
siły, a może raczej nie ma powodów, aby w tym momencie przerywać dobrą, jak mu się wydaje,
passę.
Oślepiony przyszłością, zmamiony większymi dochodami, ogłupiony dzięki sławie, podpisuje
kontrakt za kontraktem, oddaje się w ręce mafii, nie przeczuwając, że jego życie, choć może
i bogate we wrażenia, przynoszące mu znaczne pieniądze, dające mu dzięki bogactwu namiastkę
wolności, robi z niego zakładnika, a może i skazanego na wieczność więźnia.
Jednego z wielu trybików i milionów niewolników pracujących dla przemysłu rozrywkowego.
Nie zapominajmy, że bycie artystą: muzykiem, piosenkarzem, aktorem filmowym, to nie tylko
tworzenie w zaciszu domowym, nieustanne próby zespołu, wiele godzin w studiu, dłużące trasy
koncertowe czy paromiesięczna praca przy nagrywaniu filmu, ale także spotkania z fanami,
imprezy reklamujące nowy produkt (płyta, film, książka), uroczystości z takiej czy z innej
okazji, wywiady z dziennikarzami, występy w telewizji, programy w radiach, sesje zdjęciowe
dla magazynów i na bilbordy.
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Im większa gwiazda, im więcej korporacja zainwestowała pieniędzy, tym więcej będzie chciała
na tym zarobić, dlatego zmusi artystę do zwiększonego wysiłku, do jeszcze większego zaangażowania się w realizowany projekt, nie licząc się z jego zdaniem, zdrowiem fizycznym lub
zmęczeniem psychicznym.
Tylko największe sławy mają ten komfort, że mogą sobie nieco pomarudzić. Im też korporacje
dają najwięcej swobody, choć nie jest to regułą. Znane są przypadki, w których nawet
największym gwiazdom korporacje popsuły krew i doprowadziły do białej gorączki. Czasem
kończy się to w sądzie, czasem są to niewielkie spięcia i zgrzyty, a czasem pieniądze uspokajają
obie strony konfliktu i dochodzi do porozumienia z mniejszą lub z większą korzyścią dla
artysty.
Są jednak ciemniejsze strony show-biznesu niż tylko wykorzystywanie artystów. To handel
narkotykami, kobietami, propagowanie i rozpowszechnianie pornografii, pedofilii, satanizmu.
Wielu znanych aktorów czy muzyków, piosenkarzy, ludzi ze świata rozrywki wmieszana była,
jest lub będzie w przeróżne skandale i, najczęściej uchodzi im to płazem.
Jest to wina również ogłupiałego społeczeństwa, który gwałt celebryty na nieletniej inaczej
interpretuje od gwałtu nieznanego światu mężczyzny. Pierwszemu wolno gwałcić, bo przecież
artyści są stanem uprzywilejowanym, znani są ze swej kontrowersyjności, drugiemu zaś nie
przysługują takie prawa, bo niby z jakiej racji? Kim jest ten obcy facet gwałcący dziecko,
w porównaniu ze światową gwiazdą hard rocka lub z kinowym bożyszczem i amantem filmowym,
żeby domagał się równouprawnienia?
A poza tym nie stać go na prawników, sędziów i ławę przysięgłych. A więc ma to, na co sobie
zasłużył!
☼ Izabela Misiak

Zapoznawszy się w znikomym ułamku ze środowiskiem artystów: muzyków, piosenkarzy,
aktorów możemy przystąpić do przedstawienia Izabeli Misiak.
Jak wiele dziewcząt, Iza od dzieciństwa pragnęła zostać gwiazdą. Interesowała się muzyką,
śpiewała, grała na gitarze, odgrywała główne role w szkolnym teatrze, zadziwiała swoim głosem
nauczycieli od muzyki, a prowadzących kółko teatralne talentem aktorskim. Jednym słowem
bogowie obdarzyli ją talentem i nieprzeciętną urodą, miłą aparycją, spokojnym charakterem
i poczuciem humoru.
Była więc beztroską, wesołą nastolatką, której nie dało się nie zauważyć, która w oczach
korporacyjnych mędrców, mistrzów kalkulatora i arkuszy kalkulacyjnych szybko zyskała
uznanie i stała się obiektem pożądania. Pożądania oczywiście finansowego.
Przystąpiono do starania się o dziewczynę, do rozmów z rodzicami, uzgadnianiem warunków,
do negocjacji finansowych, organizowaniem Izie nowego życia, które miało być usłane różami,
przybrane glorią chwały i trwać do końca świata.
Dziewczyna była wniebowzięta, jej pragnienie zaczęło się spełniać. Wystąpiła próbnie w kilku
zespołach, zatańczyła na paru koncertach, dano jej zaśpiewać solo i, jak się okazało, przykuła
swoją osobą uwagę publiczności.
Widownia po prostu ją pokochała od pierwszego wejrzenia.
Postanowiono zatem stworzyć nowy zespół, którego jedną z członkiń miała zostać Iza, nie
pełniąc jednak najważniejszej roli. Rolę bowiem liderki dano innej utalentowanej dziewczynie,
co z jednej strony zasmuciło młodą gwiazdę, z drugiej dawało jej sposobność zdobyć doświadczenie na scenie. Przyzwyczaić się do występów na żywo, obyć z publicznością, znaleźć sobie
fanów, zawisnąć na plakatach, na bilbordach, stać się osobą sławną i rozpoznawalną.
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Wkrótce jej życie zupełnie się odmieniło. Codzienne treningi śpiewu, tańca, gry na gitarze,
keyboardzie i flecie, a do tego nauka w szkole tak ją pochłaniała, tak wypełniała każdą chwilę,
że nie starczało jej na nic więcej czasu.
A jednak nie żałowała niczego, albowiem debiutancka płyta, premierowy występ, pierwsza
trasa zespołu okazały się sukcesem. Posypały się pochwalne recenzje krytyków, publiczność
pozytywnie rozpisywała się w internecie, chwaliła zespół, tworzyła lokalne fankluby, pojawili
się pierwsi sympatycy zespołu i Izy. Rozpoczęły się wywiady w telewizji, w radiu, czasopisma
muzyczne i młodzieżowe śledziły z uwagą każdy krok zespołu, informacje przekazywano
sobie lotem błyskawicy po całym świecie, zaczynała się tworzyć nowa, światowa społeczność
miłośników Dark Wood, bo tak nazywa się grupa [nazwa zespołu zmyślona].
Dark Wood składał się z ośmiu dziewcząt, z czego jedna, liderka śpiewała, cztery grały na
instrumentach, trzy zaś śpiewały w chórkach i tańczyły. W tej ostatniej grupie była Iza.
Była to najbardziej obciążona grupa dziewcząt. Muzyka była szybka, rytmiczna, dziewczyny
musiały się uwijać, choreografia była skomplikowana i dynamiczna, obciążała mocno nogi,
kręgosłup, ręce, nie dawała wiele czasu na złapanie oddechu, a przecież musiały jeszcze od
czasu do czasu akompaniować głosem liderce.
Pomimo początkowych trudności, ciężkiej pracy na treningach, nauki w szkole i wyczerpujących
koncertów, włożony wysiłek przynosił pożądany efekt. Iza stała się tak charakterystycznym
członkiem zespołu, tak sobie zjednywała widownię, że gotów jestem wysnuć twierdzenie, że
część fanów przychodziła tylko dla niej. Żeby zobaczyć ją na żywo, zrobić jej zdjęcie, nagrać
filmik, posłuchać jak śpiewa, nacieszyć oczy jej widokiem.
I jestem pewien, że nikt wonczas nie przypuszczał, że za kilka lat ulubienica tłumów, nagle
nie przyjedzie na koncert, nie zatańczy i nie zaśpiewa, nie nagra nowej płyty, i jakby tego
było mało, nie pożegna się z fanami i nie wyjaśni im dlaczego postanowiła odejść z coraz
popularniejszego zespołu.
Tymczasem świat stał otworem. Wyjazdy i koncerty, nowe płyty, wywiady, coraz większa
rozpoznawalność i, zwiększające się zmęczenie z powodu niekończących się tras, napiętego
grafiku, przymusowych spotkań z dziennikarzami, oficjalnych rozmów z ludźmi powiązanych
z show-biznesem, ogólnego chaosu wywołanego medialnym zgiełkiem i natręctwem wścibskich
paparazzi. . .
Och, jakże ona musiała być zmęczona. Widać to wyraźnie na kilku filmach. Co sobie myślała,
patrząc na coraz to nowsze twarze, obce, wścibskie, ciekawskie, zadające mrowie pytań? Co
wówczas czuła? Dlaczego uśmiech na jej twarzy zaczął przypominać uśmiech lalki? Aktorską
pozę?
Minął rok, drugi, trzeci, przeszło jeszcze kilka lat i o to Dark Wood wydaje nowy album
zatytułowany „Sekret mnicha”, pojawia się na koncertach, przyjeżdżają ludzie z całego świata
i pytają: „Gdzie jest Iza?”, albowiem nie widać jej na scenie. Nie ma jej wśród grających
dziewcząt, nie śpiewa w chórkach, nie tańczy, nie jest również liderką. . .
„Gdzie jest Iza?” — pytają fani, szukają jakiejś informacji, są zawiedzeni, rozpacz przejawia
się w tekstach; korporacja milczy.
W końcu pojawia się oficjalna informacja. Również Iza wydaje oświadczenie, iż stan zdrowia
nie pozwala jej tymczasowo występować. Obiecuje, że gdy poczuje się lepiej, powróci, lecz. . .
mimo upływającego czasu nie powraca.
Szerzą się plotki, fani obwiniają korporację, podejrzewają, że musiało wydarzyć się coś
strasznego. Uważają, że to milczenie jest nienormalne.
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Co się stało Izie? Czy ktoś ją zaatakował? Czy miała jakiś wypadek? A może jak głosi plotka
zaszła w ciąże z menadżerem zespołu lub jakąś ważniejszą osobistością i postanowiono to
zataić. Co ukrywa firma? O czym nie chce mówić zarząd?
Ludzie zaczynają węszyć, prowadzą prywatne śledztwa, tymczasem ślad się szybko urywa. Iza
znika z dnia na dzień nie wiadomo gdzie i na jak długo. Jak się okazuje, odchodzi ze szkoły,
nie powraca do firmy, wyprowadza się z miasta, w którym mieszkała od urodzenia. Nikt nie
jest w stanie jej zlokalizować.
— Czyżby zmieniła nazwisko? Przeniosła się do innego kraju? — zadają sobie pytania
wielbiciele Izy.
Pozostają jednak dowody w postaci filmów wideo, zdjęć i ustnych przekazów uczestników
koncertów. I oto wychodzi na jaw, że w ciągu kilku lat kariery scenicznej, Iza ulega „drobnym”
wypadkom podczas koncertów. Jeden z nich jest na tyle poważny, że kończy się dla niej
pobytem w szpitalu.
Uraz prawdopodobnie jest znaczny, gdyż widać na jednym z teledysków, że Iza ogranicza
mocno swoje ruchy; jest mniej sprężysta, mniej gibka, ostrożniejsza. Jakby się bała, że może
przeciążyć kręgosłup lub stara się panować nad równowagą. Może to tylko ból głowy? Może
zawroty? A może najzwyklejsze osłabienie związane z przemęczeniem organizmu?
Co się stało Izie? Dlaczego korporacja, widząc, że jest w kiepskim stanie, pozwoliła jej na
dalsze występy, jednocześnie zwiększając ilość koncertów, sprawiając, że dziewczyna jest tak
wymęczona, że niemalże usypia przed kamerą. Udowadniają to dwa filmy.
Jak można było dopuścić do tej sytuacji? Kto jest odpowiedzialny za niszczenie zdrowia
i narażanie życia młodej artystki?
Oczywiście opieramy się tylko na domysłach, popartych obserwacjami. Jeśli sama Iza nie zdradzi, co się stało, nigdy się tego nie dowiemy, chyba że nagle umrze albo zginie w nieszczęśliwym
wypadku, i kogoś z branży rozrywkowej ruszy sumienie.
Ale Iza nam tego nie powie, ponieważ obowiązuje ją klauzula poufności. Nie wiadomo również,
czy firma nie wypłaciła potajemnie Izie i jej rodzicom jakiegoś odszkodowania. Nie zdziwiłbym
się, gdyby do czasu rozwiązania tego problemu (w to lub wewte) objęto Izę specjalną ochroną,
nadzorem, wywieziono z kraju i strzeżono tajemnicy. Dla korporacji, obracającej milionami,
a może miliardami dolarów koszty usunięcia dziewczyny z życia publicznego, nieujawniania
prawdy są nieduże, a kłopot wielki, bo gdyby się wydało na przykład, to oczywiście tylko
teoria, że zignorowano jej stan zdrowia, że na czas nie wycofano jej z zespołu, że dla zysku,
dla pieniędzy, zmuszano ją do występów, to byłaby taka afera, że obawiam się, iż nie obyłoby
się bez procesów w tej sprawie.
Inną kwestią, jaką poruszają internauci to atmosfera panująca w firmie i w zespole. Czy Iza
czuła się tam dobrze, czy doceniano ją finansowo, czy nie wykorzystywano jej w jaki bądź
sposób? Nie jest tajemnicą, że w show-biznesie artyści, szczególnie młode dziewczęta, często są
napastowane, zmuszane do stosunków płciowych, że jeśli nie ulegną, nie poddadzą się inicjacji,
„przyjęcia” do grupy, to nie przedłużą im kontraktu, nie dadzą lepszej roli i tak dalej.
Niektórzy piszą o załamaniu psychicznym po wypadkach na koncertach.
Trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę plany Izy na przyszłość, czyli karierę solową. Jeśli
jej marzeniem było występować jako solistka i korporacja nie miała nic przeciwko temu, to
pracowałaby teraz nad nową płytą. Poza tym nie milczałaby, nie ukrywałaby się przed światem,
udzielałaby się na portalach społecznościowych, przygotowywała siebie i fanów do występów.
Jest jeszcze jedna sprawa, która mi nagle przyszła do głowy. To również tylko teoria, którą
należałoby najpierw prześwietlić, ale jest dość prawdopodobna. Zakładając oczywiście, że
problemem Izy jest faktycznie choroba, a nie. . . [tutaj jestem zmuszony zastosować autocenzurę]
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Tym domyślnym winowajcą jest szczepionka, którą z dużym prawdopodobieństwem zaaplikowano jej przed wyjazdem na koncert do jednego z krajów (taki wymóg). Całkiem możliwe, że
dostała serię toksycznych szczepionek (kilka w jednym). To tłumaczyłoby nagłe osłabnięcia
na scenie, późniejsze wypadki i w następstwie problemy zdrowotne.
Historia to udowadnia. Podobny los spotkał wielu żołnierzy, szczególnie amerykańskich, których
przemysł farmaceutyczny szczepił i szczepi na potęgę. Poprawcie mnie, jeśli to nie prawda.
W tym konkretnym przypadku przemawia za tym jeden fakt, ale znów muszę go pominąć [to
nienormalne! to naprawdę chore, ale żyjemy w kraju, w którym autorzy tekstów muszą sami
na siebie nakładać cenzurę, żeby nie zostać oskarżonym przez służby specjalne o jakieś mowy
nienawiści, o jakieś bzdurne -izmy, uprzedzenia i paranoje urzędników, i nie potraktowano
ich jak przestępców; innymi słowy mówiąc, wolność słowa w Polsce to fikcja! Jeśli dobrze
pamiętam, któryś z dziennikarzy został oskarżony o rasizm, tylko dlatego, że przywitał się
z jakąś afrykańską personą angielskim „hello”, co ten odebrał jako obelgę, bo jego kraj do
niedawna był jeszcze kolonią brytyjską].
Niestety, żeby to potwierdzić, należałoby przeprowadzić śledztwo, cofnąć się w czasie, sprawdzić,
czy Iza była przed wyjazdem szczepiona i wtedy prześledzić dokładnie jej losy.
Nie oszukujmy się jednak. Nikt tego nie zrobi, a nawet jeśli wiedzą, że przyczyną była
szczepionka, to nigdy się o tym nie dowiemy. To wywołałoby ogólnoświatową panikę i byłoby
potężnym ciosem dla karteli farmaceutycznych.
Bo tu nie chodzi o Stasia czy Kasię z Koziej Wólki, których chorobą lub śmiercią nikt się nie
przejmie, lecz osobę publiczną, celebrytkę. Jak wytłumaczyć ten pechowy przypadek milionom
fanów Izy i członkom zespołu Dark Wood? Jak przekonać młodych ludzi, że był to tylko
nieszczęśliwy wypadek, jeden na tysiąc, milion, czy miliard.
Powtarzam, że jest to tylko moje przypuszczenie, mój domysł. Próba odgadnięcia tego, co się
mogło stać Izie. Łączenie faktów, posługiwanie się logiką. Tworzenie kolejnego scenariusza
zdarzeń, który może, lecz nie musi być prawdą.
☼ Mam nadzieję, że Iza żyje
Mam nadzieję, że Iza żyje. Że nie pogrzebano
Jej w tajemnicy i że fani będą się o Nią upominać. Że jeszcze kiedyś zaskoczy wszystkich,
wróci w pełni blasku i spełni swoje marzenie.
Że uchyli nam rąbek tajemnicy, że okaże się,
iż trzeci syn Diabła – „Show Biznes” – jest
niewinny, a podejrzenia fanów z całego świata
były bezpodstawne.
Naprawdę chciałbym w to wierzyć, a jeszcze
bardziej życzyłbym sobie z całego serca, żeby
ten wpis był jedną wielką pomyłką. . .

Gdzie jesteś Izo? – pytają stęsknieni fani

Tymczasem, będę się temu przyglądał.
☼ Bożyszcze tłumów kontra korporacje

Ludzie często wielbią celebrytów, obdarzają ich jakimiś nadludzkimi zdolnościami, zazdroszczą
im życia w świetle jupiterów, nie zdając sobie sprawy z tego, jak wielkim obciążeniom
psychicznym poddawane są te osoby. Z jakimi problemami muszą się borykać, chcąc być na
topie, na pierwszych stronach gazet, marząc o niegasnącej karierze.
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Popatrzcie tylko, ilu celebrytów gotowych jest się poniżyć i wywołać jakiś skandal, aby o nich
mówiono i pisano. Jest, i tak, że skandale tworzą ludzie od marketingu. Mają one służyć
wskrzeszeniu wygasającej lub wygasłej gwiazdy i przynieść dodatkowe pieniądze.
Prawda jest taka, że z jednej strony korporacje pomagają się wybić nieznanym artystom,
z drugiej zaś żądają od tychże artystów lojalności i spłaty „długu wdzięczności”. Z jednej
lansują nowe twarze, z drugiej doją ich niczym dojne krowy, a kiedy przestaną dawać mleko,
składają je na ofiarnym ołtarzu i po prostu zarzynają.
Iluż zdolnych ludzi zniszczył show-biznes? Iluż zrujnował i porzucił? Iluż odebrał życie?
Historia nie kłamie, biografie znanych gwiazd odsłaniają nam prawdę. A co z tymi artystami
mniej znanymi? Tymi, którzy pozostawili po sobie mgliste wspomnienie? Wielu z tych ludzi
skończyło w nędzy, umarło samotnie, ich groby są obrosłe chwastem, a przecież i oni mieli
swoje pięć minut chwały. I o nich rozpisywały się gazety, pokazywała ich telewizja, wyświetlało
kino. . . Zapowiadano im nieśmiertelność, a skończyli zapomniani.
Gdzie są tłumy wielbicieli. Gdzie są fani?
Gdzie są ci wspaniali przyjaciele, którzy na filmach poświęconych zmarłemu artyście płaczą
z powodu jego odejścia? A raczej gdzie byli, kiedy ten coraz bardziej pogrążał się w narkotyki,
rozpijał się, gdy igrał z własnym losem? Gdzie wtenczas byli ci obłudnicy? Czemu nie
interweniowali, kiedy była jeszcze na to pora?
I w końcu, dlaczego korporacja odwróciła się od dojnej krowy? Czyżby przestała dawać
wystarczająco dużo mleka? A może krowa poczuła się zmęczona, wykorzystywana i postanowiła
odejść?
☼ System niewolnictwa

Cóż. . . taka jest rzeczywistość. Może brutalna, może niesprawiedliwa, lecz powiedźcie mi tak
szczerze, ile jest sprawiedliwości w systemie opartym na pieniądzu, w systemie monetarnym,
ukierunkowanym na zysk i wyzysk, w systemie niewolnictwa?
Jak może istnieć sprawiedliwość, jeśli światem rządzą korporacje, za którymi ukrywają się
ludzie żądni władzy i pieniędzy, czczący drugiego syna Diabła – Złotego Cielca, przekonanych
święcie o swojej wyższości i o tym, że dzięki zgromadzonym skarbom mają prawo rozporządzać
ziemskim dobrem i ludzką trzodą przeznaczoną do niewolniczej pracy, dojni i do rzeźni.
Jak wobec tego ma zaistnieć sprawiedliwość?
Odpowiedź może być tylko jedna – nie może. I to jest smutne, z mojego punktu widzenia.
☼ Wbrew własnej woli?

Na koniec napiszę, coś bardzo ważnego moim zdaniem. Zupełnie nie wiem, z jakiego powodu
stworzyłem ten wpis. Nie wiem, czemu poruszyłem tę kwestię. Nawet nie wiem, dlaczego
opisałem przypadek Izy i nie wiem, czemu osobiście mnie to dotknęło?
Przecież takich przypadków są tysiące, choć występują pod różnymi formami.
Poza tym nie czuję potrzeby stawania w obronie celebrytów. Uważam, że są po części winni
podtrzymywaniu systemu zysku i wyzysku, że sprzedając się korporacjom, poza nielicznymi
wyjątkami, niewiele robią dla ludzkości, a nawet działają na jej szkodę poprzez manipulację
tłumami i propagowanie korporacyjnych haseł.
Uważam również, że pomimo uprzywilejowania i ogromnego szacunku ze strony wszystkich
w zasadzie środowisk, grupa ta tchórzliwie unika wszelkich konfrontacji z brutalną rzeczywistością, skupiając się wyłącznie na swoich snobistycznych zachciankach.
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Szkoda, że ci ludzie, mający w sobie dużo charyzmy, samozaparcia i jakby nie patrzeć „odwagi
artystycznej”, nie potrafią wykorzystać tego i poświęcić choćby małej części swoich zalet
i talentów, żeby popracować dla ludzkości i zrobić coś dobrego, z czego po pierwsze – byliby
dumni, a po drugie – zyskałoby na tym całe społeczeństwo.

Dlaczego tak bardzo boicie się zabierać głos w ważnych sprawach? Czemu jesteście nieczuli na ogrom nieszczęść w kraju i na świcie? Dlaczego nie próbujecie
wywierać presji na tych, którzy krzywdzą, wykorzystują, mordują. Macie tak
silne, donośne głosy, a jednak kiedy przydałyby się one by wesprzeć pojedyncze
jęki sprzeciwu wobec zła i barbarzyństwa, nigdy Was nie słychać. . . Jakby Was
nie było, jakbyście nie istnieli.

Wybaczcie, co teraz powiem, ale bawić tłumy potrafią także małpy. Tym jednak można
wybaczyć, że są bierne i obojętne sprawom ludzkim, gdyż nie należą do gatunku homo sapiens.
Od Was, ludzie tacy jak ja, domagają się czegoś więcej.
☼ Zakończenie

Cokolwiek skłoniło mnie do tego wpisu, musiałem go zamieścić na blogu, wiedząc, że jeśli tego
nie uczynię, temat ten będzie mnie prześladował i dotąd dręczył, aż ustąpię i spiszę cisnące
się do głowy przemyślenia.
A zatem spisałem je, zamieniłem w energię, puściłem w obieg, wprawiłem w ruch machinę losu,
poruszyłem niewidzialnym trybem i wpływając na teraźniejszość, wpłynąłem na przyszłość.
Jaką? Nie wiem. I być może nigdy się tego nie dowiem. Mam tylko nadzieję, że będzie ona
lepsza. . .

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 80/2020

Ekologiczna paplanina
Niedziela, 1 marca 2020 | Radomir Gelhor

Czy tylko ja odnoszę takie wrażenie, że gdziekolwiek człowiek nadstawi uszu, w którą bądź
stronę skieruje oczy, tam przewija się temat ekologii w takiej lub w innej postaci, w mniejszym
lub większym natężeniu, w zakresie tak szerokim, że zaczyna obejmować każdy prawie aspekt
życia. Nawet takie dziedziny, do których dawniej ekologia nie miała dostępu, gdzie logika
podpowiada, że wszystkie te gadki-szmatki o ochronie środowiska, o konieczności zmian
w ludzkiej mentalności i sposobie życia Ziemian, to najzwyklejsza ekologiczna paplanina,
sposób na ogłupienie już i tak ogłupiałego ludu pracującego (czytaj ludzkich niewolników).
Bo jak traktować ten temat na poważnie, jeśli o ekologii mówią ludzie z zaburzeniami
psychicznymi, twórcy idiotycznych teorii, korporacyjni żołnierze lub przekupni naukowcy,
którym się zapragnęło a) nieco więcej sławy; b) dużo więcej pieniędzy; c) odmiany od szarej,
nudnej codzienności; d) dowartościowania się i; e) zapisania na kartach historii jako twórcy
nowej cywilizacji i lepszego, proekologicznego społeczeństwa.
☼ Jesteś głodny? Zjedz sąsiada

Jak traktować człowieka z tytułami naukowymi, który oświadcza nagle światu, że sposobem
na głód jest kanibalizm? Mówiąc bardziej po ludzku: zjadanie człowieka przez człowieka. Że to
program ekologiczny, gdyż ocalimy w ten sposób wymierające gatunki zwierząt i wyzwolimy
Ziemię od zanieczyszczeń, a dzięki naturalnej selekcji (zwycięzca zjada zwyciężonego), problem
głodu i przeludnienia nagle sam się rozwiąże.
Czy ten człowiek jest normalny? Być może nie jest. A może zapłacono mu, żeby tak właśnie
mówił. Może ktoś, kto za tym wszystkim stoi i kieruje, w „łagodny” sposób przybliża nam
przyszłość, przyzwyczaja nas do takich myśli, programuje nasze umysły, rozwija nasz strach
przed przeludnieniem, przed światowym głodem, przed tragicznym losem istot ludzkich.
☼ Marnotrawstwo

To ciekawe, że kiedy oficjalnie mówi się o zbliżającym głodzie, używając słowa-wytrychu:
„ekologia”, niewiele osób porusza problem marnotrawstwa, czyli wyrzucania do śmietnika przez
sieciowe sklepy (markety) tysięcy ton nadających się do jedzenia produktów spożywczych,
którymi moglibyśmy w dużym stopniu załagodzić problem głodu. Rzadko kto bierze pod
uwagę, że te produkty można rozdać ubogim, wygłodniałym lub umierającym z głodu ludziom,
albowiem łatwiej jest uśmiercać ludzi, niż ratować.
Nie chodzi jednak tylko o pieniądze. W zasadzie pieniądze nie mają żadnego znaczenia. Koszty
związane z dostarczeniem pożywienia głodującym są znikome.
☼ Rasa Panów

Największym problemem cywilizacji, w której żyjemy, są ludzie uważający się za właścicieli
trzody ludzkiej, pełniący rzeczywistą władzę i którzy od wielu stuleci próbują różnymi sposobami kontrolować populację Ziemian. Nazywa się to w kręgach wtajemniczonych – eugeniką.
A ponieważ w ostatnich latach znacznie nas przybyło (brak wojen, epidemii wyniszczających
ludzkość), proces ten, choć uznawany za nieetyczny, nielegalny, znacznie przyśpieszył.
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Nie da się tego ukryć przed okiem uważnego obserwatora. Widać pewną nerwowość w ruchach
tejże grupy, objawiającej się wychodzeniem z ukrycia, wprowadzaniem niekorzystnych dla
ludzkości przepisów, olbrzymią kampanię na rzecz ekologii, która z ekologią nie ma nic
wspólnego, oraz popieraniem zbrodni, takich jak aborcja i eutanazja, a w przyszłości z dużym
prawdopodobieństwem i kanibalizmu.
Cały system medyczny został oparty na eugenice (źródło: „Molekularne podstawy biologii,
Lila E. Kay”), dlatego medycyna obecnie praktykowana jest medycyną jatrogenną, mającą na
celu pomóc zejść z tego świata jak największej liczbie tzw. pacjentów.
A zatem sekta szczepionkarska (wakcynologia); onkologia i chemioterapia jako walka z nowotworami; substancje chemiczne, zwane lekami, obcymi i niebezpiecznymi organizmowi
człowieka a produkowanymi przez mafie farmaceutyczne, to wytwór eugeników i zwolenników
nowego, ulepszonego świata, w którym „rasa panów” będzie sprawować całkowitą kontrolę
nad ludzkością, w którym ludzkość będzie w stu procentach wyszczepialna i utrzymywana
przy „zdrowiu” dzięki chemicznym dopalaczom. . . Takie, wiecie. . . „weź pigułkę” z rana, „weź
pigułkę” po południu, „weź pigułkę” przed snem.
To władza będzie decydować (już decyduje) o liczbie Ziemian, o tym, komu wolno się rozmnażać,
a kogo należy zutylizować. . . Jest tylko jeden problem.
Wciąż jest nas za dużo. Jak wobec tego zapanować nad taką masą? Masą, w której szeregach
znajduje się zbyt wielu indywiduów, niekompatybilnych z systemem buntowników?
Cóż. . . Można nas wytruć jak szczury, np. za pomocą zanieczyszczonego chemicznie jedzenia,
wody, powietrza. Wywołać sztucznie epidemię zarazy (np. wypuszczając do Systemu wyprodukowanego w laboratoriach koronawirusa) lub zmusić prawnie narody do obowiązkowych
szczepień, po czym wstrzyknąć ludziom toksyczne związki i retrowirusy (broń biologiczna) do
krwiobiegu. Ba! Dzięki przymusowym szczepieniom noworodków i dzieci, młodych dziewcząt
i chłopców jest prawie pewne, że dany naród lub wybrana w drodze selekcji grupa, nie będzie
się nadawać do reprodukcji.
W Stanach Zjednoczonych jest nawet taki przepis: Ustawa Senatu #1873 pozwala rządowi
zaszczepić cię nieprzebadanymi szczepionkami bez twojej zgody.
Są jeszcze inne wymyślne sposoby. Najbardziej popularne to mikrofalowe podgrzewanie wybranych narodów, choćby Polaków. Poddawanie ich dodatkowym, niekorzystnym promieniowaniom
telefonii komórkowej (5G), wystawianie na silne oddziaływanie pól magnetycznych o częstotliwościach niekorzystnych dla zdrowia, z równoczesnym podniesieniem przez skorumpowany
(za)rząd dopuszczalnych norm promieniowania, choćby stokrotnie (sic).
Z pomocą zbrodniarzom przychodzi jeszcze GMO, czyli produkty tak zmodyfikowane genetycznie, że albo przyjmujemy uszkodzone, bezwartościowe śmieci (pozbawione wartości
odżywczych) do naszych żołądków, albo wywołujące zmiany w naszym genotypie (genetyczne
programowanie ludzi).
Dla przykładu: W USA FDA twierdzi, że Amerykanie nie mają prawa wiedzieć, które pokarmy
są genetycznie modyfikowane.
Można jeszcze na nas dowolnie eksperymentować dzięki niekonwencjonalnej broni, wykorzystującej na przykład fale dźwiękowe, pola torsyjne, emitującej rozmaite wiązki światła i tak
dalej, i tak dalej.
Na przykład fale małej intensywności, zbliżone do ludzkich fal 10Hz powodują u ludzi stany
lękowe i niepokój. Fale o częst. 6,6Hz powodują depresję; 7,83Hz – stan przyjemności; 10,8Hz
– ból i agresje.
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Dlaczego tylu Polaków ma szumy w uszach lub słyszy jednostajny, ciągły dźwięk o pewnej,
stałej częstotliwości? Czyżby naród polski zapadł na jakąś tajemniczą chorobę uszu, którą
zwalcza się za pomocą chemicznych substancji sprzedawanych w aptekach? Co wytwarza ten
dźwięk? Co go emituje? Gdzie znajduje się jego źródło? A może to tylko przypadek? Czy ktoś
jeszcze wierzy w przypadki? Usiądźcie wygodnie w fotelu i zastanówcie się. . . Albo jeszcze
lepiej poczytajcie o zastosowaniu fal dźwiękowych, np. jako broni lub sposobu do wpływania
na ludzką psychikę.
Wspomniane już mikrofale o wartości 0,75mW/cm2 i częstotliwości 450Mhz – system TETRA
– wykorzystywane w telefonach nowej generacji, emitują w słuchawce sygnał ELF, który można
wykorzystać do programowania precyzyjnych wzorców zachowań dla każdego użytkownika
telefonu; to zaś pozwala wywołać u ludzi np. halucynacje powodujące zmianę rozsądnej oceny.
No, ale spokojnie, nikt się o tym nie dowie, a nawet jeśli już coś przecieknie do uszu prostego
ludu, usłyszymy zapewne magiczną formułę: „teoria spiskowa”, i po sprawie. . .
W międzyczasie, w czasie, gdy będziemy utylizowani, „Rasa panów”, poprzez media ogłosi
wszem wobec za pomocą haseł i proekologicznej propagandy, że wszystkiemu winni są ludzie, że
choroby są wynikiem przeludnienia i zatrucia środowiska. Że to wszystko wina nieekologicznych
samochodów, nieekologicznych pieców i nieekologicznych przedmiotów codziennego użytku,
smogu wywołanego spalaniem węgla czy pierdzeniem krów, które ponoć, puszczając bąki,
zanieczyszczają atmosferę dwutlenkiem węgla i przyczyniają się do ocieplenia klimatu.
☼ Gdzie diabeł nie zdoła. . .

A ponieważ, gdzie diabeł nie zdoła, tam wyślę babę, diabeł tym razem posłał na Ziemię
dziecko, dziewuszkę, nastolatkę, która jeżdżąc od kraju do kraju, głosi proekologiczne ideologie,
grzmiąc między innymi na Polaków za smrodzące piece węglowe.
Czy to nie dziwne, że to dziecko, dopiero co oderwane od matczynego cycka, ma tak wielkie
poparcie władz na świecie? Że tej nastolatce przyklaskują korporacje. Przecież to korporacje
posiadają najbardziej zanieczyszczające Ziemię zakłady. To korporacje produkują miliardy
ton rocznie substancji chemicznych i związków toksycznych wpuszczanych do środowiska, czy
to legalnie, czy też nielegalnie.
Bo do kogo należą rdzewiejące pojemniki z radioaktywnymi odpadami, zalegające na dnie
oceanu? Do pana Jasia, Stasia, czy pani Małgosi? Do szarego obywatela, którego zimą ledwo
stać na opalanie węglem domu czy mieszkania?
Miliardy ton toksycznych śmieci zalega na wysypiskach na całym świecie, niedających się
w prosty sposób zutylizować, będących niczym bomba z opóźnionym zapłonem, która w każdej
chwili może wybuchnąć, i które są własnością korporacji, a tu proszę. . .
Winą za trucie środowiska obarcza się masy niewolnicze, wpajając im nowoczesną ekoideologię,
na której te same korporacje, ci sami truciciele zbijają przeolbrzymie majątki, a rządy bogacą
się dzięki proekologicznym podatkom.
Wilk syty, tylko owca mocno pokiereszowana i zubożona.
Warto byłoby w tym miejscu wypowiedzieć się na temat dzieci wykorzystywanych do promocji
pseudoekologii czy substancji chemicznych zwanych lekami. Niestety temat jest zbyt obszerny,
abyśmy się mogli tym zająć. Być może kiedyś poświęcimy temu zagadnieniu nieco więcej
czasu.
Czy naprawdę wierzycie w te proekologiczne brednie?
Czy widzieliście Górny Śląsk w czasach komunistycznej Polski? Czy oglądaliście wiszące nad
miastami czarne chmury sadzy, zasłaniające błękitne niebo, blokujące dostępu promieniom
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słońca? Czy pamiętacie, ile w Polsce było zaołowionych dzieci z powodu zanieczyszczeń
powietrza przez huty, zakłady pracy? Czy przypominacie sobie, ile śmierdzących samochodów
jeździło po ulicach polskich miast i miasteczek?
☼ Zajrzyj w przeszłość, odczytaj teraźniejszość, porównaj

Wytłumaczcie mi, proszę, jedną kwestię. Jak to jest możliwe, że dawniej chorowało mniej
Polaków? Jak to możliwe, że umieralność była na bardzo niskim poziomie? Dlaczego nie
było w Polsce tylu chorób, które namnożyły się dopiero po obaleniu komunizmu, zniszczeniu
polskiego przemysłu, wprowadzeniu lepszych, ekologiczniejszych paliw i nowszej generacji
samochodów, przemienienia służby zdrowia na styl zachodni?
Jak to jest, że naród, odetchnąwszy nagle świeżym, kapitalistycznym powietrzem, mający
dostęp do specjalistycznych gabinetów i nowoczesnych urządzeń medycznych, otoczony tyloma
aptekami, zawalony zagranicznymi lekami, zaczął drastycznie chorować i umierać, że w okamgnieniu zmniejszyła się liczebność Polaków. Że zamiast być nas dziewięćdziesiąt milionów,
jak prognozowano w latach sześćdziesiątych, jest nas mniej niż połowa z przewidywanej liczby.
Nie ma nas nawet w liczbie, którą podaje się oficjalnie, czyli niecałych czterdziestu milionów.
Niemcy twierdzą, że jest nas około dwudziestu milionów, choć inni szacują, że tylko piętnaście.
Narzuca się mimowolnie pytanie: jakim obcym elementem wypełniona jest Polska? Wiemy,
że Żydami (dla niepoznaki z polskim obywatelstwem), wiemy, że Ukraińcami (również dla
niepoznaki z polskim obywatelstwem)? Kim jeszcze? Czy będąc narodem tak zdziesiątkowanym
liczebnie i osłabionym przetrwamy ostateczny rozbiór Polski, który szykują nam zdradzieccy
politycy?
A zatem patrząc z perspektywy czasu, cofając się w czasy przedkapitalistyczne, czasy powojenne
zauważymy, iż zaraz po II wojnie światowej, Polska pomimo takiego, a nie innego ustroju
politycznego, bardzo szybko się odbudowała, wzmacniając się gospodarczo, rozwijając przemysł
i rolnictwo. Obywatele polscy byli również narodem zdrowym, silnym i długowiecznym.
Wystarczy przejść się po cmentarzach, aby dostrzec pewne zmiany w wieku umierających.
Coraz częściej umierają ludzie młodzi, nie skończywszy trzydziestego, czterdziestego roku życia.
Jeszcze nie tak dawno mówiło się o osobie w podeszłym wieku, że to dobry, zdrowy materiał,
nie taki jak dzisiaj, i rzeczywiście coś w tym było. Polacy dożywający wieku dziewięćdziesięciu
czy stu lat nie należeli do rzadkości. Sam znam kilku takich starych, z „dobrego materiału”
ludzi.
Z perspektywy tegoż czasu, możemy zauważyć także, że drastyczne przemiany na gorsze
nastąpiły po zmianie ustroju politycznego, po otworzeniu granic na zachód, po wpuszczeniu do
Polski obcego kapitału, który zniszczył rodzimy przemysł, niszczy krajowy handel, upośledził
rolnictwo, kiedy kartele farmaceutyczne jęły kupować służebników (urzędników) państwowych
i rozprowadzać po kraju substancje i związki niebezpieczne dla zdrowia i życia Polaków,
wyszczepiać, co tylko się rusza (przymusowe szczepienia dla ludzi i zwierząt) oraz odkąd
przeprowadzono niekorzystne dla społeczeństwa polskiego reformy w polskiej służbie zdrowia
(na styl zachodni).
Porównując teraźniejszość z przeszłością, nie da się tego nie zauważyć. Te kontrasty biją po
oczach, wywołują mimowolne skojarzenia, narzucają się myślom, układają w logiczną układankę, w puzzle, które prawidłowo ułożone ukazują nam prawdziwy obraz rzeczywistości, widok
tragiczny, nieosłonięty partiokratyczną propagandą i medialnym szumem dezinformacyjnym.
☼ Kozioł ofiarny

Pseudoekolodzy, za którymi kryją się iluminaci rzeczywistości, i korporacje widzące w ekologii
świetny interes do zrobienia (sprzedaż ekologicznych produktów i technologii), a władze
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w podatkach, wmawiają ludziom, iż sami są sobie winni, że powinni się zmobilizować i poświęcić
własną prywatę dla ratowania planety. Innymi słowy, to na nas, na masy robotnicze (wiem,
jak to brzmi ;-), zrzuca się całą odpowiedzialność za zło tego świata i od nas wymaga się
poświęcenia i wyrzeczeń.
A zatem ci, co niszczą, grabią, dopuszczają się gwałtu na Matce Ziemi, ci, którzy mordują
ludzkość, używają ekologii do własnych celów.
Prawdziwa ekologia nie wymaga żadnych drastycznych środków. W prawdziwej ekologii
nie idzie o kolejny podatek od Kowalskiego, czy przymuszenie go do kupowania produktów,
których normalnie by nie kupił. Piece węglowe, tak mocno krytykowane w naszym kraju, można
bardzo tanim sposobem tak zmodyfikować, żeby nie wydzielały żadnych gazów cieplarnianych
i zużywały dwukrotnie mniej paliwa, a jednak oficjalnie się o tym nie mówi. Dlaczego? Bo nie
jest to na rękę korporacjom produkującym i handlującym gazem i piecami gazowymi.
Tak jak nie jest na rękę mafiom farmaceutycznym, całej branży medycznej opartej na eugenice,
kiedy mówi się o naturalnych, a przede wszystkim bezpiecznych metodach leczenia. Gdy
wykazuje się kłamstwo sekcie szczepionkarskiej, kiedy podważa się celowość szczepień.
Zobaczmy, co znajdujemy odnośnie USA: „W wyniku globalizacji USA musi akceptować
prawa innych krajów. W wyniku porozumienia CAFTA sprzedaż witamin i suplementów
będzie zabroniona” (?)
Jest jeszcze jedna sprawa, dla której z taką manią walczy się z piecami węglowymi pod
przykrywką ekologii. To polski węgiel. To atak na polski przemysł górniczy. To atak na
Polskę, mającą olbrzymie zasoby tego surowca, a przez to będącego państwem niezależnym
energetycznie. Zachęcam do zapoznania się z tą kwestią. Na YT są filmiki poruszające ten
temat (np. na tym kanale: m CW24TV).
Swoją drogą, jak to jest, że Niemcom, którzy zanieczyszczają atmosferę w jeszcze większym
stopniu niż Polacy, jakoś nikt nie zwraca uwagi? Nikt nie czepia się Stanów Zjednoczonych,
Rosji czy Indii, nieprzestrzegających żadnych norm. . .
Ekologię należy wprowadzać stopniowo i w taki sposób, żeby niepotrzebnie nie zubażać
społeczeństwa, nie nakładać na niego kolejnej daniny, a przede wszystkim nie wykorzystywać
jej w miejscach zupełnie nieodpowiednich.
☼ Następcy Josefa Mengele, Anioła Śmierci, nazistowskiego sadysty

Ktoś, kto mówi, że z powodów ekologicznych należy zmniejszyć populację mieszkańców Ziemi
o sześć miliardów ludzi, i głosi to otwarcie, a do tego należy do osób wpływowych, jest albo
niepoczytalny, albo pracuje dla Systemu zysku i wyzysku, albo sam ma w tym jakiś interes.
Szczerze mówiąc, głoszenie takich ideologi, haseł pogardy dla życia, propagującej kontrolę
urodzeń, zezwalającej na mordowanie w świetle prawa ludzi nieprzydatnych Systemowi,
dawniej zostałoby natychmiast potępione wraz z jej autorem. Dziś, jak widać, wolno głosić
uwspółcześniony nazizm, programować ludzi i przyzwyczajać ich do tego typu myśli. Im
bowiem częściej usłyszymy podobne deklaracje, tym łatwiej się z tym oswoimy, staniemy
się zobojętniali na ludzkie nieszczęścia, na tragiczne losy mieszkańców Ziemi, aż w końcu
uwierzymy w każdą idiotyczną, proekologiczną papkę przeznaczoną dla zniewolonej trzody
ludzkiej.
☼ Marionetkowi prezydenci

Nie tak dawno słyszałem wypowiedź jednego z kandydatów na prezydenta, który w publicznym
oświadczeniu stwierdził, że stawia na ekologię. Jeśli ten kandydat ma na myśli ekologię iście
korporacyjną, to brońcie nas bogowie, przed takim prezydentem.
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W ogóle Polacy to biedny, zniewolony naród, albowiem nie stać go na dobrego, niezależnego, nieskorumpowanego, niebędącego czyjąś marionetką prezydenta. W Polsce prezydenta
podsuwają ludziom antypolscy partiokraci i korporacje, władza z Białego Domu i z Izraela.
Kogokolwiek lud wybierze, zawsze przegranym będzie naród polski i, to jest smutne. . .
☼ Ekopropaganda

Wmawiają nam, że mamy zadbać o środowisko, a tymczasem największymi trucicielami są
zakłady będące w prywatnych rękach, należące do korporacji. Nakłada się na nas podatek
klimatyczny, podczas kiedy najwięcej gazów cieplarnianych produkuje ten sam przemysł, który
o tej ekologii trąbi i namawia do wyrzeczeń, który niszczy naturalne środowisko człowieka,
eksploruje bezlitośnie naturalne zasoby Matki Ziemi.
Dlaczego nie mówi się o przeogromnej ilości gazów cieplarnianych wyrzucanych przez silniki
odrzutowe samolotów? O przemyśle zbrojeniowym, który zużywając miliardy ton paliw
ciekłych, wpływa negatywnie na naszą planetę? Dlaczego żąda się od Kowalskiego czy Nowaka
zakupu ekologicznego, małolitrażowego lub elektrycznego samochodu, podczas gdy bogaci
jeżdżą sobie wielocylindrowymi, wielolitrażowymi i nieekologicznymi furami?
Dlaczego wyrzynane są bezlitośnie drzewa na całym świecie, nasze płuca, które w naturalny
sposób wpływają pozytywnie na klimat, które dostarczają nam świeżego tlenu? Gdzie tu jest
logika? Gdzie dbałość o środowisko, o zdrowe powietrze?
Dlaczego morza i oceany ograbiane są bezlitośnie z ryb i owoców morza? Dlaczego UE
polskiemu rybakowi w imię ekologii zabrania połowu dorsza, podczas gdy Duńczykom pozwala
masowo wyławiać z Bałtyku dorszowy narybek na paszę?
I dlaczego te naturalne spiżarnie traktowane są przez korporacje jako wielkie kosze na śmieci,
do których można wrzucić każdą toksyczną lub radioaktywną substancję?
Dlaczego podgrzewana jest sztucznie Ziemia i zasłaniane jest chmurami niebo? Czemu wywoływane są kataklizmy na świecie za pomocą nowoczesnych systemów do zmiany pogody? W jakim
celu się to robi i czemu nielegalny „światowy rząd” próbuje to ukryć przed społeczeństwem?
Czy tego typu zabiegi nie są nazbyt podejrzane? I czy rzeczywiście służą ludzkości?
Dlaczego proekologiczni politycy walczący o czystą Ziemię nie wpływają na korporacje
postarzające wyprodukowane przez siebie produkty? Czemu zamiast zepsuć się po dziesięciu
latach, psują się po przejściu okresu gwarancyjnego (2-4 lata)?
Dlaczego w telefonach, tabletach, montowane są baterie, których nie idzie samodzielnie
wymienić, a koszt wymiany w serwisie jest nieopłacalny? Dlaczego wymiana łożysk w dwu,
trzy, pięcioletniej pralce równa się wymianie całego bębna? Czemu zamiast jednej uszkodzonej
części (np. kondensatora) w telewizorze, trzeba zakupić całą płytę główną lub zainwestować
w nowy telewizor?
Czemu nowoczesne silniki samochodowe są jednorazowe (np. głowice nie nadają się do szlifu,
gdyż są zbyt cienkie)? Dlaczego układ chłodzenia w lodówkach jest tak zaprojektowany
(zabudowany i zalany), żeby nie można było go wymienić lub naprawić (pospawać)? Dlaczego
silniki w odkurzaczach są nienaprawialne, a w przypadku awarii droższe niż cały odkurzacz?
Mam wymieniać dalej?
Darujmy sobie, albowiem moglibyśmy siedzieć i podawać przykłady bez końca. . . Powiedzmy
tylko o jeszcze jednym szwindlu korporacyjnym.
Jeden z największych producentów telewizorów, telefonów, w ogóle całej elektroniki, miał
swojego czasu w ofercie dwa modele telewizorów LCD. Były to początki HD, więc nie wszystkie
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telewizory mogły wyświetlać obraz w wysokiej rozdzielczości. Różnica w cenie pomiędzy tymi
telewizorami wynosiła około 250-300 złotych, choć znam sieci, w których ta różnica była
jeszcze wyższa.
Telewizory te różniły się od siebie jedynie. . . naklejką. Droższy miał na obudowie nadruk HD.
Ludzie oczywiście nakłaniani przez media i sprzedawców do zainwestowania w telewizory HD
rzucali się na droższy model, podczas gdy droższy był dokładną kopią tego tańszego. Innymi
słowy, oba telewizory były HD.
Sprzedawcom, tym, którzy wiedzieli o tym przekręcie, nie wolno było tego zdradzać.
A może chcielibyście posłuchać o japońskim sprzęcie „made in Japan”, który z Japonią
ma niewiele wspólnego? A jednak firma chwaliła się w swoich katalogach, że to japońska
technologia. W całym tym zgiełku zapomniała jednak dodać, że produkcja podzespołów, jak
i całego sprzętu (poza jednym drobiazgiem) odbywała się poza Krajem Kwitnącej Wiśni.
Czyżby zapomniała? „Made in France” na etykiecie? „Made in Germany?”. Doprawdy?
Dlaczego przepalają się tak szybko żarówki? Czemu drukarka nagle odmawia posłuszeństwa,
choć fizycznie jest sprawna. Dlaczego stary odkurzacz działa dwadzieścia lat, a nowy cztery?
Czemu stary mikser ma żywotność dziesięciu i więcej lat, i jeszcze daje się naprawić, a nowy
po pięciu nadaje się na śmietnik? Czy nie powinno być tak, że wraz z rozwojem technologii
i lepszych jakościowo materiałów jakość i żywotność nowych produktów się poprawia?
Dlaczego jest na odwrót? Czemu nikt nie organizuje krucjat przeciwko korporacjom degradującym tym sposobem środowisko? Dlaczego nikt nie oskarża korporacje o marnotrawstwo
zasobów naturalnych Ziemi?
Dziwne, nieprawdaż?
Choć z drugiej strony, jeśli przyjrzymy się co i kogo sponsorują korporacje, jakie granty
i nagrody rozdają na prawo i lewo, to szybko zrozumiemy, kto tak naprawdę rządzi i kto
rozdaje karty.
A zatem, czy winę za niszczenie środowiska ponosi Kowalski lub Nowak? Czy to wina
przeciętnego Polaka, Niemca, Francuza, Rosjanina, Hiszpana, Węgra i tak dalej? Czy szary
obywatel danego państwa, ma jakąkolwiek władzę i jakikolwiek wpływ na destrukcyjne
działania korporacji, przemysłu ukierunkowanego wyłącznie na zysk i wyzysk, niemających
najmniejszych skrupułów w niszczeniu życia na Ziemi?
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że współczesna ekologia, to tylko wykręt, sposób na
zarobienie jeszcze większych pieniędzy i zatuszowanie zbrodni, która dokonywana jest na
Ziemianach. Dzięki ekologicznej propagandzie ludzkość dobrowolnie daje się ograbiać i poddaje
się pod władzę mafijnych rządów, stając się jeszcze bardziej stłamszonym, zdominowanym
przez garstkę bogaczy społeczeństwem.
Społeczeństwem, które za kilka lub kilkanaście lat zdziesiątkowane sztucznie wywołanymi
wojnami i epidemiami stanie się plemieniem pozbawionym własnej tożsamości, woli i własnego zdania, rządzonym przez kapłanów Złotego Cielca, będącego na usługach iluminatów
rzeczywistości.
☼ Koronawirus (na marginesie)

No, i mamy panikę w Polsce, jeśli chodzi o koronawirusa. Tylko patrzeć, jak zaczną przymusowo szczepić ludzi przeciwko koronawirusowi, którego leczenie jest ponoć bardzo proste,
acz pomijane milczeniem przez BigPharmę, bo przecież mamy epidemię! Jak głoszą polscy
przebierańcy polityczni, na całym świecie zachorowało 80 tysięcy ludzi. Straszne, nieprawdaż,
bo to aż 0,00114286 procent ludzkiej populacji!
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Przerażająca liczba: na siedem miliardów ludzi – aż 0,00114286% zachorowań!
O Łado!, o Kriszno! o Chryste! Co z nami teraz będzie?
Portale internetowe donoszą również, że błyskawicznie wzrosły akcje firm farmaceutycznych
na giełdach.
Jest to doskonały przykład na to, w jaki sposób mafie farmaceutyczne bez większego wysiłku
się bogacą. Wystarczy, że zastraszą ludzi i spowodują światową panikę. Raz, że wzrosną ich
notowania, dwa sprzedadzą od ręki nowy produkt, trzy zgodnie z tym, co powiedzieliśmy
sobie wcześniej, dzięki szczepionkom przyczynią się do zwiększenia chorób na świecie, a co za
tym idzie, w naturalny sposób przetrzebią część ludzkości. . .
Koronawirus to nie dżuma. Leczy się go łatwo za pomocą tanich, ogólnodostępnych środków.
Dlaczego więc BigPharma pozwala, żeby zarażeni ludzie umierali? Coś tu nie gra. . . Coś tu
bardzo, bardzo brzydko śmierdzi. . .
No, ale przecież to tylko teoria spiskowa, a ja jestem niepoczytalnym fantastą, który z nudów
pisze elaboraty.
☼ Podsumowanie

Na koniec, zanim wyciągniecie wnioski z tego wpisu, zanim mnie skrytykujecie, zanim powiedzie,
że gadam bzdury i że nie jest możliwe, aby doszło do tej wstrętnej, pesymistycznej wizji świata,
przeszukajcie światowy internet pod kątem eugeniki, korporacyjnych przekrętów i monopoli,
masonerii i żydostwa, najbogatszych na świecie ludzi i rodów, prześledźcie ruch pieniądza,
przyjrzyjcie się piramidzie finansowej, zobaczcie, gdzie trafiają w rzeczywistości wasze pieniądze
i czemu tak naprawdę służą.
Wątek ekologii, albo raczej pseudoekologii, uważam za nieskończony, gdyż jest to megaolbrzymi
temat. Celowo staram się unikać konkretnych przykładów; nie wyciągam na światło dzienne
spraw ogólnie dostępnych; nie rzucam się na ludzi pracujących dla Systemu, albowiem ten
wpis, jak i wszystkie moje pozostałe i przyszłe wpisy, mają jedynie zachęcać do samodzielnego
myślenia, do zgłębienia tychże tematów, przyjrzenia się bliżej poruszanym sprawom.
Uważam bowiem, że bez wrodzonej ciekawości poznawania i dochodzenia prawdy, wyciąganie
jakichkolwiek wniosków na jaki bądź temat, jest po prostu stratą czasu i energii. Nie ma
żadnego pożytku z ludzi, za których myśli System i którzy poprzez swoją ignorancję i lenistwo
umysłowe stoją na straży tegoż Systemu.
Oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać.
–––
Dodane 02.03.2020
| Świat jest inny odc. 120 - Węgiel dla Polaka
| Hubert Czerniak TV - KORONAWIRUS
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ZWzBRG nr 81/2020

Zazdrośni i zawistni
Poniedziałek, 9 marca 2020 | Radomir Gelhor

Jeśli przyjrzymy się narodom jako pewnym organizmom, tworom żywym, składającym się
z podobnych do siebie jednostek, wychowanych na tym samym podłożu kulturowym, zamkniętych w ograniczonej przestrzeni zwanej państwem lub plemieniem, szybko odkryjemy, że każdy
naród ma swoje wady i zalety.
Wadami zazwyczaj gardzimy, lecz czy słusznie? Przecież coś, co dla nas jest nieprzyjemne,
odpychające, dla obcokrajowca może być czymś naturalnym, wyssanym z mlekiem matki,
wyuczonym poprzez wiarę, wpojonym przez tradycję, podtrzymywanym przez kulturę.
☼ Przykład wyciągania błędnych wniosków

Równie błędnie możemy zinterpretować czyjeś zalety. Mówiąc na przykład, że Japończycy
są pracowici, spłycamy naszą ocenę, nie bierzemy pod uwagę, że tą cechą nie są obdarzeni
wszyscy Japończycy, a poza tym japońska pracowitość ma swoją ciemną, negatywną stronę. Te
ujemne strony, choć niewidzialne poza granicami Japonii, dla narodu japońskiego są niemałym
problemem.
Taką ciemną stroną pracowitości japońskiego społeczeństwa jest pracoholizm, zapracowywanie się z poczucia obowiązku do firmy, pracodawcy czy kraju. Takie podejście z punktu
widzenia korporacji i gospodarki jest bardzo korzystne, dlatego kultywuje się w Japonii taką
postawę. Inaczej sprawa przedstawia się od strony jednostki, pojedynczego człowieka, którego
organizm i psychika nie wytrzymują i po prostu się buntują. Zdarzają się przypadki śmierci
z przepracowania (karoshi).
Japoński pracownik jest uległy swojemu pracodawcy, nigdy się nie buntuje, znosi wszystkie
trudności w milczeniu. Korporacje bowiem wymagają od pracowników, wojowników korporacji
(sararimanów) lojalności wyrażającej się w absolutnym poświęceniu dla firmy. To sprawia, że
pracownicy, czując się w obowiązku, często pozostają w pracy za darmo po godzinach, rezygnują
z wakacji, a nawet, jeśli jest taka możliwość (choć nie ma takiej potrzeby), oszczędzają światło
kosztem własnych oczu.
To poddaństwo wynika z japońskiej kultury, tradycji i hierarchii obowiązującej w Japonii od
stuleci.
Dorzućmy do tego wszystkiego jeszcze system szkolnictwa w Japonii, a wszsytko stanie się
dla nas jasne i przejrzyste. Japończycy od najmłodszych lat programowani są pod kątem
konkurencji (konkurencja jak już wiemy z wcześniejszych wpisów, zamiast łączyć, dzieli ludzi).
Współzawodnictwo rozpoczyna się wraz z pójściem do szkoły, gdzie uczniowie poddawani są
stresującej rywalizacji.
Taki system nauczania jest przyczyną wzrastającego napięcia, niską samooceną ucznia w przypadku niepowodzeń i dominacją dzieci osiągających lepsze wyniki. Wzmacniana jest tym
sposobem hierarchia – nierówność, która odbija się w późniejszych kontaktach pomiędzy dorosłymi Japończykami. I chociaż to napięcie może być znikome, niewyczuwalne, w przypadku
słabszych psychicznie jednostek, przez kumulację i wydłużający się stres, powoduje stały lub
tymczasowy uraz.
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Zgaduję, że w życiu Japończyka bardzo wcześnie pojawia się strach i ten strach towarzyszy
mu aż do końca życia, w każdym momencie, gdy tylko dochodzi do konfrontacji „słabszej”
jednostki z „mocniejszą”, tj. z wyżej stojącą w hierarchii.
Łatwo się domyślić, że za tą uległością, zewnętrznym japońskim spokojem, kryje się frustracja,
niezadowolenie czy uraza. Szczególnie kiedy pracownik obwiniany jest niesprawiedliwie i musi
w sobie zdusić wzrastające emocje lub gdy pracodawca wymaga od niego wysiłku ponad miarę.
W chwilach kryzysowych dochodzi do buntu zarówno fizycznego, jak i psychicznego, który
kończy się na kilka sposobów. Niechcianym zwolnieniem lekarskim (Japończycy czują się winni,
kiedy chorują); przymusowym pobytem w sanatorium dla pracoholików, a w skrajnych przypadkach utratą pracy i samobójstwem lub wspomnianym wcześniej zgonem z przepracowania.
Widzimy więc, że postrzeganie czyichś zalet (i wad) może być bardzo mylące, jeśli patrzymy
tylko powierzchownie i posługujemy się stereotypami.
Pomimo iż lubię Japończyków za inne wartościowe cechy, według mnie japońska pracowitość
nie wynika z wrodzonej pracowitości Japończyków, lecz z narzuconej odgórnie hierarchii
i korporacyjnego Systemu, który tworzy z Japończyków społeczeństwo na wzór pracowitych
pszczół lub równie pracowitych mrówek, gdzie każda jednostka ma swoje wyznaczone miejsce
i robi bez najmniejszego sprzeciwu, co do niej należy (co narzuca jej System).
☼ Sławiańskie zalety

Przyjrzyjmy się teraz pobieżnie Polakom, wymieniając tylko jedną, niestety lub stety, zanikającą już zaletę. Niestety dlatego, że było to coś, co wyróżniało nas spośród innych narodów,
stety zaś dlatego, że System zysku i wyzysku wymusza na nas takie, a nie inne zachowania,
żebyśmy mogli przetrwać w świecie rządzonym przez chciwość, fałsz i korporacyjną manipulację
światem rzeczywistym.
Od niepamiętnych czasów mówiono o Sławianach, że są narodem życzliwym, przyjaznym,
miłującym pokój, towarzyskim i niezwykle gościnnym (piszą o tym dawni kronikarze).
Gościnność u dawnych Sławian była posunięta do tego stopnia, że idący w pole wieśniacy,
pozostawiali otwarte chaty (niezamknięte na kłódkę, zamek, skobel), a na stole bochen chleba
i wodę, tak aby zmęczony podróżnik mógł spocząć w ich domu i się pożywić. Zresztą zgodnie
z powiedzeniem: „Gość w dom, Bóg w dom”, choć tradycja ta sięga czasów daleko, daleko
przedchrześcijańskich.
Ba! Najgorszy wróg przekraczający próg domu stawał się nietykalny i mógł liczyć na gościnę,
a ukrywający się przed sprawiedliwością przestępca był bezpieczny, dopóki przebywał na
posesji rycerza-szlachcica.
Tradycje te zaczęły zanikać wraz z „otwarciem” granic Lechii na zachód, dla narodów niesławiańskich, którzy mówiąc otwarcie – rabowali, co się tylko dało. Skąpstwo i chciwość
wpełzło do naszego społeczeństwa między innymi za sprawą „narodu wybranego”, którego
doktryny talmudyzmu pozwalają oszukiwać i okradać gojów, czyli wszystkich nie-Żydów.
Niemcy nauczyli nas pić wódkę, Włosi używać trucizn do rozwiązywania sporów, a Francuzi
gorszyli rozwiązłością i wszeteczeństwem.
Tak czy siak, wraz z przyjezdnymi, widzącymi w Polakach-Sławianach naród naiwny i słaby,
bo nieumiejący się bronić, szachrować, kłamać i dorabiać się za wszelką cenę, choćby po
trupach towarzyszy i rodaków, Polska zaczęła się zmieniać i z wielkimi oporami upodabniać
do zepsutego już wówczas zachodu.
Niestety uważam, że Polacy i dziś są narodem słabym i naiwnym, czego dowodem jest to, iż
dają się wodzić za nos niewielkiej bandzie terrourzędników. Podobnie jak rdzenni Amerykanie
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(jedyni zresztą Amerykanie w USA żyjący w rezerwatach), polski naród omamiany jest tanimi
świecidełkami i obietnicami bez pokrycia.
☼ Winni są królowie, książęta i wojewodowie

Gwoli sprawiedliwości musimy wyznać szczerze, iż winę za upadek Lechii, rozbicie koalicji
Sławian i odrębność skłóconych plemion sławiańskich, ponoszą ówcześni władcy, książęta
i wojewodowie. Oni to skuszeni bogactwami zachodu, omamieni wizją władzy i przyszłych
podbojów, najpierw doprowadzili do rozbicia Lechii, później do bezsensownego rozlewu krwi
pomiędzy bratnimi narodami, a w końcu dopuścili do najważniejszych urzędów obcokrajowców.
Później już było tylko gorzej z nielicznymi przerwami czasowymi. Lud dotychczas wolny,
uczciwy, miłujący przyrodę, wesoły z natury i skory do zabaw, obłożony został podatkami,
zmuszony do niewolniczej pracy dla władców (królów, książąt, szlachty, duchowieństwa)
i systemu stworzonego na wzór zachodni, obcy starosławiańszczyźnie, niezrozumiały i niesprawiedliwy w oczach przeciętnego Sławianina.
Dziś możemy śmiało zarzucić większości królom polskim, iż utrzymywali Polaków w ciemnocie,
czerpali z pracującego ludu zyski, nie dając mu zbyt wiele w zamian. W przeciwieństwie
na przykład do władców Francji czy Niemiec nie inwestowali w szkolnictwo, w naukę, nie
przyczyniali się do rozwoju rzemiosła czy rolnictwa. A przede wszystkim zdradzali swój naród,
oddając za judaszowe srebrniki handel w ręce Żydów, dając im specjalne przywileje, uderzające
bezpośrednio w polskich rzemieślników, kupców i rolników.
Za sprawą chciwych, egoistycznych władców, przekupnej, żyjącej ponad stan szlachty nastąpił
rozkład wewnętrzny Polski, który z powodu obecnie panującego nam miłościwie plebsu, wciąż
trwa i się pogłębia, degradując naszą ojczyznę, oddając ją w ręce obcego kapitału, czyniąc
z Polaków naród niewolników.
Tych, których obraziłem za ten „miłościwie nam panujący plebs”, objaśnię w skomprymowanej
formie.
Po wymordowaniu polskiej inteligencji przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej
i dobitej po wojnie przez komunistyczny reżim, do władzy w PRL-u dorwali się ludzie
prości, żeby nie powiedzieć prymitywni, z najniższych warstw społecznych, całkowicie oddani
Związkowi Radzieckiemu, zdrajcy narodu polskiego, którzy po obaleniu komunizmu wciąż
pełnią lub do niedawna pełnili różnego rodzaju funkcje publiczne.
Nic, ale to nic pod tym względem się nie zmieniło. Zmieniło się tylko imperium, któremu ci
ludzie (i/lub ich następcy) służą. Z.S.R.R zastąpił amerykański terrorysta i okupant – USA.

! Wykształcenie nie jest oznaką inteligencji.
Szczególnie w obecnych czasach, kiedy tytuły i dyplomy się kupuje.
☼ Polskie przywary

Tak zrodziły się najgorsze w polskim narodzie przywary – zazdrość i zawiść, które jak wynika
z moich obserwacji, przybierają na sile.
Polak zazdrosny? Ależ naturalnie. Polak zawistny? Jak najbardziej.
Już Jan Długosz (zm. w 1480 roku) pisał w swojej kronice, że Polacy są narodem zawistnym
i zazdrosnym. Do tego stopnia obawiał się przywar swoich ziomków, że do pisania „Dziejów
Polski” przystępował z mieszanymi uczuciami. Zdawał sobie dobrze sprawę, że jego praca,
jego poświęcenie dla ojczyzny, może zostać bezlitośnie poddana krytyce i zjadliwym językom.
Innymi słowy, bał się, czy jego poświęcenie, nie pójdzie na marne.
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A wszystko przez zazdrość i zawiść.
Jest nawet taki polski, niepisany obyczaj, że jeśli tylko jakiś Polak się wybije, stanie się o nim
głośno na świecie, osiągnie jakiś sukces, to zaraz rzucą się na niego rodacy z kłami i pazurami.
Bo jakże to tak? Jak śmiał wyjść przed szereg?
To ciekawe, że inne narody potrafią „sprzedać” swojego bohatera, wypromować go poza
granicami kraju, wynagrodzić go za jego wiedzę, inteligencję i tak dalej, podczas gdy my
Polacy najpierw musimy go zgnoić, zmieszać z błotem, a dopiero kiedy nieszczęśnik umrze,
stawiamy mu pomniki i robimy z niego patriotę i bohatera.

! Nie rozumiem tylko dlaczego w Polsce czci się zdrajców jako bohaterów, a prawdziwych bohaterów skazuje na zapomnienie? Już caryca Katarzyna głowiła się nad tym
przedziwnym zjawiskiem, śmiejąc się i wzgardzając narodem polskim i jego fałszywymi
bohaterami.
Wystarczy tylko przejrzeć historię, literaturę, biografie sławnych Polaków, żeby zobaczyć,
że wielu z tych naszych bożyszczy, dziś cenieni przez naród ludzie, dawniej ledwo wiązali
koniec z końcem, że spotykali się z zawiścią i zazdrością, że nierzadko umierali porzuceni przez
społeczeństwo polskie lub uciekali za granicę, gdzie odnajdywali wśród obcych zrozumienie.
Po co jednak szukać tak daleko? Po cóż odwoływać się do sławnych Polaków? Zajrzyjmy na
pierwsze lepsze podwórko w Polsce i przyjrzyjmy się zazdrości czy zawiści międzysąsiedzkiej.
Jeden zazdrości drugiemu. Nieistotne co jest obiektem zazdrości. Dla zazdrośnika nie do
przyjęcia jest to, że jego sąsiad ma, a on tego nie ma, lub ma, ale w jego mniemaniu jest to
dużo gorsze.
A więc zazdrościmy komuś lepszej pracy, samochodu, telewizora czy telefonu. Zazdrościmy
żony, męża, dzieci, a nawet czyjegoś wyglądu. Zazdrość może być jednostkowa lub grupowa.
Może dotyczyć pojedynczego człowieka, klasy, religii, partii, narodu.
Pamiętam z dzieciństwa pewnego sąsiada, który we wszystkim nas naśladował. To, co my
kupiliśmy do domu, zaraz i on kupował. Zawsze jednak musiały to być rzeczy lepsze, z górnej
półki, takie, żeby wzbudzić w nas zazdrość.
Tyle tylko, że nam było to obojętne. Szczególnie dla mnie zazdrość jest zjawiskiem niezrozumiałym. Mogę policzyć na palcach jednej ręki, kiedy komuś coś zazdrościłem.
Taką samą zazdrość można dostrzec w wielu polskich rodzinach, gdzie jedni zazdroszczą
drugim, a co gorsze potrafią być zawistni, mściwi, wredni.
Mógłbym w tym miejscu podać garść przykładów zawiści, ludzkiej wredoty i chamstwa,
wyciągając je z własnego życia, ale nie zrobię tego, gdyż nie widzę takiej potrzeby. Każdy wie,
czym jest zawiść, większość ludzi doświadczyła zawiści na własnej skórze i można by długo
o tym opowiadać, a jeszcze więcej się o tym rozpisywać.
Skąd się biorą w Polakach te brzydkie przywary? Dlaczego Polacy nie potrafią lub nie chcą się
cieszyć szczęściem innych? Dlaczego jesteśmy niewolnikami materii?
Czy zauważyliście, jak zachowują się co niektórzy polscy kibice, dziennikarze sportowi, czy
w ogóle media? Kiedy polska drużyna wygrywa, rozpływają się w pochwałach, są tacy słodcy,
że aż obrzydliwie niesmaczni, a kiedy przegrywają, przedzierzgają się w bezlitosne, wygłodniałe
hieny, gotowe rzucić się na zawodników i wyłupić im bezlitośnie oczy. . .
Ot, taka sobie polska rzeczywistość widziana oczami niedzielnego kibica. . . A przecież nie
dotyczy to tylko sportu.
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☼ Polityczne przepychanki na niby

Czasem zazdrość i zawiść przybierają katastroficzne rozmiary. Tak się dzieje w polityce, gdzie
ścierające się ze sobą partie polityczne, a więc poszczególni ludzie, nie licząc się z dobrem
ojczyzny i narodu, walczą za wszelką cenę o Tron Władzy.
To wyniszczanie się, robienie sobie na złość nie zawsze jednak jest prawdziwe, albowiem
walczące ze sobą partie stosują pewną sprytną sztuczkę, aby ogłupić społeczeństwo i być
u władzy niezależnie od tego, czy przegrają, czy wygrają. Nazywamy to tezą i antytezą.
W tym przypadku oba obozy zaszczuwają na siebie wyborców, wywołując w narodzie rozpad
na co najmniej dwie części, i w zależności od sytuacji odgrywają rolę tego złego lub dobrego.
Jest to stary jak świat fortel, ulepszany wraz z „postępem” cywilizacji. Np. jeden system
(teza) staje do walki z drugim systemem (antyteza), podczas gdy twórcami obu systemów są
ci sami ludzie.
A jednak ten sposób wytwarza w społeczeństwie podział, wrogość, wspomnianą już zazdrość
i zawiść. To zaś sprawia, że nie może dojść do jedności, a przez to niemożliwe jest wyrwanie
się ludzkości z jarzma niewolnictwa.
Tylko podzielonym narodem da się dowolnie sterować, albowiem niespójne społeczeństwo,
mające wiele idei, kierujące się odmiennymi zasadami, zwalczające się ze sobą, zatraca ducha
wspólnoty i przynależności narodowej.
☼ Plemienny kogel-mogel

Dlatego w systemie monetarnym, w systemie niewolnictwa, przy tak dużej populacji Ziemian,
niezwykle ważne jest to, iżby państwa były wielonarodowościowe, wielokulturowe, różniły
się religią, tradycją, ludność mówiła różnymi językami. Niejednolity organizm, niemający
wspólnego korzenia, jest doskonałym niewolnikiem, podburzanie zaś wybranych grup niejednorodnego społeczeństwa, skuteczną bronią dla utrzymywania tegoż organizmu w wewnętrznym
konflikcie.
W rzeczywistości kraj wielonarodowościowy jest zbiorowiskiem ludzi niezwiązanych ze sobą
silnymi relacjami emocjonalnymi. Wobec tego nie dziwmy się, że np. w Stanach Zjednoczonych,
Chińczycy trzymają się Chińczyków, Afrykanie Afrykanów, Polacy Polaków, Włosi Włochów,
Irlandczycy Irlandczyków i tak dalej, i tak dalej.
Ta różnorodność sprawia, że ci ludzie nigdy się nie zbuntują przeciwko rządowi Stanów
Zjednoczonych. Że będą po wsze czasy niewolnikami korporacji, plutokratów, cwaniaków
z Białego Domu.
Obecnie Europa przechodzi negatywne zmiany. Mieszanie narodowości w Systemie zysku
i wyzysku, w Systemie monetarnym, w klatkach dla niewolników, doprowadzi dokładnie do
takiej samej sytuacji, jaką oglądamy w USA. Czyli zwiększające się bezrobocie i niezadowolenie
Amerykanów, pojawiający się coraz częściej rasizm, wrogość do odrębnych nacji i zazdrość, to
zaś będzie czynnikiem powstrzymującym ludność przed zjednoczeniem i zbuntowaniem się
przeciwko rządzącym.
Innymi słowy, wojujące ze sobą narody, będą się wzajemnie oskarżały, toczyły domowe wojny
i pracowały grzecznie dla korporacji, nie domyślając się, kto i co się za tym wszystkim kryje.
Zawiść i zazdrość. Dla nieświadomych niewolników wady, dla panów tychże niewolników zalety
i narzędzie sprawowania władzy. „Tolerancja” zaś – propagandowe hasło, mające utrzymać
w ryzach rozjątrzone tłumy.
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☼ Podział z przymusu

Nasuwa się pytanie: „Czy można temu jakoś zaradzić?”.
Na tym poziomie duchowym istot ludzkich, w Systemie kultywującym Złotego Cielca, nie jest
to możliwe.
Bo jak przekonać ludzi do współpracy? Wzajemnego poszanowania? Jak pogodzić niekompatybilne ze sobą religie? Jak zmienić mentalność poszczególnych nacji, skoro żyją ustanowioną
przez przodków tradycją? Skoro konkurują ze sobą? Jak wymieszać ze sobą kulturowe przyzwyczajenia, przesądy, zwyczaje?
Nie jest to możliwe na tym etapie. Możliwa jest jednak współpraca, pod jednym wszakże bardzo ważnym warunkiem – znikną politycy, polityka i korporacje, System monetarny
upadnie, a w jego miejscu powstanie nowy, np. System oparty na zasobach, ukierunkowany
na dobro całej ludzkości, dążący do poprawy życia na Ziemi i poszanowaniu dla planety.
Dopiero przy takim Systemie, można myśleć o zjednoczonej Ziemi. Ziemi bez wojen, politycznych burz, afer, przepychanek, kłamstwa, zaszczuwania jednego narodu na drugi, skrytych
mordów, marnotrawstwa ziemskich zasobów, korupcji i rządowego terroryzmu.
Ale żeby tak się stało, najpierw potrzebna jest przemiana wewnętrzna człowieka. Człowieka
jako jednostki, a nie grupy. Każdy bowiem musi poczuć tę potrzebę w sercu i być gotowy na
nadchodzące zmiany.
Z mojego punktu widzenia, ten etap jest niezbędny, aby stworzyć sprzyjające warunki do
dalszego rozwoju i aby doszło do całkowitego uniezależnienia się od materii, do prawdziwej
wolności. Wolności nie „od czegoś lub kogoś”, lecz wolności absolutnej, to jest takiej, w której
nie istnieje strach przed kimkolwiek i czymkolwiek. . .

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 82/2020

Koronawirus 2 – Nie bój się
Wtorek, 17 marca 2020 | Radomir Gelhor & Yoshiko

Bardzo długo zastanawialiśmy się, czy wracać do tematu koronawirusa, skoro tak niedawno
pisaliśmy o nim (! str. 265), i skoro tyle się o nim mówi. Prawdę mówiąc, można dostać od
tych informacji bólu głowy, albowiem każdy medialny faktowieszcz śpiewa na własną nutę,
w zależności od tego, jaką reprezentuje organizację, którą popiera partię, jaki ma pogląd
na temat zdrowia, wirusów, metod leczenia, jak się zapatruje na kwestię kontrowersyjnych
szczepień, jak bardzo jest wystraszony lub jak bardzo chce wystraszyć polski naród.
Tymczasem strach jest głównym sprawcą osłabiającym układ obronny człowieka, wywołującym
poważne choroby, przyciągającym obiekty strachu. Życie w strachu przed koronawirusem
paradoksalnie jest zachętą dla tego koronawirusa. To jak wysyłanie niewidzialnych zaproszeń za
pomocą myśli, które jak sobie wyjaśniliśmy we wcześniejszych wpisach, są energią i czynnikiem
twórczym.
Twórca-człowiek nakreśla plan, Prawo(a) Natury zaś wyznacza setki i tysiące nowych tzw.
zbiegów okoliczności, przypadków, niespodziewanych zmian losu. Wszystkie prowadzą do tego
samego celu, różne tylko prowadzą do tego celu drogi.
Bojaźń – jest najgorszym składnikiem myśli niszczącym ludzkie życie, ponieważ dopóki nie
wyzbędziemy się strachu, ten strach będzie nas prześladował. Dlaczego? Po to, abyśmy go
pokonali. Jeśli tego nie zrobimy, przedłużający się stres (związany z lękiem), doprowadzi nas
do samozniszczenia; upadniemy na zdrowiu, zginiemy w nieszczęśliwym wypadku, pogrążymy
się w szaleństwie lub popełnimy samobójstwo.
Ile osób czytających ten wpis ma o tym pojęcie?
Strach jest odpowiedzialny za stres, niepokój, rozdrażnienie, te zaś odpowiadają za utratę
znacznej części energii (za tworzenie się energetycznych zatorów), osłabienie organizmu,
wystawienie go na poważne niebezpieczeństwo zdrowotne.
☼ Lecz strach nie istnieje

Jest wytworem wyobraźni. Nie należy do świata rzeczywistego. Jest produktem abstrakcyjnym,
niechcianym programem w pamięci, wadliwym wzorcem postrzegania rzeczywistości. Powstaje
w głowie istoty ludzkiej, budowany jest z obiektów strachu mających najczęściej swoje
odpowiedniki w świecie fizycznym.
Na przykład jadowity wąż (gad) jest obiektem fizycznym, cielesnym, niebezpiecznym dla pewnej
grupy istot rzeczywistego świata. Jednakże na planie myślowym, jest tworem nieprawdziwym,
„wyjętym” przez mózg z komórek pamięci, następnie „wykoślawionym” poprzez zasłyszane
przekazy, zabobony, opowieści lub książki, oraz przez projekcje wizualne, takie jak filmy, gry
komputerowe czy zdjęcia.
W rzeczywistym świecie, w większości przypadków, węże, włącznie z tymi jadowitymi, uciekają
przed człowiekiem. A jednak dla bojącego się węży człowieka, gady te są wściekłe, krwiożercze,
agresywne, polują na ludzi, zawsze mają złe intencje.
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A zatem zderzają się ze sobą dwa światy. Świat rzeczywisty (to jest ten, który przyjmujemy
za rzeczywisty, który odczuwamy zmysłami) i świat stworzony w umyśle osoby strachliwej.
Coś, co jest prawdą, co istnieje, i coś, co jest tylko wytworem bujnej wyobraźni.
Więcej informacji o strachu znajdziecie między innymi we wpisach „Strach przed śmiercią”
(! str. 107) i „Strach przed nieznanym?” (! str. 109), toteż nie będziemy wdawali się
w szczegóły.
Fakt faktem, że strach wywołuje stres. Kumulujący się stres obniża naszą odporność na
choroby. Chory człowiek nierzadko popada w apatię, traci ochotę do życia, jest mu wszystko
jedno, zdarza się, że pragnie śmierci lub odwrotnie – jest przerażony wizją śmierci.
☼ Medialny koronawirus

Przykre jest to, że żyjemy w świecie medialnej obłudy, celowej dezinformacji, manipulacji
korporacyjnej. W świecie opanowanym przez ludzkie strzępy, ludzi piszących dla pieniędzy,
niemających za grosz wyobraźni, że pracując dla „diabła”, tenże „diabeł” najpierw ich
wykorzysta, później przeżuje, połknie i na końcu wypluje.
Im więcej przeglądamy wieści ze świata dotyczących koronawirusa, tym więcej odnajdujemy
rozbieżności. Co więcej, osoby, które uważamy za inteligentne, jasno patrzące i logicznie
myślące, ostrzegające przed dezinformacją rozpowszechnianą w mediach, otóż ci ludzie nagle
sami podostawali małpiego rozumu i wierzą w prawie wszystko, co im się podsunie.
Tak, wiemy. . . Boją się. . . Ale. . .
Powoływanie się na przykład na WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) jest bardzo, ale
to bardzo ryzykowne, gdyż organizacja ta, wielokrotnie została przyłapana na kłamstwie,
manipulowaniu faktami i danymi tabelarycznymi. Weźmy, chociażby kwestię Eboli czy wirusa
Zika, rakotwórczych „leków” dopuszczonych „przez pomyłkę” do obrotu, lub toksycznych,
nigdy nieprzebadanych szczepionek.
Zapoznajcie się ze skandalicznymi badaniami między innymi tejże organizacji nad thimerosalem w USA i w Europie, np. w tym darmowym e-booku: „Szczepienie albo zdrowie”,
gdzie próbowano ukryć przed społeczeństwem makabryczne dane dotyczących tego związku,
a jednocześnie chronić korporacje i FDA przed pozwami rodziców okaleczonych dzieci.
Migawka z tego e-booka:
WHO jest reklamowane w tak zwanych poprawnie politycznie masmediach jako super organizacja
naukowa. A każde dziecko jest uczone w szkole podstawowej, że WHO to jest administracja
polityczna. W 1948 roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, jako tzw. super rząd,
który miał regulować systemy prawne i ewentualne konflikty. I tam powstała agenda, która
miała się zająć zdrowiem.
I ta agenda między innymi zajmuje się masowym szczepieniem ludzi, w różnych zakątkach
świata. I ten nadmiar szczepionek zakupionych przez poszczególne rządy w Europie został
przekazany, czy sprzedany, bo tam za darmo nic się nie odbywa, został sprzedany Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), która przeznaczyła to dla Afryki. Problem polega w tym, że
w Afryce praktycznie grypy nie ma. Więc jaki jest sens szczepienia ludzi na coś, co nie istnieje?
A proszę zobaczyć, w Afryce jest malaria i przez 70 lat żadnej szczepionki nie wprowadzono.
[. . . ]
Druga rzecz to jest taka, że jak udowodniono to w czasie epidemii grypy tak zwanej świńskiej,
czyli w 2009 roku, WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, musiała zmienić definicję
epidemii, żeby udowodnić, że coś się dzieje (wirus szaleje). Dlatego że wg starej definicji
epidemia jest wtedy, kiedy co najmniej trzydzieści procent osób zachoruje na danym terenie.
A pandemia jest wtedy, kiedy co najmniej w sześciu krajach występuje epidemia. A oni zmienili
definicję w ten sposób, że wystarczy obecność danego wirusa czy danej bakterii na danym
terenie, żeby można było ogłosić epidemię.
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[. . . ]
Dziwne jest to, że Ebola powstaje zawsze w krajach tych, gdzie są oddziały broni biologicznej
armii amerykańskiej. Tylko tam notowano Ebolę. W siedemdziesiątym szóstym roku po trzynastu przypadkach, które tam rzekomo stwierdzono, sprawa wygasła samoistnie. Bez żadnej
szczepionki, bez żadnego rozgłosu. W następnym roku w Sudanie był kolejny jeden przypadek,
ale znowuż sprawa wygasła samoistnie. Dziwnym trafem znalazł się tam urzędnik WHO, który
potwierdził, że to jest nowo odkryta choroba, bardzo groźna i tak dalej, i tak dalej. . .
[. . . ]
Następny temat związany z poliomyelitis to szczepienia w Indiach. Wiedzący lepiej, czyli WHO
i Bill Gates postanowili „czynić dobro”. Pojechali do Indii w 2011 roku, ponieważ tam umierało
rocznie około 200 dzieci na poliomyelitis, czyli chorobę Heinego-Medina, i zaczęli szczepić. Efekt
szczepień był taki, że w ciągu roku zmarło 47 i pół tysiąca dzieci.
[. . . ]
„Wszystkie dostępne obecnie dowody wskazują, że szczepionka DTP może być przyczyną
większej ilości zgonów dzieci z powodu innych przyczyn, niż uratuje przed błonicą, tężcem
i krztuścem”.
Bo to strasznie istotne. A jak to się ma do innych szczepionek? Naprawdę! Zapamiętajcie
to sobie, proszę. Przecież są różne szczepionki podjednostkowe, które zawierają aluminium
i podawane są niemowlętom – kto się temu przygląda? Powiem Wam, że doktor Aaby spotkał
się wyłącznie z atakiem ze strony WHO, która na wszelkie sposoby próbowała wypaczyć jego
wyniki i udowodnić, że się myli.
[. . . ]
Uważam, że jest to bardzo niepokojące, iż duże organizacje takie, jak UNICEF, CDC, WHO
nadal publikują dokumenty, patrząc na media społecznościowe i próbując dowiedzieć się,
w jaki sposób przeciwdziałać ruchom społecznym i spróbować wyciszyć zdolność rodziców do
dokonywania wyboru, czytania informacji i podjęcia samemu decyzji, czym jest to ryzyko, jakie
chcą podjąć. Na przykład rodzice mogą zawsze podjąć wybór, żeby nie zaszczepić, ale jak się
na to zdecydują, to „odszczepić” już się nie da.
I naprawdę myślę, że gdzieś w przyszłości, za 50 może, 100 lat od teraz, antropolodzy będą
spoglądać na ten moment w czasie historii medycyny i na to, co robimy w zakresie wstrzykiwania metali ciężkich, zwierzęcego i ludzkiego DNA, oraz substancji chemicznych i komórek
z abortowanych płodów do ciał małych dzieci, nadal uważając, iż to będzie pomagało utrzymać
je w zdrowiu, czuję, że antropologia społeczna będzie patrzeć na to w ten sam sposób, jak
patrzymy na upust krwi, pijawki i trepanację, co było wierceniem otworów w czaszce ludzi, aby
wypuścić złe duchy.
Wierzę, że będą patrzeć na to, jak na największą zbrodnię przeciwko ludzkości, w jaki sposób
oszukiwano młodych rodziców, aby uwierzyli, że to jest konieczne, aby ich utrzymać i swoje
dzieci w zdrowiu.
[. . . ]
Pani Prof. Bucholc prezentuje stanowisko lobby wielkich firm farmaceutycznych, a ciekawe co
by opowiedziała nam o szczepionkach powodujących bezpłodność, o przepraszam, chciałem
napisać chroniących przed rakiem szyjki macicy – przed wirusem HPV? Szczepionki te są
sponsorowane i zalecane przez Pana Billa Gatesa i Pana Rothschilda (o przepraszam znów
pomyłka – miałem napisać, że zalecane przez WHO).
[. . . ]
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Miałam okazję być na. . . Zresztą sama się wprosiłam tam jako reprezentantka warszawskiej
gazety, na konferencji europejskich [ zapis niezrozumiały ] szczepień, gdzie przedstawiciel WHO
na Europę przedstawiał wykresy. Wykres dotyczący kosztów powikłań chorób, przeciw którym
się szczepi oraz wykresy dotyczące kosztów wprowadzenia masowych szczepień. Zadałam mu
pytanie: „A gdzie jest kolejny słupek dotyczący kosztów powikłań poszczepiennych?”. Nie
umiał mi odpowiedzieć.
[. . . ]
I później ministerstwo, kiedy pamiętacie Państwo, była ta psychoza świńskiej grypy, że trzeba
nagle zakupić miliony szczepionek przeciwko świńskiej grypie, że trzeba wszystkich szczepić.
I to była ta psychoza, która z zachodu przyszła. Była promowana przez WHO, straszyli, że
wszyscy pomrzemy, jak w 1918 roku od grypy hiszpanki.

***
Czy wobec powyższych obrazków (a jest to kropla w oceanie) możemy wierzyć WHO, skoro
dla tej organizacji każda epidemia na Ziemi jest pożądana? Skoro dzięki pandemii strachu
wzrośnie sprzedaż szczepionek na całym świecie i wyszczepialność Ziemian?
Ile jest prawdy w tym, co przekazują Polakom media, skoro to właśnie media są na usługach
korporacyjnych bożków i eugenicznych kapłanów, i tworzą „nierzeczywistą rzeczywistość” dla
wystraszonej trzody ludzkiej?
Odpowiedzcie sobie sami na te pytania. Nas zastanawia coś innego.
☼ Dlaczego?

Dlaczego do procedur ratowania umierających, nie dołączono podawania dożylnego witaminy
„C” w celu wzmocnienia układu immunologicznego tychże osób? Czemu nie korzysta się
z wlewów z nadtlenku wodoru, również w celu zwiększenia odporności? Dlaczego nie używa się
innych, alternatywnych metod leczenia przy tak poważnym, jak twierdzą media, zagrożeniu?
Przecież lekarzom pozwala na tego typu działania Deklaracja Helsińska, punkt trzydziesty
siódmy. Wobec tego, dlaczego lekarze nie korzystają z tego przywileju, tylko skazują na śmierć
swoich pacjentów.
Co z przysięgą Hipokratesa? Czy to tylko puste słowa? Komu tak naprawdę służą lekarze?
Pacjentom? A może korporacjom?
Dlaczego nie wzmacnia się zdrowych, niezarażonych jednostek, podając im bezpieczne i wolne
od chemii witaminy i niezbędne dla zdrowia minerały? Dlaczego nie ma takiej akcji w Polsce?
Czemu Ministerstwo Zdrowia nie wpadło na pomysł podniesienia odporności polskiego narodu, poprzez rozdanie Polakom darmowych (za pieniądze podatnika) witamin, minerałów,
suplementów diety? Co robi ten urząd, poza udawaniem, że coś robi?
Czyżby ktoś się obawiał, że to zatrzyma epidemię koronawirusa, a przez to kartele farmaceutyczne nie wprowadzą na czas kolejnej toksycznej, nieprzebadanej szczepionki? Kto się wtedy
będzie szczepił, jeśli się okaże, że zwykłe podniesienie odporności w zupełności wystarczy, aby
zatrzymać koronawirusa?
Czyżby się bali, że postępując w ten sposób, będą zmuszeni zatrzymać zaplanowany mord na
części, głównie tej starszej, społeczeństwa polskiego?
☼ Depopulacja

Bo, że jest to akcja depopulacyjna, ogólnoświatowa, nie ma najmniejszych wątpliwości. Już
nikt się z tym nie kryje, głośno się o tym mówi, jawnie wprowadza się selekcję naturalną.
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Weźmy na przykład włoskich lekarzy, którzy odmówili leczenia ludzi po siedemdziesiątce – nie
przyjmują starców do szpitali, bo. . . zajmować będą łóżka.
Coś na wzór niemieckich, nazistowskich lekarzy przeprowadzających selekcję w obozach
koncentracyjnych:
— Ty, do gazu, a ty do szeregu!
Jeśli czytaliście nasze wpisy, na pewno zwróciliście uwagę, że dużo, dużo wcześniej przed
koronawirusem pisaliśmy, iż dojdzie do takiej sytuacji, gdzie System zysku i wyzysku, System
niewolnictwa usuwał będzie starców. I oto nadarza się doskonała ku temu okazja. . .
Nie jest to przypadek, albowiem to ludzie starsi są największym zagrożeniem dla Systemu.
Oni ze względu na wiek, pamiętają dobrze przeszłość. Mogą więc porównywać, wykazywać
różnice, przeciwstawiać się Systemowi, przekazywać młodym prawdziwą historię, działać na
szkodę korporacjom.
Są żywymi świadkami tego, co działo się dawniej. . .
A dawniej każde społeczeństwo, bez względu na nację i plemię, szanowało starców, uważało za
mądrych z racji wieku i doświadczenia. Dziś próbuje się oderwać ludzi starszych od młodzieży,
odgrodzić ich murem niechęci, wyśmiać, wyszydzić i zutylizować, aby mógł zaistnieć Nowy
Porządek Świata. Z nowymi bogami, z nowymi wartościami „moralnymi”, z nową ideologią,
z nowym, jeszcze bardziej zniewolonym społeczeństwem rządzonym przez garstkę psychopatów
i morderców.
Zastanawia nas ogromnie, dlaczego Bill Gates, ten, który pod przykrywką „czynienia dobra”
morduje rok w rok tysiące niewinnych dzieci, wciąż jest na wolności? Jak to możliwe, że
społeczeństwo światowe toleruje tego zbrodniarza? Przecież jego działalność, jego wypowiedzi
są jasne. Przecież jego „przepowiednia” z 2018 roku odnośnie grypy jest odzwierciedleniem
dokładnie tego, co dzieje się obecnie na świecie. Nawet miejsce, skąd się rozprzestrzenił
„koronawirus”, jest dokładnie przez niego określona i są to Chiny. Zbieg okoliczności?

Przepowiednia epidemii grypy B.Gatesa, 2018

Wybaczcie, ale coś takiego jak przypadki nie istnieją.
Mordowanie starców ma również inne znaczenie. System pozbywa się „darmozjadów”, nie
musi ich utrzymywać, część majątków zostanie przejęta przez państwo, zrobi się miejsce
dla młodego pokolenia niewolników, urobionych przez media młodych ludzi, odmóżdżonych,
gotowych harować dla korporacji, wypranych z empatii, pozbawionych skrupułów.
☼ Niepolski zarząd

Dlaczego (nie)polski zarząd, korporacyjni służebnicy udający patriotów, wiedząc, że zbliża się
koronawirus, nie zabezpieczyli na czas naszego kraju przed tym „strasznym” wirusem? Czemu
okłamywali naród polski, że nie ma w Polsce zagrożenia, że nie ma żadnych przypadków
zakażeń, podczas gdy takie przypadki już były? Dlaczego nie przystąpiono do przeciwdziałania
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rozprzestrzenienia się koronawirusa zaraz po jego pojawieniu? I dlaczego teraz wrednie
okłamują ludzi? Czemu się wybielają, chwalą, że to oni pierwsi wprowadzili to, czy tamto. . .
A inne kraje idą za ich przykładem. . .
A może koronawirus nie jest tak straszny dla władzy jak dla ludu? Może leczenie „rządzących”
za pieniądze podatników różni się znacznie od leczenia motłochu? Może, to co jednych zabija
(tych na dole), dla innych (tych na górze, tych wtajemniczonych) nie stanowi najmniejszego
problemu? Może. . .
Dlaczego zawczasu nie przygotowano maseczek, płynów dezynfekcyjnych, kombinezonów,
środków ochronnych? Przecież takie produkty powinny być dostępne o każdej porze i godzinie,
bez względu na to, czy jest epidemia, czy jej nie ma. Co w tym kraju robi Ministerstwo
Obrony? Na co, przeznaczane są pieniądze Polaków? Dlaczego Polska nie jest zabezpieczona
na wypadek wojny biologicznej?
Dlaczego aptekarzom nie wolno wyrabiać środków dezynfekcyjnych (i „leków”), skoro dawniej
było to czymś normalnym?
Dlaczego żołnierze WOT pomagający w szpitalach, nie mają ubiorów ochronnych jak w innych
krajach?
A co z rezerwą bezpieczeństwa żywnościowego?
| POLACY W CZARNEJ DUPIE! RZĄD KŁAMIE NA TEMAT STANU PAŃSTWA
Dlaczego w Polsce sprawują władze nieudacznicy?
☼ Woda

Nie tak dawno usłyszeliśmy pewną wypowiedź, że należy dla bezpieczeństwa przegotowywać
wodę z kranu. Czy jednak woda butelkowana jest dużo bezpieczniejsza? Czy przy produkcji
wody butelkowanej nie pracują ludzie? Czy ci ludzie z całą pewnością nie są zarażeni? Skąd
wiemy, czy dana butelka nie zawiera w sobie groźnych chorób i wirusów? Skąd wiemy, że nie
zawiera chemicznych środków przemysłowych, stosowanych podczas produkcji?
O szkodliwości plastikowych butelek już nie wspomniemy. Znajdziecie sami w necie.
Poza tym, dlaczego nikt nie mówi o jednym bardzo istotnym fakcie dotyczącym wody z kranu?
Że nasza kranówka jest chlorowana i że chlor wywołuje korozję, a więc jest w dodatku rdzawa.
Nie mówi się również, że chlor łączy się z substancjami organicznymi, tworząc truciznę –
pochodną dioksyny, która z czasem gromadzi się w naszym organizmie. A więc picie herbaty,
kawy i innych napojów z wody kranowej na dłuższą metę doprowadza do wielu poważnych
chorób.
Czy to wszystko, jeśli chodzi o wodę (również butelkowaną)? Nie. . .
Woda zawiera dużo soli, które podczas gotowania (wrzenia) wytrącają nierozpuszczalny osad
(kolor żółty – sole wapnia; kolor bury – sole żelaza). Sole te zanieczyszczają organizm, co sprzyja
różnym dolegliwościom: arteriosklerozie, artrozie, osteochondrozie, kamieniom w wątrobie
i nerkach itp.
Istnieją bezpieczniejsze metody uzdatniania wody. Dlaczego nie stosuje się ich w Polsce?
☼ Nie wychodźcie z domu!

Jasne! Wiecie co? Najlepiej zabarykadujmy się przed sąsiadami i nie wychodźmy, aż zezwoli
nam „szanowna” władza, a jeszcze lepiej połóżmy się do łóżka i od razu umrzyjmy. Tak będzie
o wiele szybciej i efektywniej. . .
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Po otrzymaniu dziś SMS-a (pisane 16.) o zaprezentowanej w nagłówku treści postanowiłem na
przekór szerzycielom strachu wyjść na miasto i sprawdzić naocznie, ileż to trupów przewala
się na ulicach z powodu szerzącej się w Polsce pandemii. Niestety albo na szczęście ulice były
czyste, ludzi zaś tak mało, że w pierwszej chwili pomyślałem sobie o wymarłym mieście, bo. . .
Ludzie naprawdę boją się wychodzić! Część osób jest przerażona! Część zidiociała do tego
stopnia, że zamknęła się w domach, jak w więzieniach i myśli, że jest tam bezpiecznie. Czyżby
oddychali innym powietrzem niż cała reszta? Czyżby spożywali specjalnie i tylko dla nich
wysterylizowane pożywienie? Czyżby zamknięcie się w czterech ścianach miało zapewnić im
bezpieczny azyl przed czymś tak maleńkim, co przenika przez najmniejszą szczelinę?
Ktoś na czacie napisał, że w Wa-wie na ulicach jest mniej ludzi o 90%, a samochodów o 50%.
W innych miastach zresztą podobnie.
W sklepach sprzedawcy podają produkty, np. owoce i warzywa. W porządku, lecz to nie
oznacza, że wirusa nie ma w sklepie, że nie fruwa w powietrzu, nie siedzi sobie na ogórkach,
pomidorach, na bułkach czy chlebie, i że obsługujący nas sprzedawca nie poda nam właśnie
taki zarażony produkt. Nie oznacza to także, że sprzedawca jest „czysty” i sam nie zaraża.
Każde otwarcie drzwi, wpuszcza setki i tysiące wirusów do domu, a jednak:
— Nie bójcie się, albowiem sami się osłabiacie.
Zachować niezbędne środki ostrożności, a bać się to dwie różne sprawy. W pierwszym przypadku działamy logicznie, z czystą głową, w drugim paranoicznie. Pierwszy sposób może nas
rzeczywiście ochronić, drugi doprowadzić do niepotrzebnego stresu i naturalnego osłabienia,
przez co staniemy się podatni na każdą bez wyjątku chorobę.
☼ Dostęp do świeżego powietrza

Dawniej, w średniowieczu, wierzono, że na pomór (zarazę), najlepszym rozwiązaniem jest
odizolowanie się od zapowietrzonego (zarażonego) otoczenia, a jeszcze lepiej zamknięcie się
w jakimś w miarę szczelnym pomieszczeniu i unikaniu dostępu do czystego powietrza. Ba!
Ówcześni medycy doradzali zamykanie się w latrynach, albowiem sądzono, że im większy
smród, tym lepiej przepędza zarazę. O zarazkach, wirusach, bakteriach nic wówczas nie
wiedziano.
Dziś, w uwspółcześnionym średniowieczu odnosimy wrażenie, że niewiele się pod tym względem
zmieniło.
„Zostań w domu! Nie wychodź!” – czy nie są to podobne hasła co ongiś?
Przede wszystkim – wietrzcie jak najczęściej mieszkania. Nie bójcie się świeżego powietrza.
Zażywajcie ruchu, o ile to możliwe. I pamiętajcie, że w miliardach cząstek powietrza wirusy
stanowią zaledwie okruszynę całości, a więc nic tak naprawdę nie znaczą, podczas gdy tlen
niezbędny jest komórkom, aby mogły sprawnie funkcjonować i skutecznie się bronić. Bez tlenu
nie zajdzie żadna reakcja biochemiczna i energetyczna. Organizm jest w bezustannym procesie
tworzenia układu odpornościowego. H2 O2 i O3 wydzielają w procesie rozpadu tlen atomowy,
bez którego komórka byłaby martwa!
Nietrudno chyba sobie wyobrazić, co się stanie, kiedy zabraknie nam dostępu do świeżego
powietrza?
Podobnie mówią nam przed burzą – Zostań w domu. Tymczasem powietrze podczas burzy
i po burzy ma działanie prozdrowotne.
Również straszą nas przed chodzeniem do lasu, wykorzystując do tego celu strach przed kleszczami, przed boreliozą. A przecież powietrze w lesie wypełnione jest przeróżnymi zapachami,
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eterycznymi olejkami, które leczą nas w niewidzialny sposób. Poza tym drzewa to energia i tlen,
tlen to niezbędny budulec do wzmocnienia organizmu. Największe stężenie jonów ujemnych
jest między innymi w lesie, szczególnie w lasach sosnowych, a zatem przestańmy się bać
i korzystajmy z dobroci Natury.
Czy teraz widzicie, o co w tym wszystkim chodzi? Czy już domyślacie się, dlaczego niszczone
są drzewa – płuca naszej Ziemi? Dlaczego wypala się zielone, żyzne tereny? Dlaczego ogranicza
się przestrzeń nadającą się do zamieszkania przez człowieka? Dlaczego spycha się ludność do
zatłoczonych miast i miasteczek? Dlaczego przesłania się słońce i wzbrania nam dostępu do
naturalnej witaminy „D”? Dlaczego zatruwa się wodę i żywność?
Widzicie to? Nie? Nie widzicie tego? To trudno. . .
À propos. „Epidemia” ma też swoją dobrą stronę. Od paru dni niebo nad moim miastem jest
czyściutkie, błękitne, słońce wspaniałe, jak za dawnych czasów. Siewców Śmierci – samolotów
rozpylających toksyny i wirusy – zero! Powtórzę – zero! Ani jednej stalowej maszyny. Ruch
powietrzny zamarł. Wróciło życie, przynajmniej od strony niebios.
Obawiamy się jednak, że nie potrwa to długo i wkrótce znów zacznie się orka i dalsze zatruwanie
Polaków.
Zastanawia nas jeszcze jedno: „Jak to jest, że nagle przerwano powietrzną akcję ochrony Ziemi
przed globalnym ociepleniem?”. Przecież globalne ocieplenie to światowa katastrofa! A może
klimat się samoczynnie unormował? A może stało się tak za sprawą koronawirusa?
Czy widzicie teraz tę obłudę, jaką nas karmią? Globalne ocieplenie? Chemiczne smugi dla
ratowania planety? Program stabilizowania klimatu na planecie? Czy ktoś wierzy jeszcze w te
brednie?
Dodane 18.03.2020
Niestety nasze przewidywania okazały się słuszne. Dziś co prawda pogoda jest iście wiosenna,
słoneczna, ale też niebo zaciągnięte jest mlecznobiałym kożuchem o niewiadomym składzie
chemicznym, po którym latają toksyczne samoloty, pozostawiając jasne linie w kratkę.
Kolejny etap wprowadzania koronawirusa do środowiska?
Swoją drogą. Byłem dziś się przejść po wyludnionym mieście. Większość sklepów zamknięta.
W godzinie szczytu, w samym centrum miasta byłem tylko ja, jakiś staruszek i dwóch Żydów.
Tak, nie przesłyszeliście się – Żydów. Wypytywali „dziadka” o żydowskie nieruchomości:
domy, kamienice. Nie jest to pierwszy taki przypadek. Od jakiegoś czasu robią tu takie naloty.
Nawet moją mamę kiedyś zahaczyli. Mnie nie zaczepiają. . . Może podświadomie czują. . . jaką
otrzymaliby ode mnie odpowiedź?
Niewtajemniczonym wyjaśniam, że mieszkam w mieście żydów i cyganów. W czasie II wojny
światowej było tu getto żydowskie.
☼ G5 i koronawirus (teoria spiskowa?)

Czy koronawirus może być zasłoną dymną dla czegoś bardziej okrutnego niż sam wirus?
Według Roberta Davida Steele’a, agenta CIA, koronawirus wywołany w Chinach jest zasłoną
dymną dla prawdziwego zabójcy ludzkości, jakim jest G5.
Odsyłamy do materiału na YT:
| KORONAWIRUS – COVID 19 – PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH MATERIAŁÓW
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☼ Koronawirus – ucieczka z laboratorium?

Jeśli znamy historię innych wirusów, np. Eboli, łatwo się domyśleć, że koronawirus nie jest
dziełem natury, ani przypadku, a także nie uciekł nagle z chińskich laboratoriów. Podpatrując
fakty, można także z dużym prawdopodobieństwem już dzisiaj oskarżyć Stany Zjednoczone,
iż to one przy pomocy żołnierzy przebywających w Chinach, wprowadziły na rynek chiński
koronawirusa, zgodnie zresztą z wcześniejszym prognozowaniem Billa Gatesa (w 2018 roku),
że to od Chin wszystko się rozpocznie, i który dawno temu stwierdził, że wojna przyszłości
nie będzie wojną atomową, lecz opierać się będzie o wirusy (broń biologiczną).

USA. Transport kolejowy COVID-19

Poza tym to właśnie imperium amerykańskie najwięcej zyskuje na szalejącej na świecie
epidemii. Nie chcemy się jednak wdawać w szczegóły tego wątku. Ciekawskich odsyłamy do
sieci i YT. Wypowiadają się tam o wiele więksi od nas mędrcy i znawcy polityki, toteż chętnie
oddajemy im głos, zadając sobie jedno, acz ważne pytanie:
Czy sprawcy tego mordu staną kiedykolwiek przed sądem i zostaną ukarani?
☼ Straszenie liczbami

O liczbach pisaliśmy w pierwszej części (! str. 265), dlatego tutaj tylko nadmienimy, że musimy
rozróżniać liczbę zarażonych od liczby przypadków śmiertelnych. Na Lubelszczyźnie, czyli na
terenie, gdzie mieszkamy, podobno odnotowano siedemnaście osób zarażonych koronawirusem.
Czy to znaczy, że te siedemnaście osób umrze? Nie. Co więcej. . . Nie mamy pewności, czy
są to rzeczywiście nosiciele koronawirusa? Czy tylko podejrzani? Inna sprawa, że jesteśmy
nosicielami przeróżnych wirusów, a jednak sami nie chorujemy i nie rozsiewamy tych wirusów
do otoczenia.
Wirusy są wszędzie i spełniają różne, także pożyteczne funkcje, a ludzkość w przeważającej
większości uodporniła się na nie. Z wyjątkiem oczywiście tych, które wychodzą z laboratoriów,
tych, które tworzą chorzy psychicznie ludzie.
Swoją drogą, po jakiego diabła w cywilizacji pokoju, w świecie bez wojen opracowuje się nowe,
niebezpieczne wirusy?
I dalej – liczba osób śmiertelnych. Czy ci ludzie rzeczywiście umarli z powodu koronawirusa,
a nie na przykład z powodu serca, sepsy, powikłań, starości, zapalenia płuc i tak dalej. . .
Niestety nikt nam tego nie powie i w tym jest właśnie problem, bo łatwo tę informację
zniekształcić i podać ją w formie strachu.
☼ Sprawdzian NWO

Trafnie ktoś powiedział, że obecny stan wojenny (wyjątkowy) w Polsce i na świecie spowodowany koronawirusem, jest wersją light przyszłych, rzeczywistych zmian, mających nastąpić na
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Ziemi. A więc wytrzebieniem części ludzi i wprowadzeniem NWO (Nowego Porządku Świata).
Innymi słowy, możni tego świata chcą przećwiczyć te działania i zobaczyć naszą reakcję.
A ponieważ to tylko teoria spiskowa, pominiemy ten wątek, choć zachęcamy do zainteresowania
się tym tematem. Choćby dlatego, że można się dowiedzieć z niego naprawdę fajnych rzeczy,
niezwiązanych z NWO i „teoriami spiskowymi”.
Mimo to warto zaznaczyć, że wprowadzenie stanu wyjątkowego (wojennego) daje okazję
władzy do nadużyć, obostrzeń prawa, wyłapywania antysystemowców, stosowania terroru
wobec obywateli pod pretekstem walki z terroryzmem i tak dalej.
☼ Szczepionka

Jeśli wirus wyszedł spod młotka amerykańskich zbrodniarzy, szczepionka na koronawirusa jest
już gotowa. Czekają tylko, iżby ją wdrożyć, sprzedać i zarobić. Kiedy? Trudno powiedzieć. Im
więcej umrze ludzi, tym lepiej dla nich, ale. . .
Każda szczepionka wymaga kilkuletnich badań. Co najmniej trzech (z testami). Jeśli wprowadzą
ją wcześniej, jak np. coroczną szczepionkę na grypę, oznaczać to będzie, że szczepionka nie
przeszła żadnych testów. Fizycznie jest niemożliwe przebadanie w ciągu paru miesięcy działania
konkretnej szczepionki czy tzw. leku.
Co w takim razie będą wstrzykiwać ludziom do krwiobiegu? Jakie śmieci znajdą się w ampułkach? Jakie trujące związki chemiczne? Jakimi retrowirusami zarzucą „rynek”, czyje fragmenty
DNA będą w nich pływać?
I ostatnie – ilu tym sposobem zaczipują ludzi – niewolników absolutnych?
☼ Nagonka na Azjatów

Ignacy z Japonii, ten, którego przedstawiłem w poście pod tytułem: „Ignacy z Japonii” (!
str. 255), zwrócił uwagę na pewien drobny szczegół. Stwierdził on bowiem, że Azjaci są
ogólnie nielubiani na świecie i że jest w Polsce dla nich niebezpiecznie, ponieważ „epidemia”
koronawirusa wyszła z Chin.
Nie można mu nie przyznać racji, tym bardziej że większość Polaków nie rozróżnia Chińczyków
od Koreańczyków czy Japończyków i nie sprawi im różnicy, którego „żółtka” przyjdzie im
przetrzepać za rzekomą epidemię. Strach przed koronawirusem wywołał u części ludzi nienawiść
do Azjatów, co dla amerykańskiego terrorysty i imperialisty, jest jak najbardziej pożądanym
czynnikiem.
Wobec tego mamy kolejny podział ludzkości i wzrost rasizmu na świecie.
A teraz wyobraźmy sobie, że z polskiego laboratorium ucieka groźny wirus lub podrzucono
Polakom wirusa i rozgłoszono na świecie, że to Polacy są winni globalnej epidemii. Czy wobec
tego inne nacje powinny nas znienawidzić? Czy to wina Jasia, Stasia, Małgosi czy Marysi, że
wirus z Polski powędrował do innych krajów? Czy przeciętny Kowalski ma w ogóle jakiś wpływ
na polskie laboratoria, na jednostki wojskowe, broń biologiczną przechowywaną w naszym
kraju?
Dlaczego atakowany jest cały naród za błąd jednego, konkretnego człowieka lub jakiejś grupy
ludzi? A jeśli Chińczycy rzeczywiście są niewinni? A jeśli nawet są winni, to którzy? Wszyscy?
Kto ponosi winę za wypuszczenie tego wirusa?
Czy, jeśli jakiś polski przestępca zamorduje obcokrajowca, winny tego mordu jest cały polski
naród?
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

324

www.rdmg.eu

Pomyślcie na spokojnie? Przemyślcie to sobie dobrze, zanim zaczniecie obijać pięściami
przypadkowych Azjatów, szczególnie tych, którzy od lat mieszkają w Polsce i którzy niewiele
mają wspólnego z zajściami w Chinach.
Tylko tego nam brakuje do szczęścia, żebyśmy dali światu powód do nazywania Polski krajem
barbarzyńców i rasistów. . . Kto na tym skorzysta? Polska i polski naród?
Ruszcie głową, opanujcie strach i emocje, porzućcie zemstę i zawiść, i zacznijcie się zachowywać
jak ludzie inteligentni.
☼ Podsumowanie

Nie bójcie się, albowiem cokolwiek się stanie, cokolwiek Wam się przydarzy, tak naprawdę
niewiele możecie zrobić i niepotrzebnie tracicie energię. Brońcie się, ale z głową, spokojnie, bez
zbędnych emocji i stresu. Oszczędzajcie siły na ewentualną walkę z wirusami lub chorobami.
Myślcie pozytywnie. Nie dajcie się zdołować. Nie wierzcie we wszystko, co podają oficjalne
źródła. Otwórzcie się na nowe, nieznane, nie odrzucajcie „teorii spiskowych” tylko dlatego,
że światowe rządy, służby i systemowi żołnierze naśmiewają się z tego. Myślcie samodzielnie,
sprawdzajcie, dopytujcie, bądźcie upierdliwi dla władzy, siejcie niepokój wśród korporacyjnych
kapłanów. Nie zgadzajcie się na jakąkolwiek przemoc i zbrodnię, choćby Wam wbijano młotem
do głowy, że jest to najlepsze rozwiązanie dla ludzkości, bo ludzkość potrzebuje wyłącznie
Miłości, a nie mordu, gwałtu i wojen. . .
Tylko ci, którzy się buntują, odkryją prawdę

***
Czy na pewno mamy wpływ na własne życie?
Pewnego razu jeden mężczyzna miał sen. Śniło mu się, że w fabryce, gdzie pracował, wciąga
go wielka maszyna i miażdży go w swoim stalowym wnętrzu. Obudził się wystraszony i opowiedziawszy żonie nocny koszmar, oznajmił, że nie idzie tego dnia do pracy. Wziął sobie urlop
i wrócił do łóżka.
Kiedy po kilku godzinach przyszła z pracy jego żona, odkryła, że mąż nie żyje. Na skroni miał
wielkiego siniaka, obok głowy leżało ciężkie żelazko, na półce zaś, tam, gdzie zawsze stało
żelazko, wylegiwał się pręgowany kocur i obserwował z wysokości rozgrywającą się w dole
tragedię.
☼ Dwie filmowe propozycje

| Jerzy Zięba - PANDEMIA - W JAKIM MIEJSCU JESTEŚMY
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| JAK ŻYJEMY W WARUNKACH EPIDEMII – Korespondencja z Sycylii – Jarosław Dobrucki
I jeszcze jeden film z ostatniej chwili (dodany w momencie publikacji), za który dziękujemy
Ewie :)
| NAJNOWSZE INFORMACJE: CORONA-VIRUS, TYCH BŁĘDÓW NIE MOŻNA POPEŁNIĆ konspekt
dr Sun Yang (c) VTV” w YouTube

Radomir Gelhor & Yoshiko
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ZWzBRG nr 83/2020

Jane Bürgermeister – Epidemia
Strachu
Poniedziałek, 23 marca 2020 | Yoshiko

Kiedy obejrzałam film z Jane Bürgermeister, która w 2009 roku oskarżyła przemysł farmaceutyczny i kilku wpływowych ludzi, za próbę spowodowania pandemii świńskiej grypy na
świecie, pomyślałam: wow! ale ta kobieta jest odważna. Dlaczego ja nie jestem taka jak ona?
Przecież Jane Bürgermeister, ujawniając prawdę o zaplanowanej pandemii i szkodliwości
szczepionek, naraziła się skorumpowanej władzy UE i USA. Oskarżyła najbogatszego lichwiarza i psychopatę żydowskiego – Rothschilda, także „lucyferycznego” Rockefellera i Sorosa.
Zaskarżyła FED, WHO, rząd USA, NATO, prezydenta Obamę, kanclerza Austrii – Faymanna,
dyrektora generalnego WHO Margaret Chan, sekretarza bezpieczeństwa narodowego USA –
Davida Napolitano, Sekretarza Zdrowia USA, Kathleen Sibelius, i tak dalej.
Uff. . . Same szychy, same figury, korporacje śmierci, takie jak Glaxo Smith Kline. I przeciwko tej przestępczej, zorganizowanej grupie tylko Jane Bürgermeister, „zwykła-niezwykła”
dziennikarka naukowa miała odwagę wystąpić publicznie.
Nikt nie miał odwagi zatrzymać zbrodni na ludzkości. Nikt nie puścił farby. Wszyscy przestępcy
solidarnie trzymali się razem.
To straszna dla nas wiadomość. Straszna, ponieważ pokazuje, w jak okrutnych żyjemy czasach.
W wieku całkowitego zobojętnienia i w paraliżującym nas strachu.
Jak to się dzieje, że pomagamy zbrodniarzom? Dlaczego milczymy, kiedy trzeba odważnie
mówić?
Jane Bürgermeister pozornie przegrała. Dochodzenie PACE było oszustwem. Oskarżeni nie
zostali pociągnięci do odpowiedzialności.
Polaków uratowała była Minister Zdrowia Ewa kopacz, która nie dała się podjeść mafiom
farmaceutycznym i nie zakupiła dla Polaków toksycznej szczepionki.
Tutaj trzeba wyrazić wielkie podziękowania pani prof. dr hab. Marii Dorocie Majewskiej,
która działając w tle, poza fleszami aparatów fotograficznych i obiektywów kamer, przekazała
Ewie Kopacz wszystkie informacje na temat szkodliwości szczepionek.
Wkrótce potem Polska zapłaciła wysoką cenę za tę „niesubordynację” wobec globalnego rządu
i karteli farmaceutycznych – katastrofą smoleńską.
Pozornie przegrana bitwa, okazała się w rzeczywistości zwycięstwem. Dzięki nagłośnieniu
rzekomej świńskiej epidemii ludzie zaczęli przeglądać na oczy. Rozpoczęły się bunty w Europie.
Nie chciano przyjmować szczepionek przeciwko świńskiej grypie. Rodzice w Niemczech, we
Francji, Hiszpanii rezygnowali ze szczepienia dzieci. Tworzyły się antyszczepionkowe (świadome
zagrożeń) społeczności na całym świecie. Wymieniano się informacjami.
Bohaterska Jane Bürgermeister została zwolniona z pracy. Nastawano na jej życie. Wytoczono
przeciwko niej kilka spraw o niepoczytalność. Pomimo że się wybroniła, grozi jej zemsta.
Podobno gdzieś się ukrywa. Nikt nie wie, co się z nią dzieje.
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Dziś stanęliśmy przed kolejną uzurpowaną epidemią – pandemią. Dlaczego nieprawdziwą?
Dlatego że WHO w 2009 roku zmieniło definicję epidemii i pandemii, po to, żeby można było
w dowolnym momencie wprowadzić epidemię na terenie danego kraju lub pandemię na świecie.
„Zmieniono definicję epidemii. Dawniej było tak, że epidemią w danym kraju była
zachorowalność co najmniej o 30-40% większa niż w ubiegłym sezonie. Natomiast w 2009
roku stwierdzono, że wystarczy, że dany wirus pojawił się w danym kraju. Pandemia
była wtedy, kiedy w co najmniej w trzech, czterech sąsiednich krajach wystąpiła
epidemia. Obecnie wystarczy do ogłoszenia pandemii sytuacja, kiedy w czterech czy
w pięciu krajach jest ten sam wirus lub ta sama bakteria” (dr. n. med. Jerzy Jaśkowski)
Nie twierdzę, że wirusa COVID-19 nie ma. Jednak uważam, że nie ma epidemii w Polsce (wg
starej, poprawnej i logicznej definicji) – przynajmniej do tego momentu (7 śmiertelnych
przypadków, 634 potwierdzone przypadki – te liczby same mówią za siebie). Sądzę, że
koronawirus został celowo wpuszczony do środowiska (to, co nie udało się w roku 2009) i został
użyty przeciwko ludzkości. Całej populacji, jak i w celach politycznych, i/lub militarnych.
„WHO powiedziała, że chce utrzymać pandemiczny poziom szósty w nagłych wypadkach
przez kolejne dwa lata. Oznacza to, że dopóki jest ten szósty poziom pandemiczny,
może wydawać leki, które nie były testowane na ludziach. Możemy teraz otrzymywać
więcej rodzajów leków, które nie zostały odpowiednio przetestowane. Może przejąć
kontrolę nad służbą zdrowia, wojskiem i policją w naszych krajach i stworzyć tego
rodzaju. . . cementować infrastrukturę rządów cieni”.
„Oprócz tego wszystkiego ta grupa cieni jest również zaangażowana w skandal związany
z bramą klimatyczną i kryzysem finansowym. Próbuje wywołać wojny. . . głód. . .
wysyłając te szczepionki do krajów rozwijających się. Więc nie możemy po prostu. . .
no wiesz. . . powiedzieć: To już koniec. Tak nie jest”. (J. Bürgermeister, 2010)
Czy obecna „pandemia” to powtórka z historii? Tym razem na większą skalę i lepiej przygotowana? Bezkarność pewnej grupy ludzi i pewnych organizacji rządowych i pozarządowych,
publicznych i niepublicznych, jawnych i niejawnych, kult pieniądza i dążność do władzy za
wszelką cenę, wskazuje, iż mamy do czynienia z dobrze zaplanowanym atakiem bio-terrorystycznym.
Kto odpowiada za tę zbrodnię? Czy przeprowadzone będzie śledztwo w tej sprawie? Czy uda
się zamknąć morderców? A może jak w przypadku pandemii świńskiej grypy komisje śledcze
sfabrykują raporty i ułaskawią przestępców, aby mogli spokojnie przygotowywać kolejne
pandemie, nowe wojny i jeszcze skuteczniejsze trucizny?
W wywiadzie z 2010 roku Jane Bürgermeister przedstawiła bardzo ciekawą wizję przyszłości:
„Tak naprawdę muszą rozpocząć wojnę między Izraelem a Iranem, ponieważ wtedy mogą
wciągnąć w to Rosję i UE. . . ponieważ Rosja dała Iranowi dużo broni nuklearnej i uranu.
Znałam kogoś w Wiedniu, kto pracował dla MAE. Był ekspertem wysłanym przez
rząd amerykański. . . i myślę, że zwykle są to oficerowie CIA, choć nie powiedział mi
tego, wiesz. Właśnie się poznaliśmy towarzysko. Był odpowiedzialny za monitorowanie
irańskiego programu nuklearnego dla rządu amerykańskiego. A potem wrócił do Idaho,
gdzie mają tę wielką bazę badań nuklearnych i Lockheed Martin. . . to wszystko jest
powiązane. . . którzy również pracują dla rządu”.
„I spytałam go szczerze kilka lat temu, kiedy wrócił do Wiednia na konferencję lub
wycieczkę, czy cokolwiek. . . czy myślał, że Iran buduje program nuklearny na cele
wojenne? I powiedział: Nie. Powiedział, że tak nie uważa. Myślał, że to tylko program
cywilny. Ale oczywiście mogą dostawać pociski z Chin. Rosja dała im sprzęt do
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ich programu cywilnego. I myślę, że chcą zaangażować UE. UE na mocy Traktatu
Lizbońskiego może teraz. . . technicznie, UE, jeśli wypowie wojnę, może zmusić ludzi
do służby w armii UE. Niewiele osób to wie”.
Pamiętacie to jeszcze? Przecież nie tak dawno wisiała III wojna światowa na włosku? I co się
stało? Nagle pojawił się koronawirus, zatrząsł światem i „rozwiązał” wiele problemów.
Przypadek?
Jane Bürgermeister zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Zaimponowała mi swoją odwagą.
Pokazała coś, czego brakuje większości ludziom – waleczność (czy to po matce Irlandce?).
Wyciągnęła na światło dzienne prawdę o toksyczności szczepionek, o powiązaniach mafijnych
przemysłu farmaceutycznego z polityką, światem finansów i biznesu. Udowodniła swoimi
oskarżeniami, że teoria „ jednego rządu”, rządu globalnego jest prawdziwa i że media są pod
całkowitą kontrolą tych ludzi i korporacji.
A ponieważ to, co mówi, jest takie świeże, tak prawdziwe i dotyczące obecnych wydarzeń na
świecie, postanowiłam przygotować dla Was ten skrypt i udostępnić na stronie Radomira. Nie
jest tego dużo. Za to informacje w nim zawarte są naprawdę ciekawe i pouczające.
Skrypt ma 36 stron i składa się z czterech rozdziałów:
1. Jane Bürgermeister.
Krótkie przedstawienie Jane Bürgermeister.
2. Pandemic Update. Nowe informacje o pandemii.
Materiał jest chyba z 2011-2012 roku, w którym J.B. streszcza, to co się stało w 2009 roku.
Nakreśla obecną sytuację na świecie i przestrzega przed przyszłością.
3. Pozew przeciwko WHO/Margaret Chan.
Streszczenie pozwu przeciwko WHO i tak dalej.
4. Co się stało ze świńską grypą?
Materiał z 2010 roku. Wywiad z J.B. niedługo po „pandemii” świńskiej grypy i trwającym
dochodzeniu PACE. Również o sytuacji na świecie. O tym, czego możemy się spodziewać
w przyszłości. O niebezpiecznej polityce UE w stosunku do krajów członkowskich. Np. o Traktacie Lizbońskim, o rządzie światowym (rząd cieni), o próbach wywołania III wojny światowej
i Nowym Porządku Świata. O pozytywnych zmianach i promyku nadziei dla ludzkości.
Przy każdym rozdziale podaję źródła, z których czerpałam informację.
Wiem, że to nieładnie z mojej strony, ale z góry przepraszam za ewentualne błędy w tłumaczeniu
z języka angielskiego.
Dziękujemy Ewie za nadesłany link do pierwszego rozdziału. Właśnie ten link zainspirował
mnie do przygotowania skryptu.
WOLNO KOPIOWAĆ, ROZPROWADZAĆ, ZAMIESZCZAĆ NA STRONACH itp.

Na koniec jeszcze napiszę:
„Nie dajmy się zastraszyć i podzielić. Tylko razem możemy zbudować nową, lepszą
Polskę. Bez złodziei, bez partii i korupcji partyjnej, bez udających patriotów polityków.
Oni do niczego nie są nam potrzebni – obudźmy się w końcu i powiedzmy im: zwalniamy was w trybie natychmiastowym, w trybie dyscyplinarnym za nieudolność, za
nieuczciwość, za nie-patriotyzm, za. . . (zbyt wiele, żeby tu wszystko wypisywać)”.
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Jane Bürgermeister – Epidemia Strachu
Yoshiko
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Szczepienie albo zdrowie
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ZWzBRG nr 84/2020

Lechicka przepowiednia
Środa, 25 marca 2020 | Radomir Gelhor

Śpiący rycerz

1
Bij w dzwon, Arjamanie! Niechaj przebudzi się Sprawiedliwość, niech zakwitnie Prawda, niechaj
Pomsta spłodzi wraz z Matką Ziemią dzieci. Niech te dzieci przedzierzgną się w rycerstwo.
Pierworodni mężowie w wojownicze plemię Gigantów, a dziewicze córy w Ogniste Miecze.
Bij w dzwon, Arjamanie, bo oto z nieba spadną Dzieci Światła pod postacią kropel deszczu.
Wyrosną bez korzeni i zakwitną, pójdą w świat, zbierać będą czerw obślizły, rwać chwast
i wrzucać na płonące stosy.
Bij w dzwon, Arjamanie! Dmij w lechickie trąby, budź uśpionych bogów i głoś wśród ludu
dobrą nowinę, bo oto nadchodzi dzień przemiany.
Zapłacą za nikczemność ludzkie larwy, zawyje w agonii potomstwo Baala i Asztarte, albowiem
wygnany Król Ariów wróciwszy z niebytu, w Pomstę się przemieni.
Spadną głowy światowych przywódców, wypłyną trzewia niesprawiedliwych, pogrążą się
w otchłani piekielnej zbrodniarze i sodomici, nastanie długo oczekiwany na Ziemi pokój. . .
O, Siewcy Miłości! Obsiejcie Ziemię duchowym ziarnem nowej cywilizacji! O, Głosiciele Prawdy
i Mądrości! Użyczcie rozumu nowemu pokoleniu. O, Bracia i Siostry! Weźcie w opiekę nowo
narodzone dusze i przytulcie ich do serc swoich.
Niech popłynie triumfalna pieśń zwycięstwa, niech zagrzmią anielskie fanfary i niechaj Ariański
Król zapanuje na wieki wieków.

2
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

331

www.rdmg.eu

Lechio, ojczyzno moja. Spętana w łańcuchy gnijącego świata, wytrzymaj jeszcze trochę.
Znieś w bolesnym milczeniu odór rozkładających się trutni i kąśliwe podgryzania spasionych
czerwców.
Jutro bowiem przyjdzie wolność. Zawita w najmniej spodziewanym momencie i zaskoczy
Twych najokrutniejszych wrogów.
Pokłonią Ci się narody, obsypią szczerozłotymi darami, ale będziesz sprawiedliwa i odepchniesz
precz od siebie żmijowe plemię; odtrącisz fałszywych bogów, kłamliwe prawa i nieludzkie
systemy.
I zgrzytną zębami plemienni włodarze i rzucą się na Ciebie z furią prymitywnych zwierząt,
ale wstrzymają ich miecze Gigantów i światłość prawiecznego Króla Ariów. On to z gwiazd
przybędzie na ognistym rydwanie i On zasiądzie na tronie, i On zdepcze pełgające wokół
robactwo, i On wyda sprawiedliwy na ludzkości wyrok.
Lechio, ojczyzno moja, nie smuć się, że dziś cierpisz i krwawisz, albowiem jutro świętować
triumf będziesz, albowiem kolebką nowej cywilizacji się staniesz.

Radomir Gelhor
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

332

www.rdmg.eu

ZWzBRG nr 85/2020

Ściśle tajny plan zagłady Polski
Poniedziałek, 13 marca 2020 | Radomir Gelhor

W 1973 roku w Warszawie, na tajnej konferencji na wysokim szczeblu, powstał trzystu
stronicowy ściśle tajny plan z około 90 kategoriami chorób, przewidujący, że Polska zostanie
zniszczona mikrofalami (patrz film 1), dlatego uważam, iż jest to niezwykle ważny problem
i pozwoliłem sobie umieścić ten wpis na stronie głównej.
Oszustwo dokonane przez rząd niepolskich terrourzędników posługujący się językiem polskim,
współpracujący z korporacjami telekomunikacyjnymi przy wprowadzaniu 5G w Polsce (patrz
film 2), oraz nocne obrady komisji finansów w sprawie koronawirusa i 5G (patrz film 3),
a także rozbudowywanie sieci G5 (stawiane są nowe wieże nadawcze, uruchamiane są nadajniki)
w czasie kiedy Polacy zostali spacyfikowani i zamknięci w domowych aresztach, jasno wskazują
na to, iż plan wymordowania narodu polskiego i zniszczenia Polski jest prawdziwy.
Krótka informacja dla tych, którzy nie wiedzą, co robią mikrofale (na podstawie naukowych
badań z całego świata):
Mikrofale emitowane przez nadajniki 5G zabijają ludzi, zwierzęta, ryby, owady (m.in. zapylające), drzewa, niszczą glebę, wpływają negatywnie na klimat; wywołują poważne choroby,
jak nowotwory; zaburzają funkcjonowanie organów wewnętrznych, np. serca, nerek, wątroby;
uszkadzają płody, powodują poronienia; w przeciągu trzech pokoleń tylko jedno na osiem
dzieci ma szansę urodzić się zdrowe (dotyczy wszystkich ssaków); mogą być wykorzystane
jako broń lub środek do depopulacji i skierowane przeciwko konkretnej osobie, lub grupie osób
(blok, zakład pracy, szkoła, obiekty wojskowe, rządowe), np. wywołać raka piersi, choroby
neurologiczne, doprowadzić ofiarę do popełnienia samobójstwa (istnieje około 50, 60 pulsacji,
które powodują 50, 60 śmiertelnych chorób neurologicznych i fizjologicznych); występuje
również korelacja pomiędzy 5G a wirusami, np. koronawirusem.
O swoich doświadczeniach z mikrofalami i mieszkańców naszego miasteczka, napiszę w oddzielnym wpisie, kiedy zbiorę wszystkie materiały.
Koniecznie zapoznajcie się z wybranymi przeze mnie filmami, aby wiedzieć, jaką przyszłość
szykują nam korporacje, ukierunkowane wyłącznie na zysk, nie licząc się z ludźmi, z przyrodą,
z absolutnie niczym. . .
Pamiętajcie, że tu nie chodzi o tydzień, miesiąc czy rok życia w „mikrofalówce”, lecz o przyszłość
Polski i Polaków. Przyszłość naszych dzieci, kolejnych pokoleń. . . Bądźcie odpowiedzialnymi,
dorosłymi ludźmi, póki można to jeszcze zatrzymać, bo kiedy zaczniecie wymierać jak wróble
czy pszczoły, może się okazać, że już nie ma nikogo na tyle zdrowego, kto mógłby stanąć
w Waszej i swojej obronie. Są inne, bezpieczne sposoby komunikacji bezprzewodowej.
Przemyślcie sobie to dobrze. . . abyście się pewnego dnia nie obudzili z 5G, z 6G, z 7G, z mega
szybkim internetem oraz z nowotworem mózgu, z totalnie zrujnowanym zdrowiem, uzależnieni
od karteli farmaceutycznych, które będą Wam serwować toksyczne „cukierki” zwane lekami,
i wstrzykiwać trucizny do Waszego krwiobiegu, pod pretekstem walki z rakiem lub z urojonym
wirusem, bakterią, patogenem.
Obudźże się wreszcie Polaku, przestańże się bać i weź swój los, swoich
dzieci, swojej rodziny, całego narodu polskiego i całego świata we własne
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ręce. Nie czekaj, aż zrobią to za Ciebie inni, bo inni również mogą być tak
jak Ty głęboko uśpieni!
Aby nie obciążać strony głównej, zamiast filmów umieściłem screeny, a pod nimi odnośniki. . .
Jeśli linki przestaną działać (z powodu cenzury, która jest wprowadzana na potęgę), proszę
o informacje. Podepnę filmy z innego źródła.
| 5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia - dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose
| STOP ZBRODNI PIS podłożył bombę pod system wyborczy w Polsce! Czas na wielki społeczny
sprzeciw

oraz:
| Rząd postanowił wykończyć Polaków - Dokument pokazujący przeforsowanie ustawy tylko dla
korporacji

| NOCNE OBRADY KOMISJI FINANSÓW WS. KORONAWIRUSA I 5G - Ewa Pawela
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ZWzBRG nr 86/2020

Żydzi oświeceni
– Teodor Jeske-Choiński
Czwartek, 16 kwietnia 2020 | Radomir Gelhor

Oddajemy w Wasze ręce książkę Teodora Jeske-Choińskiego pt. „Żydzi oświeceni”. E-book
ten powstał w ramach wspólnego projektu HAMAN UNDERGROUND, L.A.W.P, Bicz Boży
oraz Radomira Gelhora.
Był to w zasadzie nasz pierwszy z dwóch zaplanowanych projektów, nad którym pracowaliśmy,
zanim zostałem zaatakowany przez grupę cyberterrorystów. . . być może rządowych. . . być
może żydowskich. . . A być może i jednych i drugich. . .
Swoją drogą, wciąż jestem atakowany na różne sposoby.
Ostatecznie postanowiliśmy wydać drugi projekt jako pierwszy, czyli „Historię Żydów w Polsce”,
również Teodora Jeske-Choińskiego, skazując „Żydów oświeconych” na zapomnienie.
A jednak, pomyślałem sobie, że szkoda byłoby, aby ten niedokończony projekt umarł śmiercią
naturalną i zgnił na dysku twardym, skoro poświęciliśmy mu tyle serca i czasu. Dlatego
zdecydowałem się go udostępnić.
Ma to znaczenie szczególnie dzisiaj, kiedy widzimy, czym jest „rząd” w Polsce, i kim są tak
naprawdę politycy rujnujący naszą ojczyznę, mordujący nasz naród. . .
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Nakreślił ich doskonale autor książki, Teodor Jeske-Choiński, choć było to przecież ponad sto
lat temu. Wątpię, żeby przewidział, co nas czeka w przyszłości, ale pewnie miał podstawy,
żeby zawczasu bić na alarm.

Oryginalnie książkę wydano w 1911 roku, e-book zaś został złożony 12 września 2019. Może
zawierać drobne omyłki, albowiem nie był sprawdzony pod kątem błędów.
Zachęcamy do lektury :)
Tytuł: ŻYDZI OŚWIECENI
Autor: TEODOR JESKE-CHOIŃSKI
Ilość stron: 67

Bezpośredni link do PDF
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SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA
Krótkie wprowadzenie do książki.
ROZDZIAŁ I
Żydzi w Turcji i w Niderlandach — Uriel da Costa — Modena — Luzzatto — Spinoza
— Dekadencja Żydów — Bandytyzm — Ocknienie — Mojżesz Mendelssohn — Pierwszy Żyd
„oświecony”.
ROZDZIAŁ II
Następcy Mendelssohna — Wessely — Salon Herza — Drugi typ oświeconego Żyda —
Protest w łonie Żydów — Gans — Zunz — Moser — Reakcja wśród chrześcijan — Hepp, hepp!
— Gromadne chrzczenie się Żydów oświeconych.
ROZDZIAŁ III
Publicyści, literaci żydowscy — Trzeci typ Żyda oświeconego — Ludwig Börne — Heinrich
Heine — Dowcip żydowski — Samoironia.
ROZDZIAŁ IV
Czwarty typ Żyda oświeconego — Żyd reformowany — Izrael Jacobson Abraham Geiger —
Prymat Judaizmu — Propaganda–Hirsch Graetz — Nienawiść chrześcijaństwa.
ROZDZIAŁ V
Emancypacja polityczno-społeczna Żydów — Rewolucja francuska — Voltaire — Obrońcy
Żydów: Mirabeau, Grégoire, Thiery, Saint Etienne, Clermont-Tonnerre — Żydzi podczas
rewolucji — Emancypacja Żydów francuskich — Napoleon I — Emancypacja Żydów w innych
krajach Europy — Nowe typy oświeconego Żyda: polityk, dziennikarz, spekulant — Crémieux
— Giełda Rothschild — Pereı̈rowie — Alliance Israelite — Żydzi niemieccy — Bamberger —
Lasker — „Krach” wiedeński — Otrzeźwienie — Nowe: hepp, hepp! — Glagau —Nowy typ
Żyda oświeconego — Żyd koligacjołowca.
ROZDZIAŁ VI
Bilans oświecenia żydowskiego — Drażliwość żydowska — Omyłka wieku XIX.
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ZWzBRG nr 87/2020

SZCZEPIONKA PRZECIW
KORONAWIRUSOWI
NAUKOWE SZOKUJĄCE FAKTY

Piątek, 1 maja 2020 | Radomir Gelhor

Gdybyście chcieli wymordować część ludzkości. Gdybyście chcieli okaleczyć na zawsze ludzi,
aby uzależnić ich od chemicznych substancji zwanych niesłusznie lekami, to co zrobilibyście?
Na pewno stworzylibyście warunki do epidemii, choćby tylko epidemii strachu, obiecali
ludzkości pomoc w postaci cudownego środka, jakim jest szczepionka, i wprowadzili ją na siłę
do organizmów milionów i miliardów istnień ludzkich.
Mamy dla Was dobrą nowinę. Oto bowiem nadchodzi „Cudowne Dziecko” farmacji i farmakologii, międzynarodowej sekty szczepionkarskiej, mesjaszów pokroju Billa Gatesa i całego
tabunu psychopatów-eugeników!
Tyle że to nie Wy będziecie szczepić, lecz Was zaszczepią, czy Wam się to podoba, czy też
nie. Nie ochroni Was konstytucja, nie liczcie na przedstawicieli tzw. władzy, nie pomoże Wam
policja czy wojsko. Nawet strażacy, lekarze i pielęgniarki odmówią Wam pomocy. Dlaczego?
Bo dostali taki rozkaz, bo będą się bali sprzeciwić okupacyjnemu rządowi polskojęzycznych
terrourzędników. Bo służyć będą „diabłu”?
Zapraszamy do zapoznania się z transkrypcją wideo: „Szczepionka przeciw koronawirusowi –
naukowe szokujące fakty”, przygotowaną przez Yoshiko. Szczegóły i link do filmu znajdziecie
w treści transkrypcji.

Bezpośredni link do PDF
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ZWzBRG nr 88/2020

Zwycięstwo Miłości, czyli
złapaliśmy diabła za rogi
Poniedziałek, 4 maja 2020 | Radomir Gelhor

Na wstępie tego wpisu, chciałbym podziękować swoim prześladowcom, którzy z maniakalną
zawziętością atakują mój komputer, wywołując od czasu do czasu drobną awarię systemu.
Tym razem postanowiłem odpuścić sobie dalsze oglądanie filmu na YT, który szczerze mówiąc,
i tak niezbyt mnie zainteresował, i wykorzystać przymusową przerwę na przygotowanie tego
wpisu.
Dodam tylko, że te ataki terrorystyczne, bo wg mnie są to ataki terrorystyczne, często mają
miejsce, kiedy przeglądam YT lub jakąś stronę niepoprawnie polityczną, lub antysystemową,
albo edytuję swojego bloga. Czy muszę mówić, do kogo należy YouTube? Raczej nie, choć
zastanawiający jest fakt, że roboty Google skanują cudze komputery i przeszukują otwarte
porty. A roi się od nich na każdej stronie, w każdym miejscu sieci, nawet tam, gdzie nikt by
się ich nie spodziewał.
Czy to jest legalne? Wątpię, ale przecież żyjemy w czasach totalnej inwigilacji, w czasach
rządowego terroryzmu, w systemie zysku i wyzysku, w cywilizacji zgnilizny i rozkładu.
Ale mniejsza z tym. Może kiedyś, kiedy upadną monopolistyczne korporacje, kiedy polityka
będzie zbędna ludzkości, gdy zdrajcy narodów, przebiegli lichwiarze i eugeniczni psychopaci
zostaną skazani na dożywotnie więzienia, kiedy niewidzialna wojna pomiędzy dobrem a złem
się zakończy, być może wtedy opowiem Wam, jak to się wszystko zaczęło, czym się objawiało,
kto maczał w tym palce.
Tymczasem wybaczam swoim ciemiężycielom, bo nie wiedzą, co robią.
☼ To miał być tylko żart

Pewnego dnia, a było to w szkole podstawowej, w siódmej klasie, rozpuściliśmy z moim kolegą
wodze fantazji, snując mało realne rojenia na temat odległej przyszłości. Przedstawiłem wtedy
tragiczną wizję ludzkości, roku 2020. Śmieliśmy się z tego, mówiąc: „Ale byłoby fajnie”, nie
podejrzewając, że dożyjemy tych czasów i że nie będą one tak wesołe, jak nam się wtedy
wydawało.
Nie będę owijał w bawełnę, że jesteśmy dopiero na początku mojej objawionej apokalipsy
i że przez te wszystkie lata przygotowywałem się na tę chwilę, a raczej byłem do niej
przygotowywany. Dziś nie dziwi mnie już zupełnie, dlaczego moje życie potoczyło się tak a nie
inaczej. Czemu dopasowywanie się do Systemu zysku i wyzysku nigdy mi się nie powiodło.
Dlaczego jestem w 99% niekompatybilny z Systemem monetarnym i dlaczego urodziłem się
z duszą wiecznego buntownika.
☼ Spotkałem Billa Gatesa

Nie tak dawno spotkałem Billa Gatesa na jednej z ulic pewnego amerykańskiego miasta. Był
ze swoim ochroniarzem. Szliśmy obok siebie, milczeliśmy i przyglądaliśmy się spacerującym
ulicami mieszkańcom.
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Dzień był wiosenny, ulice w promieniach południowego słońca rozświetlone, świeże, nienaturalnie kolorowe, jakby ktoś celowo nasycił miejski krajobraz jaskrawszymi barwami. Jakby
ktoś chciał przykryć królującą dookoła szarość i brzydotę.
Ludzie nie zwracali na nas uwagi. Zupełnie jakbyśmy byli niewidzialni. Mijali nas, zajęci sobą,
pochłonięci w myślach, nieobecni duchem.
— Dlaczego to robisz, Bill? — zapytałem.
Nie odpowiedział. Spojrzał tylko na mnie; w jego oczach czaiła się przebiegłość, usta zdradzały
ironiczny uśmiech, kościste ciało pochylało się lekko w moją stronę.
— Jesteś Antychrystem, Bill — powiedziałem, nie odrywając od jego niezmieniającego się
spojrzenia oczu.
I tym razem nie odpowiedział, lecz spostrzegłem, że spodobała mu się moja uwaga o Antychryście, że przybliżył się znacznie, że połechtałem mile jego ego i chciałby usłyszeć o sobie
trochę więcej. . .
— Nie spocznę, Bill, dopóki cię nie pokonam, choć ty, nieszczęśniku, już jesteś pokonany,
tylko jeszcze o tym nie wiesz — dodałem, obdarzając go uczuciem ogromnego współczucia
i bezgranicznej miłości, i wybudziłem się.
☼ Starcie gigantów

Jakiś czas temu, jeśli pamiętacie, jeśli czytaliście moje wcześniejsze wpisy, jeszcze przed
„pandemią”, napisałem w jednym z postów, że w niewidzialnej przestrzeni, gdzieś poza naszym
widzeniem, przegrupowują się dwie siły – siły dobra i zła, i że to my swoimi myślami, swoją
energią zasilamy jednych i/lub drugich.
A zatem zwycięstwo Światła lub Ciemności zależy wyłącznie od nas, i to na nas spoczywa cała
odpowiedzialność za przyszłość naszych rodzin, przyjaciół, naszego narodu, naszej planety
i całej ludzkości.
Nie możesz powiedzieć – mnie to nie dotyczy. Nasza wolność jest również w Twoich rękach,
albowiem nie jesteś oderwany od reszty świata. Jesteś uwięziony w Systemie, który zrobi
wszystko, żeby Cię zatrzymać, upokorzyć i jeszcze mocniej zniewolić za pomocą najnowszych
technologii, z pomocą chemicznych substancji, przy użyciu sztucznej inteligencji.
Wkrótce, jak każdy z nas, będziesz musiał się opowiedzieć, po której stoisz stronie. Czy oddasz
swoją wolność, poświęcisz energię dla Sił Ciemności, czy też wybierzesz Światłość i przyczynisz
się do przebudowania świata? Do zbudowania nowej, wyżej wibrującej cywilizacji.
Nabąknąłem również, że zauważyłem dziwne przyśpieszenie następujących po sobie wydarzeń.
Że ci, którzy chcą przejąć kontrolę nad światem, stali się niezwykle nerwowi, że wykonują
dziwne, niepokojące ruchy, choć przyznam się szczerze, nie spodziewałem się, że wszystko
potoczy się tak szybko i będę świadkiem upadku Cywilizacji Śmierci.
Bo ta cywilizacja upadnie. . . Wróć! Ona już upadła, albowiem przyszłość jest teraz, tyle że
my odgrodziliśmy się od przyszłości iluzją czasu i zamiast żyć zwycięstwem, dopiero na nie
oczekujemy.
I oni to wiedzą, czują, że nadchodzi koniec. Czas się dla nich skurczył, toteż boją się, że
nie zdążą ponownie nas uśpić. Boją się nas. Naszego przebudzenia. Widzą tysiące i miliony
wybudzających się istnień ludzkich. Widzą powracających z niebytu Sławiańskich Posłańców.
Budzi się lechicka tożsamość łącząca się z porozrzucanych po świecie Ariów-Sławian. Widzą
inne budzące się narody. . .
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To dlatego z taką nienawiścią, z taką agresją, z takim wręcz maniakalnym zapałem niszczą od
pokoleń naszą Sławiańszczyznę, rozbijają ją od środka, demoralizują, oddalają Dzieci Światła
od Natury, odciągają od Źródła, podrzynają nam korzenie. . .
A tymczasem – Urośliśmy w siłę i wciąż rośniemy! Wielu ludzi wibruje już na wyższych
częstotliwościach, na wyższych poziomach, nie poddaje się medialnej manipulacji, dostrzega
plugawe języki kłamców, gardzi polityką, brzydzi się zbrodnią, potępia niesprawiedliwość,
wyzbyła się strachu, dlatego odporni są na wszystko i gotowi są walczyć.
☼ Pierwsze i jedyne Prawo Natury

Jak zareagowalibyście, gdyby się okazało, że istnieje tylko jedno jedyne prawo i że zawiera się
ono w jednym krótkim zdaniu? Że nie potrzebujecie nakazów, zakazów, rozporządzeń, ustaw
i tak dalej?
Tak, to prawda. Niczego więcej nie potrzebujecie, albowiem Wasze życia są wyłącznie waszą
własnością i nikt, ale to nikt nie może w nie ingerować. Tyle że zostaliście zamknięci w klatce.
Od urodzenia jesteście obywatelami Matrixa, który Wam mówi, co macie robić, jak żyć, co jest
dla Was ważne, jakimi macie się kierować zasadami. I ten Matrix podjudza w Was chciwość
i żądzę, rozpala namiętność, odbiera Wam wolność, zmusza do niewolniczej pracy i każe płacić
tylko za to, że żyjecie.
Dlaczego płacicie za życie? Dlaczego godzicie się na dziesiątki i setki podatków pod różnymi,
zmyślonymi pretekstami? Czemu daliście się sterroryzować garstce polityków – nieudacznikom
i darmozjadom? Jakim prawem stali się Waszymi właścicielami? Dlaczego cokolwiek Wam
narzucają?
Czy podpisywaliście z nimi jakąś umowę? Na przykład, że będziecie ich niewolnikami? I w końcu
– czy to oni przywołali Was do życia, że teraz Wam rozkazują? Jeśli nie oni, to dlaczego kierują
Waszym życiem?
Czy to jest w porządku? Czy nie czujecie się wykorzystanymi?
W rzeczywistości podlegacie jednemu jedynemu Prawu Natury, czy jak wolicie Boskiemu
Prawu lub Prawu Stworzenia/Istnienia itp. Brzmi ono następująco:
„Żyj i daj żyć innym”
W tym pierwotnym prawie zawarta jest Miłość do Wszechświata i cała mądrość istnienia. Jest
w nim nakaz do życia i nakaz zmuszający Was do poszanowania innych istot na Ziemi, nie
tylko ludzkich.
Gdybyście byli wybudzeni, gdybyście nie byli obywatelami Matrixa, wtenczas wiedzielibyście,
czulibyście całym swoim sercem, całą swoją duszą, że musicie tak żyć, aby być w harmonii
z Naturą, żeby współpracować z innymi ludźmi, aby mieć szacunek do każdej bez wyjątku
istoty na Ziemi. Bez względu na to, jak jest duża lub mała. Wszystkie bowiem istoty, nawet
te, które są niewidoczne gołym okiem, czemuś służą. Spełniają ważne funkcje dla całego,
złożonego środowiska, dla żywego organizmu, jakim jest planeta. Bo Ziemia to żywy organizm,
który odczuwa, cierpi lub się raduje.
Krzywdząc drugiego człowieka, dane zwierze, niszcząc bezmyślnie daną roślinę, w rzeczywistości
krzywdzisz sam siebie, ponieważ wszyscy są Tobą i Ty jesteś wszystkim.
Wiem, że niebywale trudno to zrozumieć z poziomu Matrixa, z poziomu Systemu zysku
i wyzysku, który nauczył Cię, że jesteś najważniejszy we Wszechświecie (że jesteś pępkiem
świata), który stworzył dla Ciebie hierarchię i każe Ci podporządkowywać sobie inne istoty
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

341

www.rdmg.eu

żywe, włącznie z innymi ludźmi, który rozbił Twoją jedność ze światem materii i ducha, który
rozproszył Cię po kontynentach i wychował na egoistę i egocentryka.
A jednak będąc poza Matrixem, wybudziwszy się z wielowiekowej drzemki, to jedno prawo, to
jedno zdanie staje się kluczem do szczęścia, do życia w innym, lepszym świecie. Świecie bez
strachu, bez nienawiści, bez wojen, bez zbrodni.
„Żyj i daj żyć innym” – tylko tyle, a może aż tyle. . . Może nie wszyscy są na to gotowi. . .
Będąc mną, a ja Tobą, czy będziemy sobie robić wzajemnie krzywdę? Czy będziemy się
przeciwko sobie zbroić, odgradzać się murem, oskarżać się, pluć się i kopać?
Co się stanie, jeśli znikną wszelkie uprzedzenia z Matrixa? Co się stanie, gdy przestaną mieć
znaczenie religie, polityka, kolor skóry czy kształt oczu, kiedy zniknie nienaturalny podział
ludzkości, gdy będziemy patrzeć na siebie jak na równych sobie?
I nie piszę tutaj o nowej formie zniewolenia, o przeorganizowanym systemie niewolnictwa
(NWO), który Siły Ciemności próbują przeforsować pod pretekstem bezpieczeństwa, wygody
i niby to zjednoczenia się ludzkości.
Ale „Szatan” ma wiele twarzy i jeszcze więcej imion.
Pozwólcie, że będę w tym wpisie posługiwał się słowami powszechnie utartymi, nierzadko
religijnymi, jak „Szatan”, „Diabeł”, „Bóg”, „Antychryst”, ale też „Siły Ciemności i Światła”.
Nie mam jednak na myśli pierwowzorów tych znaczeń. Używam ich wyłącznie jako obrazów,
słów, które wszyscy mniej więcej podobnie rozumieją, których nie trzeba tłumaczyć i które
mają właściwe dla obecnej sytuacji znaczenie.
Wobec tego Antychryst to nie tylko przeciwnik Chrystusa z religii chrześcijańskiej, to przede
wszystkim człowiek niebezpieczny dla ludzkości, generał w Armii Cienia, wysłannik Diabła,
wróg wszelkiego życia, krzewiciel zła i niezgody, ale także jednostka prymitywna, nieszczęśliwa
i godna pożałowania.
Dlaczego nieszczęśliwa? Dlaczego godna pożałowania?
Bo nie ma w nim Miłości. Bo jest daleko od Źródła, bo odgrywa negatywną rolę na planie
filmu, który nazywamy życiem.
☼ Miłość i brak miłości

Czy pamiętacie, co kiedyś napisałem Annie? Napisałem to tylko dla Niej, nie łudząc się, że
ktoś to poza Nią zrozumie.
Napisałem, że we Wszechświecie istnieją tylko dwa stany. Miłość i brak miłości. Jak w systemie
binarnym – jedynka i zero. Pierwsze reprezentuje Miłość, stan najwyższy, drugi jest brakiem
tej miłości.
A zatem „zło” nie jest przeciwnością „dobra”. Zło jest brakiem tej „ jedynki”, tej miłości, tego
najwyższego stanu. Dlaczego jest to takie ważne? O tym również już pisałem. . .
Ponieważ, kiedy postrzegacie „zło” jako coś „niechcianego”, „negatywnego”, jako przeciwieństwo „dobra”, zaraz chcecie z tym walczyć. Czy to na poziomie fizycznym, materialnym, czy
też tylko wewnątrz siebie, mentalnie. Ale każda walka bez względu na to, jak dobrej ma służyć
sprawie, jest przemocą. Tymczasem przemoc nie jest Miłością, albowiem Miłość nie walczy,
ona zwycięża bez walki.
To taki styl walki bez walki.
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Czy kojarzycie tę scenę z filmu „Wejście Smoka” z Brucem Lee?
W drodze na wyspę, gdzie ma odbyć się turniej kung-fu, jeden z zawodników próbuje sprowokować Bruce Lee do bijatyki. Pyta go między innymi jakim walczy stylem. Bruce Lee
odpowiada: „Stylem walki bez walki”. Upierdliwy awanturnik nie daje jednak za wygraną,
koniecznie chce go sprawdzić, jest ciekawy, jak wygląda styl, o którym nigdy nie słyszał. Bruce
pokazuje mu wysepkę, którą właśnie mijają, i proponuje mu tam walkę.
Mężczyzna zgadza się, wsiada do łódki, a wtedy Bruce odwiązuje linę i coraz bardziej popuszcza
ją tak, że łódka mknie za statkiem, rozbijając się o fale i podtapiając wystraszonego w niej
awanturnika.
Styl walki bez walki – tak walczy Miłość. Wlewa się do serc ludzkich i zamiast używać pięści czy
kopniaków, zaraża wszystkich wokół swoją dobrocią. . . Przemawia ludzkimi ustami, czynami,
niewzruszonym spokojem i otaczającymi nas cudami, wyrażonymi pod postacią miliardów
niepowtarzalnych stworzeń, milionów kolorów, zapierającymi dech obrazami krajobrazów, całą
gamą niewyjaśnionych, nadprzyrodzonych zjawisk.
I jeśli jesteście otwarci, przebudzeni, jeśli Wasze oczy widzą, Wasze uszy słyszą, jeśli czujecie
niewyczuwalne, to odbieracie te wszystkie cuda całą swoją istotą, całym swoim stworzeniem,
i wtedy znajdujecie się poza ciałem i umysłem, poza Matrixem, na zewnątrz klatki, do której
przylgnęliście od urodzenia, bez której wielu z Was nie potrafi się już obyć, poza którą tracicie
poczucie złudnego bezpieczeństwa.
Czemu nie ufacie wewnętrznemu Światłu w swoich sercach? Dlaczego wspieracie coś, co jest
tylko złudzeniem, Iluzją? Dlaczego boicie się Miłości?
Jeśli rozumiecie te dwa stany – Miłość i brak miłości, i zdacie sobie sprawę z tego, że zło
jest brakiem dobra, a nie jego przeciwieństwem, wtedy zamiast walczyć, chcecie dawać dobro.
Stajecie się Głosicielami Prawdy, Siewcami Miłości, nawołujecie do pokoju na Ziemi, do
braterstwa i zjednoczenia. I to jest proces naturalny, tego nie da się wyuczyć. Przychodzi wraz
ze zrozumieniem, wypływa z serca. Nie jest programem w głowie, jest procesem uczuciowym,
a nie myślowym.
☼ Strach

Kiedy rozpisywałem się o strachu (! str. 107, 109), gdy czasami o nim rozmawiałem, kiedy
próbowałem pomóc zrozumieć strach osobom, które są nim sparaliżowane, nie zdawałem sobie
sprawy, że przyjdzie taki dzień, w którym ludzkość zostanie zaatakowana przez Siły Ciemności
właśnie za pomocą strachu.
Zaraza rozpanoszyła się po całej Ziemi. Pandemia Strachu ogarnęła kulę ziemską i podsycana
przez żołnierzy Szatana, media na usługach kapłanów farmakologii i czcicieli eugeniki, samozwańczych mesjaszów i całej armii ich wyznawców, coraz bardziej ogarnia ludzkie umysły
i serca.
Dlaczego boicie się wyjść na spacer? Czemu lękacie się oddychać świeżym powietrzem bez
maseczek na twarzach? Dlaczego się stresujecie i przyciągacie do siebie obiekty strachu?
Strach fizycznie nie istnieje. Nie ma go. On jest w Waszych głowach. Sami go wskrzeszacie,
budujecie z obiektów strachu własne lęki i fobie. Z obiektów, które gromadziliście przez całe
swoje życie w komórkach pamięci. Lecz tam, gdzie jest strach, tam nie ma Miłości.
Jak wobec tego macie być zdrowi lub szczęśliwi? Jak chcecie zmierzyć się z obecną sytuacją,
skoro ogarnął Was paroksyzm strachu? Dlaczego żyjecie tym strachem? Czemu bezustannie
o nim myślicie? Po co słuchacie mediów i kretynów występujących w telewizji, którzy Was
okłamują, manipulują Wami, chcą, abyście się bali? Chcą, abyście byli im wdzięczni, kiedy
zwrócą Wam cząstkę wolności.
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Wyrzućcie telewizor albo przynajmniej ograniczcie do minimum oglądanie. Nie wierzcie
politykom, rządom, medialnym ekspertom, prowokatorom i ludziom nawołujących do siłowych
rozwiązań. Wszyscy oni są z jednej „nierządnicy”, wszyscy służą jednemu bożkowi, wszyscy
oddają cześć Złotemu Cielcu, wszyscy służą Matrixowi.
Oni nie dbają o Wasze zdrowie czy bezpieczeństwo, lecz chcą Was zastraszyć, pozbawić energii
życia, przymusić do posłuszeństwa, nałożyć na Was jarzmo niewolnictwa i eksploatować do
końca świata.
Pasożyt i ofiara. Nieświadomy dawca życia i świadomy energetyczny wampir.
O strachu pisałem już wielokrotnie, toteż nie będę poświęcał temu więcej czasu, ale przypomnę
Wam jedno:
Strach przyciąga obiekty strachu
A zatem bojąc się np. koronawirusa, przyciągacie do siebie chorobę. Niekoniecznie związaną
z tym konkretnym wirusem. Lękając się śmierci, stąpacie po cienkim lodzie, ponieważ Prawo(a)
Natury, będzie chciało skonfrontować Was z obiektem strachu. Po co? Abyście przestali się
lękać. Aby Wasze życie nie opierało się na stresie i egzystowaniu w niepewności. Abyście się
uwolnili od swoich fobii.
Uwolnili, a nie stłamsili je w sobie za pomocą dyscypliny, szamańskich sztuczek psychologów
i psychiatrów, czy chemicznych substancji zobojętniających Was na otoczenie, ogłupiających
Wasze umysły, odbierających Wam energie życia.
Macie odkryć w sobie źródło strachu, przyjrzeć mu się i zrozumieć, a wtedy „zaliczycie
przedmiot” i w cudowny sposób strach sam odpadnie.
Życie bez strachu, czyli prosty przykład z życia wzięty
Wielu ludzi jest zdziwionych, gdy mówię im, że kiedy jestem w lesie, leżę lub śpię na
gołej ziemi. Nic mnie nie obchodzi, nikt mi nie przeszkadza, nie czuję lęku przed wszędobylskimi owadami, które w jakiś nadzwyczajny sposób nie tylko mnie nie zaczepiają,
to jeszcze jakby trzymają się ode mnie z daleka.
Widzę czasem wędrujące po swoim ciele kleszcze!, którym stanąłem na przeszkodzie,
a które zrobiły sobie trakt z mojego ciała. Wchodzą, przechodzą po mnie i znikają
gdzieś w zaroślach. Czasem się budzę pokryty mrówczą gromadą. Przyciągnięte moim
ciepłem i wibrującą energią ludzkiego ciała widocznie czują się przy mnie dobrze, i nie
przeszkadza mi ich obecność.
Mówię do nich, żartuję, uśmiecham się i ostrożnie je ściągam, aby nie zrobić im krzywdy,
nie zranić, przypadkiem nie uśmiercić.
Nic mnie nie kąsa, nic nie gryzie, nie podszczypuje. Nic się nie pcha do uszu i do
nosa. Nie ma we mnie odrobiny strachu, ani chęci mordowania, wobec tego Natura nie
ma powodów, aby dawać mi zbędną lekcję z poszanowania przyrody czy z odwagi, ze
zrozumienia czym jest strach, bo. . .
Jestem drzewem, motylem na kwiatku, nielubianym kleszczem, wygrzewającym się wężem w blasku słońca, sarną przebiegającą gościniec, wilkiem odpoczywającym w cieniu
starego dębu. . . Jestem światłem i ciemnością, kolorem i szarością, tlenem, azotem
i powietrzem, jestem wszystkim i we wszystkim.
A wszyscy są mną i we mnie
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„Żyj i daj żyć innym”. . . Tylko tyle. . . Pierwsze i jedyne Prawo Miłości. Jedyny
nakaz, a raczej wskazówka do życia w szczęściu na poziomie materii, wśród fizycznych,
namacalnych obiektów.
☼ Matrix a Prawo Natury

A jednak w Matrixie Prawo Natury się rozszerza, przybiera formę, która nie istnieje na
wyższych poziomach.
Jest nią – obrona konieczna. Każde zwierzę na Ziemi, każdy owad, bakteria i każda roślina ma
w sobie potrzebę ochrony własnego istnienia (nie mylić z potrzebą ochrony własnego mienia).
Kiedy zostajesz realnie zaatakowany, musisz się bronić. Nie możesz powiedzieć do próbującego
Cię zabić człowieka: „Odpuść, Człowieku, nie gram w tę grę, idź bawić się gdzieś indziej”. Nie
pogłaszczesz skaczącego do swojego gardła dzikiego zwierzęcia, tylko przepędzisz go kijem,
użyjesz noża lub innej broni, byle tylko nie pozwolić się zabić.
Ale dlaczego, ktoś chciałby Cię zabić? Czemu ktoś próbuje Cię skrzywdzić? Co się stało, że
przyciągnąłeś do siebie tę konkretną niebezpieczną sytuację?
Czy jesteś pewien, że żyjesz właściwie? Czy jesteś pewny, że wykreowałeś wokół siebie przyjazne
środowisko? Bez przemocy, bez agresji i strachu? Czy zadbałeś o jakość swoich myśli?
Czym się zajmujesz na co dzień? Co Cię interesuje? Co bawi lub poprawia Twoje samopoczucie? A może lubisz brutalne filmy, obrazy pełne przemocy, wiadomości w telewizji
o katastrofach i nieszczęściach? A może podnieca Cię niebezpieczeństwo? Może lubisz się bać,
grając w przerażające gry komputerowe, chodząc do kina na filmy grozy, czytając horrory?
Jak myślisz, jakiej jakości są Twoje myśli? Co w nich przeważa? Jaką energię wysyłasz
w kosmos? O co nieświadomie prosisz Źródło, które Cię bezustannie słucha i spełnia każde
Twoje życzenie?
I czy ten „Dżin w butelce” nie mówi czasem:
„Lubisz przemoc? W porządku, masz tu trochę przemocy w rodzinie, w pracy, na świecie”;
„Pragniesz więcej seksu? – Ależ, bardzo proszę, Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem –
baw się dobrze (i obniżaj swoją wibracje)!”;
„Podniecają cię zabawy w strzelanie i w wojnę? Voila! Oto Twoja wojna! Niech zagrzmią
działa, niech świat zapłonie, niech poleje się krew na ulicach, niechaj się spełnią Twoje
marzenia”.
Zapewne teraz sobie myślisz, że piszę bzdury. Że nie masz takiej mocy. Że jest to niemożliwe,
ale czy pomyślałeś, że takich jak Ty może być setki, tysiące, miliony, a nawet miliardy?
Czy zastanawiałeś się nad tym, którą stronę mocy zasilasz? Czyżby Twoje myśli nie były
energią? Wątpię. A jeśli są, dlaczego miałyby się zmarnować? Natura nie lubi marnotrawstwa.
☼ Życie w lustrzanym odbiciu

A teraz rozluźnij się nieco, rozejrzyj się wokoło, przyjrzyj się sobie, swojej rodzinie, swoim
znajomym, przyjaciołom, kolegom z pracy, sąsiadom, ludziom, których mijasz na ulicy, poobserwuj celebrytów, polityków i rządzących, obcokrajowców, tych, których lubisz i nie lubisz,
i zastanów się, jaki jest świat, który Cię otacza i jakie masz z nim relację?
Czy Twój świat jest dobry, sprawiedliwy? Czy istnieje na nim pokój, więź międzyludzka,
współpraca pomiędzy jednostkami czy grupami, np. państwami. Czy nie ma w nim mordu,
przemocy, biedy, niesprawiedliwości? Czego jest więcej – prawdy czy kłamstwa? Niewoli czy
wolności?
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Jak wygląda Twój świat, z Twojego punktu widzenia? Czy poleciłbyś go innym? Czy podzieliłbyś się nim z ukochaną osobą? Czy wszystko funkcjonuje w nim tak, jakbyś chciał,
żeby w nim funkcjonowało? Na ile procent zadowolony jesteś z życia w środowisku, w którym
przyszło Ci żyć i umrzeć?
Gdybyśmy zrobili uczciwą ankietę dotyczącą życia na Ziemi i tego, czy ludzie są zadowoleni
z obecnego systemu, czy podoba im się kraj, w którym żyją, pod względem prawnym, gospodarki i tak dalej, przeważająca większość ankietowanych z czystym sumieniem odpowiedziałaby:
„Nie, nie jestem zadowolony(a). Nie podoba mi się obecny system. Nie podoba mi się to, co
dzieje się na świecie”.
Ale czy świat, który nas otacza, nie jest odbiciem nas samych? Czy wewnętrzne nie jest
zewnętrznym? Czy nie projektujemy na zewnątrz naszych wzorców życiowych i nie próbujemy
zarazić tymi wzorcami innych ludzi?
Odpowiedzcie sobie szczerze na to pytanie i przyjrzyjcie się własnym myślom. Czy nie są one
budulcem otaczającej Was rzeczywistości?
Co się stanie, jeśli będziecie żyli w bezustannym pragnieniu, stresie i/lub strachu? Czy
dzięki temu zachowacie zdrowie, spokój, równowagę umysłową? Czy swoim zachowaniem nie
wpłyniecie na swoje najbliższe otoczenie? Na swojego męża, żonę, dzieci, przyjaciół, kolegów
z pracy? Czy taką postawą nie zniechęcicie do siebie ludzi, nie zbudujecie sobie przedsionka
piekła, w którym będziecie cierpieć i przeżywać katusze, czuć frustrację, niezadowolenie,
zazdrość i gniew do życia za to, że nic Wam się nie układa, albo układa nie tak, jak byście
sobie tego życzyli?
Przyjmując, iż to my tworzymy rzeczywistość, przenosząc nasze myślowe schematy do rzeczywistego świata, a jednocześnie widząc, że ten świat wcale nie jest taki kolorowy, jak sobie
go wyobrażaliśmy, czy nie powinniśmy go zmienić. Nie zmodyfikować. Nie upiększać. Nie
przystrajać więziennej celi świecidełkami, ale całkowicie przebudować, stworzyć go od nowa.
Tym razem jednak od podstaw, wyrzucając absolutnie wszystko, pozbywając się raz na zawsze
utartych schematów.
Tylko jak to zrobić, kiedy utknęliśmy w umysłowej stagnacji? Gdy przestaliśmy samodzielnie
myśleć, kiedy pozwalamy rządzącym decydować o naszym losie. . .
Mimo wszystko możemy to zrobić, pod warunkiem, że zaczniemy od siebie. Zacznijmy się
zmieniać na lepsze, albowiem nic nowego nie zbudujemy, dopóki nie zburzymy starego,
skostniałego, śmierdzącego.
☼ Walka o przetrwanie

Wróćmy jednak do obrony koniecznej. Prawo Natury, Boskie Prawo do Życia, czy jakkolwiek
je nazwiemy nakazuje nam: Żyj. . .
Co wobec tego zrobisz, kiedy zostaniesz napadnięty? Gdy do Twego domu nagle wkroczą
zbrodniarze? Czy pozwolisz im się zabić lub okaleczyć? Czy ustąpisz tylko dlatego, że przyszli do Ciebie z rozkazu urzędników uzurpujących sobie prawo do decydowania za Ciebie,
podejmowania tak ważnych decyzji, jak życie i zdrowie?
Czy wyraziłeś swoją dobrowolną zgodę, aby rząd Twojego kraju, w Twoim imieniu stworzył
ustawę czy rozporządzenie pozwalające Cię okaleczyć, mordować Twoje dzieci, Twoją rodzinę?
Czy podpisałeś takie rozporządzenie? Czy podpisałeś taki nakaz?
Bo jeśli nie wyraziłeś swojej zgody, jeśli nie jest to Twoją wolą, jeśli urzędnicy, którym
powierzyłeś w opiekę swój kraj, swoją ojczyznę, którzy w rzeczywistości pracują dla Ciebie
i dobra twoich współziomków, to czy sługa, parobek, bez względu na to, jakie zajmuje
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stanowisko, ma jakiekolwiek prawo zmusić Cię, jako suwerena, pracodawcę, do przyjęcia
eksperymentalnego leku lub toksycznej, szkodliwej szczepionki?
Odpowiedz szczerze? Czy dałeś swojemu słudze, np. Ministrowi (minister z łacińskiego
dosłownie znaczy „sługa”), czy dałeś Ministrowi Przemysłu Medycznego, zwanego niesłusznie
Ministrem Zdrowia, czy dałeś mu takie prawo? Czy zezwoliłeś mu, aby Cię terroryzował,
Twoją rodzinę, przyjaciół, znajomych, rodaków? Któremu z posłów dałeś takie prawo?
Jeśli tak, jeśli zrzekłeś się wolności i pozwoliłeś im rozporządzać dowolnie swoim życiem, to
w porządku. Twoja wola. Nie możesz mieć do nikogo pretensji, jeśli zostaniesz kaleką, jeśli
umrze Twoje dziecko, jeśli żona nagle zacznie niedomagać na zdrowiu.
Lecz jeśli nie wyraziłeś swojej zgody na tego typu nielegalne zabiegi, niezgodne z konstytucją,
z Prawami Człowieka, a przede wszystkim z pierwszym i jedynym, a jednocześnie nadrzędnym
ponad wszystkie prawa obowiązujące na Ziemi, Prawem Natury, Boskim Prawem do Życia:
„Żyj i daj żyć innym”, to jak powinieneś postąpić wobec napadających Cię terrorystów?
Zbrodniarzy w mundurach, ludzi udających służbę zdrowia?
Służba oznacza służyć, a nie zniewalać, nie terroryzować, nie przymuszać i tak dalej. Wojsko,
Policja, Straż, Służba Zdrowia – stworzono je z Waszych pieniędzy, aby Wam służyły. To nie
są najemnicy zatrudnieni przez „władzę”. Obowiązkiem tych instytucji jest chronić Waszego
zdrowia i życia. Stając przeciwko Wam z karabinem w ręku, pistoletem, pałką, kaftanem
bezpieczeństwa, toksyczną szczepionką czy eksperymentalnym lekiem sprzeniewierzają się
swojemu pracodawcy.
Wam się sprzeniewierzają, bo to Wy ich utrzymujecie. Wy wypłacacie im wynagrodzenie,
płacicie za nich ubezpieczenie, udzielacie im specjalnych przywilejów. Bez Was oni po prostu
nie istnieją.
Bez Was twór zwany rządem nie miałby pieniędzy ani dla tych służb, ani nawet dla siebie.
Oni wszyscy są Waszymi poddanymi. To Wy jesteście Władzą! To Wy powinniście uchwalać
prawa obowiązujące w Waszych krajach! Nic, co Was dotyczy, nie powinno się odbywać bez
Waszej zgody!
Tyle że Matrix przeprogramował Wasze myślenie, Wasz sposób postrzegania rzeczywistości.
Upośledził Wasz zmysł orientacji. Dlatego nazywając „władzą” kilku wybranych przez siebie
urzędników, oddajecie się w ich ręce, stając się automatycznie ich podwładnymi.
Odwracają się role. Pan staje się sługą, sługa panem.
Czy nie nadszedł odpowiedni czas, aby to wyprostować? Czy teraz, kiedy zamknięto Was
w domach, gdy polskojęzyczny rząd robi wszystko, aby doprowadzić kraj do ruiny, totalnego
zadłużenia, gdy szykuje się do wojny, która pozwoliłaby mu wyjść cało z tej globalnej katastrofy
(tzw. reset), czy to nie jest dobra chwila, żeby powiedzieć tej zgrai, tym z całą pewnością
nie-ludziom, nie-Polakom, nie-Patriotom:
„Nie jesteście już nam potrzebni.
Zwalniamy Was w trybie natychmiastowym. Dyscyplinarnie”
Czy to nie jest doskonała okazja, aby przejąć w pokojowy sposób władzę nad państwem,
odebrać go korporacjom i lichwiarzom? Czy nie nadarza się doskonała okazja do odbudowania
kraju wg nowych, świeżych wzorców? Czy nie jest to droga do wolności i niezależności od
kogokolwiek i czegokolwiek?
Pomyślcie, tak logicznie, nie angażując zbytnio emocji, bo emocje najczęściej są wrogiem
logiki, wrogiem jasnego umysłu, wrogiem myślenia strategicznego, perspektywicznego, wielopłaszczyznowego.
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Stoimy na krawędzi urwiska. Możemy dobrowolnie do niego skoczyć i dać się zabić lub
świadomie zawrócić, „rozdeptać” plugawy pomiot węża, pozbawić mocy Antychrysta, wyrazić
swój głośny sprzeciw przeciwko zbrodniom na narodach i ogłosić Nowy Porządek Świata, lecz
wyłącznie na naszych warunkach i bez ich udziału.
Czy to jest możliwe?
Tak.
Jeśli przyjrzymy się zwiększającemu się niezadowoleniu ludzi na całym świecie; ludzi, którzy
dzięki przymusowej kwarantannie budzą się z uśpienia, przeglądają na oczy, widzą tę ułudę, te
szerzące się kłamstwa w mediach czy potajemne spiski poszczególnych rządów, wtedy ujrzymy,
jak wielką siłą dysponujemy, aby złamać System zysku i wyzysku i zbudować nową cywilizację.
System chwieje się w posadach. Wystarczy pchnąć go lekko, a runie jak domek z kart, rozpadnie
się w drzazgi, zamieni w popiół.
Nie.
Jeśli będziemy się bali. Jeżeli pozwolimy się podzielić. Jeśli damy się podpuścić skorumpowanym
władzom i pójdziemy na kolejną bezsensowną wojnę, na krwawą rzeź, z której zwycięsko
wyjdą tylko słudzy Diabła, dzieci Szatana, plemię żmijowe, samozwańczy mesjasze, eugeniczni
psychopaci.
Wojna jest im na rękę. Czekają na krwawą rewolucję, na bunt ludzkości, na powód, żeby
mogli rozpętać piekło na Ziemi, aby mogli wprowadzić nowe, zaostrzone prawa, pozbawić
ludzi ostatnich promyków wolności.
☼ Zwycięstwo Miłości

Cokolwiek się stanie, zwycięzcą jest Miłość, która już wygrała, tyle tylko, że to od nas zależy,
jak szybko będziemy cieszyć się tym zwycięstwem. Czy stanie się to jutro, za miesiąc, rok, za
dziesięć lat, a może dopiero za sto lat czy tysiąc. . .
Czas nie istnieje. Czas dotyczy wyłącznie Matriksu, dlatego im dłużej będziemy bierni
i będziemy pozwalać się wykorzystywać, tym dłużej będziemy skazani na cierpienie, tym dłużej
będziemy czekać na przyjście lepszych czasów.
Tylko po co czekać, skoro one są już faktem? Wystarczy nasz jeden ruch na szachownicy, aby
odmienić losy ludzkości.
☼ Wspierajcie się energetycznie

Chciałbym, abyście się wspierali energetycznie. Abyście codziennie byli dla siebie dobrzy
i wbrew zakazom łączyli się duchem i ciałem, i pomagali sobie w tych trudnych dla wielu osób
chwilach. Wystarczy jedno miłe słowo, jeden gest czy tylko uśmiech, żeby osłodzić komuś
życie.
Myślcie pozytywnie, wyobrażajcie sobie świat bez przemocy, bez psychopatów, bez korporacji,
brudnej polityki i polityków. Bez armii i wojen. Świat ludzi żyjących w pokoju, w dobrobycie,
zgodnie z Naturą. Ludzi współpracujących ze sobą, dzielących się technologiami, pracujących
dla wspólnego dobra, rozwijających swoją świadomość i tak dalej.
Wysyłajcie w kosmos bajeczne wizje świata, nowej pokojowej cywilizacji opartej na Miłości.
Zapisujcie te myśli na kartce, w zeszycie, na skrawkach papieru, ponieważ to ma jeszcze
większą moc niż same myśli, które mogą zostać rozproszone innymi myślami. A potem spalcie
te wyobrażenia, przypieczętowując ogniem „pakt” ze Źródłem.
Ogień ma moc oczyszczającą, przywracającą do Życia.
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Czy wiecie, że nasi przodkowie, odważni Lechici, Ariowie, miejsca, w których palili ciała
umarłych i poległych w bojach ludzi, nazywali piekiełkami. Że ogień ma moc oczyszczenia,
uwalniania duszy (energii) i przywracania do życia „umarłych” poza światem materialnym?
I że chrześcijaństwo, Kościół Katolicki, ze sławiańskich piekiełek uczyniło piekło, gdzie żyją
Upadłe Anioły – diabły, i gdzie ludzie przeżywają wieczne cierpienie? Że chowając ludzkie
szczątki na tzw. poświęconych przez Kościół miejscach – cmentarzach – dusze te „nieszczęsne”
(cząstki tej energii) uwięzione są w gnijącej, jedzonej przez robaki materii? W drewnianej
skrzyni? W marmurowych mogiłach? Dwa metry pod ziemią?
Czy wiedzieliście o tym?
☼ Czciciele Diabła

Niektórzy ludzie dali się omamić. Służą Diabłu i Demonom. Uważają, że są silniejsze i potężniejsze od Światła, od Źródła, czy jak wolicie od Boga, nie będziemy się spierać o słowo, ale
zaprawdę powiadam Wam, że wcale tak nie jest, że to tylko mit i bajka.
Wy jesteście tą siłą, tą potęgą! I to Wy nadajecie Siłom Ciemności żywotność, oddając im
swoją energię pod postacią strachu (obrona i agresja też są formą strachu).
A zatem przestając się bać, uśmiercasz Diabła lub Demona. Bez strachu wszelkie złe byty
przestają funkcjonować. To jak odłączenie komputera od prądu. Wyciągasz wtyczkę z gniazdka
i tyle. . . Był Diabeł i po Diable. . .
Przecież to tylko program, nieprawdaż?
Jeszcze raz powtórzę: Bądźcie dla siebie dobrzy, kochajcie się. Dzięki temu podniesiecie swoje
wibracje. Nie dajcie się wpakować w żaden konflikt czy wojnę i brońcie swego życia oraz
zdrowia, kiedy przyjadą Was okaleczyć, znakować i zniewolić. Miejcie odwagę powiedzieć: „Nie
zgadzam się”, bo to Wy stanowicie prawdziwą siłę na Ziemi, bo to Wy jesteście kreatorami
rzeczywistości, bo Źródło oczekuje od Was odwagi.
Macie pełne prawo, żeby się sprzeciwić niesprawiedliwości. Prawo Natury, Boskie Przyzwolenie,
nakaz do własnego życia i obrony innych istot, szczególnie tych najmniejszych, tych najniewinniejszych, tych, które nie rozumieją tego, co się wokół dzieje, tych, które nie rozumieją,
dlaczego dorośli ludzie wyrządzają sobie i im taką krzywdę.
Tymi istotami są DZIECI.
Dla każdego Sławianina, dla każdego Lechity, dla każdego przodka Ariów, DZIECKO BYŁO
I ZAWSZE BĘDZIE ŚWIĘTE – NIETYKALNE!
Dlatego w obronie rodziny sławiańskiej zawsze pierwszy ginął mężczyzna, później kobieta,
później dziadek, babka, wujowie, ciotki, kuzyni, w końcu członkowie spoza rodziny, a dopiero
na końcu dziecko. . . kiedy już nie miał kto je bronić.
I to jest nasza wielkość! To jest potęga Sławian, to jest siła narodu, to jest coś, czego wielu
innym nacjom po prostu brakuje. . . to jest Naturalne Prawo Przetrwania otrzymane od Istoty
Najwyższej, Stwórcy Wszechświatów, Najwyższego Bytu, Boga, czy jakkolwiek to Coś, tego
Kogoś nazwiemy.
To jest czas protestu i egzamin z odwagi mówienia:
NIE!
NIE ZGADZAM SIĘ!
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Bądź zatem gotów do walki o wolność. Bądź gotów do walki o przyszłość swojego narodu.
Bądź gotów do walki o Duszę!
I pamiętaj, że nie jesteś sam. Są nas tysiące, miliony, miliardy, po tej i po tamtej stronie,
i oni (potomkowie żmijowego plemienia) widząc swoją klęskę, zaglądając w przeszłość, patrząc
w kryształową kulę, boją się nas i tej chwili, która nieubłaganie się zbliża. . . Która już się
wydarzyła, która już zaistniała na wszystkich poziomach, która przyniosła nam Zwycięstwo.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 89/2020

Kłamstwo kłamstwem kłamstwo
pogania
Wtorek, 12 maja 2020 | Radomir Gelhor

Żyjemy we wstrętnych, okrutnych czasach. W świecie mordu, kultu pieniądza, satanizmu
i pedofili, wśród samozwańczych mesjaszów, eugenicznych psychopatów, sodomitów i lichwiarzy,
wśród korporacyjnych żołnierzy, kapłanów farmacji i farmakologii, w otoczeniu naśladowców
Josefa Mengele oraz w towarzystwie prymitywnych polityków uwalonych po uszy w korupstwie,
sprzedajnych i prostytuujących się z tym, kto zaoferuje więcej.
Dzisiejszy świat to świat kłamstwa i obłudy, gdzie kłamstwo kłamstwem kłamstwo pogania,
w którym walczy się z Prawdą za pomocą przemocy, cenzury, łamiąc podstawowe prawa
obywateli, gdzie niewiele pozostało normalności, w którym rację ma silniejszy i w którym
zakazane jest logiczne, samodzielne myślenie.
Dziś postanowiłem zająć się liczbami, statystykami, tabelami, wykresami, ankietami, łapkami
w górę – w dół, polubieniami, ilościami pobrań, liczbami odwiedzin, i tak dalej. Ameryki nie
odkryję, niemniej jednak postanowiłem podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ten temat,
albowiem tak jak w tytule tego wpisu – kłamstwo kłamstwem kłamstwo pogania.
Niestety, jak zauważam, bardzo dużo ludzi daje się nabrać na wszelkiego rodzaju statystyki.
Żyją w przekonaniu, że przedstawiane przez dane media pochodzą z pewnego, sprawdzonego
źródła, są wiarygodne i przedstawiają prawdziwe informacje.
Szczególnie jeśli płynie to z tzw. głównego nurtu, np. z telewizora lub z dużego, popularnego
portalu internetowego.
Czasem, kiedy próbuję poruszyć jakiś ważki temat, natychmiast otrzymuję mniej więcej tak
brzmiącą odpowiedź:
„Jakby to była prawda, powiedzieliby o tym w telewizji”.
I po temacie. Dla niektórych ludzi „prawda z telewizora” jest tak oczywista, tak wiarygodna,
że wszelkie próby polemiki z tą „prawdą” skazane są na niepowodzenie.
Bronią się ludzie także w taki sposób:
„Każdy ma swoją prawdę” albo „Ilu jest ludzi, tyle opinii”, albo „Każdy ma swoje zdanie”.
Ale kiedy proponuję: „Choć, pokażę Ci inne źródło”, wtedy najczęściej krzywo na mnie patrzą,
albo robią focha, albo mówią: „Nie interesuje mnie to”, „Daj mi spokój, nie chcę nic na
ten temat wiedzieć”, albo po prostu zmieniają nagle temat, przełączają kanał, pogłaśniają
telewizor, dzwonią do kogoś, wysyłają SMS-a, idą po coś do kuchni. Innymi słowy, naraz są
zajęci tysiącem różnych spraw, które najwidoczniej wypadły im z głowy.
I choć prawda jest jedna – wszelkie jej wersje to nieprawdy, i choć prawdą jest to, że każdy ma
prawo mieć własną opinię i zdanie, nie rozumiem, dlaczego ci ludzie, uważający się za osoby
inteligentne i posiadające pewną wiedzę, co muszę po części im przyznać, tak bardzo się bronią
przed poznaniem „innej prawdy”, niż tej jedynej, słusznej, oficjalnej, płynącej z telewizora.
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☼ Ankiety – statystyki

Nie ma chyba człowieka, który by się nie zetknął z ankietami, na podstawie których tworzone
są statystyki. Superankieterzy korporacyjni jeżdżą nawet w głąb buszu, żeby wyciągnąć od
prymitywnie żyjących tam ludzi informacje. Np. jaką kawę piją o poranku, a jaką wieczorem
(choć nigdy nie mieli kawy w ustach). A że robią to najczęściej palcem na mapie, to już inna
kwestia. Zresztą, kto by tam chciał sprawdzać, czy to prawda?
Nic dziwnego, że później oglądamy w reklamie telewizyjnej, rozkoszujących się aromatyczną
kawą „dzikich ludzi” na tle wspaniałej buszmeńskiej przyrody.
Wróćmy jednak do cywilizacji białego człowieka.
Byłem kiedyś na szkoleniu ze sprzętu AGD zorganizowanym przez jednego z największych
producentów tego typu urządzeń na świecie, który pochwalił się, że zainwestowali dużo
pieniędzy w przeprowadzenie międzynarodowej ankiety dotyczącej popularności ich marki.
Ponad trzydzieści tysięcy przebadanych osób!
Szczerze mówiąc, nie powaliła mnie ta wiadomość, bo to jest tylko trzydzieści tysięcy ankiet
na siedem miliardów mieszkańców Ziemi. Wkrótce się wyjaśniło, dlaczego przedstawiciel tejże
dochodowej branży był taki dumny z tej ankiety.
Ponieważ, jak powiedział, w standardowej ankiecie bierze udział sto do tysiąca osób.
A zatem chcąc sprawdzić, który producent ma największą renomę wśród Ziemian, wystarczy
przepytać do tysiąca osób, wyliczyć z tego procent i tada! Mamy zwycięzcę konkursu.
Tysiąc osób decyduje o tym, która marka jest najpopularniejsza na świecie. Rewelacyjna
metoda, a jaka oszczędność czasu i pieniędzy!
Tak się przeprowadza wszystkie ankiety. Również związane z wyborami, np. na prezydenta.
Tylko czy takie ankiety mają sens?
Czy sto, tysiąc, pięć tysięcy, a nawet milion przepytanych osób w kraju takim jak Polska,
w trzydziestosiedmiomilionowym narodzie, taka ankieta jest wiarygodna, skoro przeprowadzono
ją na tak małej liczbie ankietowanych, gdzie tak wiele czynników wpływa na wynik ankiety?
Chociażby miejsce jej przeprowadzenia (co województwo, miasto, wieś to inne nastroje
mieszkańców, odmienne opinie, zdania itd.). Poza tym, jak większość ankiet przeprowadza się
je na przypadkowo spotkanych osobach, i to takich, które się jeszcze na nią zgodzą.
50% z 1000 to tylko 500 przepytanych osób. Czy te 500 głosów jest głosem prawie czterdziestomilionowego narodu albo całego świata?
Odpowiedzcie sobie sami. Pomijam kwestię uczciwości ankieterów czy ludzi odpowiedzialnych
za przygotowanie statystyk oraz firm/organizacji zlecających taką ankietę.
Swoją drogą, dlaczego przy większości wykresów, wykreślonych na podstawie ankiet i pokazujących nam procenty głosów za i przeciw, nie podaje się, z jakiej liczby wyliczono te
procenty?
Może dlatego, żebyśmy się nie rozczarowali, ponieważ im mniejsza liczba ankietowanych, tym
większy wskaźnik błędu. A może po to, żeby zamydlić nam oczy?
☼ Lubię – nie lubię

Już parę lat temu można było usłyszeć (przeczytać) o tym, że na różnych portalach internetowych handluje się znajomymi, kupuje polubienia i opinie, łapki w górę – w dół, że pracownicy
tychże serwisów pewne treści promują lub odwrotnie – blokują je.
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Robią tak między innymi tacy monopoliści, jak YouTube należący do Google i bardzo popularny
na świecie Facebook.
Nic dziwnego, albowiem są to korporacje dbające o swoje i swoich partnerów interesy. I jak
wszystkie korporacje ukierunkowane są na zysk – pomnażanie pieniędzy, nawet kosztem
społeczeństwa.
Czy widzieliście atakującego rekina?
Korporacje są takimi rekinami – są owładnięte żądzą pieniędzy i ślepe na istotne dla społeczeństwa sprawy. Żadne, powtarzam żadne korporacje, nie służą ludzkiemu dobru, albowiem
nie są to organizacje charytatywne.
Owszem, mogą głosić takie hasła. Mogą także działać na pewnym polu „czynienia dobra”, ale
są to działania wyłącznie na pokaz lub z ukrytą korzyścią dla firmy.
Weźmy dzisiejsze parcie korporacji na ochronę przyrody. Dlaczego to robią i gdzie do tej pory
byli? Czemu zupełnie ignorowali problem zatruwania środowiska?
Przecież to korporacje są największymi trucicielami.
A co oni robią? Całą odpowiedzialność przerzucają na ludzi. Chcą zmusić ludzkość do
kupowania ich „ekologicznych” przedmiotów i usług oraz domagają się od nas poprzez władze
w danym kraju coraz to nowszych podatków. A wszystko w imię idei, walki z zanieczyszczeniem,
w celu ochrony środowiska, uratowania ludzkości.
Dobre sobie. . .
Przyjrzyjmy się, czego uczy przebiegle mądry Żyd Hammerschlag w powieści Kazimierza
Przerwy-Tetmajera pt. „Panna Mery”, albowiem dobrze pasuje ten fragment do zrozumienia
pozornych działań „czynienia dobra” przez korporacje:
Hammerschlag uczy pannę Mery, że gdy się jest bogatym, trzeba odgrywać rolę dobroczyńcy, trzeba dawać jałmużnę, bo to „dobrze robi”. Pisma doniosą: panna Mery
ofiarowała na nieuleczalnych tyle, na niezamożnych uczniów tyle, na ubogie pracownice
igły tyle itd. A miasto powie: dobre serce, szlachetne serce ma ta milionerka i hojną,
pańską rękę, a taka opinia nie szkodzi nikomu.
— Choćbyś wydała trzydzieści tysięcy na ubogich — przekonywał Hammerschlag —
kupisz sobie za to sześćdziesiąt tysięcy. To nie jest źle umieszczony kapitał. On się
procentuje znakomicie opinią u ludzi. Zresztą (szturchnął w bok z ordynarną poufałością
ojca panny Mery) kto wziął jednym pięćkroć, może dać drugim pięćdziesiąt tysięcy —
dla zatkania gęby.
Uczucia i tym podobne rzeczy, to jest głupstwo, dobre dla poetów i dla starych
romantyczek. Interes, korzyść, oto cel życia. Tego się nie powinno ludziom mówić
i pokazywać, owszem, powinno się mieć zawsze maskę idealizmu pod pachą. Ludzie są
tak głupi, że zamydlać im oczy można czymkolwiek, a jedyną rzeczą, którą naprawdę
cenią i czczą, która im naprawdę imponuje, to są pieniądze. Oni się do tego nie chcą
przyznać, bo się jedni drugich wstydzą, bo każdy od spotkania z drugim ma tę maskę
idealizmu pod pachą.
— Czy ci się zdaje — uczył wujaszek Hammerschlag pannę Mery — że naprawdę
cenią więcej Mickiewicza albo Goethego, niż barona Adalberta Rothschilda i twojego
papę? Oni wszyscy są wszędzie jednacy. Jest wojna, nie może być bez Rothschilda.
Jeden cesarz to jest Franciszek Józef, a drugi baron Rothschild. My kapitaliści robimy
pokój i wojnę, szczęście i nieszczęście świata. Stary Pan Bóg poszedł spać i rzekł do
nas, kapitalistów: Messieurs, faites le jeu, s’il vous plait. I my robimy grę. Pan Bóg
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już nie potrzebuje czuwać ani rządzić: my czuwamy i my rządzimy. Baron Rothschild
w Wiedniu, twój papa, baron Blumenfeld, ja, Cypres, Tukeles i Spółka w Warszawie.
Tak, tak. Pan Bóg poszedł sobie na drzemkę i zostawił jako swojego następcę pieniądz. . .
Wszystko można kupić. Zasady, przekonania, cnota, ofiarność, uczciwość, honor — to
są bez zaprzeczenia bardzo piękne i bardzo godne naśladowania przymioty, ale pieniądz,
to grunt. Wszystko można kupić: Mickiewicza, Kościuszkę. Wszystko stanowi cena.
Wróćmy jednak do głównego wątku.
Skoro wiemy, skoro wciąż wypływają nowe fakty o zakłamywaniu – manipulacji statystykami
w internecie i w telewizji, czemu im zawierzamy? Czemu się na nich opieramy? Dlaczego
wierzymy w liczby polubień czy w ilość subskrybentów? Czy to nie jest szaleństwo? Czy sami
z siebie nie robimy idiotów i nie dajemy sobą manipulować?
☼ Nie przejmuj się statystykami

Kiedy upubliczniłem „Wyklętego Anioła” (2013) i zacząłem prowadzić bloga (2017), zdziwiłem
się, jak dużo internautów odwiedza moją stronę oraz pobiera książkę. Tym bardziej że nigdzie
się nie reklamowałem. Nigdzie nie udzielałem, przed nikim się nie chwaliłem.
Z początku nawet Google indeksowało moje wpisy. Pojawiały się w wynikach wyszukiwarki.
Sytuacja się zmieniła, kiedy poruszyłem temat szczepień i Żydów. Co prawda statystyki
pobrań i odwiedzin się nie zmieniły, ale wpisy przestały się pojawiać. Najdłużej ukazywały się
w innej, znanej wyszukiwarce. . . Nie, nie tej Microsoftu. . .
Aż pewnego dnia, w jednym z postów (! str. 146), pochwaliłem się, że jestem bardzo
zadowolony z danych statystycznych ukazujących się na blogu. Oznajmiłem również, że moja
aktywność, prowadzenie bloga, zależy wyłącznie od Was. Że sam dla siebie pisać nie będę.
I po jakimś czasie stała się rzecz dziwna, bo oto gwałtownie spadła liczba odwiedzin.
Dawniej zastanawiałem się, dlaczego, kiedy piszę o „niczym”, jest tak dużo wejść, a gdy
poruszam ważny temat – zainteresowanie momentalnie spada. A żeby było śmieszniej niedawno, prawie że na moich oczach zmieniły się liczniki (sic). Zaraz po umieszczeniu skryptu
o niebezpiecznych szczepionkach na koronawirusa (a więc zakazanego w sieci tematu), jakiś
internauta pobrał plik, co zostało natychmiast odnotowane, a godzinę czy dwie później licznik
wskazywał ponownie 0 (zero).
Bez jaj, Wielki Zły Bracie! Temat szczepień i koronawirusa jest tak popularny, tak chętnie
czytany, że nie uwierzę, iż nikt nie ma chęci pobrania tego pliku lub choćby podejrzenia co się
w nim znajduje, a który wręcz kłuje w oczy na głównej stronie.
Co więcej. Zrobiłem mały eksperyment. Odwiedziłem swoją stronę anonimowo, połaziłem po
niej i pobrałem kilka plików. Jaki był tego wynik?
Licznik odwiedzin wzrósł (tylko na stronie głównej), co było do przewidzenia, ale pobrania
pliku o koronawirusie i szczepieniach skrypt nie odnotował.
I tak to działa, moi drodzy. Tak działa cenzura i manipulacja. . .
Swoją drogą, czy wiecie, że Polska, tzw. rząd polski, bo przecież nie Polacy, nie naród polski,
oddała Mossadowi całe swoje cyberbezpieczeństwo? A zatem teraz będą chronić nas Izraelici.
Uff. . . doprawdy poczułem się bezpieczniej [ironia]. . . (odszukajcie sobie film na YT).
Czy coś jeszcze zostało w Polsce polskiego?
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☼ Znikające komentarze

Wszyscy wiedzą, że niektóre komentarze, np. na YT znikają. Moje również, dlatego bardzo
dawno temu odpuściłem sobie komentowanie kogokolwiek i czegokolwiek na monopolistycznych
portalach, które stosują cenzurę, popełniając przestępstwo, gdyż ograniczają wolność słowa
zapewnionego konstytucją.
Z początku myślałem, że to sami Youtuberzy blokują moje wypowiedzi, ale pewnego dnia, na
jednej z rosyjskich stron, znalazłem kopię wpisów do jednego z filmów zamieszczonych na YT
i, był tam mój komentarz.
Oficjalnie go nie było – a nieoficjalnie (chyba nielegalnie) widniał sobie. Później ta strona
zniknęła. Czyżby po interwencji YT?
Zauważyliście, że obraźliwe treści, rasistowskie, nawołujące do przemocy lub wulgarne, na YT
przechodzą bez problemów? Widać, że strażnikom moralnym YT to nie przeszkadza. Mądre,
przemyślane, dające dużo do myślenia, napisane czystą polszczyzną – są na cenzurowanym,
jeśli tylko poruszają niewygodne tematy dla władzy i mafii korporacyjnych.
Ot, taka sobie nowoczesna sprawiedliwość wprowadzanego tylnymi drzwiami totalitaryzmu
NWO.
Poza tym, zwróćcie uwagę na fakt, że współczesny Polak przedstawiany jest przez media
jako idiota, prymityw, zacofaniec. Ma być kretynem, alkoholikiem, oszołomem, rasistą, szowinistą, nawiedzonym patriotą, człowiekiem wulgarnym, zrytym moralnie i etycznie. Ma być
posługaczem, budowlańcem, hydraulikiem, malarzem pokojowym, śmieciarzem i tak dalej.
Przyjrzyjcie się reklamom, debilnym programom typu „Zdrady”, „Trudne sprawy”, „Małolaty”
itp., oglądajcie uważnie polskie i zagraniczne filmy z Polakami w roli głównej, z pewnej
perspektywy, z dystansu. A zobaczycie, jak się tam zachowują bohaterzy polskiej narodowości,
co sobą reprezentują, jaki jest ich poziom, co myślą o nich inne nacje, jaki mają do nich
stosunek.
Wtedy zrozumiecie dokładnie, co mam na myśli.
Dlaczego przy tylu stacjach telewizyjnych, przy tylu programach, tak mało jest polskości
w Polsce? Czemu promuje się spodloną kulturę zachodu i zdziczałej Ameryki? O izraelskich
filmach już nie wspomnę, choć powinienem to zrobić, choćby ze względu na kontrowersyjne treści, które odbiegają znacznie od lechickiej kultury, od sławiańskich tradycji naszych przodków,
od normalności, jaką znamy od pokoleń.
Poza tym nie podoba mi się indoktrynacja polskich dzieci przez żydowską diasporę.
Przypominam: POLSKIE DZIECI SĄ ŚWIĘTE! NIETYKALNE!
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
To nie są li tylko słowa Chrystusa. To są moje słowa. Słowa wolnego człowieka – Lechity.
Słowa całego narodu lechickiego. Prawdziwych Polaków z krwi i kości, a nie przebierańców
i farbowanych lisów.
Tak, uniosłem się, wybaczcie, ale nie mogę spokojnie patrzeć, jak nasz kraj pogrąża się
w chaosie. Jak rozkradają go zdrajcy, jak okupacyjna władza polskojęzycznych szubrawców
skazuje miliony moich rodaków na powolną zagładę, jak indoktrynuje się polskie dzieci, jak
się je demoralizuje.
Nie musicie się ze mną zgadzać, nie musicie mnie popierać, nie potrzebuję tego. Chcę, żebyście
się jedynie odblokowali psychicznie, wyzbyli lęku i zaczęli samodzielnie myśleć.
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Miejcie świadomość, że Sławianie są najinteligentniejszym narodem na Ziemi, tyle że ta inteligencja jest w nas bezustannie niszczona, poprzez mordowanie ludzi samodzielnie myślących
(patrz historia), obniżanie naszych wartości, przez robienie z nas niedorajdów i niewolników,
przez kształcenie młodych pokoleń na intelektualnych kaleków, przez deprawowanie dzieci
i młodzieży.
Tymczasem Hitler w liście do Gebelsa, jak dobrze pamiętam, pisał, że podziwia Polaków za
ich wytrzymałość psychiczną i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, i gdyby tak połączyć
obie rasy. . . Tak! Jemu chodziło to po głowie. Wyobrażacie sobie?
Tyle że my, nie potrzebujemy takich mariaży. Potrzebujemy wrócić do korzeni, połączyć się
z Matką Naturą, odbudować lechicką tożsamość i zjednoczyć Sławian, aby dać przykład innym
narodom. Nauczyć ich jak żyć w pokoju i miłości, jak przywrócić ład na Ziemi, jak wejść na
wyższy, duchowy poziom, jak podnieść wibrację. . .
☼ Koronawirus i statystyki

Tzw. pandemia koronawirusa to największy międzynarodowy przekręt w historii ludzkości. To
zakrojona na szeroką skalę akcja terrorystyczna o globalnym zasięgu skierowana przeciwko
obecnej cywilizacji. To próba przejęcia całkowitej kontroli nad ludzkim bydłem, za pomocą
nowoczesnych, szkodliwych dla istot żywych technologii, sztucznej inteligencji i toksycznych
substancji. Jest to przykrywka do wprowadzenia po cichu zbrodniczych, eugenicznych narzędzi
służących do utylizowania zbędnej części ludzkości – tej niby gorszej, wadliwej, upośledzonej
lub zużytej, oraz tej zbuntowanej, nieprzystosowanej, krnąbrnej i niedającej się okiełznać
Systemowi.
Biorąc pod uwagę nieprawdziwość obecnie stosowanych testów na koronawirusa, wpisywanie
do statystyk pandemicznych ludzi umarłych naturalną śmiercią lub ginących w wypadkach, lub
umarłych z powodu innej, niezwiązanej z COVID-19 choroby jako przypadki powiązane z tą
„pandemią”, a także celowe dezinformowanie ludzi na całym świecie w mediach tzw. głównego
nurtu oraz w serwisach stworzonych na potrzeby pandemicznej propagandy i w celu siania
strachu wśród mieszkańców poszczególnych krajów i nacji, jakiekolwiek statystyki pokazywane
przez te medialne tuby mafijnorządowe i mafijnokorporacyjne są BUJDĄ NA RESORACH.
Mam nadzieję, że kiedy zwycięży Prawda, ludzie ci – nie-ludzie, ukrywający się za tymi przestępczymi strukturami zostaną wyłapani i postawieni przed nowym, niezależnym, sprawiedliwym
sądem, który wymierzy zbrodniarzom eugenicznym, samozwańczym mesjaszom pokroju Billa
Gatesa, przekupnym naukowcom i politykom, wszelkim spekulantom i lichwiarzom z wężowego
plemienia oraz całemu potomstwu Kaina, sprawiedliwy, acz surowy wyrok.
☼ Podsumowanie

Podsumowując ten długi, niedługi wpis, chciałbym, abyście się nie sugerowali ankietami,
podawanymi liczbami przez telewizję reżimową i telewizję polskojęzyczną, niepolskich mediów,
bo w większości będą nieprawdziwe. To samo dotyczy internetu. Kłamstwo kłamstwem
kłamstwo pogania. Fałszowanie danych i dezinformowanie internautów jest już chlebem
powszednim i należy mieć to na uwadze.
Jeśli jesteś blogerem, Youtuberem, masz swoją stronę i tak dalej, wywal program zbierający
dane, usuń wtyczkę do statystyk lub po prostu przestań się nimi interesować. W dzisiejszych
czasach służą one mafiom do iluminacji, do kreowania nierzeczywistego świata, do sterowania
ludzką psychiką, do wywoływania w społeczeństwie określonych zachowań, do manipulacji.
Pisz, nagrywaj filmy, rób swoje i nie zrażaj się, bo właśnie tego oczekuje od Ciebie System
zysku i wyzysku, System niewolnictwa, tego chcą cenzorzy – żebyś się poddał i zamilkł na
wieki.
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Nie daj się oszukać, nie ulegnij kłamliwemu złudzeniu, a gdy zawładnie Tobą chwila zwątpienia,
pomyśl sobie o tych wszystkich ludziach, do których dotarłeś ze swoją informacją. Którzy
skorzystali z Twojego serwisu, którym być może pomogłeś rozwiązać jakiś problem, otworzyłeś
oczy, nauczyłeś myśleć, cokolwiek. . .
Czy to jest takie ważne, ilu przyszło na Twoją stronę ludzi? Ilu obejrzało film, przeczytało
książkę? Kogo to obchodzi, jeśli robisz to dla siebie, z potrzeby serca, jeśli jesteś kreatywny
i tworzysz swoje „małe dzieła”, i które przynoszą Ci radość lub nadają sens życiu.
Mówi się, że liczby nie kłamią. I to jest prawda. Liczby nie kłamią, ale ludzie upubliczniający
te liczby, podające je opinii publicznej, to tylko zwykli ludzie, nierzadko wadliwi, ze skrzywioną
psychiką, pracujący dla skorumpowanego rządu czy korporacji, wobec tego mogą lub muszą
kłamać.
Bardzo często propagandyści systemowi opierają się na znanych autorytetach, organizacjach
naukowych, na tzw. ekspertach, ale jeśli przyjrzymy się bliżej tym ludziom, tym organizacjom,
i jeśli zobaczymy, dla kogo pracują, komu służą, komu cześć oddają, od kogo biorą pieniądze,
wszystko wtenczas stanie się jasne i cała iluminacja nagle zniknie.
Dlatego nie patrzcie na to, kto mówi, lecz co mówi. Dobry, uczciwy człowiek posługuje się
prostym, nieskomplikowanym językiem. Wypowiadając się na jakiś temat, nie kluczy, nie
lawiruje w gąszczu przepisów, nie odwołuje się do pustych idei, nie przytacza definicji za
definicją, lecz stawia przed nami fakty, konkrety.
☼ Kot czy tygrys?
Mówca pierwszy:

To jest kot. I ten kot jest pręgowany, choć nie ma nic z tygrysa. On po prostu ma taką
barwę. Takimi kolorami obdarzyła go natura.
Mówca drugi:
To jest kot. I ten kot jest pręgowany, choć nie ma nic z tygrysa, ale. . . niektórzy
naukowcy, ble, ble ble. . . opiniują, że może jednak w jego drzewie genologicznym był
jakiś pratygrys. Oczywiście to tylko domysły wybitnych ekspertów, ale. . . jakże wydają
się trafne, nieprawdaż? Bo popatrzcie na te pręgi na grzbiecie, na te uszy. . . Proszę
popatrzeć na te tygrysie spojrzenie. . . Tak, to naprawdę jest tygrys. A nawet jeśli to nie
jest typowy tygrys, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nazwać go tygrysem.
Czy on się z tego powodu obrazi? No, nie! On nie będzie miał nic przeciwko temu. Zawsze
możemy go spytać, tylko po co? Po co męczyć to śliczne zwierze? Widzę, że i Państwo
są miłośnikami zwierząt. Że dobro tego tygrysa leży wam na sercu, dlatego nie traćmy
więcej czasu i powiedzmy zgodnie – to jest tygrys! A dla tych, którzy się zgodzą z naszą
fachową opinią, iż mamy do czynienia z tygrysem, co przed chwilą udowodniliśmy. . .
otóż tych z Państwa, którzy się nie wyłamią, zapraszamy na wspaniałą ucztę z podarkami.
Przygotowaliśmy też dla Państwa dwutygodniowe wycieczki na Rajskie Wyspy, gdzie
możecie się spodziewać przemiłych atrakcji. . . To jak będzie? Pomożecie? Podpiszecie?
Poprzecie nasz program? Oddacie swój głos na tygrysa?
Zwróćcie, proszę, uwagę, jakie techniki stosują manipulatorzy Systemu. Jakich używają
argumentów, na jakie źródła się powołują, jakimi ludźmi się zasłaniają. Czym przekonują, za
pomocą jakich narzędzi jednoczą sobie słuchaczy? Przyjrzyjcie się ich słownictwu, wyszukajcie
kluczowe, powtarzające się słowa, a wszystko stanie się dla Was jasne.
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

357

www.rdmg.eu

I nie wierzcie tym, którzy z taką zawziętością kłócą się ze sobą na ekranie telewizora, i którzy
podjudzają Was do nienawiści, podburzają do wojny, i tak dalej, albowiem z jednego są
miotu. Jeden gra dobrego, drugi złego, gdy tymczasem obaj mają wspólną wizję „POLAND
REPUBLIC OF”, korporacji międzynarodowej, zarejestrowanej w USA.
To są tylko korporacyjni klowni, wykonujący ekwilibrystyczne sztuczki na linie dla zahipnotyzowanej, polskiej widowni.
Tymczasem Wy, moi Kochani, jesteście Polakami, Lechitami, potomkami Ariów-Sławian, i nie
podpisywaliście żadnej umowy na pracę w ww. korporacji amerykańskożydowskiego właściciela.
Zostaliście do niej wciągnięci bez Waszej zgody.
A zatem. . . Dlaczego godzicie się na wszystko, co mówią Wam polskojęzyczni okupanci?
Dlaczego wierzycie w liczby, które przedstawiają Wam na ekranach telewizorów? Po co
słuchacie systemowych podżegaczy i propagandystów reżimowych?
Wyrzućcie telewizory lub odpocznijcie od nich kilka dni, lub chociaż przez kilka godzin.
Zabierzcie dzieci na spacer. Idźcie na łono natury, zerwijcie z twarzy kagańce i zachłyśnijcie
się świeżym, majowym powietrzem! To sprawi, że będziecie zdrowsi i pełni energii. To napełni
Wasze serca spokojem i być może przewietrzy strach z Waszych niespokojnych myśli.
Tego Wam życzę w ten wiosenny poranek. . .
Spisane w 95% w głębi lasu, bez użycia elektroniki, za pomocą prymitywnego, grafitowego
ołówka, przeniesione na papier starożytnym, prasławiańskim pismem.

Fotka specjalnie dla tych, którzy wątpią w moje słowa. . .

Nie będę ukrywał, że po dzisiejszym wpisie spodziewam się kolejnych restrykcji ze strony
korporacyjnych żołnierzy. No, ale w świecie, w którym strach odebrał ludziom mowę, ktoś
musi o tym mówić.

Radomir Gelhor
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

358

www.rdmg.eu

ZWzBRG nr 90/2020

Zniszcz w sobie Matrix
Wtorek, 14 maja 2020 | Radomir Gelhor

To tu, to tam, słyszę z wielu ust, nawoływania do ucieczki z Systemu zysku i wyzysku,
do porzucenia Systemu niewolnictwa, do uniezależnienia się od korporacji, destrukcyjnej
polityki i skorumpowanych polityków, o stworzeniu nowego, lepszego państwa, w którym to
rzeczywiście naród sprawowałby władzę, w którym istniałaby prawdziwa demokracja, gdzie nie
dochodziłoby do obecnie spotykanych na szeroką skalę patologii i, to jest bardzo pozytywne
myślenie.
Cieszy mnie, że tylu ludzi dostrzega iluzję tego Systemu, widzi, do czego ten System doprowadził
(sztuczna pandemia i próba wprowadzenia NWO są tego doskonałym dowodem), jak mierne
są wartości, na których go oparto, i jakim w rzeczywistości jest okrutnym, zbrodniczym
Systemem Śmierci, zarządzanym przez garstkę złodziei i zbrodniarzy, wzbogaconych na
krzywdzie milionów istnień ludzkich, zawłaszczonym przez prymitywną rasę czcicieli Złotego
Cielca, wyznawców Baala i Asztarte, istot pozbawionych empatii i tego, co w człowieku może
być najlepsze – Miłości.
Ale...
Powtórzę to, co powtarzałem już wielokrotnie, choć mam świadomość, że dla wielu osób,
szczególnie tych już wybudzonych lub po części wybudzonych, jest to przykra informacja.
Uważam bowiem, iż żaden System, choćby najbardziej przemyślany i skrojony do współczesnych czasów, nie uwolni istot ludzkich z jarzma niewolnictwa, z iluzji Matrixu, albowiem
przemiana musi nastąpić najpierw w człowieku, w jego wnętrzu, w duszy, w sercu, w głowie,
aby potem projektować tę zmianę na świat zewnętrzny.
Przebudowywanie Systemu zysku i wyzysku, szczególnie Systemu monetarnego, przystosowanie
go do nowych realiów jest, jak już to powiedziałem, poszerzaniem więziennej celi (! str. 121),
wyposażaniem jej w ładniejsze, bardziej komfortowe przedmioty, przystrajaniem świeżymi
ozdóbkami stalowych prętów odgradzających nas od Rzeczywistości, od Prawdy, od świata
poza Iluzją.
Aby ożyło nowe, musi umrzeć stare. Nie ma innej drogi. Nie ma innego sposobu na wyrwanie
się z Matrixu. Zmartwychwstanie musi nastąpić na każdym poziomie. Wewnątrz i na zewnątrz.
Nie wystarczą jedynie dobre chęci, albowiem „chcieć” jest odłożeniem w czasie, do bliżej
niesprecyzowanej przyszłości danej czynności. Wobec tego potrzebujemy czynu tu i teraz.
Czynu opartego na świeżych wartościach, na nowej wizji przyszłości, na nowych zasadach, bez
względu na to, jak bardzo będzie to dla nas bolesne.
Jeśli pozwolicie, przyjrzymy się teraz temu nieco dokładniej, lecz ze względu na objętość
materiału prześliźniemy się tylko po temacie. Mam jednak nadzieję, że moje luźne myśli, moje
przemyślenia staną się pewną wskazówką dla budowniczych nowej cywilizacji, która z całą
pewnością wkrótce nastąpi, choć „wkrótce” może oznaczać jeszcze parę ładnych pokoleń.
W końcu nie od razu zbudowano Kraków.
☼ Suwerenność, autonomia

Jednym z najbardziej popularnych pomysłów na ucieczkę z Systemu niewolnictwa, jest odwrócenie się od „rządu” danego kraju i „pójście na swoje”, stanie się suwerenną, autonomiczną,
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odrębną i wolną od obowiązującego prawa, przynajmniej do pewnego stopnia, samodzielnie
funkcjonującą jednostką lub organizacją.
Pomijając aspekty techniczne tegoż uwolnienia się, nie wchodząc w szczegóły i przyjmując,
iż jest to prawnie możliwe w danym państwie, zastanówmy się, czy twór zwany rządem, czy
władza mająca pełną kontrolę nad państwem przy pomocy wojska, policji, służb specjalnych,
sądów, najemników itd., ubebłana po uszy w niejedno przestępstwo, skorumpowana do
szpiku kości i będąca jedynie odnogą jednego większego mafijnego organizmu, pozwoli swoim
obywatelom na dezercję, tworzenie niezależnego państwa w państwie, usamodzielnienia się
pewnej zbuntowanej grupie i przyznania jej jakichś wyjątkowych przywilejów?
☼ Rząd nierządu, czyli w okowach terroryzmu

Przyjmijmy, że udało się jednej, dwóm, dziesięciu czy dwustu osobom uzyskać taką suwerenność.
Załóżmy też, że pewne ustanowione przez tę grupę prawa, wynikające np. z wiary, jak ma to
miejsce w religiach, chronią tę społeczność przed niebezpiecznymi poczynaniami rządzących.
To, czy zastanawialiście się: „Jak długo te prawa (przywileje) będą respektowane?”. I dlaczego
„rząd”, który wielokrotnie łamał konstytucję, który bezprawnie (wbrew obowiązującemu
prawu) wprowadza niekorzystne ustawy i rozporządzenia, który ograbia swoich obywateli od
wielu pokoleń, niszczy kraj od wewnątrz, doprowadza go do olbrzymiego zadłużenia, innymi
słowy – zdradza podstępnie naród, czy taki „rząd” w ogóle będzie czegokolwiek przestrzegał?
A przede wszystkim, jakim prawem ten rząd, w cudzysłowie rząd, cokolwiek ustanawia,
skoro w przeszłości, w pewnym konkretnym miejscu (można określić tę datę na podstawie
wprowadzanych ustaw), popełnił przestępstwo i od tamtej pory wprowadza swoje zbrodnicze
prawo, nie pytając o zgodę obywateli, suwerena, działając wbrew narodowi, wbrew konstytucji,
wbrew prawom człowieka, łamiąc pierwsze i jedyne boskie prawo do życia, mówiące: „Żyj
i daj żyć innym (! str. 339)”.
Czy zbójnickie prawo, prawo przestępcy ma w ogóle jakąś moc prawną? Wg mnie nie ma i ten
„rząd”, jak i wcześniejsze, działają bezprawnie. To są terroryści. Członkowie międzynarodowej
grupy przestępczej. Powinni siedzieć w więzieniu.
Weźmy sobie taki oto prosty przykład.
Wyobraźmy sobie, że grupa zbirów napada nasz dom. Terroryzują nas i naszą rodzinę,
i ustanawiają nam prawo, wg którego każą żyć, którego od nas wymagają, które nie
podlega żadnej krytyce.
Czy to nie przypomina Polski?
Czy takie prawo, prawo silniejszego, wprowadzone przemocą, podstępnie, prawo łamiące
dotychczasowe prawo (bo przecież, zanim się pojawili ci przestępcy, w naszym domu, istniało
już prawo), czy takie prawo w ogóle jest prawem?
I teraz wracając do naszej suwerenności, do naszej dwustuosobowej grupy, której się udało
pozornie uciec z Systemu niewolnictwa. Czy terroryści trzymający władzę w państwie dotrzymają słowa i nie zmienią nagle zdania? Czy nie wkroczą z wojskiem, z policją, czy nie
rozwiążą za pomocą nowego, nielegalnego rozporządzenia, dopiero co tworzące się niezależne
państwo?
Przypomnijmy sobie, co spotkało Kościół Katolicki, a więc olbrzymie, międzynarodowe
ugrupowanie religijne. Kościół Katolicki miał przed wojną wiele przywilejów i był w zasadzie
nietykalny, a jednak w czasie II wojny światowej wszystkie przywileje utracił. Był na łasce
Hitlera, Austriaka żydowskiego pochodzenia.
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Czy wobec tego międzynarodowy, mafijny rząd uszanuje grupkę „odszczepieńców” i powie „A
niech tam sobie, w tej Polsce, robią, co im się żywnie podoba i tworzą sobie nową rzeczywistość”?
Oczywiście, że tak nie zrobią, albowiem tych dwustu mogłoby w przyszłości pociągnąć za sobą
resztę społeczeństwa, co doprowadziłoby wcześniej czy później do buntu i rewolty. A musiałoby
się tak stać, ponieważ zniewoleni patrzyliby na tych pozornie wolnych i zazdrościliby im tej
wolności. Przyłączaliby się do nich.
Na to tzw. władza nigdy się nie zgodzi. I ta władza nigdy nie ustąpi. Dlaczego? Ano dlatego,
że zabrnęli w to zbyt głęboko. Uwaleni są po uszy w łajnie i żadna woda, żadne środki
dezynfekcyjne nie są w stanie ich oczyścić. Smród ciągnie się za nimi na kilometr. Oni nie
mogą się już wycofać, bo oznaczałoby to masowe oskarżenia pod ich adresem (np. o zbrodnie na
narodzie, czyli masowe trucie Polaków, eksperymenty na ludziach itd.), doszłoby do procesów,
straciliby wszystko, w jednej chwili staliby się nikim.
I właśnie dlatego użyją karabinów. Dlatego skłócają naród, dzielą go, chcą doprowadzić do
burd, do wojny. Chcą mieć pretekst do strzelania. To już nie są ludzie. To nie są istoty, którym
można ufać. . . To są martwe, gnijące ludzkie strzępy.
I to dotyczy większości krajów na świecie, tych państw, do których sięgają macki międzynarodowej mafii, choć z naszego punktu widzenia interesuje nas Polska.
Tylko czy można prowadzić rozmowy z kończyną ośmiornicy? Można ją co najwyżej odciąć,
licząc naiwnie, że ośmiornica o nas zapomni.
Tymczasem, kiedy odetniemy jedną, oplącze nas inna, równie bezwzględna i uwięzi na kolejne
stulecia, odcinając nas od Światła, zabijając w nas ducha, usypiając nas w swoim bezwzględnym
objęciu.
☼ Wersja niby pozytywna

Na potrzeby tego wpisu przyjmijmy wersję niby pozytywną. Załóżmy, że tych dwustu śmiałków,
którzy opuścili System niewolnictwa, uniezależnili się do pewnego stopnia od władzy w Polsce
(dla przykładu posługujemy się Polską, choć dotyczy to wszystkich krajów) i że ta władza
zgodzi się na rozrastanie się nowego Systemu wewnątrz starego.
— Chcecie mieć Lechię? W porządku, miejcie ją sobie — powie Premier od Propagandy
POLAND REPUBLIC OF, Morawiecki.
I załóżmy, że nowy System (nieistotne, na jakich założeniach został zbudowany, nie interesuje
nas techniczna sprawa), nowe państwo lechickie (nazwa umowna) zacznie rozkwitać, przyjmować w swoje struktury coraz to więcej uciekających, buntujących się obywateli Polski, to kto
zapewni, że w Systemie również monetarnym, w systemie opartym na pieniądzu, w którym
wciąż bardzo dużą rolę odgrywa pożądanie, w Systemie, gdzie ludzie także będą sobie mniej
lub bardziej zazdrościć posiadanych dóbr materialnych, czy w tym niby lepszym, poprawionym
ustroju, z czasem nie dojdzie do nadużyć?
Czy nie będzie miała miejsce korupcja? Czy unikniemy mniejszych lub większych przestępstw?
Czy wszyscy tzw. przebudzeni będą jednako moralnie, etycznie, duchowo czyści? Poza wpływem
pieniędzy i materialnych śmieci?
Jak długo ten System zdoła wytrzymać bez wewnętrznych konfliktów, kłótni o to, czy o tamto,
skoro ludzie będą wewnętrznie niemalże tacy sami, jak byli w starym Systemie? Czy nie zechcą
przebudować, zdawałoby się doskonałego Systemu stworzonego przez dwustuosobową grupę,
na podobieństwo własnych wzorców w głowie?
Ile czasu potrzebuje nowy System monetarny, żeby upaść i upodobnić się do starego?
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Pamiętajmy, że im więcej osób wejdzie w skład nowego państwa, ustroju, Systemu, tym
trudniej będzie zachować w nim spójność. Szczególnie wtedy, gdy będą dzielić ten System
ludzie o różnych, nierzadko skrajnych poglądach, różnych religiach i tak dalej.
To dlatego wg mnie tak ważne jest, iżby najpierw wyzbyć się starych, zużytych programów,
zmienić się wewnętrznie i dopiero później, bez jakichkolwiek obciążeń programowych, budować
nowe społeczeństwo.
Społeczeństwo NIEOPARTE NA PIENIĄDZU. Społeczeństwo, które wcale nie musi pracować,
aby żyć w dostatku, które będzie niezależne i samowystarczalne tak, jak byli dawniej starożytni
Lechici, dopóki nie podrzucono im „świni” pod postacią pożądania i materialnych błyskotek.
☼ System oparty na zasobach

Nie będę rozwijał tej myśli i opowiadał lechicką tragedię w tym miejscu, ale Lechia, Imperium
Lechickie przetrwało przez tysiąclecia wyłącznie dzięki ariańskiej mądrości, wysoko rozwiniętej
moralności i etyce, dzięki silnym związkom z Naturą (Matką Ziemią), z Najwyższą Istotą,
Konstruktorem Wszechświatów, oraz dzięki „systemowi” wieloplemiennemu, „systemowi”
opartemu na zasobach.
Lechici, mając na swoim terytorium olbrzymie zasoby naturalne, tj. złoto, srebro, jantar,
inne szlachetne kruszce i drzewo, główny budulec w ówczesnych czasach, byli całkowicie
niezależni od reszty cywilizacji, toteż stanowili łakomy kąsek dla „prymitywnych” systemów
monetarnych, a które to nadmiernie eksploatując swoje zasoby, marnotrawiły je.
Ale jak te „prymitywne” ludy, te żądne pieniędzy plemiona, miały pokonać starożytnych
Ariów-Lechitów, którzy byli z natury nieprzekupni, nie przywiązywali znaczenia do materialnych śmieci, którzy byli Dziećmi Słońca i Matki Ziemi, i którzy stanowili olbrzymią militarną
siłę, jak na ówczesne czasy?
Historia jasno pokazuje, że żadne istniejące imperium nie było w stanie zagrozić Zjednoczonym
Plemionom Ariów-Sławian, toteż obmyślano sprytny sposób, aby zniszczyć je od środka. . .
I ten scenariusz rozgrywa się do dzisiaj. Dziś polskojęzyczna władza POLAND REPUBLIC OF,
a więc sztucznego zupełnie dla nas tworu, z którym absolutnie nie powinniśmy się utożsamiać,
przystąpiła do ostatecznego rozbioru ogromnego ongiś plemienia Ariów-Sławian i rozkrada je
na naszych oczach, ba! oddaje za darmo nasze naturalne dobra obcym korporacjom, obcym
imperialistom i żydowskim lichwiarzom. . .
Rozkradli prawie wszystko, co było na zewnątrz, teraz zabrali się do tego, co mamy pod
ziemią, co stanowi nasze narodowe bogactwo!
Kiedy w 754 roku na jedną z przygranicznych wiosek napadli łowcy niewolników (łapano
Sławian i sprzedawano na rynki wschodnie), składający się wyłącznie z Judaitów (Żydzi
specjalizowali się w handlu ludźmi), księżniczka lechicka, królewna Wanda, najdzielniejsza z ówczesnych Amazonek, kapłanka i strażniczka Roka i Matki Ziemi, ulubienica ludu
(ludzie kochali ponad życie Wandę, gdyż była piękną i mądrą dziewczyną, sprawiedliwą
królową) wyzwoliła wioskę, wyłapała całą bandę rzezimieszków i po krótkim sądzie
odbytym w jednej z wielu w Lechii kątyn, kazała wykopać doły w ziemi i zakopać
Judaitów po głowy w złocie.
Umierali w promieniach słońca, oślepieni blaskiem złota, z dala od swoich semickich
ziomków, w obcym dla nich, acz w pięknym, naszym puszczańskim kraju nad Wandalem (nad Wisłą), zaznawszy przed śmiercią dzięki królewnie Wandzie niebotycznego
bogactwa, wyzionąwszy ducha w stercie złotego kruszcu.
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

362

www.rdmg.eu

Zgubiła ich chciwość. Czy teraz ta sama chciwość zgubi międzynarodowych terrorystów? Hm. . .
Gdyby żyła królewna Wanda. . .
☼ Suwerenność czy fikcja?

Od bardzo, bardzo dawna nie jesteśmy państwem suwerennym. Być może nasza wolność,
suwerenność jako kraj, kończy się tak naprawdę na Bolesławie Chrobrym, który twardą ręką
trzymał władzę, i który pomimo marzeń o Wielkiej Zjednoczonej Rodzinie Sławian (marzył
o Wielkiej Lechii), przegrał z chrystianizmem, z wpływowymi osobistościami z zachodu,
oddał nas w ręce chciwego, zepsutego świata, zdradził swój lud w imię tzw. cywilizacji
i postępu, choć domyślam się, że nie zrobił tego świadomie, a nawet jeśli miał tego świadomość,
prawdopodobnie sądził, że tak będzie dla nas najlepiej (najbezpieczniej). A być może nie miał
innego wyjścia? A może taki miał być właśnie los Polski i Polaków?
Nigdy potem Polska nie była całkiem wolna od obcych, imperialistycznych wpływów. Nie
tylko walczyliśmy z niewidzialnym wrogiem, mieszającym się do polskiego tronu, to jeszcze
spadły na nas widzialne, jeszcze gorsze plagi, jak np. „naród wybrany”, którego marzeniem,
wręcz boską obietnicą, jak mówi żydowska bajeczka opowiadana polskim dzieciom, jest to, iżby
Polska stała się Polinem. Czy muszę mówić, co oznacza to dla Polaków? Dla zamieszkujących
tu Sławian?
Ten ostatni plan również zdaje się powoli realizować. Po cichu, bez rozgłosu, acz skutecznie. . .
A zatem, czy możliwe jest oderwanie się od istniejącego Systemu zysku i wyzysku? Od Systemu,
w którym rządzą korporacje, za którymi kryją się międzynarodowi terroryści, mający swoich
przedstawicieli w każdym niemalże kraju?
Teoretycznie tak, lecz w praktyce nie jest to takie proste. Trudno uwierzyć, iżby miało się
to obyć bez siłowej konfrontacji z istniejącym Systemem, albowiem strażnicy tego Systemu,
jeśli mu się nie przeciwstawimy siłowo, nigdy nie dopuszczą, aby tworzyły się jakieś odłamy,
niezależne ugrupowania, wolne od Systemu społeczności.
Dlaczego tak trudno to zrozumieć?
Czy gdybyście mieli kurnik i sto kur w tym kurniku, i czerpali korzyści z tego kurnika,
to czy pozwolilibyście, żeby np. dwadzieścia kur się odłączyło i przestało dawać jajka?
Co zrobilibyście wtedy?
Czy nie zarżnęlibyście te, z których nie czerpiecie już korzyści? Po co mielibyście je trzymać?
Żeby podburzały inne kury do buntu?
Tymczasem prawda jest taka, że służebnicy państwowi (tzw. urzędnicy), terroryści, którzy
uzurpują sobie prawo do władzy nad społeczeństwem polskim – nad nami, napadli podstępnie
na nasze dobra, na naszą wolność, na naszą suwerenność, na nietykalność osobistą, i wprowadziwszy nielegalnie ustawy, rozporządzenia i pirackie prawo morskie, zamieniwszy demokrację
w totalitaryzm, zdradzili Polskę i Polaków.
I to jest wystarczający powód, żeby powiedzieć: „NIE! NIE ZGADZAM SIĘ!” ze zbójnickim
prawem. I to jest wystarczający powód, żeby oświadczyć publicznie, iż jesteśmy obywatelami
Polski, a nie niewolnikami POLAND REPUBLIC OF, korporacji zarejestrowanej w USA.
☼ Wolność a System monetarny

Problemem w Systemie monetarnym jest to, że ludzie uzależnieni są od pieniędzy, od kredytów,
rachunków, bez przerwy są komuś coś dłużni, dlatego nigdy, przenigdy nie będą wolni.
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Wolność oznacza wolność również od materii. Chcąc być naprawdę wolnym, trzeba porzucić
absolutnie wszystko, co jest związane z pieniądzem. Nie płacąc podatków i ZUS-u, osłabiasz
System zysku i wyzysku. Nie biorąc kredytów, nie dajesz zarabiać lichwiarzom. Ograniczając
wydatki do niezbędnego minimum, niszczysz korporacje, zapobiegasz korupcji, przeciwdziałasz
mafijnym wpływom tychże korporacji. Płacąc za usługi usługą lub jakim bądź odpracowaniem,
nie karmisz Systemu niewolnictwa. Wymieniając się umiejętnościami, współpracując z innymi
ludźmi, możesz stworzyć przedmioty i usługi, które możesz wymienić na inne usługi lub
odsprzedać bezgotówkowo, powiedzmy zbierając umowne, wymienialne punkty.
W praktyce wygląda to mniej więcej tak. Masz kawałek pola, lecz potrzebujesz pomocników.
Możesz przyjść do mnie i ja Ci chętnie pomogę. Pomogę Ci za dzienny posiłek, za worek
ziemniaków na zimę, za mleko czy miód, za cokolwiek. Równie dobrze mogę zrobić to bezinteresownie – to się nazywa prawdziwa wolność. System bowiem niemonetarny nie wymusza na
kimkolwiek, żeby oskubał drugiego człowieka.
A może to ja będę potrzebował, żebyś przywiózł mi ciągnikiem piasek czy przewiózł trochę
drewna na opał. A ponieważ jestem, załóżmy, mechanikiem, i znam się na sprzęcie rolniczym,
w zamian ofiarowuję Ci swoją pomoc przy naprawie tegoż ciągnika lub innego urządzenia.
Czy to nie jest proste? A przecież to tylko jeden z wielu scenariuszy i z wielu sposobów na
życie bez Systemu monetarnego, bez pieniędzy. Oczywiście takie umowy mogą być zawierane
wówczas, kiedy już się przebudziliśmy, dojrzeliśmy, gdy już nie operujemy na chciwości i żądzy
posiadania, kiedy jesteśmy uczciwi i kiedy akceptujemy nowy System, odmienną niż do
tej pory rzeczywistość, gdy najważniejsze są dla nas relacje międzyludzkie, kiedy chcemy
współpracować z ludźmi, gdy szukamy przyjaźni, dobroci, miłości. . .
Prawdziwa więź pomiędzy ludźmi rodzi się ze współpracy, z robienia wspólnych rzeczy
i czynienia dobra, z przychodzenia innym z pomocą, kiedy się jednoczymy, gdy znikają
z naszych głów wyuczone wzorce pochodzące od Cywilizacji Śmierci i z Systemu monetarnego.
Zobaczcie, jak wiele ludzi wspomaga innych. Tam, gdzie System zysku i wyzysku, System niewolnictwa, System monetarny wypina się na obywateli, skazuje ludzi na biedę lub niekończącą
się agonię, mówiąc: „Nie damy wam więcej pieniędzy”, „Nie ma pieniędzy na to czy tamto”
i tak dalej, tam z pomocą przychodzą dobrzy ludzie.
Miliony Polaków dobrowolnie przeznacza swoje pieniądze na ratowanie innych. . .
Tymczasem System nie tylko nie dba, np. o chore dzieci, lecz wręcz okalecza je i morduje za
pomocą przymusowych, toksycznych szczepionek. To samo dotyczy ludzi starszych, zasłużonych
dla narodu, gdzie System poprzez skorumpowanych polityków traktuje starców jak szkodników. Nic więc dziwnego, że najchętniej, pozbyłby się wszystkich ludzi po osiemdziesiątce,
siedemdziesiątce, sześćdziesiątce itd. I robi to!
Wprowadzana jest tylnymi drzwiami eugenika, eutanazja ludzi starszych. Świetnie widać
ten trend zabijania starców w czasie tej wydumanej „pandemii” koronawirusa. BigPharma
wprost mówi społeczeństwu – „nie będziemy leczyć ludzi starszych, niech dziady zdychają, po
co zabierają tlen ludziom silnym i młodym”.
To się nazywa „czyszczenie Systemu”. To jest międzynarodowa akcja ograniczenia wydatków na
starców, chorych i umierających. To jest usuwanie „świadków normalności”, aby nowe pokolenia,
nie miały kogo zapytać o tę normalność. Aby można było zmienić historię, wypromować
kłamstwo, przeprogramować ludzkość i wmówić jej, że jest tylko bydłem, niższą rasą, która
albo się podporządkuje Nowemu Porządkowi Świata, albo zostanie zarżnięta w rytualnym
mordzie.
Dlatego Polaku, rodaku, Lechito! SYSTEM NIEWOLNICTWA NIE JEST NIKOMU DO
SZCZĘŚCIA POTRZEBNY! To iluzja. Uwolnij się od niego wolnymi krokami. . . Przestań go
wspierać. Wówczas ten System się zatrze i stanie w miejscu.
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

364

www.rdmg.eu

Prawdę mówiąc, ten System już przestał istnieć, tyle że na innych poziomach, dlatego nie
doświadczamy tego tutaj, chociaż widzimy, że właśnie się przytarł. . . zaciął się. . . coś w nim
przestało funkcjonować. . . Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby jego zagładę przenieść do
naszej Rzeczywistości.
☼ Rozbój w biały dzień

Czy wiesz, że oddajesz około 80% ze swojej pensji pod postacią różnych podatków terrourzędnikom? Czy to jest sprawiedliwy System? Czy jeśli otrzymałeś za pracę wynagrodzenie
w wysokości 10 jabłek i teraz musisz oddać jakiemuś służebnikowi (służebnik – ten, co służy,
niepoprawnie nazywany urzędnikiem) 8 jabłek, to czy to jest sprawiedliwe?
Czy to jest sprawiedliwe, że zostają Ci tylko 2 jabłka do życia?
Większość normalnych ludzi odpowie, że to złodziejstwo! A jednak ta sama większość, co
miesiąc, godzi się na to i oddaje terrorystom swoje ciężko zarobione pieniądze. . .
Swoją drogą, dlaczego głosujecie w kółko na tych samych polskojęzycznych przestępców?
Nieważne czy z prawej, czy z lewej są strony. Oni wszyscy są z jednego żmijowego gniazda. . .
Jedna granda-banda.
☼ Suwerenność po raz trzeci

Chciałbym, bardzo bym sobie tego życzył, żebyśmy byli państwem rzeczywiście suwerennym,
w którym wybrana przez społeczeństwo władza, uczciwie zarządza (bo ona niczym nie rządzi!)
mieniem Polaków, i która rzetelnie rozlicza się z wydawanych przezeń pieniędzy.
Niestety, to marzenie ściętej głowy, i dopóki zdrajcy narodu, terroryści sprawują totalitarną
władzę w tym kraju, dopóki będzie istnieć System monetarny, System zysku i wyzysku, takie
marzenia nigdy się nie zrealizują.
Dlatego przestańmy się okłamywać i pracujmy nad sobą, abyśmy się mogli uwolnić od naszych
programów i zniszczyć w sobie Matrix.
Popieram natomiast wszelkie pokojowe ruchy oporu, próby wyjścia z tego upokarzającego
Systemu i ustroju, działania zwalczające partyjny terroryzm i akcje mające na celu wyzwolenie
Polski.
☼ Faza przejściowa

Czy w takim razie wyjście z Systemu za pomocą innego systemu monetarnego ma w ogóle
sens? Wydaje mi się, że tak, pod warunkiem, że będzie to etap przejściowy, faza niezbędna
do ustabilizowania sytuacji w kraju i na świecie, a jednocześnie przygotowanie się do poważniejszych zmian, mających na celu wprowadzenie Systemu niebędącego kontynuacją starego
i nieopartego na prymitywnym pieniądzu.
Wracając do Lechii i Ariów-Sławian, mógłby to być System oparty na zasobach. Technicznie
jest to niezwykle łatwe do wprowadzenia. Oczywiście pod warunkiem, że po pierwsze uzyskamy
dostęp do tychże zasobów, i po drugie, że jako suwerenne państwa-plemiona będziemy ze
sobą współpracować w każdej bez wyjątku dziedzinie, przy użyciu wyłącznie sprawdzonych,
bezpiecznych dla ludzkości technologii.
A więc coś na wzór dawnej Lechii. Jedno wielkie państwo, podzielone na mniejsze plemiona,
mające swoich przedstawicieli w kręgach naukowych, medycznych (nie Rockefelerowskich i niemających nic wspólnego z obecną jatrogenną medycyną), apolitycznych ekspertów z różnych
dziedzin (coś takiego jak polityka i politycy nie mają racji bytu w cywilizacjach nieprymitywnych) oraz każdego człowieka, bez względu na wykształcenie (nauka, wychowywanie ludzi,
musi zostać całkowicie zmieniona) a kto miałby pomysł na usprawnienie życia na Ziemi.
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Powiedzmy, dwunastu przedstawicieli z każdego plemienia. Przy Systemie niemonetarnym,
przy Systemie nieniewolniczym strach przed korupcją jest nieuzasadniony. Nigdy nie doszłoby
do tzw. Rządu Cieni, bo nikt nie miałby w tym interesu. To samo dotyczy armii. Armie nie są
potrzebne w cywilizacjach wysokorozwiniętych. One służą Systemom i ustrojom prymitywnym,
gdzie jeden prymityw tłucze pałką drugiego prymitywa. W nowym Systemie nie ma wojen,
nie ma konfliktów, przemoc zminimalizowana jest do minimum, wręcz nie istnieje.
Nie mamy jednak czasu na przedstawienie szczegółów nowego Systemu opartego na Miłości
i współpracy międzyludzkiej. Na poszanowaniu Natury, na ochronie wszelkiego życia na Ziemi,
na rozwoju duchowym, wybudzaniu się z koszmaru Iluzji i wychodzeniu z Matrixu.
Część potrzebnych nam narzędzi już istnieje, inne będą musiały zostać stworzone, a przede
wszystkim każdy będzie miał możliwość uczestniczyć w kreowaniu nowej Rzeczywistości, pod
warunkiem jednakże, że proponowane zmiany wpłyną z korzyścią dla wszystkich Ziemian.
☼ Czy to jest możliwe?

Nie. Powtarzam to jak mantrę. Nie na tym poziomie świadomości istot ludzkich. Nie tak od
razu. Prawdopodobnie potrzebne jest wprowadzenie do nowego Systemu, które może potrwać
kilka wieków. Ale to już inna zupełnie kwestia. . .
Dziś najważniejsze jest, abyśmy się zjednoczyli ponad podziałami i nie pozwolili się dłużej
terroryzować, okaleczać i zabijać, wykorzystywać przez System, a jutro. . .
Jutro samo nadejdzie, wskazując nam, jak należy dalej postąpić.
PS.
Wiem, że dla wielu osób jestem niezrozumiały. Wiem również, że wiele osób uważa mnie
za marzyciela, fantastę, kosmitę, oszołoma... a nawet satanistę (patrz: Marzyciel, idealista,
satanista (! str. 138)). I wiem, że ludzie nierzadko się mnie boją. Rozumiem te postawy i nie
mam o to do nikogo żalu czy pretensji, albowiem rozwój wewnętrzny, szczególnie ten duchowy,
jest kwestią indywidualną, i jest bardzo wiele poziomów i podpoziomów świadomości, które
zmieniają się wraz z naszymi umiejętnościami postrzegania Rzeczywistości.
Dzieląc się swoimi myślami, mam nadzieję, że pobudzam do działania te osoby, które już
do tego dojrzały, i te, dla których moje słowa, jakkolwiek wydają się dziś głupie, nierealne,
kontrowersyjne, są dopiero na początku tej drogi.
Ale...
Nie jestem Alfą i Omegą, i nie jestem nieomylny, dlatego wielokrotnie powtarzam: nie
przyjmujcie wszystkiego, co piszę na słowo. A nawet zabraniam Wam wierzenia w to, co
mówię. Macie samemu sprawdzać i dociekać, albowiem słowa, które przyjmiecie na wiarę, są
niewarte funta kłaków.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 91/2020

Zjadłbym Polaka
Sobota, 16 maja 2020 | Radomir Gelhor

Gdybym był wampirem emocjonalnym, energetycznym, gdybym był istotą pozaziemską lub
niewidzialnym bytem żywiącym się ludzką energią uzyskaną ze strachu, to nie opuszczałbym
Polski i Polaków.
Nie ma bowiem drugiego (choć chciałbym się bardzo mylić) tak zastraszonego „pandemią”
koronawirusa narodu, który zaskakuje mnie także negatywnie, jeśli chodzi o karność, z jaką
podporządkował się polskojęzycznej władzy okupacyjnej, a szczególnie zaleceniom Premiera od
Propagandy i Dezinformacji POLAND REPUBLIC OF, Morawieckiego, i Ministra Przemysłu
Medycznego, Szumowskiego, odnośnie stosowania maseczek i zabezpieczenia się przed czymś,
co jak widać po statystykach, tych prawdziwych, rzetelnych, dostępnych w wielu miejscach
w internecie, ma niewielki wpływ na zdrowie Polaków i wszystkich narodów na świecie, za
to doskonale rujnuje światowe gospodarki, przygotowując grunt pod rząd światowy, złożony
z psychopatów-zbrodniarzy, eugenicznych technowizjonerów i hodowców ludzkiej trzody.
☼ Głupi czy naiwni?

Zastanawiam się, czy Polacy są głupi, czy naiwni? Zastraszeni czy ostrożni? Czy dali się
oszukać, zmanipulować, czy może mają tak wyjałowione mózgi medialną propagandą z czarnej
skrzynki (telewizora), że nic do nich absolutnie nie dociera?
I prawdę powiedziawszy, już sam nie wiem, co mam o tym myśleć, bo im dłużej się temu
przyglądam, im więcej mam przykrych doświadczeń z zastraszonymi rodakami, tym bardziej
jestem skłonny zawierzyć tym, którzy z taką pewnością, z takim przekonaniem mówią, że gdy
zaczną wyszczepiać na siłę narody, toksyczną, zmieniającą ludzkie DNA tzw. szczepionką na
COVID-19, która ze szczepionką, nie ma nic wspólnego, gdy zaczną okaleczać ludzkie bydło,
w tym drobnice, czyli dzieci i młodzież, to Polacy jako pierwszy naród na świecie, pobiegnie
się zaszczepić.
Mało tego! Jeszcze za to podziękują swoim oprawcom, zapłacą zbrodniarzom i będą wdzięczni
za ocalenie im życia.
Ten sam scenariusz ma się powtórzyć w przypadku czipów ID i czipowania ludzi. Tak
przynajmniej twierdzi część znawców tematu, niezależnych obserwatorów, osób, które bez
powodzenia silą się, żeby przestrzec społeczeństwo polskie przed zbliżającymi się zagrożeniami
i otrząsnąć je z paroksyzmu strachu i głupoty.
☼ Zniewieściali mężczyźni

„Gdzie są ci polscy mężczyźni? W Polsce nie ma prawdziwych mężczyzn. Są tylko tchórze” –
możemy przeczytać w komentarzu zrozpaczonej Polki pod jednym z filmików zamieszczonym
na YT.
Film przedstawiał osobników płci męskiej, udającej polską policję, która służalczo trenowała
gestapowskie procedury na kilku protestujących w Wa-wie przedsiębiorcach, oraz tłum gapiów
(głównie mężczyzn), który biernie się temu przyglądał.
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„Gdzie są ci polscy mężczyźni”? Doskonałe pytanie i jeszcze lepsza samo odpowiedź: „W Polsce
nie ma już prawdziwych mężczyzn. Są tylko tchórze”.
Niestety trend zniewieścienia polskich mężczyzn oglądam już od bardzo, bardzo dawna. Co
najmniej od 2009 roku, kiedy to pracując dla sieciowego sklepu, odkryłem, jak mało jest
mężczyzn w mężczyznach. Jak dużo młodych ludzi rodzaju męskiego zatraciło naturalną,
wrodzoną waleczność. Ilu chłopców upodobniło się do dziewcząt wewnętrznie i zewnętrznie.
Również służba wojskowa w 89. roku, a więc w czasach przemiany w Polsce ustroju, uświadomiła mi, jak słabi psychicznie są mężczyźni, a raczej chłopcy zaciągnięci siłą do armii.
Doprawdy dziwny jest widok płaczących, wystraszonych mężczyzn. I nie mam na myśli tych,
którzy płaczą ze szczęścia, którzy się rozczulili z jakiegoś powodu, czy będących na łożu
śmierci, lecz tych zdawałoby się silnych, zdrowych, nie mających powodów do płaczu.
Nie chcę tu przytaczać przykładów, bo sama myśl już o tym sprawia niemiłe wrażenie. Poza
tym nie mam ochoty wracać myślą do przeszłości i upubliczniać wspomnienia, które mogłyby
zostać w dwójnasób odebrane.
Zastanawiam się jednak, kto stanie w obronie polskich wybudzonych dziewcząt i kobiet,
niewinnych dzieci, młodzieży i starców, gdy zacznie się terror na świecie? W ilu Polakach
obudzi się lechicka krew i weźmie górę nad strachem? Ilu Sławian się przebudzi i stanie po
stronie swojej wolności i swoich bliskich?
Żeby było jasne. Nie namawiam do siłowych rozwiązań. Daleki jestem od tego. Przedstawiam
tylko przykrą rzeczywistość, wynikającą z moich, choć nie tylko z moich, obserwacji.
☼ Międzynarodowa maskarada

Czy widzieliście wirusa? Nie? Nie dziwię się, trudno go bowiem dostrzec gołym okiem. Ale
siatkę ogrodzeniową na pewno widzieliście. Komara również. Wobec tego wyobraźcie sobie,
że w najlepszych maseczkach dostępnych na rynku oczka w strukturze tkaniny, z której są
zrobione, przypominają siatkę ogrodzeniową, a komar wirusa. Nawet wielowarstwowość filtru
maseczki nie daje żadnej gwarancji, że wirus nie przedostanie się na zewnątrz lub do wewnątrz,
a co dopiero mówiąc, o maseczkach wykonanych własnoręcznie z bawełny.
A co z wydychanym powietrzem? Czy nie jest ono wilgotne? Czy się nie skrapla? W jakim
środowisku rozwijają się najchętniej bakterie i grzyby? W suchym? Czy w wilgotnym? Co się
dzieje, kiedy bez przerwy używamy tej samej zawilgoconej maseczki? Czy nasz wyrzucany
z ust oddech, nie trafia po części z powrotem do płuc?
Czy wiecie, że bakterie, grzyby w sprzyjających warunkach rozwijają się błyskawicznie?
W ciągu kilku, kilkunastu minut? Dobrym przykładem może być pot ludzki, który już po
chwili zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, podczas gdy pot w rzeczywistości jest bezwonny. Co
w takim razie sprawia, że staje się przykry dla nosa? Co tak naprawdę powoduje, że uciekamy
od ludzi, którzy brzydko pachną?
Tlen jest niezbędnym dla żywych istot składnikiem na Ziemi. Bez tlenu nie zajdzie żadna
reakcja biochemiczna i energetyczna.
Czy wiecie, że w organizmie zachodzi bezustanny proces tworzenia przez komórki, choć nie
tylko przez nie, układu odpornościowego? I że do tego potrzebny jest ciągły dopływ tlenu
atomowego, bez którego komórka byłaby martwa? Czy wiecie, że tlen utrzymuje zdrowie na
poziomie komórkowym? Że naruszenie tego procesu stanowi przyczynę wielu chorób?
Co się dzieje, kiedy ograniczacie dopływ powietrza podczas ruchu, a gdy zapotrzebowanie na
tlen jest zdecydowanie większe? Czy komórki, a więc organizm, będą wystarczająco dotlenione?
Czy w pomieszczeniach zamkniętych, np. w sklepie, wytwarza się więcej tlenu w płucach,
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niż na otwartej przestrzeni? Gdzie jest nam łatwiej oddychać? Na zewnątrz czy wewnątrz
budynku?
A co ze starszymi osobami, które z racji wieku generują mniej tlenu (zmniejszona aktywność
ruchowa, zanieczyszczenie organizmu)? Czy takie osoby mogą czuć się bezpiecznie, oddychając
przez kilkuwarstwową tkaninę? Czy ich narządy, jak mózg lub serce otrzymają na czas
wymaganą ilość tlenu?
Dlaczego boicie się oddychać świeżym powietrzem, będąc na przykład na spacerze, szczególnie
gdy jesteście sami? Albo z dziećmi, z rodziną, z którą na co dzień mieszkacie? Dlaczego
spacerujecie po parkach, a co gorsze, po lasach w maseczkach?
Nie gniewajcie się za to, co teraz powiem, ale czy Wam już całkowicie odbiło? Czy Wy
jesteście normalni? Czy tak śpieszno Wam do kostnicy, na cmentarz, do drewnianej skrzyni,
do dwumetrowego dołu w ziemi?
Dlaczego słuchacie idiotów z telewizji? Czemu wierzycie politykierom i polskojęzycznemu
nierządowi, który nie tylko że Wam nie pomaga, to jeszcze dokonuje na Was mordu.
Podam tylko jeden fakt, bo nie jest moją rolą Was przekonywać. Przypomnijcie sobie, jak
Minister Przemysłu Medycznego, Szumowski, naśmiewał się z maseczek, jak przekonywał
naród, że maseczki więcej wyrządzają zła niż dobra. Obejrzyjcie sobie filmy z tamtego okresu
i porównajcie z tym, co mówi teraz.
I wtedy mówił szczerze. Mówił dokładnie to samo, co mówią dziś nieprzekupieni lekarze,
pielęgniarki, naukowcy. . . Ale dostał rozkaz i jako poddany właściwej władzy zza oceanu, robi,
co mu każą.
Nie namawiam Was do chodzenia bez maseczek, skoro sparaliżował Was paroksyzm strachu,
tylko grzecznie proszę – zrzućcie te kagańce, będąc sam na sam z przyrodą. Inaczej sami
na siebie sprowadzicie nieszczęście. Natura oferuje Wam naturalne, przeciwwirusowe olejki
eteryczne, a Wy. . .
Szlag mnie trafia, gdy widzę ludzi w gumowych rękawiczkach, w kagańcach na pół twarzy,
którzy trzęsąc się ze strachu, z dala omijają ludzi na ulicy i którzy robią awantury, kiedy za
blisko się do nich podejdzie.
Ludzie, otrząśnijcie się, bo żal na Was patrzeć. Stres zniszczy Wam zdrowie, a strach zabije.
Wysilcie trochę umysły, wyłączcie telewizory i przejrzyjcie internet. Wyszukajcie prawdziwe
informacje o koronawirusie i wyluzujcie trochę.
Gdybym był złośliwy, gdybym stał po „ciemnej stronie mocy”, powiedziałbym z brutalną
ironią: „I cóż z tego, niechaj zdychają. To selekcja naturalna. Głupi i słabi fizycznie muszą
odejść”.
☼ Internetowi przodownicy

Zauważam przykre zjawisko, że wielu „przodowników”, ludzi mających duży posłuch w internecie, będących niemalże duchowymi przywódcami, nauczycielami, guru czy głosem rozsądku,
w ostatnim tygodniu, zamiast podnosić ludzi na duchu, zamiast rozsiewać wokół pozytywną
energię, sami dali się zastraszyć i zarażają pesymistycznymi wizjami już i tak dobrze zestresowanych internautów. Głównie dotyczy to oczywiście polskiego społeczeństwa.
Dlaczego dajecie się wciągać w „rządowe” gierki i manipulacje? Przecież właśnie im o to
chodzi. Żeby Was przytłoczyć, nie dać Wam powodów do radości. Nawet nie mamy pewności,
które z tych informacji są prawdziwe, a które dobrze skrojoną manipulacją.
Oni mają wielki problem. Tym problemem jest przede wszystkim przebudzona część narodu
polskiego, która patrzy im na ręce, ocenia, poddaje bezlitosnej krytyce, obnaża ich machlojki.
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Dlatego posługują się strachem. Chcą nas zastraszyć na każdym poziomie. Mamy się bać
wszystkiego i wszystkich. Chcą nas sparaliżować, dlatego co rusz do opinii publicznej wyciekają
jakieś niepokojące treści.
Przestańcie się bać na zaś. Mówcie rzetelnie o tym, co się dzieje, przekazujcie informacje,
dawajcie je pod publikę, ale nie przenoście swojego strachu czy zwątpienia na ludzi, bo to do
niczego dobrego nie doprowadzi. Skoro przyjęliście tę funkcję, skoro staliście się oparciem dla
Polaków, to nieście to brzemię z odważnie podniesionym czołem.
I co z tego, że produkują czipy i szczepionki? Same czipy i szczepionki Was nie zaczipują i nie
zaszczepią. Dlaczego miliony ludzi boi się garstki psychopatów? Jeśli macie się bać czegoś,
to bójcie się bierności. Własnej i waszych rodaków, bo jeśli będziecie zachowywać się jak
owce czekające w milczeniu na swoją kolej do rzeźni, to zaprawdę powiadam Wam – w rzeźni
skończycie.
I wtedy nie będzie przeproś. Wtenczas nie będzie litości. Będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Nigdy sobie tego nie wybaczycie, nigdy nie wybaczą Wam tego Wasze dzieci i nigdy nie
zapomni Wam tego historia.
Dlatego dobrze sobie to przemyślcie, zanim staniecie się ofiarami Systemu, bezwolnymi ludźmi,
niewolnikami na usługach korporacji.
Czego się boicie? Powiedzenia „NIE” przestępcom? Przeciwstawienia się terrorystom? Odwaga
płynie z serca, strach powstaje w głowie.
Czy chcecie podzielić los rdzennych Amerykanów, Indian, i spędzić resztę życia w rezerwacie?
W getcie dla Polaków? Gorzej, bo w obozie koncentracyjnym, który budowany jest na naszych
oczach.
Szczęśliwi, którzy odeszli z tego świata, nie zaznając upokorzenia, będąc wolnymi ludźmi. . .
A zatem, drodzy internetowi „przodownicy” kimkolwiek jesteście, weźcie się w garść i nieście
ludziom nadzieję, podnoście ich siły witalne, dodawajcie energii i zapału do walki, która
niewątpliwie musi się rozegrać w taki czy w inny sposób. Żyjemy w czasach, w których nic już
nie będzie takie jak dawniej, dlatego nie bójmy się nieznanego, bo nie można się bać czegoś,
czego nie sposób sobie wyobrazić (patrz: „Strach przed śmiercią” (! str. 107), „Strach przed
nieznanym?” (! str. 109)”).
☼ Newsy
Zaczął się mord Polaków
Jak donosi [. . . ] uruchomiono właśnie pierwszą komercyjną sieć 5G w Polsce. Nie, nie oczekujcie, że
zaraz zaczną wymierać miliony Polaków. To tak nie działa. Na to potrzeba trochę czasu. . . Przyszłość
pokaże, kto miał rację, ale wtedy będzie już za późno. . . Za to zwolnią się mieszkania, domy, posesje; na
miejsce Polaków wprowadzi się naród osobliwy, który już się nie może doczekać swojego upragnionego
raju. . .
Rozdawnictwo nieswoich pieniędzy
Morawiecki, ten służebnik od reżimowej propagandy, dezinformacji i rozdawnictwa, znów obiecuje
ludziom pieniądze. Czyje pieniądze? Jakie pieniądze? Skąd je weźmie? Ukradnie je najpierw narodowi
polskiemu kolejnym podatkiem? A może dalej będzie zadłużał Polskę w niepolskim banku? Lepiej niech
odda nam władzę i zasoby – złoto, srebro itd., a będziemy wiedzieć jak wyjść z kryzysu. W Polsce nie
brakuje mądrych ludzi. Obłudnik, łaskawca, papierowy bohater, polakożerca. . .

Problem w tym, że Polacy łykną to, jak pelikany rybę. . . zgodnie, z tym, co mówi „mądry”
Żyd Hammerschlag z powieści Kazimierza Przerwy-Tetmajera pt. „Panna Mery”:
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„Ludzie są tak głupi, że zamydlać im oczy można czymkolwiek, a jedyną rzeczą, którą
naprawdę cenią i czczą, która im naprawdę imponuje, to są pieniądze”.
Zaczynam lubić tego Hammerschlaga, skoro już drugi raz go cytuję, i zastanawiam się. . .
Czy. . . A może to Polacy. . . Eh. . . nieważne. . .
À propos, chyba już teraz, po tych dwóch zaprezentowanych Wam newsach, rozumiecie,
dlaczego nie oglądam telewizji.
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ZWzBRG nr 92/2020

Kuszenie Szatana
Środa, 27 maja 2020 | Radomir Gelhor

Sporo ostatnio przewija się diabłów przez moje wpisy. Czy to w nagłówkach, czy to w treści;
niewiele jest artów, w których pominąłem symbol zła na Ziemi. Zła, które przejawia się pod
różnymi postaciami.
Zło nie zawsze jest widoczne. Szczególnie trudno je ujrzeć w miejscu, które już z samej nazwy
lub definicji sugerują, iż mamy do czynienia z czymś dobrym, pozytywnym, z czymś, do czego
mamy pełne zaufanie.
☼ Przemysł medyczny

Na przykład do lekarzy i całego systemu medycznego.
Tymczasem medycyna zachodu, medycyna akademicka, rockefellerowska, korporacyjna (bo
wszystko jest obecnie firmą, spółką, korporacją – łącznie z Wami), jest medycyną jatrogenną,
szkodliwą dla życia i zdrowia, stworzoną przez czcicieli diabła na potrzeby zbrodniczego
systemu eugenicznego, a przy okazji spełnia funkcję rozpładniacza pieniędzy.
Głównymi kreatorami pieniędzy oczywiście są kartele farmaceutyczne, które przy pomocy
syntetycznych substancji zwanych dla zmyłki lekami, uśmiercają miliony ludzi na Ziemi, lub
uzależniają od swoich produktów schorowanych klientów.
Dewizą jest leczyć, ale nie wyleczyć! Albo uśmiercić, albowiem każda istota ludzka na Ziemi
będąca niewolnikiem korporacji jest dobrze ubezpieczona.
Jesteście ubezpieczeni na milion dolarów! Wyobrażacie sobie taką kwotę? Tyle że ani Wy,
ani Wasze rodziny nie zobaczycie tych pieniędzy. Ukradną je globalni terroryści, np. tzw.
ministrowie, będący głównymi udziałowcami spółki POLAND REPUBLIC OF, korporacji
zarejestrowanej w USA.
Dla mnie sanepidy, apteki i przychodnie to punkty przerzutowe lub kolportażowe firm farmaceutycznych, a pracownicy sanepidów, lekarze i pielęgniarki jednostek militarnych czy
paramilitarnych zwanych szpitalami, to dilerzy syntetycznych uzależniaczy i środków depopulacyjnych.
Szkoda tylko, że zaangażowani są w ten zbrodniczy proceder ludzie, którzy powinni swoją
wiedzą i umiejętnościami służyć społeczeństwu – lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny.
Cóż, jedni robią to nieświadomie, drudzy zbijają na tym kokosy.
Ale nie o Diable branży medycznej będziemy dziś rozmawiać.
☼ Kiedy Szatan szepce do ucha. . .

Dzisiaj chciałbym krótko przypomnieć o kuszeniu Szatana, który to ustami pomiotu Kaina,
potomków wężowego plemienia, wyznawców Bala i Asztarte, czcicieli Złotego Cielca oraz tłumu
niewolników na usługach wcześniej wymienionych, skłócają społeczeństwo polskie i kuszą do
wewnętrznych konfliktów.
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Niestety namnożyło się wszelkiego rodzaju guru, niby mądrych ludzi, niby bystrych, nierzadko
mówiących bardzo ciekawe rzeczy, a którzy to za pomocą słownej lub obrazowej manipulacji,
z jednej strony namawiają do pokoju na świecie, z drugiej zaś w sposób perfidnie przebiegły
kształtują myśli Polaków, zachęcając ich do nienawiści, nietolerancji czy wrogości do tej, czy
do innej osoby lub organizacji.
Krótko mówiąc, są to judaszowe, najemne dusze Diabła, podstawieni prowokatorzy, których
zadaniem jest rozbić naszą dogorywającą jedność. Sprawić, abyśmy się nienawidzili, zwalczali,
podzielili na zwolenników tej czy innej partii, a jeszcze lepiej, sprzeciwili się „zbrojnie”
polskojęzycznym terrourzędnikom, zarządowi spółki handlowej.
Miejmy świadomość, że tzw. władza w POLAND REPUBLIC OF, rozkłada się, gnije, i w trybie
natychmiastowym potrzebuje jakiejś mniejszej lub większej afery z naszym udziałem.
Muszą znaleźć solidny pretekst, żeby dobrać się nam do skóry, aby uziemić nas w domach, wysłać przeciwko nam sprzymierzone wojska (w ramach współpracy pomiędzy korporacjami) czy
napuścić na nas i nasze rodziny niewiadomego pochodzenia zamaskowane bojówki „ZOMO”.
Doskonale widać to na ulicy, gdzie milicja, celowo piszę milicja, gdzie milicja w stylu gestapowskim, rozprawia się z pokojowo nastawionymi protestującymi. Widać też bezprawie
polskojęzycznego zarządu POLAND REPUBLIC OF, który w czasie tzw. pandemii, ma
wyjątkowe prawa i zgodnie z powiedzeniem: „co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie”,
jawnie łamie przez siebie ustalone przepisy, mając w przysłowiowych czterech literach, co
sobie o nim myślą Polacy.
To wszystko są prowokacje.
Morawiecki, ten od propagandy, dezinformacji, rozdawnictwa nieswoich pieniędzy, ten od
zadłużania Polski i Polaków, członek Świętej korpo-Trójcy, czyli jeden z trzech dyrektorów
POLAND REPUBLIC OF, nie tak dawno przyłapany bez maseczki, tłumaczył się publicznie,
że maseczki nie są obowiązkowe, lecz są zalecane.
Wobec tego, dlaczego Polacy prześladowani są przez zamaskowaną, reżimową milicję i nakłada
się na nich kary pieniężne? Wczoraj byłem tegoż świadkiem. I głupi, nieświadomy Polak
zapłacił.
Czy Morawiecki to idiota, czy cwaniak? Na pewno prowokator.
Swoją drogą, dlaczego tak mało się o nim mówi? Czy to nie jest dziwne? Czy nie jest to ciekawe,
że jak coś się złego dzieje w Kraju Jeleni nad Wisłą, to wszyscy są winni, oprócz Wielkiego
Bossa, Morawieckiego, który jako główny udziałowiec i dyrektor obszaru powierniczego, jakim
jest Polska, trzęsie całym tym cyrkiem? Przecież na jego skinienie jest cała korporacja. . .
Ministrowie, posłowie, służebnicy niższego szczebla, policja, wojsko i tak dalej. . . Bez jego
wiedzy nic się nie dzieje. . .
Czemu więc jest świętą krową? Czemu media robią z niego bohatera?
☼ Rozdrażnić Polaka

Na długo przed koronawirusem pisałem: „proszę, nie dajcie się sprowokować”, bo właśnie o to
im chodzi. Oni chcą wojny domowej, światowej, oni chcą resetu.
Podobno po 1948 roku, niedługo po wojnie, ONZ wydało zezwolenie, aby jedno państwo
mogło napaść na drugie państwo. Czyli wojna prawnie legalna. Nie ma winnych! Brawo
korporacyjnym idiotom za prawo do mordowania!
A zatem „ jaśnie nam panujący” terrourzędnicy, chcą, żebyśmy się mordowali albo, żeby nas
wymordowali, co na jedno wychodzi. A tu klapa. . . Bo naród polski wyjątkowo cichy, spokojny,
posłuszny jak baranek, nieskory do bitki, niewychylający prawie nosa z domu. . .
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Więc mają dylemat? Jak zacząć wojnę z gojami, żeby nie zwrócić na siebie uwagi, żeby świat
ich nie potępił, żeby na scenie międzynarodowej uchodzili za tych dobrych.
Ale pamiętajmy, że Polacy są rdzennymi mieszkańcami Lechii, kraju nad Wisłą, Polski tej
prawdziwej, nie tej papierowej, nie tej korporacyjnej, nie tej lichwiarskiej, oddanej w 1985
roku Rothschildowi przez Jaruzelskiego za nietykalność osobistą, a więc jako potomkowie
Ariów-Sławian wszystko, co znajduje się w obrębie Polski, jest nasze.
Jesteśmy jak amerykańscy Indianie, australijscy Aborygeni, Eskimosi. . . Tyle że urodziliśmy
na galerach, w niewoli, zakuci w kajdanach, o niczym nie wiedząc, okłamani przez tych, którzy
dowodzą tym okrętem. . .
Czy podpisywaliście jakąkolwiek umowę z dowództwem tych niewolniczych galer? Czy dali Wam
umowę o pracę? Możliwość wyboru? Czy w końcu powiedzieli Wam, że najpierw Was okradli,
potem zakuli w łańcuchy i kazali wiosłować aż do śmierci? Nie? To dlaczego wiosłujecie?
Przestańcie do cholery wiosłować!
☼ Równi i równiejsi

I teraz wracam do tych wszystkich medialnych guru, którzy przywołują polską historię, polskie
poświęcenie, polski honor. . .
Zaraz! Zaraz! Chwila! Ostatnio o honorze coś bełkotał ten, który nie powinien się na ten temat
wypowiadać, gdyż sam za grosz honoru nie ma. . . Ten. . . wiecie. . . służebnik belwederski. . .
Wyleciało mi nazwisko z głowy. . . Ten, który tłumaczył ciemnocie Polskiej, że w każdym
Polaku płynie krew żydowska. . . Dyrektor korporacyjny, główny udziałowiec w POLAND
REPUBLIC OF. . . Jak mu tam? Przypomnijcie mi, bo nie mam pamięci do [cenzura własna]. . .
Więc, zwracajcie uwagę na to, co mówią medialni guru i telewizyjni szamani, jakich słów używają, za które struny szarpią (emocje), co czai się za westchnięciem, uśmieszkiem, spojrzeniem,
jakimi obrazami się otaczają, gdyż za tym wszystkim może kryć się przekaz podprogowy.
A zauważyliście, jaką ci ludzie mają oglądalność? Wow! Widać, że YouTube, czyli Google
ostro wspiera rozkładanie Polaków i Polski na łopatki.
Również te wszystkie teledyski gangsterskie, wulgarne, nacechowane wrogością, pałające
nienawiścią. . . To również jest promowane przez żołnierzy YT dla Polaków.
O cenzurze już pisałem, ale dodam coś z ostatniej chwili. Kilka dni temu poeksperymentowałem
i dodałem pod jednym z filmów komentarz, który oczywiście nie został wyświetlony na YT,
bo jakże! Był o prawidłowej wymowie polskich imion. Zero polityki, zero Judaitów w treści,
nic niecenzuralnego. . .
A jednak zasłużył na cenzurę, bo nie napisał go jakiś opluwacz Polaków, podżegacz, przestępca
czy pokorny niewolnik, tylko Radomir Gelhor. Skazany przez System zysku i wyzysku na
globalną cenzurę za mówienie prawdy. Bo przecież galernik nie może poznać prawdy, nie
wolno mu się wydostać z jarzma niewolnictwa, musi tkwić po uszy w Matrixie i spełniać
korporacyjne zachcianki.
Ale prawda jak oliwa zawsze na wierzch wypływa. Na jednym z portali internetowych pojawił
się film zdjęty ongiś z YT, pod którym znajduje się mój komentarz, ocenzurowany przez
Google. Z wiadomych powodów nie podam Wam linka. To już drugi taki ocenzurowany
komentarz, który jakaś dobra dusza wyciągnęła z mroków na światło dzienne.
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☼ Rozpraszanie bydła

Zauważyłem, że znów zaczęła się nagonka na księży pedofili. W porządku, temat bardzo ważny,
bo jak pisałem już parę razy: „DZIECI SĄ ŚWIĘTE”, ale czy to przypadek, że właśnie teraz,
że kiedy przejada się temat „pandemii”, kiedy polityczni terroryści myślą o wyborach, czy to
przypadek, że na tapetę wraca temat zboczonych duchownych?
Czy nikogo to nie zastanawia?
Za niedługo zaczną się pastwić nad inną grupą, powiedzmy nad LGBT. I nie będzie to
przypadek. Kościół vs LGBT, partia przeciwko partii, zwolennicy szczepień przeciw antyszczepionkowcom, ekolodzy przeciwko górnikom, feministki przeciw męskim szowinistom,
dzieci kontra dorośli, eugenicy przeciwko starcom, filosemici przeciwko antysemitom, wiejskie
przekupki przeciw miejskim sprzedawcom, wariaci przeciwko mądrym, grubi przeciwko chudym
i tak dalej, i tak dalej.
Każdy powód będzie dobry, żeby rozbić jedność Polaków, dokonać rozbioru Polski i usmażyć
mózgi rdzennej ludności w mikrofalowych gettach.
Przesadzam? Ponosi mnie wyobraźnia?
Przecież to nie ja wprowadzam podejrzane ustawy, tylko Sejm – prywatna firma handlowa,
która dogadawszy się z inną, zewnętrzną firmą handlową (np. telekomunikacyjną) przepycha za
odpowiednio wysoką opłatę „manipulacyjną” daną ustawę. Sejmowi pracownicy korporacyjni
udają, że głosują, a marionetkowy prezydent (dyrektor POLAND REPUBLIC OF), zgodnie
z tym, co mu narzuci nadrzędna korporacja ze Stanów Zjednoczonych, macha tylko długopisem.
Tyle że prawo wymyślone przez terrorystów dla terrorystów, prawo morskie czy prawo rzymskie,
czy jakkolwiek je nazwiemy, wprowadzono nielegalnie, złamawszy wcześniej obowiązujące
prawo, także bez naszej wiedzy, a zatem cała struktura „rządowa”, korporacyjna jest wg mnie
nielegalna.
Poprawcie mnie, jeśli nie mam racji. . .
☼ Nie walczmy ze sobą, nie idźmy na żadną wojnę

Nie dajmy się sprowokować. Nie dajmy się wciągnąć w żaden konflikt zbrojny, czyli wojnę.
Nie mieszajmy się w sprawy, które tak naprawdę nas nie dotyczą. Nie dajcie się wciągnąć
w piracką, amerykańską propagandę antyrosyjską, antychińską, antyirańską, czy jaką bądź
inną. W przeciwnym razie będziemy na tej wojnie mięsem armatnim.
Wiem, o czym mówię. Miałem okazję przeżyć coś podobnego w 89 roku w wojsku. Tyle że
wtedy znalazł się poczciwy polski dowódca (wówczas polscy oficerowie mieli jeszcze „ jaja”),
który powiedział nam wprost: „Panowie, nie oszukujmy się. Jeśli dojdzie do jakiś zamieszek
lub zbrojnego konfliktu, będziecie rzuceni na pierwszą linię frontu. Będziecie mięsem armatnim”.
Opadły nam szczęki z wrażenia.
Na szczęście do niczego takiego nie doszło. Przemiana ustroju (przejęcie Polski przez zachodnich
imperialistów) odbyła się „pokojowo”. Polacy po raz kolejni zostali zdradzeni. Rozpoczęła się
następna okupacja i rozkradanie Polski, tym razem amerykańska. . .
I to byłoby na tyle. Chciałem tylko Wam przypomnieć, że rozbity naród, przestaje być
narodem, że staje się bezsilny i bezpowrotnie ginie. . .
Dlatego bądźmy dla siebie mili. Bądźmy wyrozumiali w tych ciężkich chwilach i uzbrójmy się
w cierpliwość. Coś, co poważnie nadgniło, w końcu musi się zepsuć. Wystarczy poczekać, aż
czerw sam wypełźnie. . .
Tymczasem trzymajmy Diabła za rogi i nie bójmy się głośno mówić. . .
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Zobaczcie, że oni nie mają żadnych skrupułów, kiedy mówią. Kłamią w żywe oczy, przekręcają
fakty, ukrywają istotne dla Polaków informacje, robią z ludzi idiotów, a co gorsze kompletnie
się z nikim nie liczą. Są święcie przekonani, że to ich prywatna galera, ich złoty korab
z niewolnikami. . . że mogą z nami zrobić, co im się żywnie spodoba.
Doprawdy, żal bierze, kiedy patrzy się na te prymitywne ludzkie strzępy, a z drugiej strony
zastanawiający jest fakt, że tak wielu niewolników-galerników niezbyt zainteresowanych jest
wolnością. . . Czyżby aż tak dobrze czuli się w kajdanach? A może są zbyt leniwi, by się ruszyć
i zawalczyć o swoje? Być może. . .
Oczywiście nie wierzcie mi na słowo. To, są li tylko moje głośne przemyślenia. Sprawdźcie
sobie sami. Wszystko macie w internecie. Wystarczy nieco pogrzebać.
PS.
Powiedźcie mi, proszę, jak to jest, że do Polski można przesyłać przesyłki, np. listy, a z Polski
wysłać się nie da? Czyli, że co? Że inne nacje mają pozwolenie na przesyłanie nam świrowirusów,
a my nie?
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ZWzBRG nr 93/2020

Deklaracja o wolności słowa
Piątek, 29 maja 2020 | Radomir Gelhor

Postanowiłem zamieścić większy fragment deklaracji, pt. „Deklaracja o wolności słowa”,
napisanej przez Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce, 3 maja 1977 roku.
Niby jest to stary, archiwalny materiał, niby skierowany do komunistycznej władzy w PRL-u,
a jednak jakże jest on świeży. Zupełnie jakby pisano go dzisiaj do zarządu korporacji POLAND REPUBLIC OF, do dyrektora Morawieckiego, do dyrektora Dudy, do członków spółki
handlowej zwanej sejmem, senatem i tak dalej.
Niby nie ma cenzury w Polsce, niby każdemu wolno pisać co komu ślina na język przyniesie,
niby można głosić własne przekonania, niby wolno krytykować i poddawać w wątpliwość
poczynania tzw. władzy, a jednak to tylko wrażenie ludzi, którzy nie odczuli cenzury na
własnej skórze, którzy nie mieli okazji przekonać się jak skutecznie działa cenzura w Polsce.
Dzisiejsze cenzurowanie treści odbywa się nieco inaczej, niźli dawniej. Dawniej np. teksty były
poddawane cenzurze przed publikacją, dzisiaj zaś, po publikacji. To jest cenzura cicha, skryta,
nikt nic nie wie, każdy udaje głupa, a jeśli się spytacie, dlaczego Was ocenzurowano i nie
zamieszono waszego komentarza, nie dodano filmu, dlaczego zablokowano Wam konto i tak
dalej, usłyszycie – ciszę.
Tak. Dzisiaj korporacyjni cenzorzy nie odpowiadają, nie mówią, nie piszą. Są niemowami,
są niepiśmienni, są. . . nierzadko obcokrajowcami, albowiem do „zabraniania i zezwalania”
wynajmowane są zewnętrzne firmy z innych krajów.
A zatem np. francuski najemnik-cenzor decyduje, co może zamieścić Polak w Polskim internecie.
I git! I jakoś nikomu to nie przeszkadza.
Zapytacie pewnie, gdzie jest „polska władza”! Dlaczego nie reaguje! Gdzie są „polskie” służby
specjalne! Ale po blokowanych treściach można rozpoznać, że to właśnie „polska władza” zleca
tego typu usługi obcym korporacjom. Dzięki czemu ma czyste ręce.
W praktyce może wyglądać to tak, że jedna firma, powiedzmy „Minister Przemysłu Medycznego” (wszystkie organy państwa są korporacjami), zleca zewnętrznej firmie, np. „Grandzie-bandzie z Umbarumba”, żeby wyłapywała określone treści i blokowała je lub utrudniała
rozpowszechnianie się tych informacji. Na przykład wyszukiwarki nie będą odnajdowały
konkretnych słów lub fraz ze stron, które znalazły się na tzw. czarnej liście.
Czy to tak wygląda w rzeczywistości? Zostawiam Wam to do przemyślenia.
☼ Zakazane strony

Kiedyś parę razy wszedłem na zakazane strony, przed którymi ostrzegała mnie przeglądarka.
Że niby strony są niebezpieczne, że niby prowadzone są z nich ataki terrorystyczne. . . i co się
okazało?
Że te, na które przynajmniej ja wszedłem, były po prostu antysystemowe! Różne fora publiczne,
różne niepoprawnie politycznie treści. Nawet była wśród nich strona Davida Icke albo kogoś,
kto prowadził w jego imieniu tę stronę.
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Zachodzi zatem pytanie: Ile tak naprawdę z tych zablokowanych stron (przez przeglądarkę)
jest rzeczywiście niebezpieczna? I co rozumieją producenci przeglądarek przez słowo „niebezpieczny”. Niebezpieczny, że ktoś może wyrządzić nam rzeczywistą krzywdę (haker), czy
niebezpieczny, bo głosi antysystemowe hasła i treści?
☼ Statystyki po raz drugi

Dziś ponownie przeprowadziłem eksperyment i po raz kolejny przekonałem się, że statystyki
wrednie kłamią.
Ale przejdźmy już do Deklaracji o wolności słowa, który śmiało możemy skierować do tzw.
rządu w „Polsce”. Oto jej większy fragment:
DEKLARACJA O WOLNOŚCI SŁOWA
RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA W POLSCE,
dnia 3 maja 1977 roku.
Prawo do wolności słowa należy do niezbywalnych praw ludzkich, tzn. przysługuje
nam po prostu, dlatego że jesteśmy ludźmi. Stanowi więc ono jeden z atrybutów
człowieczeństwa. Pozbawienie tego prawa kogokolwiek jest zatem niedopuszczalne
tak, jak niedopuszczalna jest każda inna próba degradowania ludzi poniżej statusu
człowieczego.
Podobnie jak przymus milczenia może być wyrazem różnych stanów niewoli, tak wolność
słowa jest formą manifestowania się różnych wolności. Jeśli więc wolność nie może
znaleźć wyrazu w wolności słowa, wolność ta po prostu nie istnieje. Wolność słowa jest
zatem niejako warunkiem wszystkich innych wolności.
Brak wolności słowa jest stanem rażącej społecznej nierówności. Trudno bowiem mówić
o równości dwóch stron, jeśli jedna narzuca drugiej milczenie oraz uzurpuje sobie
prawo zabierania głosu w jej imieniu. Tłumienie wolności słowa jest więc tak daleko
idącym naruszeniem zasady równości, że system, który to czyni, nie zasługuje na miano
demokracji.
W tradycji społeczno-moralnej, która na przestrzeni wieków kształtowała się w Polsce,
wolność słowa należała do swobód stawianych najwyżej. Nawet Karol Marks, oceniając
naszą Konstytucję z 3 maja 1791, powiedział, że „usankcjonowała ona notoryczną
w Polsce wolność druku”. Przeciwstawienie się tej wolności jest więc przeciwstawieniem
się jednej z najcenniejszych polskich tradycji.
Największa aktywność zbiorczego procesu myślenia i tworzenia ma miejsce wtedy, gdy
do udziału w tym procesie dopuszczone jest całe społeczeństwo, tzw. różne siły. Jednakże
brak swobody wypowiedzi paraliżuje ten proces, gdyż wyłącza zeń wszystkich myślących
inaczej, niż ci, którzy rządzą. Stan ten jest marnotrawieniem energii we wszystkich
dziedzinach społecznej aktywności, począwszy od produkcji materialnej, poprzez kulturę,
a skończywszy na myśleniu o zasadniczych problemach narodu i państwa. Monopol słowa
oznacza więc niedopuszczenie do głosu rozumu zbiorowego, a tym samym paraliżowanie
społecznego procesu rozwoju.
W oświadczeniach przedstawicieli władz słyszymy często, że w Polsce wolnośc słowa
oczywiście istnieje, z tym jednak, że wolno mówić i pisać jedynie to, na co władze
zezwolą. Taka interpretacja jest niezrozumiała. Gdybyśmy bowiem wolnością słowa
nazywali prawo głoszenia tego, co zezwolą władze, oznaczałoby to, że wolność ta
istniała zawsze i wszędzie. Zawsze bowiem i wszędzie, nawet w systemach najbardziej
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totalitarnych, wolno było głosić to, na co zezwalały władze. Wolność słowa jest więc
także wolnością krytykowania władz.
Swoboda wypowiedzi jest najłagodniejszym środkiem dochodzenia racji. Społeczeństwo,
któremu zamknięto usta, wyraża swe racje w formie odruchów gwałtownych. Tragiczne
i coraz częściej powtarzające się wydarzenia, których widownią stał się nasz kraj,
są zatem ceną, którą płacimy za brak wolności słowa. Jeśli więc wydarzenia te nie
mają się powtarzać, społeczeństwo musi mieć możność krytykowania władz, zanim te
doprowadzą je do rozpaczy.
Wolność słowa oznacza praktyczną możność publicznego wyrażania poglądów: wszystkich poglądów i we wszystkich sprawach, w szczególności zaś w kwestiach moralnych
i światopoglądowych, społecznych i politycznych. Przy tym poglądy ty mogą być nie
tylko aprobatą, lecz także postulatem, krytyką, protestem, naganą, czy wręcz potępieniem. Z wolności słowa można korzystać indywidualnie lub zbiorowo oraz za pomocą
dowolnych środków przekazu. Wolność słowa jest więc nieskrępowaną możliwością
głoszenia przez ludzi tego, co uważają za słuszne.
I tak, dla pisarza wolność słowa oznacza możność wydawania takich książek, jakie
on pisze, a nie na jakie zezwala mu cenzura; dla górnika możność protestu przeciw
zmuszaniu go do pracy w niedzielę; dla rolnika możność występowania w obronie prawa
do swobodnego gospodarowania na własnej ziemi; dla każdego pracownika – możność
krytykowania stosunków panujących w jego zakładzie pracy; dla gospodyni domowej –
możność krytykowania złego zaopatrzenia rynku; dla ekonomisty – możność publicznego
wykazywania, dlaczego jakaś koncepcja ekonomiczna uznana za oficjalną jest lub nie jest
błędną; dla duchownego – możność głoszenia Słowa Bożego bez przeszkód i wszelkimi
środkami; dla naukowca – możność ogłaszania wyników swoich badań niezależnie od
tego, czy służą one władzy politycznej; dla człowieka sztuki – możność ukazywania jego
własnych wizji świata; dla działacza społecznego – możność głoszenia racji własnych
oraz krytykowania racji działaczy innych; wreszcie dla każdego człowieka wolność słowa
oznacza możliwość wyrażania sprzeciwu wobec tego, co uważa za zło, bez względu na
to, kto tego zła jest sprawcą. – Wolność słowa ma więc tyle przejawów, ile pragnień
mieści się w życiu jednostki i społeczeństwa.
Przedstawione tu stwierdzenia są wyrazem odczuć i przekonań nurtujących polskie społeczeństwo. Dlatego deklarujemy, że prawo do wolności słowa jest w Polsce obowiązującą
normą społeczno-polityczną.
[. . . ]
Istnieje jeszcze jeden ważny powód, dla którego władze mają obowiązek odnieść się
do poruszanej tu sprawy pozytywnie. Blisko 30 lat temu Polska podpisała uchwaloną
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechną Deklarację Praw Człowieka, której art.
19 brzmi:
„Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania
informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granicę”.
W roku 1975 treść tej Deklaracji została przez polskie władze ponownie potwierdzona
w Helsinkach – Takich zobowiązań nie można nie dotrzymywać.
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Wykaz przedstawicieli komunistycznej władzy, którzy się podpisali pod tą Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, i końcowa adnotacja:
Niniejsza Deklaracja o wolności słowa została przekazana do Sejmu PRL na ręce
marszałka S.Gucwy.
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ZWzBRG nr 94/2020

Gwiazda Dawida, okultystyczny
symbol w logo Ministerstwa
Zdrowia?
Poniedziałek, 1 czerwca 2020 | Radomir Gelhor

Kiedy kilka lat temu zobaczyłem przelotnie logo „Ministerstwa Zdrowia”, odniosłem dziwne
wrażenie, jakbym dobrze znał ten symbol, choć przecież nigdy go wcześniej nie widziałem. Nie
spodobał mi się. Pomyślałem nawet, że jest wstrętny, mało czytelny, że przypomina kreskowy
rebus.
A poza tym, dlaczego jest koloru niebieskiego, zamiast czerwonego, amarantowego? Przecież
czerwień jest naszą historyczną, narodową barwą.
Ponieważ nie miałem czasu się tym zająć, ale też i chęci, a tak w ogóle to zapomniałem o nim,
dziś po przypadkowym ujrzeniu go ponownie, postanowiłem przyjrzeć mu się bliżej.
Cóż, po kilku już chwilach byłem całkowicie pewny, co przekazuje podprogowo logo Ministerstwa Zdrowia, choć wg mnie poprawna nazwa tej spółki handlowej, córki POLAND
REPUBLIC OF, powinna brzmieć Ministerstwo Przemysłu Medycznego.
Być może nie jest to nic nowego, być może już to ktoś wcześniej odkrył, choć nigdy nie trafiłem
na taki materiał. Z orłem polskim okupacyjnej władzy tzw. III RP, i owszem, taką grafikę
widziałem, ale nie z logo „MZ”.
Oto co mi się ukazało, najpierw w mojej głowie, później na ekranie komputera (screeny
z filmu):
Odrysowanie elementów liter różnymi kolorami
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05
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Przesuwanie kolorowych elementów liter
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W zasadzie nie powinno nas to dziwić. Masoni i żydostwo uwielbiają ukrywać swoje znaki
graficzne w obrazach. Np. w całym Kościele Katolickim możemy odnaleźć mnóstwo masońskich,
diabelskich znaków. Współczesnych i starożytnych. Wiele firmowych logotypów również ma
pochodzenie masońskie, odwołujące się do „sił ciemności”, lucyfera, diabła. . .
Ten rebus, wg mnie, był zbyt prosty, żeby go nie odgadnąć. Od razu skojarzył mi się z Gwiazdą
Dawida, a w zasadzie z Pieczęcią Salomona, najpotężniejszym magicznym, okultystycznym
symbolem, identyfikatorem nie tylko narodu żydowskiego, lecz indywidualnym godłem rodziny
Rothschilda.
Tych, których zaciekawiłem tą informacją, zachęcam do zagłębienia się w prawdziwą historię
Izraela. Wszystko tam jest, włącznie z Pieczęcią lub Tarczą Salomona, który pod koniec życia
sprzeciwił się Bogu i oddawał się rozpuście ze swoimi „pogańskimi” nałożnicami, czcząc Baala
i Asztarte.
Ten pogański, okultystyczny symbol przyjął Rothschild, a potem Izrael, zmieniwszy uprzednio
kolor z czerwonego na niebieski.
Niestety dla nas jest to bardzo zła wiadomość. Potwierdza ona tylko to, co przez pokolenia
mówili, pisali nasi przodkowie, że Polsce grozi zniszczenie, przez tzw. naród wybrany, podstępnie
wykradający nasze dobra, przejmujący nasze włości, niszczący naszą kulturę, mordujący nasz
naród.
Moja świętej pamięci babcia, która miała to nieszczęście, że żyła w czasie II wojny światowej,
powiedziała kiedyś:
„Kiedy widziałam wozy wyładowane trupami Żydów, a szczególnie zwłokami dzieci,
których Niemcy zabiwszy, wieźli ulicami miasta, płakałam. . . Tak bardzo było mi ich
szkoda. . . Tak szkoda. . . Szkoda mi ich było jako ludzi, ale nie jako Żydów. . . ”.
Pewnie ktoś powie, że to bardzo okrutne słowa, że moja babcia była antysemitką, hamanką,
że była rasistką i tak dalej, ale to nie prawda. Była bardzo dobrą, spokojną kobietą, która
nikomu nie wyrządziła nigdy krzywdy. Ona tylko żyła w tamtych czasach, a co więcej miała
bezustanny kontakt z Żydami. Jej mąż, a mój dziadek, który został zabity przez Niemców na
Zamku w Lublinie, w związku z wykonywanym zawodem, dzień w dzień prowadził z Żydami
interesy.
Oboje doskonale znali żydowskie dusze, oboje niejedno przeżyli i oboje niejedno widzieli.
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Dziś żałuję, że nie zdążyłem ją wypytać o szczegóły z tamtych czasów.
Żydzi piszą na swoich portalach, że mieszkańcy Opola Lubelskiego nie lubili Żydów. Chciałbym
im zadać trzy proste pytania:
1) W którym polskim mieście lubiano Żydów?
2) Czym sobie naród żydowski zasłużył, żeby Polacy ich lubili?
3) Który naród na świecie lubił lub lubi Żydów?
☼ Polin

Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, iż znaleźliśmy się pod okupacją narodu osobliwego,
który dorwawszy się podstępem do władzy po II wojnie światowej, za pomocą fałszywych
ustaw i dekretów oraz kolaboracji z obcymi imperiami spacyfikował naród polski.
Zapytajmy się, dlaczego Polska jest wciąż w stanie wojny? Na jakiej podstawie tzw. rząd przejął
i sprawuje władzę w Polsce, skoro nie ma warunków pokoju po drugiej wojnie światowej? Jakim
prawem przejęto polską własność bez naszej wiedzy? Dlaczego podstępem, bez zgody suwerena,
czyli Polaków, przemianowano państwo zwane Polską w spółkę POLAND REPUBLIC OF,
zarejestrowaną w USA i grającą na giełdzie? Dlaczego nie poinformowano naród polski
o założeniu tejże spółki, a co gorsze złożono rejestr, czyli spis ludności w zagranicznej
bazie danych, łamiąc prawa dotyczące ochrony danych osobowych, wrażliwych? Dlaczego nie
powiedziano nam, że od 2012 roku Rzeczpospolita Polska nie istnieje?
Mam pytać dalej tych rządowych, partyjnych, korporacyjnych terrorystów?
Dlaczego Polacy w dniu narodzin rejestrowani są jako firma (przyznawany jest numer podatkowy młodocianego pracownika; tytułem handlowym jest imię i nazwisko pisane dużymi
literami). A skoro Polacy są firmą, dlaczego zarząd POLAND REPUBLIC OF, nie podpisał
z żadnym (nieświadomym tego stanu rzeczy) Polakiem oficjalnej umowy handlowo-usługowej?
Ba! Dlaczego, żaden z organów państwowych (również będących niezależnymi firmami) nie ma
takiej umowy z Polakami. Np. Sejm, Policja, Wojsko, szpital, miasto, gmina, województwo
i tak dalej. . .
Dlaczego zarząd spółki POLAND REPUBLIC OF i jej udziałowcy, mając umowę wyłącznie
z dowodem osobistym (tylko dowód osobisty należy do korporacji), z kawałkiem bezwartościowego plastiku, narzucają cokolwiek, kiedykolwiek i gdziekolwiek żywemu człowiekowi,
istocie ludzkiej, niebędącej tymże plastykiem, tymże dowodem osobistym, tymże numerem
PESEL? Na jakiej podstawie ów organ żąda od ludzi z krwi i kości, urodzonych w sposób
naturalny, z mężczyzny i z kobiety, mających swych fizycznych rodziców, dziadków i krewnych,
niebędących produktem i własnością korporacji, płacenia podatków, rozliczania się z ZUS-em,
z Urzędem Skarbowym, z gminą, ze spółdzielnią czy z inną dowolną firmą handlową, skoro
nie mają pozawieranych umów z tymi firmami, umów podpisanych własnoręcznie.
Polaku, czy wiedziałeś, że jesteś firmą? Czy masz podpisaną umowę handlową ze spółką
POLAND REPUBLIC OF? Czy posiadasz taki dokument?
Ale to jeszcze nie koniec. . .
Moglibyście zapytać terrorystów, tak z ciekawości, np. dlaczego na urzędach nie ma flag na
dachu (pamiętacie ile ich było kiedyś?)? Dlaczego Polska jest obszarem powierniczym? Dlaczego
człowiek traktowany jest jako rejestr, numer w systemie, a nie jako istota ludzka? Dlaczego
uśmierca się fikcyjnie nowo narodzone dzieci w szpitalach? Czemu kradnie się noworodkom
DNA, RNA? Dlaczego nikt nam nie powiedział, że biorąc udział w wyborach, składając
swój podpis, zrzekamy się prawa do głosu zapewnionego konstytucją, zgadzając się być pod
zarządem POLAND REPUBLIC OF? Ile wart jest w złocie rejestr (tj. konkretny człowiek)
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zdeponowany w zagranicznym banku? Dlaczego Polacy nie wiedzą, że są ubezpieczeni na
milion dolarów od głowy?
Mam kontynuować?
Wybaczcie, ale pytań jest tak dużo, że moglibyśmy napisać opowiadanie. Wszystko znajdziecie
w sieci. Ja tylko skorzystałem z nabytej wiedzy.
Dowodów na zdradę jest aż nadto. O zbrodniach na narodzie polskim już nie wspomnę. Gdybyśmy byli państwem suwerennym, a nie „pływającym statkiem”, nie korporacją zarejestrowaną
w Stanach Zjednoczonych i nie państwem z dykty, gdybyśmy mieli prawdziwie niezależny
sąd i odważnych adwokatów, prawdziwych patriotów, to zabrakłoby nam więzień dla tych
wszystkich farbowanych lisów.
☼ Słowo końcowe

Cóż, mam nadzieję, że choć trochę rozbudziłem w Was ciekawość i teraz będziecie się przyglądać
uważniej „polskim” i niepolskim logom. Domyślam się, że wiele z tych brzydkich grafik (bo
zobaczcie, jakie one są wstrętne w porównaniu do starych, np. przedwojennych), które na
pozór nic ciekawego nie przedstawiają, kryją w sobie ukryte przekazy podprogowe.
To już w zasadzie nie są herby, godła, loga, to są tylko bandery statków z ukrytymi insygniami
ich właścicieli. . .
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ZWzBRG nr 95/2020

Google Radomir Gelhor (deleted)
Środa, 10 czerwca 2020 | Radomir Gelhor

Informuję, że na początku czerwca 2020 usunąłem konto na Google – Radomir Gelhor.
Są to kolejne działania z mojej strony służące niewspieraniu Systemu zysku i wyzysku oraz
walka z monopolistami w internecie, z cenzurą internetową i „rządową“ inwigilacją.
A zatem jakiekolwiek wpisy na platformie(ach) Google, np. YouTube, wykorzystujące moją
tożsamość (Radomir Gelhor) oraz posługiwanie się przez osoby trzecie moim nieaktualnym
już adresem e-mail: radomir.gelhor@gmail.com, są ewidentnym podszywaniem się pod
moją osobę.
☼ Podsumowując:
Google: Radomir Gelhor (deleted)
Konto na Google: Radomir Gelhor – zostało usunięte na początku czerwca 2020 roku i nie
jest już moim kontem na platformie(ach) Google.
Google Gmail: radomir.gelhor@gmail.com (deleted)
Adres e-mail: radomir.gelhor@gmail.com – został usunięty wraz z kontem Radomir Gelhor na platformie(ach) Google.
–––
Dodane 14 czerwca 2020
Usunąłem dziś kolejne, tym razem osobiste (do celów prywatnych) konto na Google, oraz dwa
inne konta (również prywatne) na jednym z serwisów informacyjnych.
„Pokojowa” walka z cenzurą, monopolem, inwigilacją wymaga od nas poświęceń. . . Musisz samodzielnie zdecydować czy jesteś prawdziwie wolnym człowiekiem, czy niewolnikiem Systemu, własnością korporacji i lichwiarzy. . .
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ZWzBRG nr 96/2020

Zakazane słońce
Czwartek, 25 czerwca 2020 | Radomir Gelhor

Pamiętacie, kiedy jeszcze nie tak dawno z powodu plandemii nałożono na ludzkość areszt
domowy i pod groźbą kary zabroniono wychodzić z domu? Czy przypominacie sobie, jak
nagle, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wypogodziło się niebo? Jak zniknęli stalowi
Siewcy Śmierci – samoloty rozpylające toksyczne i nanotechnologiczne śmieci? Jak wróciła
normalność w nienormalnym świecie?
I co się stało, kiedy nas wypuszczono? Co się stało z tymi wiosennymi, słonecznymi dniami?
Dlaczego nagle nieboskłon pokrył się gęstymi chmurami, przez które nie przebija słońce?
Czy to przypadek, że w sezonie letnim, kiedy Rząd Cieni łaskawie oddał ludziom nieco swobody
i szansę na poprawę zdrowia, mamy w Polsce (przynajmniej w części, gdzie mieszkam) iście
jesienną, deszczową pogodę, która chcąc nie chcąc, zmusza ludzi do siedzenia w domach?
W przypadki przestałem wierzyć, będąc jeszcze nastolatkiem, a tym bardziej teraz, kiedy
stałem się bardzo uważnym obserwatorem, i jak to dzisiaj popularnie mówią wszelkiego rodzaju
badacze od tzw. teorii spiskowych – łączę kropki, czy jak wolicie – układam puzzle.
Zbyt oczywistych faktów, nazbyt jawnych ruchów „sił ciemności”, nadto jaskrawych sygnałów
pochodzących z otoczenia, nie da się ot tak po prostu przesłonić iluzją normalności. To jest
po prostu niemożliwe.
☼ Zakazane słońce

I teraz kiedy mamy szanse wzmocnić organizm przed zapowiadaną przez „proroków” (ewangelistów) Szumowskiego i Morawieckiego kolejną falą jesiennej plandemii, poprawić nadwątlone
siły i odbudować zniszczone przebywaniem w czterech ścianach samopoczucie, oto obcojęzyczne
kapo (czytaj wrogi Polsce i Polakom nierząd) w polskim obozie koncentracyjnym zafundowało
narodowi polskiemu niemiłą niespodziankę pod postacią jesienno-zimowej szarugi, burzowych
pryszniców, i z tego, co słyszałem (bo nie oglądam telewizji) tu i ówdzie lokalnych katastrof
rozkapryszonej pogody.
A przecież tyle się mówi o suszy, nieprawdaż? Taki przecież mamy niedobór wody na świecie.
A jednak, jak się okazuje, w każdej chwili można złapać Boga za jaja i wydoić go niczym
dojną krowę. Innymi słowy, kiedy potrzebna jest susza, gdy trzeba zniszczyć polskie plony
i ciężką pracę rodzimego rolnika, wtedy można włączyć na żądanie palące słońce i niszczące
trąby powietrzne, lub odwrotnie, gdy chcemy np. odwrócić uwagę od nielegalnych wyborów
prezydenckich lub jakich bądź innych, albo wykorzystać Naturę do własnych celów, nic nie
stoi na przeszkodzie, żeby wywołać lokalne orkany, podtopienia, gradobicia, a nawet trzęsienia
ziemi czy wybuchy wulkanów. Choć te ostatnie zaburzenia pogodowe to już raczej nie w naszej
sferze klimatycznej.
Czy zauważyliście, że gdy mamy wybory (bez wyjątku jakie i w jakim kraju), to coś się zawsze
dzieje z pogodą? Że nagle wyleje Wisła lub jakaś niegroźna wiejska rzeczka? Że przez wioskę,
mniejsze lub większe osady, lub województwo(a) przeleci tajfun i zniszczy ludziom dobytek?
I co robi wtedy tzw. władza? Czy nie przychodzi nagle z poratunkiem? Czy nie obiecuje zająć
się poszkodowanymi? Czy nie przyrzeka zwiększenia pieniędzy na ochronę tego, czy owego
przed „naturalnymi” katastrofami pogodowymi?
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Skąd my znamy ten zwodniczy scenariusz obcojęzycznego zarządu POLAND REPUBLIC OF,
spółki grającej na giełdzie, zarejestrowanej w imperialistycznych Stanach Zjednoczonych?
Czy o czymś, co się ciągle powtarza, możemy mówić, iż są to przypadki?
Dlaczego odcięto nas od zbawiennych promieni słońca? Dlaczego słońce jest zakazane dla
Polaków?
Ano dlatego, że pomimo zbrodniczej propagandy w mediach głównego ścieku, słońce ma
prozdrowotne właściwości. Przede wszystkim zabija wszelkie patogeny, wirusy, bakterie.
Trzydzieści minut słonecznych kąpieli wystarczy, żeby odkazić np. maseczki. Godzina, dwie,
żeby doładować się witaminą „D” (wystawiamy całe ciało), która w cudowny sposób leczy
z wszelkich dolegliwości organizm. Niektórzy naukowcy mówią, że witamina „D3” wręcz strzela
do patogenów, bombarduje je, usuwając z organizmu podczas pocenia.
Promienie słoneczne prześwietlają organizmy żywe, wnikając głęboko do wnętrza ciała. To
dlatego wiele chorób mija samoczynnie po kilkugodzinnej dawce słońca. Ludzie cierpiący
na bóle, również doświadczają cudownego ozdrowienia. . . Osoby z nadwrażliwością na pola
elektromagnetyczne i mikrofalowe, po słonecznej kąpieli i chodzeniu boso po ziemi mogą
przez parę dni przebywać w elektrosmogu, nie odczuwając lub mniej odczuwając, negatywne
oddziaływanie tych pól i fal.
Również zwierzęta i rośliny potrzebują słońca do życia. One też reagują pozytywnie lub
negatywnie. Mogą chorować lub kipieć zdrowiem i energią. . .
Czyżby obcojęzyczne kapo zarządzające polskim obozem koncentracyjnym tego nie wiedziało?
Oczywiście, że wie, ale jest zobligowane do wykonywania poleceń z zewnątrz. Musi się
dostosować do rozkazów niewidocznego dla nas Rządu Cieni. Jest „zmuszone” angażować się
w eugeniczny plan depopulacji ludzkości i dopiąć na ostatni guzik Nowy Porządek Świata.
Im bowiem będziemy słabiej przygotowani (zasileni słońcem, Naturą) na nadchodzącą plandemię, tym więcej będzie przypadków chorób typowo jesienno-zimowych (np. grypa, którą
obecnie „lekarze” podciągają pod COVID-19; zresztą wszystko podciągają pod COVID-19,
dlatego nagle nikt nie umiera z innego powodu – cud międzynarodowy, cud nie tylko dla jeleni
znad Wisły). A jak wiemy, ten niekorzystny dla zdrowia okres jest w Polsce wyjątkowo długi.
Dołóżmy do tego mikrofalowy atak 5G o podwyższonej w Polsce stukrotnie normie na ludzkie
ciała zamknięte w smogu elektromagnetycznym i wszystko stanie się jasne.
Tym, którzy dziś są tacy bohaterscy, nie widzą zagrożenia i wyśmiewają badania naukowe
biologów dotyczące mikrofal na żywe organizmy (bo przecież nie są to moje czy kogokolwiek
innego wymysły), odpowiem:
„Cierpliwości ignoranci, dopiero zaczniecie się bać. . . Ale wtedy będzie za późno. Widziałem
takich jak Wy bohaterów, którzy w chwili nadchodzącej Śmierci płakali rzewnymi łzami i gotów
byli oddać absolutnie wszystko, żeby wyzdrowieć i pożyć jeszcze choćby chwilkę. Tymczasem
Śmierć jest niewzruszona, robaki czekają na ludzką padlinę dwa metry pod ziemią, a grabarz
zaciera ręce z radości. . . ”.
Ktoś napisał na jednym z portali, że chyba jestem tym, który biega od protestu do protestu
w sprawie 5G, nie mając pojęcia, co mówi. Nigdy na takim proteście nie byłem. Nie jestem też
przewrażliwiony na tym punkcie ani nie boję się konsekwencji tego, co się stanie w przyszłości,
gdyż nie martwię się o swoje zdrowie, ani tym bardziej nie lękam się śmierci. A jednak nie
zamierzam siedzieć cicho, tylko dlatego, że komuś to nie odpowiada, jest ignorantem lub
pracuje dla Systemu zysku i wyzysku, albowiem stawką są dzieci. Przyszłe pokolenia Polaków.
Nie zamierzam patrzeć na okaleczanych ludzi, na umierające dusze. . . Wystarczająco długo
się napatrzyłem. Poza tym, jak mógłbym patrzeć na to z czystym sumieniem, wiedząc, że
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cicho siedziałem i nic w tej kwestii nie zrobiłem? Co miałbym odpowiedzieć umierającemu
z powodu nowotworu dziecku:
„Radomirze, a co Ty zrobiłeś dobrego dla ludzi w tej sprawie?”.
Swoją drogą. Czy widzieliście umierającego człowieka? Czy stykaliście się dzień w dzień
ze Śmiercią? Dotykali zmarłych. . . Bo jeśli nie, to proszę, nie wypowiadajcie się na tego
typu tematy, pograjcie sobie na komputerze, obejrzyjcie jakiś stratoczasofilmik, pobawcie się
komórką, wypijcie browara z aluminium i udawajcie, że wszystko jest w porządku, a do tego
jest Wam dobrze. . .
☼ Ukryty wróg

Wróg jest przede wszystkim wewnątrz kraju. Wrogi naród, wrogi Polakom nielegalny zarząd
w nielegalnej POLAND REPUBLIC OF, na galerze zwanej Polska, w państwie z dykty,
ze śmiesznymi ludzikami udającymi patriotów i podszywający się pod Sławian, Polaków,
Lechitów; krety podkopujące naszą ojczyznę, podstępne pijawki wysysające krew z polskiego
narodu, obślizłe larwiane czerwie i glizdowisko ohydnych obleńców, sparaliżowały polską
gospodarkę, zadłużyły naszą ojczyznę, i stworzyły na odwiecznej ziemi Ariów-Sławian obóz
zagłady dla rdzennej ludności, ale. . .
Ale wbrew temu, co nam zaplanowali hodowcy ludzkiej trzody, dzięki ich tępocie umysłowej
i ograniczonej percepcji postrzegania Rzeczywistości, Natura, nasączywszy się dobroczynnymi
kroplami deszczu, niezwyczajnie mocno wybujała, czego na pewno wielu z Was doświadczyło,
będąc w lesie lub w parku.
Spragniona wody Ziemia odetchnęła z ulgą, wyziewając w eter miliardy eterycznych zapachów
i odżywczych cząsteczek, burzowe wyładowania wpłynęły pozytywnie na zmianę ładunków
elektrycznych powietrza i pobudziły do życia uśpione mikroorganizmy, deszcz spłukał wysuszoną warstwę toksyn sypaną przez samoloty i poprzez podziemny system korzeni, grzybni
i zróżnicowanej gleby, przefiltrował wodę, zasilając energetycznie całą planetę, a jeśli nawet
nie całą, to znaczną jej część.
Miejmy tego świadomość, że Matka Ziemia jest przepotężnym żywym organizmem, ze skomplikowanym systemem nerwowym. Że nasze relacje z Nią, są niezwykle istotne i że im więcej
do Niej lgniemy, im bardziej Ją kochamy, tym więcej otrzymujemy od Niej miłości.
☼ Energetyczne doładowanie

Jak na ironię, dzięki plandemii i temu, że zamknięto ludzkość w domach oraz ograniczono z tej
okazji trucie Ziemi z nieba, Natura w tym roku odbudowała się ze zdwojoną mocą. Obserwuję
to osobiście, przebywając w lesie. Większa ilość ptaków, więcej zwierząt, wspanialej wybujała
roślinność, to wszystko pobudza energię i chęć do życia.
Kiedy zaczęło padać, gdy rozpoczęły się przelotne burze, dzieciaki z mojej okolicy tak były
zachwycone deszczową aurą, że biegały w samych spodenkach po kałużach, wybiegały na
deszcz, mokły w strugach wody, śmiały się, jakby najadły się blekotu.
Sam tak robię, kiedy jestem w lesie i złapie mnie burza. Ściągam ubranie, chowam do plecaka
i biorę pobudzający prysznic, czując wtedy, że naprawdę żyję, odbierając wszystkimi zmysłami
wszechmoc przyrody, pochłaniając wydobywające się z ziemi zapachy, uwalniane z roślin
naturalne substancje, ładując energetyczne akumulatory. . .
To doprawdy potrafi wzruszyć. . . Roztkliwić do łez. . . Tego się nie da opisać. . .
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☼ Serce i Miłość

Międzynarodowi terroryści, faszystowski rząd w Polsce, nielegalna władza polskojęzycznych
oszołomów, plemię żmijowe i kainowe potomstwo, chcą, abyśmy się oddalili od Natury,
wyrzekli własnych indywidualności, stali się bezmózgimi biorobotami na usługach korporacji,
wykonującymi bezkrytycznie każde najmniejsze polecenie. Chcą, żebyśmy byli tępi, zdani na
łaskę Systemu zysku i wyzysku, utrzymywani za liche wynagrodzenie. Chcą zrobić z nas bydło
przeznaczone najpierw do dojni, a później do rzeźni, ale mam dla nich niemiłą niespodziankę.
Otóż nie da się zniszczyć Miłości w sercu, nie da się zawładnąć ludzką duszą, dopóki „dojna
krowa” ma bliski związek z Matką Ziemią, ze Źródłem, z Boską Energią, gdy jest się wolnym
wewnętrznie człowiekiem, gdy nie ogranicza nas zaprogramowany umysł, kiedy patrzymy na
świat przebudzonymi oczami, gdy przebaczamy swym oprawcom i widzimy w nich tylko nikłe
strzępy ludzkie, które wypada przygarnąć, jak przygarnia się bezdomną psinę, utulić do serca
i wlać w nie odrobinę dobra i miłości.
Wtenczas nie ma takiej siły, która by nas pokonała. Bez względu na to, czy jest z tej, czy
z tamtej strony. . .
Dlatego zmieniajcie się każdego dnia wewnętrznie, otwierajcie się na Miłość, pozwólcie wejrzeć
Światłu w Wasze serca, albowiem wtedy i tylko wtedy przyjdzie przebudzenie, i staniecie się
prawdziwie wolnymi jednostkami.
PS.
Z powodu zbliżających się wyborów na rezydenta belwederskiego papierowej Polski i głównego
udziałowca POLAND REPUBLIC OF na najbliższe lata, jestem porażony głupotą ludzką
i tym jak ludzie dają się manipulować nielegalnemu, niepolskiemu, acz polskojęzycznemu
nierządowi i antypolskiemu klerowi poprzez media.
Ktoś mógłby pomyśleć, że w moim otoczeniu nie powinno być takich ludzi. . . A jednak ci,
którzy tak myślą, są w ogromnym błędzie. . .
Otaczają mnie bowiem. . . humanoidalne roboty wykonujące proste, nieskomplikowane obliczenia i instrukcje napływające z czarnej skrzynki (telewizora). . .
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ZWzBRG nr 97/2020

Blokowanie energetycznych
wampirów
Środa, 8 lipca 2020 | Radomir Gelhor

Postanowiłem dziś zamieść fragment listu do znajomej, która poprosiła mnie o pomoc. Robię
to dlatego, iż uważam, że ten temat może zainteresować znaczną część osób, szczególnie
tych, którzy zgłębiają ezoterykę, zafascynowani są energiami, ochroną przed energetycznymi
wampirami, lub po prostu się czegoś boją. . .
Pewne dane na potrzeby wpisu zmieniłem.
„Mam do Ciebie prośbę – chciałabym, żebyś zablokował energetycznie dwie osoby”
Muszę Cię rozczarować, choć już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. Ja się takimi rzeczami nie
zajmuję. Chronić się, a atakować kogoś, bo każda interwencja fizyczna, psychiczna, energetyczna
skierowana przeciwko komuś jest atakiem na tę osobę, to dwie różne kwestie.
To tak jakbyś zażądała od słońca: „spal tego człowieka”, a od deszczu: „utop go w kroplach
wody”. . .
Również nie zajmuję się okultyzmem czy czarną magią. Wszystkimi tymi „brudnymi” sprawami, ponieważ obniża to wibracje, sprowadza na niższe poziomy, niszczy w sercu Miłość.
A tymczasem Miłość nie potrzebuje walczyć, bo zwycięża bez walki. Miłość nawet nie musi
się bronić, bo nic nie jest w stanie wejść w Światło Miłości. Poza tym jednego dnia, kiedy
próbowałem zgłębić jakieś prawidło okultyzmu, dostałem niejawne ostrzeżenie, abym pod
żadnym pozorem nie zajmował się tymi tematami. Ufam swojej intuicji (wewnętrznemu
głosowi), wiem, że nic nie dzieje się przypadkiem, dlatego przestrzegam tej zasady.
Dawniej, kiedy czułem skierowaną w siebie „negatywną” energię, zakładałem mentalne tarcze,
a nawet pełną zbroję. Czułem się pewniej, prawie jak rycerz. Chroniłem się i wydawało mi
się, że jest to doskonały sposób, ale. . .
Najlepsza tarcza, najdoskonalsza zbroja ma swój słaby punkt. Piętę achillesową. Trudno
stwierdzić, co jest tym słabym punktem. Nie łatwo odkryć, jaką bronią zostanie się zaatakowanym. Pomimo tych, dziś uważam prymitywnych sposobów, odkryłem, że pewne energie,
pewne ludzkie emocje, przenikają przez te zabezpieczenia jak nóż przez masło. Dlaczego?
Czemu nie mogłem się przed tym chronić?
Odpowiedź jest niesłychanie prosta, choć nieprędko zdałem sobie z tego sprawę. Strach.
Strach wpuszcza wszystko. Strach niszczy każdą tarczę, każdą zbroję, każde zabezpieczenie,
jakiekolwiek byśmy sobie zbudowali. Dlaczego?
Ponieważ budowanie murów, płotów, odgradzanie się fosą pełną wody od niebezpieczeństwa,
chodzenie z tarczą czy w zbroi wynika z potrzeby chronienia siebie. A jednak chronimy się,
kiedy się czegoś boimy. Obrona jest również formą agresji.
A zatem każda tarcza mentalna (energetyczna), jest dziurawa, każdy amulet ochronny ma
niewielką skuteczność, albowiem zależy ona (ta skuteczność) od proporcji strachu do wiary
w przedmiot fizyczny lub energetyczny, który nas chroni.
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Tymczasem wiara jest złudna. Zamiast wiary musimy mieć absolutną pewność, musimy to
wiedzieć. Zrozumieć, że nie ma takiej energii na świecie, która nam zagraża, albowiem wszystko
jest tą samą energią we Wszechświecie. To, co się stanie z energią, która do nas napływa,
zależy wyłącznie od nas.
Są ludzie, którzy mówią, że nie ma energii negatywnej, bo nie ma. Energia jest tylko nośnikiem
danych, transporterem. Mówienie, że istnieje negatywna energia, jest uproszczeniem myślowym, czymś, co każdy łatwo zrozumie. Dlatego bardzo często mówię „energia zainicjowana
negatywnie”.
Ale nie o słowa czy definicję tu chodzi, bo ani słowa, ani opis nie jest tym, co wyrażają, tym
co opisują. . .
Słowo „słoń” nie jest prawdziwym słoniem. Opis słonia, choćby najdokładniejszy, również
nie jest rzeczywistym słoniem. Możemy nawet wmawiać ludziom, że słoń jest gruby i ciężki.
Ale on wcale taki nie jest. On jest normalny. Ponieważ słoń sam dla siebie jest idealnym
wzorcem. Tylko słoń mógłby powiedzieć o sobie – jestem gruby i ciężki – gdyby oczywiście
myślał w tych samych kategoriach co ludzie. Na szczęście słoń nie jest człowiekiem.
Ale wróćmy do ochrony przed „negatywnie zainicjowanymi energiami”. Jak się przed tym
bronić? I czy w ogóle trzeba to robić?
Odpowiedź w zasadzie już padła powyżej, ale objaśnię to jeszcze raz bardziej obrazowo – kiedy
zniknie strach z naszego życia, co oznacza, że w naszej przestrzeni natychmiast pojawia się
Miłość, nie ma takiej energii, która by nam zaszkodziła. „Negatywnie zainicjowana energia”
rozpuszcza się w Polu Miłości, zlewając się z Nią w jedno.
Miłość jest jak motyle, które otaczają nas chmarą.
Nie przez przypadek w mojej książce: „Yormūn – Wyklęty Anioł” pojawia się granatowy motyl.
Annę przed Śmiercią ratuje mały granatowy motyl. Śmierć uniżenie oddaje motylowi pokłon.
W ostatnim rozdziale książki Yormūna obsiadają motyle, tworząc ze swoich delikatnych ciałek
żywą zbroję. I nic nie jest w stanie tej zbroi uszkodzić. Żaden człowiek, żaden Demon, żaden
Upadły Anioł, a nawet sama Śmierć nie jest w stanie przebić się przez motyli pancerz. Kiedy
Yormūn bierze w ramiona poranioną Lerę, oblepiają ich granatowe motyle – symbol Miłości.
Symbol Źródła. . .
Jestem bardzo ciekaw, czy znalazł się choć jeden czytelnik, który zrozumiał, co chciałem
przekazać tymi obrazami?
Ale w tej książce jest pełno jeszcze innych obrazów, liczb i symboli ukrytych między wierszami. . .
Ile osób je rozszyfrowało? Ile osób odkryło, o czym tak naprawdę jest ta książka? Bo nie jest
to tylko opowiastka do poduszki czy zabijacz czasu.
A zatem moim zdaniem, Mariolo, im bardziej się lękasz, im bardziej o tym myślisz, im bardziej
skupiasz się na zagrożeniu, im więcej stosujesz technik obronnych, tym bardziej ulegasz
strachowi, który dziurawi jak sito najlepsze zabezpieczenia.
Możesz poczuć się lepiej, kiedy postawisz tarczę, zgadza się, ale jest to spokój na poziomie
myśli, zamiast ukojenie w sercu. Odwaga wypływa z serca, strach tymczasem jest wytworem
myśli i składa się z obiektów strachu.
Z chwilą, kiedy ustaje myśl, pojawia się przestrzeń, w tej przestrzeni rodzi się Miłość. . .
Początek myśli jest końcem Miłości, ponieważ myśl jest wzorcem opartym na przeszłości,
a zatem jest martwa, bo spełniona, skończona. Myśl zawsze jest skończona, gdyż nie można
wyjść po za jej obręb. Ograniczona jest przesądami, wiarą, tradycją, wiedzą, doświadczeniem.
Te wszystkie rzeczy, ten balast przeszłości zamknięty jest w pewnych ramach. I w tych ramach
harcują lęki i fobie.
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

391

www.rdmg.eu

Czy oglądałaś film Matrix? Jest tam taka scena, w której Neo, zamiast uchylać się przed
kulami, wyciąga rękę i zatrzymuje je przed sobą. To jest prawie dokładnie to, co próbuję Ci
wyjaśnić.
Obrona jest wywołana strachem. Strach każe nam uciekać, lecz kiedy strach znika. . .
W drugiej części Wyklętego Anioła (Córka Diabła) jest taka scena, w której Świetlisty Anioł
podnosi z podłogi upuszczony przez Annę miecz. I ten miecz zamienia się w różę. W rękach
Świetlistego Anioła traci on niszczycielską moc i parametry fizyczne. Ostrze zamienia się
w piękny kwiat. Ktokolwiek znajduje się w Polu Miłości, którą emanuje Świetlisty Anioł, staje
się bezbronny jak niemowlę, uległy i zachwycony rozkosznym stanem uniesienia. To dlatego
Anna nie zbliża się do Świetlistego Anioła, wiedząc, że. . . jest. . .
Chcę powiedzieć, napisać, że mamy w sobie moc Miłości, która chroni nas przed wszelkimi
„negatywnymi” energiami. Nawet myśl wówczas staje się czysta, prosta, nieskomplikowana. . .
Nie ma w nas strachu, nie ma nienawiści, nie ma żalu czy pretensji; odpada chciwość, zazdrość
i zawiść. . . Stajemy się innymi zupełnie osobami.
Dlatego, jeśli mogę Ci coś polecić, tak od serca, jak najlepszy przyjaciel, to namawiam Cię,
żebyś przyjrzała się strachowi, swoim lękom, odkryła ich źródło i zdała sobie sprawę, że strach
jest tylko iluzją. Że w rzeczywistości nie istnieje, że „negatywna energia” to tylko energia,
która rozprasza się w Polu Miłości i przestaje być szkodliwa.
Jeśli uda Ci się to zrobić, to nagle tygrys przemieni się w kota, demon w wodną parę, diabeł
w bożą krówkę (biedronkę), a źli ludzie w pluszowe misie. . .
Strach, Mariolo, jest na tyle rzeczywisty, jak dalece mu na to pozwolimy.

Pozdrawiam z okupowanej ziemi lechickiej
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ZWzBRG nr 98/2020

Niepewne losy „Córki Diabła”
i projektu „Yormūn – Wyklęty
Anioł”
Czwartek, 9 lipca 2020 | Radomir Gelhor

W dzisiejszym wpisie chciałbym oświadczyć, że odkładam wydanie drugiej części Yormūna –
Wyklętego Anioła pt. „Córka Diabła” do bliżej nieokreślonej przyszłości. Oznacza to również,
że nieprędko pojawią się kolejne jej części, a co za tym idzie, cały projekt stanął pod wielkim
znakiem zapytania.
W 2013 roku ukazała się pierwsza część Wyklętego Anioła „Zarzewie” (wydanie I), w 2015
światło dzienne miała zobaczyć „Córka Diabła”; rok później planowałem udostępnić „Powrót
Arcyxięcia Ciemności”; w kolejnym roku „Miasto Bogów”, a „Wspomnienie” zostawić sobie
na sam koniec.
Niestety sytuacja życiowa pokrzyżowała mi plany. W 2017 roku wypuściłem drugą, poprawioną,
rozszerzoną wersję pierwszej części „Zarzewie”, w 2019 naniosłem kolejne poprawki (errata
do wyd. II), współtworzyłem z HAMAN UNDERGROUND, L.A.W.P. i Bicz Boży projekt,
a w zasadzie dwa projekty: 1) „Historia Żydów w Polsce”, Teodora Jeske-Choińskiego; 2) „Żydzi
oświeceni”, tegoż samego autora, i wydałem nową powieść zatytułowaną „Iluzja”. Tymczasem
projekt „Yormūn – Wyklęty Anioł” zatrzymał się na „Córce Diabła” i nic nie wskazuje na to,
żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić.
Przyczyn jest kilka. Jak już pisałem, w „pytaniach i odpowiedziach”, Wyklęty Anioł nie jest
dla mnie priorytetem, poza tym poruszyłem w „Córce Diabła” kilka delikatnych tematów, co,
obawiam się, może zostać opacznie odebrane.
Również zagadnienia, na które chciałem zwrócić uwagę czytelnikom w drugim tomie miały
w latach 2014-15 (kiedy powstawała książka) inny wydźwięk, niż to, co przeżywamy obecnie.
Upubliczniając ją dzisiaj, mimowolnie uderzyłbym w obiekt, który z mojego punktu widzenia
należy chronić, po to, żeby ocalić normalność, zatrzymać moralną destrukcję, upadek duchowy
człowieczeństwa, ochronić tradycyjną rodzinę.
W „pytaniach i odpowiedziach” napisałem także, że muszę dojrzeć, żeby ją upublicznić. Dziś
wydaje mi się, że tak się właśnie stało, że ten czas zwłoki nie poszedł na marne, a minione
lata i obecna teraźniejszość uświadomiły mi, że ludzkość nie jest gotowa na poważne zmiany
w sposobie myślenia i postrzegania rzeczywistości, a poza tym stanęliśmy w obliczu wojny.
Nie tylko tej, do której dążą światowi i (nie)polscy politycy, fizycznej, krwawej i bezlitosnej,
zabierającej ludzkie życia, ale tej o wiele niebezpieczniejszej, bo wewnętrznej, duchowej,
rozgrywającej się na poziomie myśli, w naszych umysłach, w naszych duszach i w sercach.
Ponad siedemset stron rękopisu, sześć rozdziałów, kilka równolegle biegnących wątków, starzy
i nowi bohaterowie, zaskakujące zakończenie i wiele miesięcy pracy (nie tylko zresztą mojej i nad
tym najbardziej ubolewam) poszło tymczasowo na marne, albowiem poprawienie opowiadania
wymaga sporego nakładu pracy, a co gorsze zmodyfikowania fabuły, „złagodzenia” treści i tak
dalej.
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Prawdę mówiąc, przyjemniej mi się pisze rzeczy nowe, niż poprawia stare, szczególnie teraz,
kiedy musiałbym tak głęboko interweniować w akcję książki.
A zatem projekt „Yormūm – Wyklęty Anioł” zawisł w próżni i trudno powiedzieć, kiedy znajdę
wystarczająco dużo czasu, ale też i chęci, żeby do niego ponownie przystąpić; przygotować
nową wersję „Córki Diabła” i zająć się pisaniem dalszych części.
Mam nadzieję, że tym krótkim wpisem zaspokoiłem ciekawość wszystkich, którzy zainteresowani
są losem Anny Maj w „Córce Diabła” i kolejnymi częściami Yormūna.
O wszelkich zmianach będę informował na bieżąco, o ile wcześniej nie dojdzie do podsycanej
sztucznie wojny, rozbioru Polski i eksterminacji narodu polskiego.
☼ Yormūn – Wyklęty Anioł: Córka Diabła

Na koniec przykład króciutkiego fragmentu z „Córki Diabła”, który może zostać źle zinterpretowany.
Do obozującej w lesie Anny przyłącza się samotny wędrowiec – Dariusz. Nie wzbudza on
sympatii dziewczyny, mimo to Anna pozwala mu przenocować w swoim obozowisku. W trakcie
wieczerzy prowadzą ze sobą rozmowę, w której mężczyzna bierze Annę na spytki. Anna dla
zmyłki podaje się za księżniczkę, a więc arystokratkę, pannę z możnego domu, w czym dopomaga
jej kosztowny ubiór oraz Umbra (łc. Cień), czyli miecz, najwierniejszy jej przyjaciel.
***
— Wasz umiłowany, to zapewne jaki książę, co?
— Tak. To wysokiej rangi oficer w Armii Boga.
— Armia Boga?! Cóż to za armia? I cóż to za ranga?
— To prastara armia. Pewnie, żeś o niej nie słyszał, a mój umiłowany jest w niej jenera28
łem .
— A niech mnie! — zawołał podekscytowany. — Jenerał! Patrzcie no. . . Ale, ale. . . Zaraz.
Skoro onci jenerał to czy nie jest dla was za stary? Boć przecie nie ma młodych jenerałów.
Przynajmniej ja takowych nie widziałem.
— Miłość, Dariuszu, nie rozróżnia ani wieku, ani płci, ani koloru skóry czy narodowości.
Miłość nie tworzy podziałów, to robią ludzie, ale wtedy to już nie jest miłość, a idea, która
nie ma z nią nic wspólnego.
— Mówicie zupełnie, jak jaki mędrzec, a nie księżniczka, ale wybaczcie, ja się na tym
nie wyrozumuję. Nie na mój prostacki łeb taka gadka. Ja bych nie chciał starej baby, i już!
Wyobrażacie sobie, pani, to stare, fuj. . . wymęczone i spracowane ciało, brrr. . . Ohyda!
Wzdrygnął się, spoglądając z żalem w stronę pustego bukłaka.
— Nie zrozumieliśmy się, ja mówię o miłości, a ty o pożądaniu.
— Na cycuszki świętej Petroneli, księżniczko! Przecie to, to samo! Miłuję, to pożądam!
Pożądam to. . . — zawahał się, ściszając głos do minimum: — Czasem miłuję. . .
Nie odpowiedziała, bo i po cóż miałaby to robić. W tym momencie zrozumiała czemu
Yormūn nigdy nie rozmawia o tych sprawach z ludźmi. Pomiędzy nią a tym człowiekiem
rozciągała się wielka przepaść, której nie można było pokonać, nie spadając do niej. Zatem,
jakże ogromna przepaść rozciągała się pomiędzy Dariuszem a Aniołem?
***
28

Jenerał daw. generał
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Zapewne ktoś mniej uważny zapyta, w czym jest problem? W tych oto zdaniach wypowiedzianych przez Annę:
„Miłość, Dariuszu, nie rozróżnia ani wieku, ani płci, ani koloru skóry czy narodowości.
Miłość nie tworzy podziałów, to robią ludzie, ale wtedy to już nie jest miłość, a idea, która nie
ma z nią nic wspólnego”.
Głównie chodzi o tę część zdania: „Miłość, Dariuszu, nie rozróżnia [. . . ] płci”.
To stwierdzenie jest jak najbardziej na miejscu, lecz niezrozumienie czym jest miłość, doprowadzić może do konkluzji, że seks (z tzw. miłości) osobników tej samej płci (mężczyzna
z mężczyzną, kobieta z kobietą) jest czymś naturalnym i ma związek z miłością. Otóż nie jest,
gdyż Miłość w przeciwieństwie do seksu nie jest pożądaniem ani przyjemnością.
Innymi słowy, bez względu na to, kto ten seks uprawia, stosunek płciowy nie jest miłością
i nie ma z nią nic wspólnego. Ciekawskich odsyłam do pierwszej części Wyklętego Anioła:
„Zarzewie”, lub do Pamiętnika Wyklętego Anioła: „Czym jest miłość”.
Anna, mówiąc o Miłości, ma na myśli Miłość w czystej postaci. Możemy ją zastępczo nazwać
platoniczną, choć nie jest to do końca poprawne, gdyż nawet miłość platoniczna, pomimo że
jest niecielesna, również może być wynikiem pożądania, np. pożądania duchowego. Żadna zaś
forma pożądania nie jest miłością. Samo pożądanie miłości jest końcem tej miłości.
Pomimo tego, że nieco dalej padają słowa Anny: „Nie zrozumieliśmy się, ja mówię o miłości,
a ty o pożądaniu”, część osób nie skojarzy, co autor, czyli ja, miałem na myśli, wsadzając te
słowa w usta Anny.
Wobec tego sodomici, którzy coraz odważniej poczynają sobie w Polsce, bezczeszcząc wszelką
świętość oraz demoralizując dzieci i młodzież, mogliby wykorzystać tenże wyimek i powiedzieć,
że Radomir Gelhor propaguje lub popiera związki homoseksualne, co oczywiście byłoby jedną
wielką bzdurą i słowną manipulacją. Nawet nieświadomy czytelnik, wyrwawszy te słowa
z kontekstu, mógłby odnieść takie wrażenie.
Aby temu przeciwdziałać, należałoby usunąć ten fragment, przynajmniej do czasu, aż ludzka
jaźń osiągnie odpowiedni stopień świadomości i nie będzie potrzeby już więcej wyjaśniać tego
typu rzeczy.
Reasumując, wypowiadając się, szczególnie w obecnych czasach, na pewne tematy, czy to
w mowie, czy na papierze lub na ekranie komputera, należy zachować szczególną ostrożność,
co do używanych myśli, albowiem nieopatrznie wypowiedziane lub mające kilka znaczeń,
mogą zostać celowo (złośliwie) lub przypadkowo przekręcone, a tym samym zniekształcić albo
przeinaczyć właściwy przekaz autora lub mówcy.
Myślę, że pokazałem to dość jasno, choć użyty przeze mnie przykład nie należał do „delikatnych
tematów” zawartych w książce. Niemniej jednak postanowiłem zwrócić Waszą uwagę na ten,
z mojego punktu widzenia, istotny problem.
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ZWzBRG nr 99/2020

Niszczenie Sławiańszczyzny
Sobota, 11 lipca 2020 | Radomir Gelhor

Ten wpis umieszczony jest na blogu tylko w języku rosyjskim
Od 89 roku Polska jest rozkradana przez zagraniczne korporacje. Od 89 roku obcy kapitał
rujnuje polską gospodarkę, handel i rolnictwo. Od 89 roku do władzy dorwali się Żydzi
i skutecznie mordują polski naród.
Toksyczne szczepionki, chemicznie zanieczyszczone jedzenie, woda i powietrze. Eksperymenty
na ludziach, podniesione stukrotnie normy promieniowania mikrofalowego. Nielegalne wprowadzenie 5G. Rakotwórcze leki i zakazanie przez mafie farmaceutyczne naturalnych sposobów
leczenia, są przyczyną katastrofalnej umieralności Polaków.
Polskie dzieci są porywane. Niepolski rząd nie reaguje na nielegalne adopcje zagraniczne
i handel dziećmi. Dzieci trafiają do rodzin homoseksualnych i pedofili. Są sprzedawane do
burdeli i sektom satanistycznym.
Rząd niepolskich terrorystów oddał Polskę w ręce amerykańskiego imperialisty. Sprowadza do
kraju Żydów, rozdaje obywatelstwa polskie. Podmienia Polaków.
Obecnie rozkradane są polskie zasoby naturalne. Zagraniczne korporacje za bezcen przejmują
nasze surowce i kopalnie.
Amerykańskie wojsko sprowadzone zostało do Polski pod pozorem bezpieczeństwa i zagrożenia
ze strony Rosji.
Ameryka chce wojny na ziemiach polskich. Wciąga w tę wojnę cały naród. Polskojęzyczny rząd
napuszcza Polaków na naszych braci Sławian za wschodnią granicą. A zagranicę napuszcza na
nas. Chcą doprowadzić do rzezi pomiędzy bratnimi narodami.
Ale nie tylko Polacy cierpią z tego powodu. Cierpią także inne sławiańskie narody, które
w podobny, w podstępny sposób są niszczone.
Niszczona jest nasza sławiańska jedność. Niszczone są nasze prastare korzenie. Nasza kultura
i tradycja. Nasza duchowość i przywiązanie do naszej ziemi. A teraz jeszcze pod przykrywką
COVID-19 wprowadzany jest Nowy Porządek Świata.
Jaki los czeka Sławian w przyszłości? Czy będą niewolnikami zachodu? Czy wciąż będą ulegać
anglosaskim mafiom, zagranicznym korporacjom i Żydom? Czy pozwolą dalej się mordować?
Ile jeszcze upokorzeń zniesie sławiański naród, zanim się obudzi i weźmie sprawy w swoje
ręce?
Mój naród jest słaby. Mój naród został zmanipulowany przez propagandowe media. Mój naród
został oszukany i ślepo wierzy zdrajcom i mordercom.
Chcę, żebyście to wiedzieli. Chcę, żebyście to zapamiętali. I chcę, żebyście mieli tego świadomość, zanim nas oskarżą o zbrodnie, których nie popełniliśmy. . .
Polskojęzyczny rząd – to nie my. To nie są Polacy. To jest obcy element, który podstępem
niszczy naród polski.
Zapamiętajcie to sobie, bracia Sławianie. I nie miejcie do nas żalu, o to, co być może za
niedługo się wydarzy. . .
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ZWzBRG nr 100/2020

Hebrajska legenda o sławiańskiej
sobocie
Niedziela, 12 lipca 2020 | Radomir Gelhor

Za każdym razem, gdy słyszę ludzi mówiących, że słowo „sobota” jako dzień tygodnia,
jest pochodzenia hebrajskiego, dostaję mimowolnie skrętu kiszek. Nie dlatego, żebym miał
coś przeciwko językowi hebrajskiemu, nawet nie to, żebym czuł jakąś niechęć do „narodu
wybranego”, gdyż jak wielokrotnie powtarzam, człowieka ocenić można wyłącznie po jego
czynach, a nie po przynależności do jakiejś grupy, narodu, rasy, koloru skóry, kształcie oczu
i tak dalej.
A jednak gdy zgłębia się historię, choćby amatorsko, kiedy grzebie się w przeszłości, ślęczy
nad starodrukami, przerzuca różne źródła, interesuje się językoznawstwem, pochodzeniem
słów, nietrudno odnieść wrażenie, że ktoś próbuje zafałszowywać historię.
Mamy więc historię Polski, pisaną przez Polaków, historię Polski pisaną przez Żydów, pisaną
przez Niemców czy przez Rosjan, i one w wielu miejscach nie są spójne. Wręcz przeciwnie,
kłócą się ze sobą.
Identycznie jest z rodowodem polskich słówek, które w zależności od pochodzenia (narodowości)
etymologa, historyka, pisarza, badacza są odmiennie objaśniane.
Problem w tym, że jak twierdzi Aleksander Brückner, nowi etymolodzy (z okresu, w którym
żył A. Brückner), idą na łatwiznę i wyszukują podobne słowa po słownikach, wychwytują
podobieństwa i na tej podstawie „puszczają nową etymologię w świat”.
Ja jednak zauważam, dużo bardziej niepokojące zjawisko, to jest dopasowywanie na siłę słów
polskich do jakiegoś konkretnego języka, najczęściej języka, którym włada badacz-etymolog.
Wpadł mi dawno, dawno temu w ręce słownik etymologiczny języka polskiego, w którym co
drugie słowo polskie powiązane było z wyrazem hebrajskim, mimo tego, że zupełnie do siebie
nie pasowały. Ani rdzeni nie miały wspólnych ani cząstek, ani nawet wymową nie brzmiały
podobnie. Dlaczego, ktoś na siłę próbował zhebrajczyć język polski? Nie mam zielonego pojęcia.
Niestety nie pamiętam tytułu i autora. Nie mogę też odszukać książki na komputerze. Całkiem
prawdopodobne, że usunąłem ją, stwierdziwszy fakt, że jest zupełnie nieprzydatna. Nie
pomyślałem wówczas, że może się przydać w przyszłości jako przykład manipulacji. E-booka
ściągnąłem, z którejś z bibliotek cyfrowych, więc jeśli grzebiecie po bibliotekach, macie szansę
na nią trafić.
☼ Sobota

Mało prawdopodobne jest, żeby Polacy przyjęli nazwę „sobota” z hebrajskiego, skoro pozostałe
nazwy dni tygodnia, są rodzime i mają mocny związek z porą roku, z konkretnym wydarzeniem,
najczęściej występującym cyklicznie.
Weźmy, chociażby czerwiec zwany przed XV wiekiem ugornikiem. Ugornik od „ugor/ugór”
oznaczającym pole po zebranym zbożu odłogiem leżące, „próżnujące”, ale też „ugorny” –
leżący odłogiem, „ugorować” – leżeć ugorem, próżnować. Są to typowe słowa związane z uprawą
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pola, ale mamy też „ugorzeć” – ogorzeć, upalić się na (czerwcowym) słońcu, i „ugorzały” –
ten, który ugorzał, ogorzał, opalony, spalony.
W XV wieku ustanowiony na „czyrwiec”, tj. czerwiec, od „czerw” – robak, z którego uzyskiwano
czerwony barwnik, a którego w czerwcu był wysyp.
Podobnie jest z lutym. „Luty” – zimy, srogi. Przypominam młodszym czytelnikom, że zimy
w Polsce były dawniej bardzo mroźne, zimne (-20 -30 stopni nie były niczym niezwyczajnym).
Z tego względu był to czas trudny dla wielu Polaków, dlatego w prasławiańskim „luty” to
także „dziki”, „okrutny”.
Historia i polskie zabytki językowe wyraźnie wskazują na fakt, że wyraz „sobota” funkcjonował
na Sławiańszczyźnie, szczególnie w zachodniej części ludów sławiańskich, już za czasów
przedchrześcijańskich, tzw. pogańskich. Oznacza to, że Polacy/Sławianie nie mogli przyjąć
tego słowa od Izraelitów, gdyż ich nie znali, nic nie wiedzieli o żydowskiej kulturze, religii czy
też o sabacie.
Nie znali również łaciny, a więc nie ma mowy o zapożyczeniu tego słowa z języka łacińskiego.
Łacinę w Polsce rozpropagowali dopiero duchowni chrześcijańscy, wraz z chrystianizacją Polski,
co trwało przez kilka stuleci.
Przyjmuje się, że hebrajsko-niemiecka „sąbota”, bo tak brzmiała w oryginale, przyjęta została do języka polskiego wraz z chrześcijaństwem, a jednak w przeciwieństwie do języków
południowo-sławiańskich, w języku polskim i ludów zachodniosławiańskich przyjęła się wyłącznie forma „sobota”, niemająca w sobie ani śladu nosowej samogłoski
Oznaczać to może dowodnie, że musiał już istnieć podobnie brzmiący wyraz, który ostatecznie
zaadaptowano jako dzień tygodnia. Była to właśnie – sobota, tyle że nie hebrajska.
☼ Sobotka i Sobótka

Idąc tym tropem, odnajdujemy w naszej tradycji, jedną z największych uroczystości, wręcz
świąt narodowych, noszących miano – „Sobotka/Sobótka”, co jest zdrobnieniem od „sobota”.
Sobótka w czasach przedchrześcijańskich była to uroczystość tak wspaniała, że „kto raz w niej
uczestniczył, nigdy już o niej nie zapomniał”.
To nie było tylko święto ludowe. To był wielki dzień z udziałem całego ludu i prorokiń, czyli
kapłanek Roka, istoty niematerialnej, Stworzyciela Wszechświata, przezywanego później
na różne sposoby, między innymi – Kupałą, a nawet Rokitą, czyli diabłem, biesem. To
ostatnie przezwisko zawdzięczał chrześcijańskim duchownym, którzy wychodzili ze skóry,
żeby wykorzenić z Lechii (Lechistanu), czyli z kraju Sławian, sławiańską religię naszych
praprzodków.
A zatem „sobota” jest imieniem rdzennie sławiańskim.
Problem w tym, że współczesne słowniki etymologiczne dowodzą, że niby to nasze sobotki/sobótki powstały od hebrajskiego „sabbath” – dzień wolny od pracy. Nie jestem
etymologiem, ale wydaje mi się, że powinien ktoś w końcu odważyć się i sprostować tę
niedorzeczność.
Powtórzmy: Sobotka/Sobótka to święto przedchrześcijańskie, to święto sprzed czasów Izraelitów
w Polsce, zanim w ogóle pojawili się na Sławiańszczyźnie, a zatem logiczne jest, że „sobota”
jest słowem rodzimym, i że Sobótka/Sobotka nie jest tworem „nowożytnych” czasów, i nie
jest tylko obrzędem ludowym, co nam się wmawia od pokoleń.
Tak samo, jak Wielkanoc, czy Boże Narodzenie nie są świętami chrześcijańskimi. Skończmy
raz na zawsze z tymi kłamstwami i przestańmy opowiadać głupoty, że Polska powstała wraz
z przyjęciem chrześcijaństwa i że Żydzi byli tu od zawsze. . .
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Kupało, hej boże Kupało,
Czy tobie jeszcze nie dość ochoty,
Tańca nie dość i śpiewanek,
Czyć może ognia za mało
I w piersiach nadto ostało
Tchu,
Że tak tej nocy dyszysz parnym znojem
Nad łąką w łunach całą ?
Nie dość ci?!
Jak w tym różanym krzu,
Serce się moje zwikłało
W miłości,
Chmielem się upoiło,
Kochaniem. . .
Kupało, hej boże Kupało!
Przed wieczorem, przed zmierzchaniem,
Z siedmi kwiecia wianek wiłam,
Wianek z siedmi zwiłam ziół,
Jako dziewka jaka z sioła
Umaiłam się powojem,
Ogień obeszłam dokoła,
Żyta trzy garście spaliłam,
Bylicą związałam się w pół. . .
Hej,
Rozmiłowała się w tobie Morana,
Ty kneziu kraśny
I ust twych żywych chce
I twoich młodych lic
I twoich oczu chce przejrzystych do dna
I twojej pysznej chce tętniącej krwi!
Śmiej się,
Niech widzę twoje kraśne usta,
Twoje oczy płonące weselem,
Napięte, harde łuki twoich brwi!
Jam głodna,
Jam twych nieskorych pocałunków chciwa,
Morana władnie, gdzie moc traci Żywa,
Ja chcę twą krasę młodą mieć na własność,
Ja sroga, przemożna, urodna!
Fragment wiersza „Z ogni kupalnych” z książki o tym samym tytule, Maryla Wolska, 1904

I to tyle w tym króciutkim wpisie. Na temat Sobotki/Sobótki nie będę się rozwodził, gdyż
jest to obszerny materiał i wypadałoby potraktować go oddzielnie.
A może ktoś z Was ma ochotę napisać coś na ten temat? Chętnie zamieszczę na blogu.
Dodane 13.07.2020
PS.
Zwrócono mi uwagę, że piszę o dniu tygodnia, a w przykładach podaję nazwy miesięcy. Zgadza
się. Na przykładzie czerwca (i lutego) chciałem pokazać, jak zmieniały się imiona własne,
a więc najsampierw był „ugornik”, a później „czyrwiec”, czyli czerwiec.
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Trudno jest dziś określić czy podobnej metamorfozie przeszły dni tygodnia. Być może istniały
jakieś lokalne nazwy dla poszczególnych dni. Natomiast samo znacznie współczesnych nazw
tygodnia jest bardzo jasne i łatwo się domyślić ich pochodzenia, choć biorą swój początek
z języka starosławiańskiego i prasławiańskiego. Możecie sobie sami to sprawdzić w słownikach
etymologicznych.
Poniedziałek – dzień po niedzieli.
Wtorek – od archaicznego „wtóry” oznaczający „drugi”; drugi dzień po niedzieli.
Środa – środkowy dzień tygodnia; trzeci dzień po niedzieli.
Czwartek – czwarty dzień po niedzieli.
Piątek – piąty dzień po niedzieli.
Sobota – wyjaśniam w tym wpisie.
Niedziela – „Ne dělati” daw. „nie działać”, współcześnie „(nic) nie robić”.
A ponieważ jako jedyni z całego narodu sławiańskiego zachowaliśmy rodzime nazwy dla dni
tygodnia, nikt mnie nie przekona, jeśli nie przedstawi twardych argumentów, że „sobota” jest
hebrajska. Że przed wtargnięciem Izraelitów na ziemię lechicką, dzień ten nie posiadał swojego
imienia. To jest po prostu nielogiczne. Zwłaszcza że mieliśmy Sobotkę/Sobótkę – które są
zdrobnieniem od soboty, czy górę Sobocką, na której odbywały się obrzędy na cześć Roka.
I jeszcze jedno, przedchrześcijańska sobota oznaczała dzień przedświąteczny, co idealnie pasuje
do wstawienia jej przed niedzielą.
Jeśli mnie pamięć nie myli, to właśnie Lelewel wywodził sobotę od sabatu, a naszą „sobotę”
zwał „szóstakiem”, czyli szóstym dniem po niedzieli.
Tymczasem wierni Roka łączyli się z „sobą” w stadła małżeńskie, w „stado”, właśnie podczas
Sobotki. „SOBO” + „sTAdo”.
Swoją drogą, hebrajski „Sabbath” (szabas, sabat) – zawsze kojarzył mi się z: „mniemaną
schadzką czarowników i czarownic, gdzie z udziałem diabłów oddaje się tańcom i szkaradnym
uciechom” (SJP. J.Karłowicz, 1900). I to, by nawet pasowało. . . Wiem, jestem odrobinę
złośliwy, ale inaczej się nie da.
Nie rozumiem bowiem, dlaczego nie dociekają takich rzeczy historycy, tylko amatorzy i niezależni badacze?
To znaczy, wiem, dlaczego polscy historycy udają, że nie ma tematu – boją się stracić
stanowisko, pracę, podpaść korporacyjnym sponsorom, przedstawicielom „narodu wybranego”,
którzy dbają o to, żeby pewne fakty historyczne nigdy nie wyszły na jaw.
Wczoraj np. przez przypadek usłyszałem w czarnej skrzynce jakieś bzdury na temat wprowadzania chrześcijaństwa za czasów Bolesława Chrobrego i naprawdę cieszę się, że nie oglądam
telewizji. Jeszcze będąc w szkole podstawowej, odkryłem, że nauczyciele od historii kłamią,
a telewizja kłamie jeszcze bardziej.

Radomir Gelhor
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

400

www.rdmg.eu

ZWzBRG nr 101/2020

Manipulacja
Czwartek, 16 lipca 2020 | Radomir Gelhor

Kiedy próbuję coś zrozumieć, uciekam do lasu. Gdy gnębi mnie jakaś wątpliwość lub pytanie,
również uciekam do lasu. I za każdym razem robię to bezwiednie. Mimowolnie poszukuję
samotności i bliskiego związku z Naturą.
Otoczenie przyrody, kontakt z Matką Ziemią w magiczny sposób pobudza moje zmysły,
natura do mnie przemawia, choć nie dzieje się to bezpośrednio. Zrozumienie przychodzi
niespodziewanie, nierzadko nocą, kiedy nagle obudziwszy się z powodu sennej wizji lub choćby
zwykłej myśli, doznaję „oświecenia”, nagłego przebłysku, i wtedy wszystko staje się jasne.
Ale, co to wszystko ma wspólnego z manipulacją?
Otóż przedwczorajszy dzień spędziłem w lesie, w nocy zaś obudziłem się z pytaniem na
ustach: „dlaczego manipulujesz ludźmi?”, „Dlaczego próbując zmienić świat na lepsze (w moim
mniemaniu na lepsze), posługujesz się narzędziem przestępców, bronią ludzi nieuczciwych,
instrumentem zniewolenia istot ludzkich?”.
Ciekaw jestem, ile osób czytających tego posta zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo manipuluje
swoim otoczeniem. Żoną, mężem, dziećmi, rodzicami, znajomymi, przyjaciółmi, kolegami
z pracy czy swoim szefem?
Każde bowiem najmniejsze kłamstwo jest manipulacją. Manipulacją rzeczywistości, wpływania
na tę rzeczywistość. A ponieważ to my kreujemy świat i otoczenie, w którym żyjemy, tworzymy
rzeczywistość opartą na fałszu i kłamstwie.
Ale czy kłamstwo może zrodzić prawdę? Czy zgniły, nadpsuty i chory korzeń wyda zdrowy,
piękny kwiat?
Już parę razy usłyszałem z ust różnych ludzi, w tym psychologów, nauczycieli i samozwańczych
guru, że drobne kłamstwo lub manipulacja dla dobra sprawy albo dobra jakiegoś człowieka
(np. dziecka), są dopuszczalne, a nawet wskazane.
Czy ci „mądrzy”, uważający się za inteligentnych ludzie, wiedzą w ogóle, co mówią? Czy
zdają sobie sprawę z konsekwencji swoich wystąpień? Na jakiej podstawie twierdzą, że małe
kłamstwo lub drobna manipulacja jest z korzyścią dla społeczeństwa, dla ludzi, dla danego
człowieka?
Jaką mają pewność, że wpływając na kogoś za pomocą nieprawdy, nie wyrządzą temu komuś
krzywdy? A jeśli ścieżka tego człowieka, droga jego rozwoju duchowego jest inna, niż wyobrażają
to sobie medialni nauczyciele, guru i psycholodzy? Skąd wiedzą, że opcję, którą mu narzucili,
to najlepszy możliwy dla niego wybór? I jakim prawem podejmują za niego decyzję? Dlaczego
wtrącają się do czyjegoś życia? Kto ich o to prosił?
Przykład oparty na faktach
Była sobie nastolatka. Bardzo dobra uczennica. Uczynna, koleżeńska, lubiana przez wszystkich.
Kochająca malować. Była bardzo utalentowana, więc wróżono jej sławę. Jak większość artystów,
była osobą wrażliwą. Nie miała wrogów, z każdym się dogadywała, służyła innym pomocą.
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Na jej nieszczęście urodziła się w bogatym domu. W rodzinie, w której rodzice decydują o losie
dzieci. Pomimo tego, że wiedzieli, jaka jest zdolna, jak bardzo kocha malowanie, i z jakim
zniecierpliwieniem czeka na pójście do szkoły plastycznej, postanowili, że zostanie prawnikiem.
Po tysiącach protestów, po tysiącach rozmów z rodzicami, kiedy okazało się, że dziewczyna
jest nieustępliwa, rodzina postanowiła zmienić strategię, pozornie dając jej spokój, kupując
jej zaufanie i uległość podarunkami. Innymi słowy, zaczęto ją na potęgę rozpieszczać.
Dostawała wszystko, co sobie zapragnęła. W szkole zazdroszczono jej peweksowskich ciuchów
i kosmetyków (czasy PRL-u), błyskotek i japońskiego skutera. Jej pokój w komunistycznych
czasach był rajem dla każdej nastolatki.
Zmieniła się. Coraz mniej malowała. Stała się wyniosła. Dzięki pieniądzom czuła siłę i władzę.
Koleżanki lgnęły do niej, chłopcy wodzili za nią tęsknym wzrokiem.
Ostatecznie jej rodzice osiągnęli zamierzony cel. Ich córka została prawnikiem, dzięki sprytnej
manipulacji.
Słyszałem, że dobrze jej się powodzi. Przeprowadziła się do dużego miasta, założyła rodzinę.
Jest wziętym adwokatem, tyle że adwokatem diabła, tzn. broni (bogatych i korporacyjnych)
przestępców. Ludzie dziwne rzeczy o niej mówią. Ktoś mi nawet szepnął, że zamieszana była
w jakąś aferę.
Czy to prawda? Nie wiem. Nie sprawdzałem. Nie zajmuję się plotkami, ale. . .
Czy to była jej droga? Czy dzięki temu, kim została i co robi, wzbiła się duchowo, czy też
stoczyła się w przepaść? A gdyby miała innych rodziców? Gdyby jednak została malarką?
Jak potoczyłoby się jej życie?
Córka została prawnikiem, rodzice czuli dumę, ale czy to samo może powiedzieć ich dziecko?
Czy z ręką na sercu przysięgnie: „Jestem szczęśliwa. Zawsze chciałam to robić”?
Wątpię, albowiem spotkałem ją kiedyś przelotnie. Jej oczy były zgasłe, twarz osnuta trwałym
smutkiem. W jej uśmiechu nie było radości. Wyglądała na dużo starszą, niż była w rzeczywistości.
☼ Mała, duża manipulacja

Czy jednak jest różnica pomiędzy małą a dużą manipulacją? Czy drobne kłamstwo może
negatywnie rzutować na czyjeś życie?
Weźmy taką oto niewinną scenkę:
Nasz przyjaciel postanowił pójść do kina na film, który już oglądaliśmy, dlatego odwodzimy go
od tego zamiaru, okłamując go, że film jest słaby. Czy to niewinne kłamstewko jest niewinne?
A jeśli na tym filmie było coś takiego, jakaś scena, która mogła wpłynąć pozytywnie na jego
życie? Może był tam dla niego niejawny przekaz.
Oczywiście zrobiliśmy to nieświadomie, lecz posłużyliśmy się kłamstwem.
Zadajmy sobie po raz kolejny to samo pytanie – czy kłamstwo może wytworzyć coś pozytywnego?
A jak jest z ludźmi poważnie chorymi?
Dlaczego zakładamy w ogóle, że umierający z powodu choroby człowiek, nie chce usłyszeć, że
umiera? Czy nie zabieramy mu okazji do przeobrażenia?
Jest bardzo dużo ludzi, którzy pod wpływem zbliżającej się śmierci stają się lepsi, dostrzegając,
jak dalekie od doskonałości prowadzili życie. Wielu z nich dopiero wtedy dostrzega swoje
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błędy. Nierzadko też mają ostatnią okazję, żeby przeprosić osoby, którym wyrządzili krzywdę.
Aby się pojednać.
Dlaczego odbieramy im tę możliwość?
☼ Urodzeni manipulatorzy

Już jako niemowlaki manipulujemy dorosłymi za pomocą płaczu. Im stajemy się starsi,
tym coraz większy posiadamy arsenał narzędzi służących do wpływania na ludzi poprzez
manipulację. Czasem zamiast słów wystarczy drobny gest, jak na przykład niezadowolona
mina lub westchnienie, żeby dopiąć swego.
Im bardziej nam na czymś zależy, im bardziej chcemy coś osiągnąć, tym bardziej stajemy się
bezwzględni.
I to jest wielki problem, albowiem manipulacja rzeczywistością, czyli kreowanie świata,
wpływania na swój los to jedno, a manipulacja ludźmi dla własnych korzyści, to drugie.
Czy możemy się zatem dziwić, że manipulując innymi i dając sobą manipulować, kreujemy
iluzję rzeczywistości?
Nasz świat jest ułudą, gdyż zbudowany jest na kłamstwie, na zmanipulowanym i manipulowanym społeczeństwie, w którym każdy próbuje przechytrzyć każdego. Bez względu na wiek,
status i przynależność.
Jak już wcześniej napisałem, ogrom ludzi dopuszcza kłamstwo i manipulację dla tak zwanego
wspólnego dobra, co uważam za całkiem niesłuszne, ponieważ kłamstwo to kłamstwo i nie
wyprodukuje prawdy.
Żałuję, że pomimo tylu znaków otrzymanych w ciągu życia, dopiero wczoraj pogodziłem
się z tym prawidłem, zrozumiałem, że dalsze powielanie tego samego błędu zamyka mnie
w przestrzeni czasu, przytrzymuje w klatce iluzji, nie pozwala wydostać się z Matrixu, a przede
wszystkim manipulując w imię czynienia dobra, jestem lub mogę być przyczyną cudzego
nieszczęścia.
Bo jaką mam pewność, że pod wpływem moich słów, choćby najbardziej szczerych, mając
najlepszą intencję, nie odwiodłem kogoś od prawdy? Nie wepchnąłem na bezdroże.
Oczywiście mam na myśli tylko te fragmenty, w których posłużyłem się świadomie lub
nieświadomie manipulacją.
Dotychczas nie miało to dla mnie znaczenia. Skoro zło posługuje się manipulacją, to dlaczego
nie wykorzystać tejże manipulacji przeciwko przestępcom?
Ale to tak nie działa. Używając broni bandytów, stajemy się takimi samymi bandytami, a co
gorsze, wzmacniamy ich i Matrix poprzez kłamstwo. Doładowujemy „zło” energetycznie.
Tylko poprzez mówienie prawdy możemy pozytywnie wpłynąć na przyszłość. Zgodnie z zasadą,
że tylko zdrowe drzewo może wydać zdrowy owoc.
Mówienie prawdy jest oznaką czystych intencji. Kłamstwo budzi się potajemnie, w ciemności,
poza naszym widzeniem. Przyjrzyjcie się politykom uchwalającym potajemnie ustawy, nocą,
bez wiedzy narodu. Czy tak postępują ludzie uczciwi?
A zatem musimy przestać kłamać i manipulować. Nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że to
drobne kłamstwo lub niewinna manipulacja są nieszkodliwe i służą dobru.
Będąc istotami omylnymi, nie wolno zapominać, że nie zawsze mamy rację, oraz to, że to, co
dla nas jest dobre, co nam służy, komuś innemu może poważnie zaszkodzić.
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Pomimo medialnej propagandy, jesteśmy indywidualistami, co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi.
Jednolitość jest nudna, nużąca i pozbawiona kreatywności.
Zwróćcie, proszę, uwagę, że we Wszechświecie nie ma powtórzeń. Nie ma nawet idealnej
symetrii. Jak to ktoś powiedział: „Bóg nie tworzy od linijki”. Dlaczego?
Czyżby nie potrafił tworzyć idealnych kształtów? A może pragnie, aby pomimo podobieństw,
otaczające nas obiekty (żywe i martwe) były niepowtarzalne?
Dlaczego w takim razie człowiek chce to zmienić?
Słyszycie to? Jeden rząd. Jedna religia. Jedno państwo. Jedna kultura. Jedn naród (bez korzeni).
Jeden system nauczania. Znormalizowana medycyna. Znormalizowane prawo. Identycznie
zachowujący się ludzie. Społeczeństwo bez własnych przekonań, niemogące samodzielnie
myśleć. Niekreatywni, bierni umysłowo robotnicy.
Czy tego oczekuje od nas Stworzyciel Świata, kimkolwiek jest?
☼ Podsumowanie

Przeszedłem przemianę. Zobaczyłem siebie w przeszłości jako wielkiego manipulatora i kłamcę.
Bo manipulacja to ohydne kłamstwo. Przypomniałem sobie przykre chwile z życia i momenty,
w których obcy ludzie przestrzegali mnie przede mną samym. Wtedy ich nie posłuchałem.
Dłużej nie mogę tego ciągnąć. Świat domaga się od nas zdecydowanie lepszych narzędzi.
Chce, abyśmy się zmienili. Przestali tworzyć w fałszu i stworzyli sobie lepszą przyszłość
zbudowaną na prawdzie.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 102/2020

Bonusy za prawdę
Piątek, 17 lipca 2020 | Radomir Gelhor

Bonusy za prawdę? Czy zmieniając się poprzez Prawdę, otrzymujemy coś w zamian? Czy to
możliwe? Czy stając się dobrymi, możemy oczekiwać nagrody?
Do tej pory omijałem ten temat szerokim łukiem, ponieważ uważam, że system gratyfikacji,
system nagród, zbyt mocno przypomina system, który obowiązuje w wielu religiach. Jesteście
dobrzy – nagroda, jesteście źli – kara.
Tymczasem powinniśmy być dobrzy, nie dlatego, że czeka nas za to nagroda, ale dlatego,
że jest to duchowa konieczność do zrozumienia Rzeczywistości, do wydostania się z klatki
umysłu, lub jak wolicie do wyjścia z Matrixu.
Problem w tym, że ludzkość uwielbia nagrody. Robiąc coś, czeka na zapłatę. Czy to w formie
pieniędzy, materialnych śmieci, czy duchowego zaspokojenia.
Widziałem to wielokrotnie, wciąż przeżywam to na nowo, jakbym się zapętlił w wehikule
czasu.
Dlaczego tak trudno przychodzi nam robić coś bezinteresownie? Czemu wypatrujemy nagrody?
Czy naprawdę tak mocno utknęliśmy w materialnym świecie, że nie potrafimy dać coś ludziom
od siebie? Z dobroci? Z miłości? Albo choćby z poczucia przynależności do ludzi i świata?
☼ Bonusy za przemianę

Dla tych, którzy nie potrafią być bezinteresowni mam złą wiadomość. W grze, w której biorą
udział, której są najczęściej nieświadomymi uczestnikami, bonusy dostaje się wyłącznie za
przemianę, za zaliczenie pewnego etapu, osiągnięcie danego poziomu. System gratyfikacji jest
niezwykle przejrzysty i nie można go oszukać. Nie da się przeskoczyć z jednego poziomu na
drugi, np. używając kłamstwa czy manipulacji.
Wyzbywając się czegoś „negatywnego” z naszej przestrzeni, z naszego życia, usuwając z umysłu
poprzez zrozumienie dany program, wadę, coś, co nas ogranicza i nie pozwala się wznieść nieco
wyżej, otrzymujemy w zamian nagrodę, bonus w postaci niespodzianki. Nie wiemy, co spotka
nas na kolejnym poziomie. Nie mamy wpływu na to, co otrzymamy, ale możemy być pewni
jednego, że nowy dar ułatwi nam przejść kolejny etap, który wcale nie musi być trudniejszy
od poprzedniego, albowiem poziomy w tej grze, nie mają stopni trudności.
Chcecie się piąć po jednym stopniu, proszę bardzo. Chcecie przeskoczyć kilka szczebli, nie
ma problemu, ale pamiętajcie, że wspinanie potrafi być mozolne i trudne, spadanie zaś jest
niezwykle łatwe i szybkie.
☼ Skrzynka z darami

Co możemy otrzymać w zamian za przemianę?
Wszystko. Absolutnie wszystko, co najlepiej posłuży nam w dalszej drodze, w danym momencie.
Natura nigdy się nie myli, obdarzy nas tym, czego akurat potrzebujemy.
Mogą to być rzeczy mało oczywiste, jak nagła zmiana zamieszkania, środowiska, ludzi, którzy
nas otaczają, a którzy będą nam „przydatni” do pokonania kolejnych przeszkód. Możemy
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również otrzymać dary bardziej niezwykłe. Jak dar widzenia rzeczy niewidocznych, np. aury.
Możemy nagle zacząć mieć wizje, prorocze sny, odczuwać wibracje przedmiotów żywych,
odczytywać czyjeś emocje na podstawie niewidocznych impulsów twarzy.
Mogą być to przeczucia, wewnętrzne ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem. Możemy przyciągać
do siebie konkretnych ludzi lub trzymać z dala tych, którzy są dla nas zagrożeniem.
Możemy odkryć w sobie dar leczenia. Ktoś, kto miał dotychczas problemy z wysławieniem,
nagle może zostać doskonałym mówcą. Ktoś inny, zahukany przez społeczeństwo, wyśmiewany
czy poniżany, ni z tego, ni z owego stanie się kimś wielkim, wyjątkowym, któremu ludzie
zaczną zazdrościć. Niemuzykalny stanie się muzykiem, niepiśmienny pisarzem, a ktoś jeszcze
inny odkryje w sobie zdolności lingwistyczne.
Tu nie ma przypadków, nic nie dzieje się przypadkiem. Są to narzędzia, które powinny dopomóc
konkretnej jednostce wspiąć się na wyższy poziom.
☼ Poziomy to nie są poziomy

W rzeczywistości to nie są poziomy w klasycznym znaczeniu. Poziomy sugerują, jakobyśmy
byli na różnych etapach, jakbyśmy o coś ze sobą konkurowali. Tymczasem zwycięzcami są
wszyscy, którzy wydostaną się poza umysł, poza przeszłość, poza pożądanie, uprzedzenia,
wiarę, dogmaty, poza wzorzec, który mamy w głowie.
Nikt nie jest na wyższym, czy niższym poziomie, albowiem dla każdego te poziomy mają
indywidualne znaczenie i nie są one konkurencyjne, nie służą ocenie, nie są tworzone na ich
podstawie statystyki.
Poza tym, ktoś, kto, przyjmijmy na chwilę, znajduje się na najniższym poziomie, taki „nieoświecony” tępak, naraz, za jednym podejściem, może wyjść z Matrixa. Przeskoczyć wszystkich.
A ten, który już prawie osiągnął „doskonałość” (myślę, że nie da się osiągnąć doskonałości –
zawsze będzie coś do poprawienia) i jest u wyjścia, zlecieć na łeb i szyję i wszystko stracić. . .
Są to indywidualne wzloty i upadki, i nie należy ich rozpatrywać ani oceniać, gdyż nie mamy
pełnych danych o danym człowieku (nie jesteśmy tym człowiekiem, nie znamy jego myśli,
uczuć), abyśmy mogli się wypowiadać na ten temat.
A jednak bezustannie to robimy. Non stop kogoś opiniujemy, szufladkujemy, przypisujemy mu
kategorię, status, hierarchię. . .
Wytykanie kogoś palcami, porównywanie do siebie, do ludzi lub do ustalonych norm społecznych, jest naszą słabością, która więzi nas w klatce umysłu, i dopóki tego nie zrozumiemy,
dopóki będziemy każdego ważyć, mierzyć i oceniać, nasze życie będzie schematyczne, płytkie
duchowo i pozbawione kreatywności.
Proponuję zastanowić się wszystkim niekonstruktywnym krytykom, trollom i plotkarzom,
którzy zalewając się dzień w dzień żółcią, tocząc jad z ust i opluwając innych, skazują się na
życie w miernocie duchowej, ubóstwie umysłowym, wiecznym niezadowoleniu i bezustannej
walce.
Jak chcecie zachować zdrowie fizyczne, skoro jesteście psychicznie poważnie chorzy?
Mówiąc o poziomach, miejmy tego świadomość. I nie traktujmy nauczycieli, kapłanów czy guru
jako ludzi stojących wyżej, ponad nami. Jako drogi do zbawienia, wyzwolenia, czegokolwiek, bo
oni mogą być co najwyżej wskazówką, kompasem, drogowskazem. Wielu z nich to podli kłamcy,
karierowicze, oszuści, którzy wybrali łatwy sposób na życie wśród naiwnego społeczeństwa.
Sami dla siebie bądźcie guru. Nie potrzebujecie kapłanów i nauczycieli. Wszystko, co jest
Wam potrzebne, jest w Was. W waszych sercach. Po prostu dajcie mu się wypowiedzieć.
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Mnie również nie wierzcie, bo mogę nie mieć racji. Sprawdźcie to, co mówię. . . Zbadajcie
na własną rękę, bądźcie ciekawi. Podlegamy tym samym zasadom. Bierzemy udział w tej
samej rozgrywce i stoimy na tym samym poziomie, pomimo że ulegamy iluzji wartości, iluzji
hierarchii, iluzji podziału, iluzji obcości i współzawodnictwa.
☼ Gra o wolność

Nie gramy o pieniądze. Nie gramy o materialne śmieci. Nie gramy nawet o władzę czy
zwycięstwo. Gramy o wolność.
Naszymi przeciwnikami nie są otaczający nas ludzie, skorumpowani służebnicy (urzędnicy),
polskojęzyczni terroryści z Wiejskiej, farmaceutyczni kapłani, lichwiarze okradający społeczeństwo czy psychopatyczni mesjasze pokroju Billa Gatesa, Rockefellera lub Rothschilda.
Nie są nimi Rosjanie, Chińczycy, Amerykanie czy Irańczycy. Nie jest nim nasz sąsiad Ferdek,
nielubiana ciotka Klotka, chuligan z ulicy czy pijak szczący na klatce schodowej. . .
My. My sami dla siebie jesteśmy przeciwnikami, z którymi musimy się zmierzyć, których
musimy okiełznać, zrozumieć, pokochać, wyjść poza obręb klatki i poczuć się wolnymi.
To dlatego gra o wolność jest taka trudna, albowiem nie dostrzegamy, że spętani jesteśmy
grubą liną ułudy, którą gdybyśmy tylko chcieli, moglibyśmy z łatwością rozerwać.
Ale najpierw musimy otworzyć oczy, zbudzić się z imaginacji, dostrzec w sobie złożony problem,
zburzyć stare i zbudować nowe. A wtedy świat zewnętrzny samoistnie się przedzierzgnie,
dostosuje się do nas, pokaże nam, kim tak naprawdę jesteśmy, co osiągnęliśmy i dokąd
zmierzamy.
A zatem na co czekamy? Zróbmy to, albowiem nagroda jest ogromna. Jest nią wolność.
Wolność nie od czegoś lub od kogoś, ale wolność absolutna.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 103/2020

Szczujnia polska
Wtorek, 21 lipca 2020 | Radomir Gelhor

Zagłębiając się w historię dowolnego państwa, łatwo zauważyć, że przed każdą burdą, bitką,
mordobiciem czy pogromem, najpierw dochodzi do szczucia danego narodu przeciwko innemu
narodowi (lub jednej grupy przeciwko drugiej grupie o przeciwnych poglądach), później do
wymiany pogróżek pomiędzy zwaśnionymi (zaszczutymi) frakcjami, a na końcu do siłowych
rozwiązań, np. do wojny czy rewolucji.
Za każdą taką zbrodnią, bo jest to zbrodnia na narodach, stoją oczywiście ludzkie larwy, które
działając w interesie osób trzecich, czyli pomysłodawców konfliktu, np. żydomasonerii, mafii
korporacyjnych, lichwiarzy lub bogatych psychopatów, widzą w takiej wojnie, w rewolucji lub
w pogromie jakiejś grupy, np. etnicznej, religijnej, wyśmienity interes, namacalny pieniądz,
okazję do przebudowania Systemu zysku i wyzysku w taki sposób, żeby przynosił on im jeszcze
większe profity.
Jest to działanie doskonale zaplanowane, nierzadko rozciągnięte w czasie, dlatego tak trudno
zauważyć przeciętnym ludziom, że stali się ofiarami zorganizowanego zamordyzmu, że okłamano
ich, wstrętnie wykorzystano i wykorzystuje się w dalszym ciągu.
☼ Szczujnia made in Poland

I właśnie możemy zauważyć w różnych polskojęzycznych mediach i w internecie pojawiające
się nie wiadomo skąd ludzkie larwy, o niewiadomym pochodzeniu, o nieznanej przeszłości,
nawołujące polski naród do zbrojeń, do gotowania się do wojny, do ataku na bliższego lub
dalszego sąsiada.
Programuje się w narodzie polskim wrogość do Rosjan, Chińczyków czy Irańczyków, stosując
sprytną, lecz tandetną sztuczkę kuglarską, czyli strasząc Polaków rosnącym zagrożeniem ze
strony tychże nacji.
Tymczasem jedynym zagrożeniem dla narodu polskiego jest obecny okupant amerykańsko-żydowski – Usrael, czyli Stany „Złajdaczone” Ameryki i Izrael. To są realni wrogowie, podstępnie
doprowadzający Polskę do ruiny, a teraz chcący wywołać wojnę na terytorium naszego kraju.
Amerykanie potrzebują wojny, a są zbyt mądrzy na to, żeby wywoływać ją u siebie. Nie
zastanawiało Was nigdy, dlaczego tak nagle amerykański okupant pokochał Polskę? Dlaczego
udaje naszego przyjaciela, sojusznika, obrońcę?
— Przybywamy w pokoju — ha, ha, ha. . . Amerykanie są doprawdy śmieszni. . .
Ruszcie głową, nie bądźcie jak rdzenni Amerykanie, Indianie, którzy dali się kupić za błyszczące
świecidełka, a dziś dogorywają w rezerwatach. Ameryka nic nie robi bezinteresownie – nic.
I nie piszę tutaj o amerykańskich obywatelach, bo ci również są pod okupacją żydomasonerii.
Współczuję Amerykanom, naprawdę.
☼ Atak na Polskę?

Bądźmy poważni przez chwilę i zapytajmy się, po cóż Rosjanie, Chińczycy czy Irańczycy
mieliby atakować tego papierowego lwa Europy, jakim jest Polska? Po co mieliby napadać
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na kartonowe państwo, będące w rękach żydowskiej masonerii? Zapytajmy się logicznie, co
mieliby z tego np. Rosjanie?
Czy to przyniosłoby im chwałę na świecie? Wątpię. A Chińczycy? Przecież gdyby tylko chcieli,
kupiliby Polskę bez rozlewu krwi. A Irańczycy? Oni są w podobnej sytuacji, co my – żydowscy
i amerykańscy terroryści chcą się dobrać do zasobów Iranu i spowodować jego totalny upadek.
Wrogami Rosjan, Chińczyków czy Irańczyków nie są biedni, sterroryzowani Polacy, tylko
Usrael, albowiem nacje te rosną w siłę i stanowią dla przywódców amerykańsko-żydowskich
zbyt wielkie zagrożenie gospodarcze i militarne.
Tu chodzi wyłącznie o panowanie na świecie i pieniądze. . . Czy tak trudno dostrzec prawdziwe
oblicze Ameryki i Izraela?
W interesie Polski jest współpraca gospodarcza z wszystkimi narodami na świecie, aby żyło
nam się lepiej, a nie wojna z kimkolwiek i o cokolwiek. . . Nie dajmy się podzielić i sobą
manipulować. Nie bądźmy Jeleniami znad Wisły, bo jak przyjdzie co do czego, to wszyscy
się od nas odwrócą i zrobią z nas nazistów, faszystów, rasistów i tak dalej. Obarczą nas całą
winą i, świat się na nas wypnie. . .
Rosjanie, Chińczycy, Irańczycy nie są naszymi wrogami! Rzeczywisty wróg stoi w naszym
kraju, który nas szczuje, który nas podpuszcza do wojny i który nas dzieli.
Zobaczcie, co zrobił nielegalny, polskojęzyczny zarząd POLAND REPUBLIC OF. Wycofał się
z chińskiego 5G, żeby wprowadzić amerykańską technologię. Tak to działa. . . Tutaj wcale nie
chodzi o wrogie Chiny. . .
A zobaczcie, jaki wpływ ma na Polskę Izrael. Bez Izraela nic się tutaj nie dzieje. Żydzi już się
zadomawiają, wiją sobie gniazdko, robią sobie miejsca. . . A Polacy – cóż. . . pójdą na wojnę
i do piachu. . .
Nikt płakać po Polaczkach nie będzie. A ci, co przeżyją, będą niewolnikami, poddanymi
sterylizacji.
☼ Ludzkie larwy

Zastanawiam się, jak to jest, że tyle larw ludzkich w Polsce nawołuje do nienawiści, do wojny,
że tyle wrogiego elementu podburza naród polski przeciwko innym nacjom i nie ponosi za to
żadnych konsekwencji? A przecież polskie prawo wyraźnie tego zabrania. . .
Tyle że polskie prawo nie obowiązuje pewne grupy. Niektórzy są w cudowny sposób wyłączeni
z wszelkiej odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, i mogą sobie robić, co im się żywnie
podoba.
Dla przykładu: Dzisiaj rządowa policja okupacyjnej władzy, przedstawiciele firmy, kryjącej się
pod nazwą „policja”, bo teraz wszystko w Polsce to korporacje, włącznie z Polakami, otóż ci
korporacyjni żołnierze, zaczęli spisywać handlujących na mieście „wieśniaków” i przepędzać
ich tylko za to, że handlują owocami, płodami rolnymi, jajami i mlekiem.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w moim miasteczku, taki zwyczaj upowszechniony jest wśród tubylców i przyjezdnych od wielu pokoleń. I jakoś nikomu dotąd to nie
przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, wszyscy mają z tego korzyść. Ludzie ze wsi, najczęściej starsi,
mogą sobie dorobić kilka groszy (szczególnie dziś, kiedy nierząd zafundował nam plandemię
i doprowadził do jeszcze większego zubożenia), a tubylcy kupić produkty bezpośrednio od
rolnika, świeże i zdrowe. . .
Tak było od zawsze, odkąd pamiętam, odkąd pamiętają ludzie starsi. . .
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Więc kto wydał tak idiotyczny rozkaz? Dlaczego okupacyjna władza rękoma policjantów
wydziera tym biedakom uczciwie zarobione pieniądze, a tymczasem sama okrada nas z milionów
i miliardów, sprzedając nasze dobra naturalne, jak na przykład polską miedź, czy zamykając
nasze kopalnie. . .
— Tfu, na czarta urok! Toż trzeba rozgonić to glizdowisko pięściami, a mieczem! — jak
mówi jeden z bohaterów mojego opowiadania.
Kto napuścił, zaszczuł tych policjantów na biedne baby ze wsi? Niektóre z nich aż się poryczały.
Dlaczego prześladowani są ludzie próbujący uczciwie przeżyć w tym dzikim, nieprzyjaznym
dla Polaków kraju?
A może te kobiety powinny pójść kraść dla kawałka chleba? A mężczyźni jak zbójcy mordować,
żeby utrzymać swoje rodziny? Przynajmniej wiedzieliby, za co są karani.
W Polsce od lat rządzi nielegalny zarząd polskojęzycznych terrorystów, szabasgojów i szkodników polskich, którzy nie tylko okradają społeczeństwo, to jeszcze pozwalają ludzkim larwom
na podburzanie Polaków przeciwko innym nacjom, a nawet sami podburzają swoimi wypowiedziami naród polski, szykując go do wojny, do krwawego powstania, namawiając do siłowych
rozwiązań, do agresji zbrojnej przeciwko naszym sąsiadom za wschodnią granicą.
Fakty te świadczą dowodnie, że zarząd spółki POLAND REPUBLIC OF, działa na szkodę
narodu polskiego, że jest na usługach wrogiego kapitału, że realizuje politykę USA i Izraela.
Dlatego Polaku, rodaku, sławiański mężczyzno, kobieto, nie dajcie się zahipnotyzować wężowemu plemieniu. Nie dajcie się sprowokować i pod żadnym pozorem nie wstępujcie w szeregi
niepolskiej armii, niepolskiego, nielegalnego zarządu, abyście się nie stali mięsem armatnim,
aby nie zrobiono z Was agresorów i wrogów całego świata.
Ten i wcześniejsze nierządy od dawien dawna zniechęcają świat do Polski, abyśmy nie mieli
komu się poskarżyć, i aby nikt nam w przyszłości, kiedy będą nas obwiniać za rzeczy, których
nie uczyniliśmy, aby nikt nie wyciągnął do nas pomocnej ręki i nam nie pomógł.
Ba! Nie tak dawno najechaliśmy zbrojnie dużo mniejsze Czechy, wchodząc na terytorium
obcego kraju i pacyfikując część niepolskiej ziemi. Czesi musieli interweniować (na szczęście
pokojowo).
To nie był przypadek. To było przypomnienie się Polski (polskojęzycznego zarządu) od
najgorszej z najgorszych ze stron. Ten facio z ministerstwa obrony (obrony czego? Ameryki?
Izraela? Polin?), tłumaczył się głupio, że to był błąd żołnierzy. Ciekawe, od kiedy to żołnierze
działają na własną rękę i robią takie rażące błędy? W armii nie ma samowoli. Ktoś wydał
taki rozkaz, jakiś wysoki służebnik (urzędnik) za tym stoi i powinien za to beknąć. To było
jawne pogwałcenie granic obcego państwa. Ciekawe jak zareagowaliby Polacy, gdyby tak
czeskie wojsko przeszło sobie granicę i spacyfikowało, oczywiście przez pomyłkę, np. Zakopane?
Wierzycie w takie cuda?
— Promiňte, nevšimli jsme si, že jsme v Polsku.
Jak teraz czują się Czesi? Polubili Polaków? A może przypomnieli sobie rok 1968 i inwazję na
Czechosłowację między innymi polskiej armii? 24 tysiące polskich żołnierzy, 647 czołgów, 566
transporterów, 191 dział i moździerzy, 84 działa przeciwpancerne, 96 dział przeciwlotniczych,
4798 samochodów i 36 śmigłowców należących do LWP.
500 Czechów i Słowaków zostało rannych, 108 zabitych. (źródło: Wikipedia)
Komu zależało na tym, żeby rozdrapywać niezagojone do końca rany u naszego południowego
sąsiada? Na pewno nie zrobili tego Polacy, tylko szubrawcy, którzy chcieli nam zaszkodzić.
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Czy Czesi nam wybaczyli rok 68? Być może część już zapomniała, ale kiedy przejeżdżałem
przez Czechy, po 90 roku odczułem osobiście niechęć starszego pokolenia. Wilkiem patrzyli
na nas. Kobiety musiały uspokajać swoich mężów, bo byli agresywni. A przecież byliśmy
młodzieńcami, tylko odpoczywaliśmy na przydrożnym parkingu i spożywaliśmy posiłek. Co
więcej, kiedy doszło do tej zbrojnej agresji wobec Czechosłowacji, nie było nas na świecie,
a jednak chcąc nie chcąc czuliśmy się winni za komunistyczną władzę. To było bardzo przykre
doświadczenie.
Pozostaje kwestia sporna Zaolzia, ale pomińmy sobie tę historię, bo nie o to teraz chodzi.
Chciałem tylko, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że ta niby żołnierska wpadka, nie była wpadką.
Że było to działanie zaplanowane, strategicznie przemyślane. A jakie będą tego negatywne
skutki w przyszłości? Obyśmy się nigdy o tym nie przekonali.
☼ Plandemia 2, czyli jak przygotować klatki pod hodowlę trzody ludzkiej

W niektórych państwach powoli wraca zapowiadana parę miesięcy temu plandemia 2 (zaczęła
się akcja powrotu do noszenia maseczek). Aby patrzeć jak Duda, Szumowski i Morawiecki
ogłoszą kolejny etap rujnowania Polski. Ciekaw jestem, ilu głupców da się tym razem nabrać
i da się dobrowolnie zamknąć w domach? Ilu da się zaszczepić, a ilu zaczipować?
Jestem również ciekaw, jaki syf rozpylają latające nad naszymi głowami samoloty, bo że one
latają, to nie ma wątpliwości. Najczęściej robią to pod osłoną nocy. W sobotę latały przez
parę godzin i orały błękitne niebo, pozostawiając za sobą trwałe smugi. Czy jest wśród tych
odpadów ulepszona wersja świrowirusa?
Być może. . . A być może to tylko zaciemnianie słońca (! str. 386 : Zakazane słońce)
i wpływanie na pogodę? Patogeny lubią wilgotne środowisko, a tego nam nie brakuje ostatnio.
Chodzę do lasu, więc widzę, jak deszcze wpłynęły na środowisko leśne. Z jednej strony przyroda
fantastycznie się rozwinęła, z drugiej mamy plagę komarów. Z jednej wszystko rośnie jak na
drożdżach, z drugiej co niektórym wilgoć daje się poważnie we znaki.
Weźmy choćby Japonię, gdzie w ciągu paru ostatnich miesięcy tylko kilka razy wyjrzało
w pełni słońce. Biorąc pod uwagę tamtejszy klimat (deszcz i gorąc) oraz wilgoć, z którymi
nie sposób walczyć, patogeny mają doskonałe podłoże do rozwijania się i przenoszenia. Nic
dziwnego, że mamy w Japonii powrót plandemii.
Oczywiście dzięki celowo zmienionej po 2009 roku definicji epidemii i pandemii, rządzący
mogą sobie dowolnie ustalać czy jest w kraju epidemia, czy jej nie ma. A jednak nie ma to nic
wspólnego z rzeczywistością, z prawdziwym zagrożeniem. Za to kłamstwo goni kłamstwo. . . I za
to kłamstwo ludzie, którzy ogłaszają tego typu fantasmagorie, powinni dostać dożywocie. . .
☼ „Żydzi łeb ci urwą”

Parę razy już usłyszałem takie oto stwierdzenie: „Nie mów źle o Żydach, bo ci łeb urwą
(ukręcą/odrąbią)”.
Tak, to możliwe. Żydowska, a szczególnie talmudyczna nienawiść do gojów jest przepotężna
i można się tego spodziewać po „narodzie wybranym”. Wielokrotnie widziałem, co Żydzi
wyprawiają z Palestyńczykami (krążą filmy w internecie). Podobno nawet jest taki nakaz,
ustawa, czy coś takiego, zabraniająca poruszanie tego tematu pod groźbą kary więzienia.
Dobre sobie. . . Żydzi decydują, o czym wolno nam mówić? Ale ja nie uznaję żadnych praw
łamiących wolność i będących w sprzeczności z jedynym boskim prawem naturalnym mówiącym:
„żyj i daj żyć innym”.
I kto łamie to „przykazanie”, popełnia wg mnie przestępstwo.
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Wracając do mojej urwanej głowy.
Po pierwsze, przedstawiam fakty, wyciągam wnioski na podstawie wydarzeń lub danych
historycznych (można to sobie wszystko zweryfikować); po drugie nie namawiam do nienawiści,
albowiem nie mam nic przeciwko innym nacjom, pod warunkiem jednakże, że nie szkodzą
mojemu narodowi, i mnie jako człowiekowi, istocie wolnej, niezwiązanej z żadnym krajem,
z żadną ziemią, z żadnym ugrupowaniem czy ideą; po trzecie inteligentny Żyd doskonale
rozumie, że te słowa nie są skierowane do niego – wielu Żydów, pomimo iż nie może się
wypowiedzieć otwarcie i stanąć w obronie Polaków, potępia poczynania swoich świeckich
czy duchowych przywódców; po czwarte najważniejsza w życiu jest Prawda, albowiem tylko
w prawdzie można budować zdrowe społeczeństwo; po piąte nie boję się śmierci i nie uważam,
że tracąc życie w materialnej formie, nastąpi mój koniec.
Każda śmierć przynosi początek nowemu życiu. Najsampierw musi coś umrzeć, skończyć się,
żeby narodziło się nowe, świeże. Śmierć nie jest oderwana od życia, a umieranie czy to fizyczne,
czy psychologiczne, czy jakie bądź inne, jest następstwem zrozumienia i przeistoczenia się
w Prawdzie.
Innymi słowy, każdego dnia, w każdej godzinie i minucie umieram, i każdego dnia, w każdej
godzinie i w każdej minucie zmartwychwstaję. Bez odradzania się byłbym tylko statycznym
obiektem, dekoracją w teatrze zwanym życie.
A gdybym nie wyrażał się otwarcie, jawnie, bez ogródek, gdybym udawał, że nie ma tematu
i bał się mówić, bo „mi Żydzi łeb odrąbią”, znienawidziłbym sam siebie i uznałbym, że
urodziłem się na darmo. Że wyrosłem na tchórza i niewart jestem funta kłaków.
☼ Podsumowanie

My Polacy, ze względu na naszą kilkutysięczną i w dużej mierze tragiczną historię, powinniśmy
być narodem propagującym pokój na Ziemi. Nigdy nie powinniśmy brać udziału w jakiejkolwiek
wojnie, szczególnie nie powinniśmy przyjmować rolę najeźdźcy, czy to działając samodzielnie
jako naród, czy też współpracując z tzw. sojuszniczymi wojskami.
Nie jesteśmy troglodytami. W dzisiejszych czasach narzędzia wojenne służą li tylko ludom
prymitywnym i zbrodniarzom. Wspomaganie amerykańsko-żydowskich terrorystów, nie jest,
nigdy nie było i nie będzie w interesie Polski i Polaków.
Musimy również mieć na uwadze, że do wojny prowadzi się poprzez prowokacje i z całą
pewnością takie prowokacje od czasu do czasu będą organizowane (! str. 174 : Żydzi
wywołują wojnę z Niemcami). Nie dajmy się podpuścić. Nie słuchajcie ludzi, którzy namawiają
do zbrodni. Miejcie oczy szeroko otwarte i nie ufajcie „władzy” w Polsce, ponieważ są to nasi
wrogowie numer jeden.
To nie są prawdziwi Polacy.
Kto tego jeszcze nie dostrzegł, ten jest albo ślepcem, albo ignorantem. Albo jednym i drugim.
Niestety słabością Polaków jest to, że są sprzedajni i naiwni. . .
Znam osoby, które za 20, 30 złotych zagłosowali na namiestnika żydowskiego Dudę. . . Ale
postanowiłem sobie, że o nielegalnych wyborach na nielegalnego prezydenta kraju Jeleni nad
Wisłą, nie będę się wypowiadał, bo jak śpiewa mała wokalistka zespołu Servoos Family (na
mojej głównej stronie bloga):
Pewnie nie rozumiesz tekstu, ani sensu ni kontekstu;
Patrzysz ciągle w szklany ekran, w którym tylko pełno reklam;
I sprzedają ci obłudę, by wypełnić twoją nudę. . .
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I cokolwiek bym napisał, jak bardzo bym się starał, niewiele osób zrozumiałoby, o czym tak
naprawdę piszę.
Wiem to z praktyki. Mam to na co dzień. Poruszam się wśród zaprogramowanego społeczeństwa.
Niemyślących TV zombie. . .
Dziesiątki lat prania mózgów zrobiło swoje i stworzyło społeczeństwo, w którym „każdy wie
lepiej”, „każdy ma swoją wersję prawdy”, „każdy ma rację” albo „spieprzaj dziadu!”.
Ot, polska rzeczywistość. Nie wierzycie? Nie musicie. . . Na YT są filmiki z ulicznych sondaży,
np. „co Polacy wiedzą o. . . ”. Ręce opadają, płakać się chce, odechciewa się wszystkiego. . .
I żeby było jasne. Nie mam na myśli wszystkich Polaków. Jest wielu inteligentnych ludzi
w naszym kraju, samodzielnie myślących, mających swoje zdanie, poparte dowodami lub
wynikające z logicznego rozumowania.
Tyle że tych wyjątkowych, jasno myślących ludzi jakoś media nie chcą nagłaśniać. Za to
chętnie pokazują tę pierwszą grupę. Dziś nawet politycy nie muszą się ze sobą kłócić, dziś to
Polacy kłócą się w imieniu polityków.
Żałosne. . .
Mam tylko nadzieję, że ci niemyślący Polacy nie będą mieli odwagi, nie złapią za karabin i nie pognają na iluzorycznego wroga, ginąc w bezsensownej wojnie wymyślonej przez
obcojęzycznego okupanta terroryzującego naszą ojczyznę. . .

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 104/2020

Dlaczego nie będziesz bogaty
Środa, 5 sierpnia 2020 | Radomir Gelhor

Dziś powiem Ci, dlaczego nie będziesz bogaty. Dlaczego wydaje Ci się, że masz pecha, że los
się na Ciebie uwziął, i dlaczego czujesz się pokrzywdzony?
Tekst ten jest rozszerzeniem wcześniejszego wpisu zamieszczonego pod tytułem „Bonusy za
prawdę” (! str. 405), więc jeśli jeszcze się z nim nie zapoznałeś, zrób to teraz, abyś zrozumiał,
o czym będę pisał.
Żeby nie marnować Waszego cennego czasu, od razu przejdziemy do sedna sprawy i skrzynki
pełnej niespodzianek.
☼ Skrzynka z darami

Otwórzmy teraz skrzynkę z prezentami i zajrzyjmy do jej wnętrza. Interesuje nas wyłącznie
bogactwo. Interesują nas pieniądze i wartościowe przedmioty, a jednak nasza skrzynia nie
posiada takich skarbów. Dlaczego?
Dlaczego nie mogę być bogaty? Dlaczego mam w życiu pecha? Dlaczego nic mi nie wychodzi?
Wiele osób zadaje sobie te lub podobne pytania, stając się z czasem wąpierzem29 wysysającym
z własnych trzewi energię życia. Niektórzy są tak zgorzkniali, tak skwaszeni wmawianiem
sobie, że są pechowcami, życiowymi niedorajdami, że są głupi lub po prostu Bóg się na nich
uwziął, że gdyby nie strach przed śmiercią, już dawno skoczyliby z mostu, rzucili do rzeki,
podcięli sobie żyły lub strzelili sobie w głowę.
Na szczęście lub nieszczęście, przy życiu trzyma ich strach przed śmiercią, a nawet strach
przed bólem, przed wyrządzeniem sobie krzywdy, strach przed nieudanym samobójstwem
i kalectwem.
Ku przestrodze: Pewna dziewczyna zakochała się w swoim starszym o kilka lat koledze. Nie
widziała poza nim świata. Był dla niej tak ważny, że kiedy z nią zerwał, z rozpaczy rzuciła się
pod pociąg. Na jej nieszczęście obcięło jej tylko nogi. . .
☼ Jesteś bogatszy niż Ci się wydaje

Ludzie, którzy mnie nie znają, czasem podejrzewają, że jestem jakimś znudzonym bogaczem,
który z nadmiaru czasu pisze sobie opowiadania i bawi się w bloga. Że wygrałem w totolotka,
odziedziczyłem fortunę, że w końcu jestem szefem jakiejś korporacji i robię sobie z ludzi
jaja. Zostałem mianowany dobrze płatnym agentem na usługach obcego imperium oraz. . .
podejrzewają mnie, że śpię na skrzyniach złota. . .
O moich innych wcieleniach, jeszcze bardziej fantastycznych wcieleniach, nie będę się rozpisywał,
ale. . .
Ale zawsze, gdy słyszę, że jestem bogaty, pozwalam sobie na ekstrawagancję i swobodę myśli,
i zawsze grzecznie przytakuję. Rzeczywiście jestem niesłychanie bogaty. Trudno byłoby mi
zliczyć zgromadzony majątek i tak naprawdę sam już nie wiem, jak jest wielki.
29

Wąpierz stp. – wampir.
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W zasadzie powinienem spłodzić syna, ewentualnie córkę, aby to moje bajeczne bogactwo nie
wpadło w ręce lichwiarzy i Iluminatów Rzeczywistości. Ale do robienia dzieci trzeba dwojga,
ha. . . ha. . . Nie dwóch, nie dwie, tylko dwojga lub dwoje ;)
Jak widać, Natura nie lubi fałszu, dlatego do stworzenia życia niezbędne są dwa pierwiastki,
składające się w jedną całość. Czyli pierwiastek męski i pierwiastek żeński. Razem tworzą
idealną harmonię. Przynajmniej powinny taką tworzyć, gdyby nie to, że homo sapiens, zamiast
zainteresować się swoim wnętrzem i rozwojem duchowym, wciąż siedzi na drzewie, drapie się
po genitaliach i szczerzy zęby do materialnych śmieci.
Wracając jednak do tematu i, mojego bogactwa.
Tak, przyznaję. . . Nie umiem kłamać. . . przepraszam. . . jestem obrzydliwie bogaty30 .

;) ANONS MATRYMONIALNY  555-111-55-11 
Lecz jeśli jesteś pełnoletnią dziewczyną, miłą, spokojną kobietą i chciałabyś
założyć ze mną rodzinę i spłodzić potomka, to zaśpiewam Ci ustami lidera
pewnego zespołu:

„Niewiele Ci mogę dać, bo sam niewiele mam. . . ”
Zresztą podobno: „tam skarb Twój, gdzie serce Twoje”, nieprawdaż?
Wybaczcie, że trochę sobie żartuję z tak poważnego tematu, jakim są pieniądze i domniemane
szczęście dzięki tymże pieniądzom, ale po pierwsze dopiero co wróciłem z cmentarza, gdzie
ubawiło mnie kilku Polaków w namordnikach, a po drugie jak tu być poważnym, kiedy rozpiera
człowieka życiowa energia, gdy rzeczywistość wydaje się komedią, kiedy gra się z Matrixem
na własnych warunkach, gdy w sercu błogość, a w duszy impreza, że hulaj dusza, piekła nie
ma. . .
:)))
Czy zastanawialiście się, tak na poważnie, tak naprawdę szczerze, tak głęboko, bardzo głęboko,
dlaczego nie jesteście bogaci? Czy zapytaliście się kiedykolwiek swojego wnętrza, swojego
serca, swojej duszy, swojej intuicji, „dlaczego nie jestem bogaty”?
Myślę, że wielu z Was wielokrotnie to zrobiło i że większość z Was nigdy, ale to nigdy, nie
usłyszała głosu własnego serca, szepcącego, bo ono nigdy nie jest krzykiem:
„Skarbie, nie jesteś bogaty, ponieważ już tego nie potrzebujesz. Już przerobiłeś ten temat,
zrozumiałeś, czym jest zewnętrzne bogactwo i zawiodłeś się tym doznaniem. Przeżywając
na nowo ten koszmar, niczego więcej nie osiągnąłbyś. Wręcz przeciwnie, zboczyłbyś z drogi
do wolności. Dlatego Twój kufer jest pusty, nie zawiera Złotego Cielca, któremu cześć już
oddawałeś i którego wielbiłeś ponad wszystko”.
— Ale ja nic z tego nie pamiętam! — krzykniesz w rozpaczy i złapiesz się za głowę.
„Jak chcesz sobie przypomnieć, skoro pogrążony jesteś w drzemce? Skoro kołyszesz się
w boskich ramionach boga-śpiocha, Morfeusza? Dlaczego się nie przebudzisz? Dlaczego oddałeś
się umysłowemu lenistwu?”.
Mam pytanie. Kto z Was chciałby powtarzać egzamin na prawo jazdy, mając już prawo jazdy?
Czy zdobywszy licencję pilota, unieważnilibyście ją dobrowolnie i przystąpili na nowo do kursu
30

wewnętrznie.
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i ponownego egzaminu? Co by się stało, gdyby ludzkość bezustannie wymyślała koło? Czy
ruszylibyśmy w ogóle z miejsca w czymkolwiek?
Wyobraźmy sobie, że namalowaliśmy obraz, ale zawsze po skończeniu malowania tracimy
pamięć. Zapominamy o naszym obrazie i kolejnego dnia ponownie go malujemy. . . Taki „dzień
świstaka”. Co zrobić, żeby przerwać tę niepamięć? Jak wybrnąć z błędnego koła? Jak się
wybudzić ze snu, który wydaje się taki prawdziwy?
A może wystarczyłoby posłuchać własnego serca, duszy, intuicji, podświadomości, które to
nieustannie do nas szepczą: „Już to robiłeś wczoraj. Zrób coś nowego. . . Zrób coś nowego. . .
Zrób coś nowego. . . ”.
Dlaczego w ogóle słuchamy ludzi, a tak rzadko siebie? Czemu pozwalamy wgrywać sobie
programy, wzorce, określone zachowania? Czemu bronimy się przed indywidualnością, ekstrawagancją, niepowtarzalnością? Czyżbyśmy się sami siebie wstydzili? Dlaczego tak bardzo
obchodzą nas opinie innych? Czemu robimy coś wbrew własnej woli? Czemu próbujemy
dogodzić każdemu, tylko nie sobie?
Dlaczego dajemy się usypiać hipnotycznym zaklęciom Iluminatów Rzeczywistości i przeżywamy
w kółko „dzień świstaka”?
Czy zamiast łamać sobie głowę głupią myślą, „dlaczego nie jestem bogaty”, i stawać się
zgorzkniałym dziadem, nie lepiej usiąść i dogłębnie to sobie przemyśleć? Czy nie logiczniej
byłoby pójść tropem pieniędzy? Przyjrzeć się dokładnie skąd się one wzięły? Kto je z niczego
wyprodukował? Czemu i komu tak naprawdę służą? Jakimi ludźmi są osobniki posiadający
olbrzymie majątki? Czy robią coś dobrego dla świata? A może to zwykli egoiści, depczący
po drodze innych? Czy pieniądze dają wyzwolenie, czy raczej są powodem cierpienia, nędzy
i podziałów?
Co się stanie, gdy będziecie zadawać sobie tego typu pytania i rzetelnie na nie odpowiadać?
Czy nie zaczniecie się budzić? Czy wasze oczy nie zaczną się otwierać? Jeśli tak, jeśli dotrzecie
do Prawdy, jeśli przypomnicie sobie coś, czego już byliście świadkami i czego doświadczyliście,
to gratuluję, albowiem wróciliście do życia.
Zacznijcie wówczas robić coś nowego. . .
☼ Bądźcie sobą

To, że coś Wam w życiu nie wychodzi, nie znaczy wcale, że coś źle robicie. To może oznaczać,
że ścieżka, którą obraliście, niekoniecznie jest ścieżką, którą powinniście podążać. Czasem coś
brutalnie trzyma nas w miejscu, domagając się od nas, żebyśmy to sobie w końcu uświadomili.
Nie możemy się ruszyć ani do przodu, ani do tyłu, bo to, co jest za nami już mamy za sobą,
a to, co przed nami, nie jest dla nas z korzyścią.
Musimy zatem zmienić kierunek. Skręcić w prawo albo w lewo.
Żyć świadomie, to być sobą w teraz. To słuchać podszeptów własnej duszy. To kierować się
sercem i intuicją. To widzieć przemawiającą Rzeczywistość.
Zwróćcie uwagę, że kiedy wybieramy intuicyjnie, bez ważenia, mierzenia i oceny, najczęściej
są to doskonałe wybory.
Problem w tym, że my nie chcemy słuchać głosu intuicji, a nawet nie potrafimy tego robić.
Nic zatem dziwnego, że dręczą nas później pytania z cyklu „dlaczego nie jestem bogaty?”,
„czemu mam pecha?”, „dlaczego mnie to spotyka?”. Nie znając siebie i nie umiejąc rozmawiać
z sobą, nie poznamy odpowiedzi. Odpowiedzi zaś z zewnątrz zawsze są nieprawdziwe, ponieważ
obarczone są błędami odpowiadających na pytania ludzi.
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Jeśli wzorzec zawiera błąd, a każdy wzorzec należący do człowieka go zawiera, kopia również
będzie go posiadać. Innymi słowy, będziecie obarczeni cudzym błędem.
☼ Podsumowanie

Cóż, kufer z podarunkami kryje w swoim wnętrzu wyłącznie to, co jest Wam niezbędne
w danej chwili, co posłuży Wam do zrealizowania się w świecie materialnym i pozwoli
uwolnić się z Matriksu. Oduczcie się myśleć negatywnie. Żyjcie świadomie, poznawajcie siebie
w każdej minucie i sekundzie, wsłuchujcie się w głos serca i nie ufajcie wszystkim podszeptom
pojawiającym się w głowie, albowiem tylko część należy do Was.
Znając siebie, łatwo rozróżnicie, które są które. . .
PS
Nie napisałem tych słów dla pokrzepienia biedaków i zmęczonych życiem frustratów ani nie
było moim zamiarem odwodzenie kogokolwiek od pieniędzy czy bogactwa. Zwróciłem tylko
uwagę na fakt, że powód, dla którego część z Was nie jest i nie będziecie bogaczami, ma
głębszy sens i nie jest to dzieło przypadku.
Odpowiedź jednak każdy musi znaleźć w sobie indywidualnie.

Radomir Gelhor
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

417

www.rdmg.eu

ZWzBRG nr 105/2020

Nieważne rozporządzenie
w związku z wystąpieniem epidemii
Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 | Radomir Gelhor

W sobotę miałem małe spięcie w sklepie z powodu maseczki, a raczej jej braku. Sprzedawczyni,
młoda kobieta (i to jest przykre, bo świadczy o tym, że jest totalnie nieświadoma tego, co się
dzieje na świecie), stwierdziła, że „przez takich jak ja, ta pandemia nigdy się nie skończy”.
— Owszem, nie skończy się, ale nie z mojego powodu, tylko z powodu głupiego społeczeństwa polskiego — odpowiedziałem.
☼ Rozporządzenie kontra Konstytucja

„Nie można zmieniać prawa lub ograniczać wolności gwarantowanej przez ustawy wyższego rzędu, aktami wykonawczymi niższego rzędu. Nie można odbierać obywatelom praw
konstytucyjnych aktem prawnym tak niskiego rzędu, jak rozporządzenie ministerialne”
(Grzegorz Braun, poseł)

A zatem rozporządzenie Rady Ministrów nielegalnego państwa w państwie – Polin, zarządu
nielegalnej spółki akcyjnej POLAND REPUBLIC OF, zarejestrowanej w USA, „w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii”, jest nieważne, nielegalne, wbrew nadrzędnej Konstytucji.
Innymi słowy, można sobie tym rozporządzeniem podetrzeć cztery litery.
--FAKT!
Z Średnica wirusa SARS-COV2 jest PONAD TYSIĄC RAZY mniejsza niż odległość
między nitkami włókna, z którego wykonana jest maseczka.
Z Maseczka (tym bardziej przyłbica) NIE CHRONI przed dostaniem się wirusa do
organizmu poprzez OCZY, jest więc BEZUŻYTECZNA.
+
„Maseczki nie pomagają, nie zabezpieczają przed wirusem. Nie zabezpieczają przed
chorobą. WHO ich nie zaleca. Eksperci nie zalecają” (Łukasz Szumowski, 26 luty 2020)
W Polsce nakaz zasłaniania ust i nosa jest BEZPRAWNY
„Profilaktyka polegająca na zasłanianiu przez wszystkich ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych byłaby możliwa w STANIE NADZWYCZAJNYM. W zwyczajnym stanie
epidemii taki obowiązek obejmuje wyłącznie osoby podejrzane o zakażenie lub chore”.
„Osobami chorymi i podejrzanymi o zachorowanie są osoby znajdujące się w izolacji
(domowej czy szpitalnej) oraz kwarantannie [. . . ] w żadnym wypadku nie można uznać, że
osobą podejrzaną o zachorowanie, jest każdy z nas przez sam fakt wysokiej zakażalności
koronawirusa” (Mikołaj Małecki, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu
Jagiellońskiego)
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+
Maseczka jest BEZUŻYTECZNA.
Masz prawo ODMOWY przyjęcia mandatu.
Sądy ODRZUCAJĄ wnioski od policji z powodu braku podstaw prawnych.
Na podstawie ulotki Covid (NEOS)
--Dryń! Dryń! Polaku, kiedy w końcu zmądrzejesz i się przebudzisz! Kiedy przestaniesz dawać
sobą manipulować i tresować się nielegalnemu, polskojęzycznemu nierządowi?
Wyłącz albo wyrzuć telewizor! Zacznij oglądać wolne, nieskorumpowane, niekorporacyjne
media oraz słuchać niezależnych naukowców i lekarzy, a przede wszystkim przestań robić
z siebie idiotę i ofiarę, i zacznij samodzielnie myśleć.
Nie daj się zastraszyć i nie dołączaj do grupy donosicieli okupacyjnej władzy amerykańsko-żydowskich terrorystów, albowiem tym sposobem przyłączasz się do czcicieli Złotego Cielca,
kultu Baala i Asztarte, sekty satanistycznej i pedofilii.
Nie daj się sprowokować i nie idź na żadną wojnę, choćby wmawiano Ci, że to jedyny sposób
na przywrócenie normalności. Nie jesteś troglodytą. Nie jesteś prymitywem. To nie są czasy
kamienia łupanego, gdzie jedna małpa mordowała drugą małpę za pomocą pałki lub kamienia,
żeby rozwiązać jakiś społeczny problem.
Dlatego wstrzymaj emocje, nie daj się wciągnąć w żadną burdę, bądź poza wszelkimi podziałami, nie wierz w nic, co mówią potomkowie węża i jego podli zausznicy, ponieważ kłamstwo
jest dla nich prawdą, a prawda kłamstwem.
I pamiętaj, że jakąkolwiek podejmiesz decyzję, wpłynie ona na Twoje dzieci, wnuki, prawnuki
i kolejne pokolenia. Zastanów się, czy składając ich życia w ręce kneSejmu, oddając się pod
panowanie Usraela, globalistycznego rządu masonerii, eugeników oraz nawiedzonych mesjaszów,
nie skoczysz w otchłań pełnej bólu i cierpienia.
Oczywiście wybór należy do Ciebie i jako (jeszcze) wolny człowiek, masz prawo wybierać
pomiędzy niewolą a więzieniem. . . czyli zagrodą dla ludzkiego bydła. . .

Radomir Gelhor
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

419

www.rdmg.eu

ZWzBRG nr 106/2020

Klatki dla małych gojów
Wtorek, 11 sierpnia 2020 | Radomir Gelhor

Wczoraj wspominaliśmy z kolegą czasy z dzieciństwa. Siedzieliśmy na zarośniętym trawą
boisku do koszykówki, w miejscu dawnego placu zabaw dla dzieci, i porównywaliśmy przeszłość
z teraźniejszością. Niestety teraźniejszość wypadła mało pozytywnie i blado w porównaniu do
tego, co było dawniej.
Przede wszystkim – wolność, swoboda i bezpieczeństwo. Jako dzieci nigdy nie odczuliśmy
ograniczenia wolności, pomimo że wychowywaliśmy się w okresie tzw. komuny. Dnie spędzaliśmy albo w szkole, albo na podwórku. Nawet szkoła była dla nas pewnym placem zabaw.
Na przykład w czasie trwania przerwy, biegliśmy na boisko pokopać piłkę lub graliśmy na
korytarzach w karty albo w hacele. Hacele to takie metalowe elementy wkręcane do końskich
kopyt. W czasach mojego dzieciństwa, w okolicznych wsiach było pełno koni, toteż widok
wozów na ulicach nie był niczym nadzwyczajnym.
Po lekcjach nie zawsze wracaliśmy do domu. Niekiedy poszliśmy pograć w nogę lub w siatkę,
wykąpać się w stawie, zimą zaś graliśmy w hokeja. Dla wiadomości młodszych czytelników:
temperatury zimą w Polsce często przekraczały -20 stopni, więc o lodowisko nie było trudno.
Nie brakowało też śniegu. Ale też nikt nie manipulował pogodą, nikt nie rozciągał toksycznej
folii nad naszymi głowami i nie robił z Polski piekarnika czy mikrofalówki.
Sezonową grypą też się nikt nie przejmował. Ospa, świnka czy różyczka to był pikuś. Dzieci
przechodziły je bezstresowo, bez toksycznych szczepionek, bez otoczki sensacji i propagandowych mydlin wtłaczanych dzisiejszemu społeczeństwu przez kartele farmaceutyczne za pomocą
polskojęzycznych mediów i telewizji reżimowej.
Ale mniejsza o to. Postanowiłem, że będzie krótko i tylko w temacie.
☼ Wyćwicz matkę i ojca, przyzwyczaj dzieciaka do więziennych kratek

Wychowywałem się na ulicy, co oznacza tylko tyle, że trudno było mnie zagonić do domu. Od
najmłodszych lat upajałem się wolnością i swobodą. Na szczęście rodzice nie ograniczali mnie
śmiesznymi nakazami i zakazami. Po pierwsze ufali mi, a po drugie widzieli, że nie do końca
przypominam normalne dziecko. Wiecznie się buntowałem przeciwko wszystkiemu i wszystkim.
Robiłem zawsze na odwrót. W zasadzie nic się pod tym względem nie zmieniło.
Ale właśnie ta zadziorna cecha charakteru uodporniła mnie na jakąkolwiek propagandę,
indoktrynację, kłamstwo i manipulację. Podważając wszystko i wszystkich, spoglądam na
świat własnymi oczami, mając w nosie wszelkie reguły, zasady, prawa czy opinie, i będąc
zawsze sobą. . .
I kiedy widzę bawiące się polskie dzieci w okratowanych zagrodach dla małych gojów, gdy
patrzę na wybrukowane place zabaw, gdzie dziecko biegnąc, może się pośliznąć, rozedrzeć
kolana, rozwalić sobie głowę, gdy widzę syntetyczne place zabaw pozbawione roślinności, bez
drzew, pod którymi można byłoby usiąść i schować się przed palącym słońcem, i gdy widzę
to wszystko, to żal mi tych dzieci i rodziców, bo odnoszę wrażenie, jakby zamknięto ich
w więzieniach.
Irytuje mnie również regulamin więzienny, który zamontowany jest na każdym placu zabaw.
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Dlaczego dawniej place zabaw były otwarte? Dlaczego porastała je trawa? Dlaczego rosły na
nich drzewa? Dlaczego nikt nie pisał dla rodziców instruktażu, jak się mają zachowywać?
Dlaczego tresuje się Polaków od małego i przyzwyczaja do krat więziennych? Dlaczego
programuje się podświadomie te dziecii?
Bo co takie dziecko zapamięta, wychowując się w ograniczonej przestrzeni otoczonej stalową
siatką? Ile skorzysta z Natury, skoro nie ma z tą Naturą kontaktu?
Kto w ogóle projektuje tego typu place zabaw? Projektanci więzień czy skrzywieni psychicznie
architekci? Co mają w głowach, projektując karykaturalne miejsca rozrywki?
Dlaczego place zabaw nie mogą przypominać parków lub ogrodów? Z miejscem zielni, gdzie
można się rozłożyć na kocu, z drzewami dającym cień i ochłodę?
Mało tego. Co prawda nie widziałem tego osobiście, ale słyszałem, że w sąsiedztwie terenów
przeznaczonych dla dzieci, a nawet na samych placach zabaw, stawiane są maszty GSM
należące do karteli telekomunikacyjnych.
Tyle że to oczywista oczywistość! Przecież dzieci gojowskie nie mogą być zdrowe. Dzieci gojów
muszą być kalekie, schorowane, upośledzone umysłowo. Zgadzacie się ze mną, o! eugeniczni
zbrodniarze? Prawdę mówię, o! kainowe pomioty Szatana?
Jak to jest, że dawniej na placach zabaw było pełno zwierząt? Psy, koty, chomiki, świnki
morskie, króliki. Dzieci często zabierały zwierzęta z domów i po pierwsze pyszniły się nimi,
a po drugie każdy miał radochę z takiego towarzystwa. Wszyscy chcieli pogłaskać królika,
nakarmić świnkę morską, pobawić się z psem, przytulić kota. . .

Niewielki fragment dawnego, bardzo dużego placu zabaw dla dzieci, na
którym spędziłem dzieciństwo; doskonałe, bezpieczne miejsce wypoczynku
dla rodzin z dziećmi; od wielu lat miejsce niewykorzystywane, zdemontowano wszystkie huśtawki, wycięto część drzew; na zdjęciu widoczne są
słupki, gdzie było boisko do piłki siatkowej i koszykówki; obok jest również nieczynne, zasypane żwirem boisko do gry w piłkę nożną; dziś dzieci
spędzone są do niedużej, wybrukowanej klatki o kilkadziesiąt metrów
dalej, a takie cudne miejsce pomiędzy blokowiskami się marnuje.

Nikomu również nie przeszkadzało, że uwalaliśmy się po czubki głów w piachu i w ziemi,
a nawet w czarnym żużlu, którym wysypano boisko do siatkówki. Nikt nie lamentował, że
jemy zielone jabłka prosto z drzewa czy brudnymi paluchami pałaszujemy kanapkę.
Teoretycznie byliśmy z higieną na bakier, lecz w praktyce tryskaliśmy zdrowiem i energią.
Dlaczego dziś dzieci są takie słabe i pozbawione wigoru? A przecież tyle dostają minerałów
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w różnego rodzaju produktach reklamowanych przez korporacje, tyle spożywają witaminowych
„dopalaczy”, żeby utrzymać się w umysłowej i fizycznej kondycji. Czy to nie jest paradoks?
Jak to jest, że żyjemy w niby lepszych czasach, odżywiamy się niby lepszym jedzeniem (tak
przekonują nas korporacyjni kapłani), że poddani jesteśmy niby lepszej opiece zdrowotnej, że
niby bardziej niż dawniej dbamy o higienę osobistą, a mimo to jesteśmy bezustannie zmęczeni,
wyzuci z energii, pozbawieni ochoty do życia?
Nic dziwnego, że dzieciaki są coraz słabsze i chorowite, skoro nie mają gdzie nabrać odporności,
kiedy ledwo zdążywszy otworzyć oczy, szprycowane są chemicznymi związkami z toksycznych
szczepionek, gdy bombardowane są mikrofalami z telefonów komórkowych i urządzeń WiFi.
No, ale przecież to dzieci gojowskie. . . One muszą być słabe, zidiociałe (zobaczcie ile mamy
poradni psychologicznych dla dzieci w każdym mieście – szok), a teraz jeszcze seksualnie poddańcze. . . Czy nie mam racji, o! wstrętni sodomici i pedofilskie plemię? Mało się nagrabiliście?
Mało namordowali? Teraz zabieracie się za najmłodszych?
Ale to też oczywista oczywistość, albowiem gojowskie dzieci nie mogą mieć normalnego
dzieciństwa, nie wolno im żyć beztrosko i niewinnie (tak jak robiły to jeszcze do niedawna),
muszą zostać za młodu okaleczone seksualnie, żeby chętniej oddawały się starym, zwyrodniałym
prykom i amerykańskim żołnierzom, najemnikom z okupacyjnej armii Usraela.
Poza tym Talmud zezwala na seks z trzyletnią i jeden dzień dziewczynką, nieprawdaż? (!
str. 420 „Tęczowa zaraza, LGBT, Żydzi i pedofilia”).
Idzie nowe, mają rozwinąć się nowe branże, pedofilia ma zawitać pod strzechy, tęczowe
media mają wypromować sodomię, a żydomasoneria ma uczynić z ludzkiego bydła niewolników o uniwersalnej orientacji seksualnej, żeby zniszczyć tradycyjną rodzinę, podnieść zyski
korporacyjnym mafiom i oficjalnie wprowadzić kult Szatana.
Zbliżamy się do cienkiej granicy czasu, w której chcąc nie chcąc będziecie musieli opowiedzieć
się, po której stoicie stronie i przekonać się naocznie, czy jesteście ludźmi odważnymi czy też
macie za kołnierzem tchórza. . .
Jeśli nie rozumiecie, o czym piszę, sięgnijcie do literatury, przejrzyjcie internet; ja nie będę za
Was tego robił; nie będę Wam podawał wszystkiego na tacy; myślenie nie boli, a samodzielne
doszukiwanie się prawdy dobrze wpływa na logiczne myślenie i pogłębia świadomość.
☼ Konkluzja

Porównując przeszłość z teraźniejszością, cieszę się, że urodziłem się w innych, dużo lepszych
i normalniejszych dla dzieci czasach. Że przeżyłem rzeczy, których dziś nie miałbym szansy
doświadczyć. Jednocześnie przykro mi patrzyć na degradację społeczeństwa polskiego, na
krzywdę dzieci, na użytecznych idiotów, którzy wraz z okupacyjną, polskojęzyczną władzą są
współodpowiedzialni za negatywne zmiany w Polsce.
Ale najbardziej jest mi przykro, bo zawiedli mnie sami Polacy. Nie te świńskie ryje u koryta,
ale ci na dole. Nie jest to tylko moje tak przykre doświadczenie. Wielu blogerów, youtuberów,
ale także zwykłych ludzi czuje podobnie. Nigdy jeszcze naród polski nie był tak podzielony.
Nigdy nie było tylu zdrajców w kraju. I nigdy Polacy nie byli tak bardzo zmanipulowani jak
obecnie.
Niestety to jest straszne z mojego punktu widzenia, albowiem czuję się jakbym żył w domu
wariatów, jakbym miał do czynienia z istotami pozbawionymi inteligencji, jakby społeczeństwo
polskie zostało zahipnotyzowane i żyło w oderwaniu od rzeczywistości.
Dlatego powtarzam – wyłączcie lub wyrzućcie telewizor. Zacznijcie myśleć samodzielnie, łączyć
fakty, sprawdzać źródła. Naprawdę niewiele wysiłku trzeba, aby się we wszystkim zorientować.
Tyle że trzeba się ruszyć z miejsca.
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Od pokoleń zamykani jesteśmy w coraz ciaśniejszych klatkach. Naród tresowany jest za pomocą
nakazów, zakazów i żmijowych, terrorystycznych ustaw i rozporządzeń. Staje się bezwolny
i słaby, dając się oszukiwać, manipulować sobą, bezpodstawnie zamykać w domowych aresztach
czy zakuwać w szmaciane kagańce – w masoński symbol uległości i poddaństwa.
I o to chodzi masonerii, żydostwu i bogatym psychopatom. . .
Nie wierzycie? Nie wierzcie. Zbadajcie to sami, poszukajcie dobrych źródeł informacji, porozmawiajcie z rodziną, z kolegami, z sąsiadami, wymieńcie się spostrzeżeniami, obserwujcie
świat swoimi oczami i żyjcie świadomie. . .
Rozumiem, że nie jest łatwo temu, kto przez całe życie pokornie wykonywał polecenia władz
i wierzył czarnej skrzynce. A jednak dziś taką postawą niczego się nie dokona, nic nie zmieni,
niczego nie zatrzyma.
Ignorancja zaś doprowadzi Was na szafot, a raczej najpierw do dojni, gdzie Was doszczętnie
wydoją, a potem do rzeźni. . .
Tylko ci, którzy się buntują, odkryją Prawdę
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ZWzBRG nr 107/2020

Inwolucja
Czwartek, 20 sierpnia 2020 | Radomir Gelhor

Gdy słyszę o cywilizacji postępu, o dokonanych przez ludzkość odkryciach czy zaawansowanej
technologii, wiedzy, nauce i wynalazkach, odczuwam pewien dyskomfort, bo dla mnie te
wszystkie zewnętrzne manifestacje materialne, choć sprawiają wrażenie czegoś wielkiego,
niezwykłego, w rzeczywistości niewiele wnoszą pozytywnego.
Wciąż żyjemy w średniowieczu, tyle że uwspółcześnionym.
Mamy telefony, komputery, lodówki czy samochody, lecz wewnętrznie jesteśmy prymitywni
jak dawniej. Obawiam się, że nasz prymitywizm jeszcze bardziej się pogłębił, czego dowodem
są wydarzenia ostatnich miesięcy, gdzie garstka psychopatycznych kapłanów, współczesnych
znachorów i czarowników zdominowała szare masy niemyślącego społeczeństwa.
Przyszło nam żyć zatem w globalnej wiosce „homo primitivus”, gdzie pomiędzy wystraszoną
ciemnotę wpuszczono iluzorycznego korona-świrusa, który podobno niesie mord i zniszczenie,
choć nikt jeszcze do tej pory go nie widział. Jego ofiar również.
Jak to jest możliwe, że kilku bogatych psychopatów wstrzymało światową gospodarkę i odebrało
ludziom zdrowy rozsądek?
☼ Ewolucja a inwolucja

Wszystkiemu winny jest sam człowiek, który zamiast ewoluować, od bardzo wielu pokoleń
uwstecznia się, czyli inwoluuje.
Aby jednak zrozumieć, dlaczego ludzkość przestała iść do przodu, podam, czym są ewolucja
i inwolucja.
Ewolucja polega na ponownym zlaniu się z jednością, tj. ze Źródłem Stworzenia, na
drodze indywidualnego postępu wewnętrznego, czyli na drodze rozwoju świadomości.
Inwolucja to przejście duszy do materii na drodze twórczości uniwersalnej.
I tyle. Nic dodać, nic ująć. W zasadzie moglibyśmy spokojnie zakończyć ten wpis, albowiem
wszystko można wyczytać z powyższego zapisu. A jednak większość czytelników będzie zbyt
leniwa, żeby się głębiej nad tym zastanowić.
☼ Postęp lub upadek

Słownik Języka Polskiego PWN podaje, że „ewolucja to proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów bardziej złożonych lub doskonalszych; wszelki rozwój”.
A więc ewolucja to postęp, doskonalenie, to ciągłe przeobrażanie, np. zmiana wewnętrzna
człowieka w kogoś doskonalszego.
I właśnie o tę doskonałość wewnętrzną nam idzie, ponieważ wewnętrzne jest zewnętrznym.
Rozwijając się indywidualnie, podnosząc percepcję postrzegania świata, doskonaląc samoświadomość, nabywając wrażliwości i zwiększając wibrację myśli, wzrastamy duchowo, dojrzewamy
emocjonalnie, jednoczymy ze Źródłem, stapiamy ze światem.
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Innymi słowy, stajemy się lepszymi, indywidualnymi jednostkami, które mają bezpośredni
wpływ na otoczenie. Tworzymy Rzeczywistość opartą na pozytywnych wartościach, na prawidłowych relacjach międzyludzkich, nasza osobowość rzutuje na świat zewnętrzny, dając nam
obraz nas samych. To zaś sprawia, że wiemy, co należy jeszcze zmienić w naszym postępowaniu
i jak daleko posunęliśmy się na drodze ewolucji.
Inwolucja jest uwstecznianiem się na drodze rozwoju świadomości. To jest coś, czego dziś
doświadczamy.
Popatrzmy na to, co się dzieje wokół nas. Jak nisko upadliśmy, jak daleko odpłynęliśmy od
Źródła, jak bardzo nasze dusze przylgnęły do materii, jak stały się od niej zależne i zniewolone.
Na drodze inwolucji zbudowaliśmy Cywilizację Śmierci i System Kłamstwa. Staliśmy się
ofiarami niekończącego się pragnienia, przyjemności i strachu. Jesteśmy niewolnikami własnych umysłów, więźniami wzorców w głowach, programów zniewolenia i destrukcji. Żyjemy
w Matrixie i ten Matrix z każdym dniem tak mocno nas pochłania, że jeśli się nie opamiętamy
i nie wyrwiemy z uzależnienia, czeka nas otchłań.
Otchłań duchowego ubóstwa, rozkład wewnętrzny, samozagłada. Staniemy się zrobotyzowanymi
biomechanizmami, które na komendę korporacyjnych kapo będą bez sprzeciwu wykonywać
każde polecenie, drżąc ze strachu lub czekając jak pies na nagrodę.
Niestety tę wewnętrzną miernotę widać na ulicach – Covidianie – zmanipulowane, niemyślące
samodzielnie społeczeństwo w namordnikach, uzależnione od czarnej skrzynki i fanatycznych
kapłanów sekty szczepionkarskiej. . .
Niebezpieczni Covidianie, bo ze strachu nieobliczalni; gotowi popełnić każdą zbrodnię w imię
fałszywego bezpieczeństwa.
Tyle że tu nie chodzi wcale o wirusa. . .
Żyjemy w czasach naturalnej selekcji, przegrupowania się ludzkości na a) wolnomyślicieli
i b) systemowych TV zombie. Pierwsi pójdą drogą ewolucji, drudzy drogą inwolucji, choć ta
rozdzielność nie będzie trwała wiecznie.
A zatem, chcąc się wyrwać ze współczesnego średniowiecza, z czasów ciemnoty i zabobonów,
i przejść na „ jasną stronę mocy”, musimy zmienić się wewnętrznie.
Nie wystarczy tylko chcieć. Trzeba zmienić się i tyle.
Ewolucja to stawanie się doskonalszym, pełniejszym, lepszym. Wobec tego, czy ludzie namawiający do wojen, do burd i nienawiści są na drodze ewolucji? Jak powinniśmy się zachować?
Pójść za ich „mądrymi” radami i upodobnić się do jaskiniowców? Używać kamieni i pałek?
Odbierać innym życia w imię pustych idei, zabierać wolność, grabić dobra materialne, narzucać
siłą obce wartości i kulturę?
Czy tak postępuje człowiek rozumny? Człowiek cywilizowany?
Przyjrzyjcie się (prymitywnym) politykom, wszelkiej władzy, tym ludzkim strzępom, którzy
namawiają Was do zbrodni, którzy skłócają Was z rodziną, rozbijają jedność narodu, wstrzymują Wasz rozwój wewnętrzny, którzy potajemnie Was mordują i straszą, abyście się bali
i byli ulegli.
Czy oni prowadzą Was ku lepszej przyszłości? Co promują ci ludzie-nieludzie? Ewolucję czy
inwolucję?
Czy zdrajcy mogą zbudować System bez zdrajców? A złodzieje i zbrodniarze? Czy ich System
będzie wolny od kradzieży i mordu? Czy System zbudowany przez satanistów i pedofili ochroni
ludzkość przed satanistami, a dzieci przed pedofilami? Czy te wartości służą rozwojowi?
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Dlaczego ludziom tak trudno przychodzi zrozumieć tak proste zależności? Czemu nie są
w stanie pojąć, że chore drzewo nie zrodzi zdrowych owoców, a amerykańsko-żydowski pasożyt
trawiący Polskę nie zapewni polskiemu narodowi dobrobytu, szczęścia i wolności. Skąd ta
ślepota i ośla upartość?
Otrząśnijcie się, proszę. Ruszcie głową, zmuście się do myślenia i nie dajcie się prowadzić na
uwięzi, bo tak naprawdę jesteście wolnymi ludźmi. Macie własną wolę, której nikt nie jest
w stanie Wam odebrać, a którą oddaliście za judaszowe srebrniki Waszym ciemiężycielom
i którym pozwalacie myśleć za siebie.
Zerwijcie pęta niewolnictwa i obudźcie się w końcu. . .
Świadomemu społeczeństwu (prawdziwie wyewoluowanemu) nie trzeba mówić jak być moralnym, uczciwym, sprawiedliwym; co należy robić, a czego nie wypada; takie społeczeństwo nie
musi się zbroić ani bronić, bo nie prowadzi żadnych wojen, nie rywalizuje, lecz współpracuje
i dba o losy całej światowej populacji.
I właśnie tym między innymi różni się ono od obecnego społeczeństwa (wyinwoluowanego)
zakotwiczonego w Systemie zysku i wyzysku, w Systemie niewolnictwa, w Cywilizacji Śmierci
i destrukcji.
To, po której stronie stoicie, ma olbrzymi wpływ nie tylko dla kraju i całego świata, ale przede
wszystkim dla Was, albowiem walka rozgrywa się o wasze dusze. . .
Nie jesteście multi-kulti, multi-religijni, ani multi-płciowi, jak wmawiają Wam burzyciele
normalności. Jesteście indywidualnymi, niepowtarzalnymi jednostkami, które poprzez ewolucję,
rozwój świadomości, obserwację i zrozumienie Rzeczywistości mogą, a nawet powinny wpływać
na przyszłość świata i budować nową, dużo lepszą cywilizację, opartą na mądrości, bezpiecznych
technologiach, harmonii z Naturą i współpracy pomiędzy narodami.
Uwolnijcie się od schematycznego myślenia, wyłączcie propagandowe media i twórzcie Rzeczywistość wolną od przemocy i wojen, wolną od polityki i polityków, wolną od lichwiarzy
i korporacji, wolną od samozwańczych mesjaszów i eugenicznych psychopatów, wolną od
kłamców, zbrodniarzy i pedofilii.
Niech Wasze wizje będą pełne pozytywnych obrazów, w której ludzie są rzeczywiście wolni
i szczęśliwi, bo wtedy stanie się cud i znajdziecie się w świecie, który wydawał się Wam do tej
pory wytworem wyobraźni.
Jeśli tego nie zrobicie, pewnego dnia połknie Was mały, przebiegły pasożyt, który najpierw
was przeżuje, potem przetrawi, a na koniec wydali. . .
Ale mniejsza o to, bo cóż ja mogę o tym wiedzieć? Kim jestem, żeby dawać Wam rady lub co
gorsze pouczać? Jakim prawem wtrącam się w Wasze poukładane życie? A przede wszystkim
kogo tak naprawdę to obchodzi?
Tekst ten dedykuję swojemu lustrzanemu odbiciu.
PS
Informuję, że pandemia Covidian w namordnikach w mojej miejscowości drastycznie wzrosła.
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ZWzBRG nr 108/2020

Plandemiczna cenzura
i KneSejmowe rozgrywki
Sobota, 29 sierpnia 2020 | Radomir Gelhor

Śledząc na bieżąco wydarzenia na świecie w niezależnych mediach, szczególnie tych odważnych,
niebojących się poruszać tematów drażliwych, na przykład dotyczących plandemii koronaświrusa, czyli terrorystycznego ataku lichwiarzy (banksterów) i żydomasonerii na „normalnie”
do tej pory funkcjonujące społeczeństwo, nietrudno zauważyć, jak sprawnie działa cenzura
„oficjerów” służb bezpieki spod znaku Pieczęci Salomona, których to mafijne lepkie macki
objęły cały światowy internet.
Tam bowiem, gdzie tylko ukażą się prawdziwe materiały na temat wspomnianego już wyżej
koronaświrusa i szkodliwych, toksycznych, zmieniających ludzkie DNA szczepionkach produkowanych przez BigPharmę, największą organizację przestępczą, mordującą miliony ludzi na
świecie, tam materiały te są błyskawicznie i bezwzględnie usuwane, pomimo że jest to wbrew
obowiązującemu prawu, pomimo że jest to atak na wolność słowa, na wolność wypowiedzi, na
wolność wyrażania własnych opinii. Ba! Jest to atak na prawdziwą naukę!
Cóż, napadnięty świat niewiele ma do powiedzenia, kiedy to terroryści rządzą tymże światem.
Ale to właśnie ta agresywna cenzura ze strony międzynarodowej grupy przestępczej działa
na korzyść uśpionego społeczeństwa, albowiem przypadkowo odkryty materiał w internecie,
który po godzinie, dwóch, czy następnego dnia znika bez śladu, a autor zostaje zbanowany za
głoszenie prawdy, daje internautom najwięcej do myślenia. Bo jeśli to byłaby nieprawda, bo
jeśli byłaby to tylko „teoria spiskowa”, to dlaczegóż systemowi żołnierze mieliby się posuwać
do takich agresywnych kroków?
Przecież teorie spiskowe, jeśli rzeczywiście są to teorie spiskowe, łatwo byłoby obalić przy
pomocy specjalistów, fachowców z danej dziedziny, ekspertów, naukowców i tak dalej. Łatwo
byłoby wyśmiać te idiotyzmy wymyślane przez antysystemowców.
A tymczasem System zysku i wyzysku, zamiast bronić swoich racji, panicznie boi się prawdy,
dwoi się i troi, żeby kompromitujące System materiały nie wpadły w ręce, a może raczej
w oczy i uszy internautów. Wobec tego cenzura przynosi odwrotny efekt od zamierzonego,
ponieważ najbardziej smakuje zakazany owoc, i oto. . .
Ludzie drążą temat plandemii, szczepionek, czipowania, zagłębiają się w rzeczy, które normalnie
ich nie interesują i dochodzą do wniosku, że jednak jest coś na rzeczy w tym, co mówią i piszą
antysystemowcy. Że System próbuje ich okłamać, że coś przed nimi tai.
I to jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Ta nasza ludzka wścibskość, to natrętne wsadzanie nosa w nie swoje sprawy, w tym jednym przypadku działa na korzyść
przebudzającego się społeczeństwa.
To sprawia, że globaliści-terroryści, że rządy w poszczególnych państwach, które zamieszane
są w plandemiczny cyrk i koronaświrusową szopkę, robią ze strachu w majty i popełniają błąd
za błędem.
Cóż zatem pozostało dzieciom Szatana, kapłanom Baala i Asztarte, czcicielom Złotego Cielca,
jak nie interwencja i jawne wychodzenie z cienia, w którym do tej pory byli pochowani?
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Więc szykują się do wojny, albowiem potrzebny jest im reset. Muszą wyładować gdzieś złość
zirytowanych przebudzonych mieszkańców Ziemi, a przy okazji pozbyć się inteligentnych
i najbardziej niebezpiecznych jednostek.
To dlatego jest tyle prowokacji na świecie. Dlatego murzyni (tak murzyni, a nie Afrykanie –
słowo „murzyn” jest neutralne, niemające nic wspólnego z rasizmem, jak chcieliby cenzorzy
z NWO), a więc murzyni w Stanach „Złajdaczonych” Ameryki walczą przeciwko białym, nie
dlatego że rzeczywiście pałają nienawiścią do białej rasy, nie dlatego że chcą przejąć kontrolę
nad krajem, lecz dlatego, że są opłacaną, zorganizowaną grupą przestępczą, która zaciąga
w swoje szeregi zmanipulowanych czarnoskórych współbratymców.
W Polsce odpowiednikiem tejże bandy jest organizacja sodomicka LGBT, grupy pedofilskie oraz
proszczepionkowcy, proaborczycy, proeutazjanie, procovidianie. Na zachodzie zaś takim koniem
trojańskim są społeczności muzułmańskie (głównie tzw. uchodźcy), walczące z niedobitkami
chrześcijańskimi, uzurpujący sobie prawa do nie swojej ziemi, niszczący kulturę państw
zachodnich.
A wszystko to po to, żeby doprowadzić do rozłamu, rozbić narody, wyrwać rodowe korzenie,
zniszczyć tradycyjną rodzinę.
Bo przecież ma być multi-kulti. Jedno uniwersalne państwo. Jeden rząd, jedna religia, a nawet
jeden bezmózgi człowiek, o niesprecyzowanej tożsamości seksualnej (taki homo nie wiadomo,
ni to rak, ni ryba. . . ). Stąd mamy te wszystkie roszady, to przemieszanie kulturowe, religijne.
Są to zaplanowane, strategiczne ruchy żmijowego plemienia, które jak w szachach, rozgrywa na
naszych oczach kolejne posunięcia, mając nadzieję, że przeciwnik po drugiej stronie szachownicy
nie zauważy podstępu, nie wywróci pionków, nie wyjmie nagle rewolweru i nie wypali im
między oczy.
Białoruś to taki szach bez mata, gdzie szachowany przeciwnik musi się dobrze nagłowić,
żeby wydostać się z opresji. Żmijostwo, planując to posunięcie, dobrze wiedziało, że postawi
w trudnej sytuacji nie tylko białoruskiego prezydenta, który sprzeciwił się międzynarodowej
grupie przestępczej, ale także Rosjan.
I teraz mamy po jednej stronie wojska rosyjskie, po drugiej okupanta amerykańskiego, który
stacjonuje w naszym kraju i udając naszego sojusznika, prowadzi agresywną politykę względem
państw sprzeciwiającym się Usraelowi.
Jest taka fajna scena w filmie AVATAR, oddająca dobrze tę sytuację. Oto co mówi główny
bohater filmu:
„Jeśli ktoś jest na szajsie (zajmuje tereny, które są bogate w złoża naturalne), na
którym nam zależy, robimy z niego wroga i zabieramy, co chcemy”.
Rewelacyjne stwierdzenie i prawdziwe oblicze banksterów, plutokratów, czcicieli Złotego Cielca.
Mało tego! KneSejm, a więc nielegalny zarząd POLAND REPUBLIC OF, nielegalny „rząd”
w papierowej Polsce, w nielegalnym państwie w państwie – w Polin, szczeka w stronę Rosji
i Chin, i wyraźnie prowokuje do zwady. Czyżby potomkom żmijowego plemienia zasiedzonego
w Polsce również zależało na zbrojnym starciu, na wojnie?
Jeśli uważacie, że tak, to macie rację! Terrorystom z KneSejmu właśnie o to chodzi. Wciągnąć
Polskę i Polaków do wojny, albowiem nic już innego im nie pozostało. Oni są po prostu
skończeni.
Nie będę jednak poświęcał KneSejmowi więcej miejsca na swoim blogu, bo po pierwsze szkoda
mi energii i czasu, po drugie, co miałem do powiedzenia już powiedziałem, a po trzecie to, co
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wyprawiają z Polakami ci zdrajcy, ci zbrodniarze, te farbowane lisy, jest dostępne w internecie,
choćby na tym ocenzurowanym śmietnisku, jakim jest YouTube.
Na stronie głównej podałem na zachętę kilka linków w „Polecane”.
Do napisania tego króciutkiego wpisu sprowokował mnie właśnie YT, który ocenzurował filmy
zamieszczone przez Andy Choinskiego, omawiające fałszywe testy na koronaświrusa, a które
chciałem podlinkować na swojej stronie. Podobnie postąpił Bitchute, tyle że zrobił to jeszcze
bardziej po chamsku, bo wyrzucił lub zablokował cały kanał Andy’ego.
Jak widać, terroryści bardzo się boją, aby Prawda nie wyszła na jaw, ale Prawda jak oliwa. . . ,
i wcześniej czy później nie będzie takiej osoby na świecie, która by się o tym plandemicznym
przekręcie nie dowiedziała. A wtedy biada wam, o! bękarty Diabła i czciciele Złotego Cielca,
albowiem nie będzie takiego miejsca na Ziemi, gdzie moglibyście się ukryć.
Zresztą. . . was już nie ma, albowiem przyszłość rysuje się bez was.
Tytuły filmów Andy Choinskiego, które zostały usunięte, a które dzięki kopiom internautów
wciąż krążą po sieci:
SENSACJA: Chromosom 8 Homo sapiens w testach PCR | Dr. A Kaufman i David Icke
Chromosom 8 | Test RT- PCR | Dr. A Kaufman | Kanał pod Mikroskopem
PLANDEMIC-INDOCTORNACJA | POLSKI LEKTOR

Oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać. To są li tylko moje luźne myśli, którymi jak zwykle
postanowiłem się z Wami podzielić.
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ZWzBRG nr 109/2020

Koronaściema, czyli kolejna fala
pandemii strachu i atak na polskie
dzieci
Poniedziałek, 7 września 2020 | Radomir Gelhor

Jeszcze nie tak dawno zapewniano nas (i to jeszcze jak!), że młodzież i dzieci są odporne na
koronaświrusa. Że przede wszystkim zagrożone są osoby starsze. A tu proszę, jaka niespodzianka, a raczej całkowity brak niespodzianki, albowiem można się było tego spodziewać po
międzynarodowym gangu psychopatów, eugenicznych zbrodniarzy i kilku wpływowych rodzin
z wężowego plemienia.
☼ Budzenie się świadomości

Bo skoro zjadliwość koronaświrusa jest na tak poniżająco niskim poziomie, ponieważ coraz
więcej ludzi przegląda na oczy, coraz więcej osób ma świadomość tej wszechświatowej mistyfikacji, coraz częściej wybuchają protesty przeciwko plandemiościemie, z czego największy,
kilkumilionowy w Berlinie (o którym media głównego ścieku milczą), to nie pozostało nic
innego wymienionym wcześniej strzępom ludzkim, jak podniesienie pandemii strachu wśród
narodów i zaatakowanie odpornych do tej pory na koronaświrusa dzieci.
☼ Izolacja, indoktrynacja, debilizacja

Czyż to nie było zbyt proste? Czyż to nie było zbyt jasne? Czy to nie było zbyt łatwe do
przewidzenia? Bo przecież wystarczyło wysłać dzieci do szkoły, aby znów wywołać plandemiczną
panikę wśród uspokojonych nieco mieszkańców Ziemi, szczególnie wśród rodzin Covidian. To
również wystarczy, aby likwidować klasy, zamykać szkoły, rozdzielać od siebie te piękne młode
i czyste dusze, zamykać w domowych aresztach i przymuszać do nauki na odległość.
Innymi słowy, ci terroryści nie tylko dobrali się do ciał naszych dzieci, to jeszcze wypaczają
niewykształcone do końca dziecięce umysły. Odrywają dzieci od stada, skazują na samotność, na
izolację, na bierną wegetację w czterech ścianach i gapienie się w ekran czarnej propagandowej
skrzynki. Uzależniają młodych ludzi od telefonów, tabletów, laptopów i komputerów, niszcząc
w zarodku koleżeństwo, przyjaźń i miłość.
I to wszystko odbywa się za przyzwoleniem, zbaraniałego, ogłupiałego społeczeństwa.
☼ Mądrzy inaczej

A co na to panowie psycholodzy i panie psycholożki (cóż to za nienaturalne słowo)? Robią
z siebie idiotów i idiotki, albowiem dziś psychologów kupuje się na pęczki. Jak na straganie
z rzodkiewką i pietruszką. Tak samo naukowców, lekarzy, specjalistów wszelkiej maści, policjantów, żołnierzy i duchownych. I oczywiście polityków. Ci ostatni są tak bardzo skorumpowani,
tak uwaleni gównem, tak śmierdzący, i tak śmieszni w swoich filozoficznych wywodach, że już
na samą myśl, logicznie myślącego człowieka zbiera na wymioty.
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☼ Apel do Covidian!

Szanowni panowie i szanowne panie z rasy Covidian! Żaden koronaświurs, żadna bakteria,
żaden patogen, żaden pasożyt, żadna pleśń czy żaden grzyb, ani nawet żadna choroba nie
mają do Was dostępu, dopóki jesteście energetycznie drożni, dopóki żaden złośliwy program
(np. strach) nie zagnieździ się w Waszych głowach.
A pozytywne testy, którymi Was straszą z czarnej skrzynki, są w 95% pozytywnie fałszywe
i tyle. Poczytajcie, obejrzyjcie, przestańcie wierzyć w propagandowe bajki systemowych
bajarzy.
Nie bądźcie, proszę, jak ci ludzie ze średniowiecza, którzy wierzyli, że smród zabija pomór
(zarazę), i dawali zamykać się w wychodkach. . . Teraz ci sami bajarze, ci sami propagandyści
robią Wam testy na coś, co nie zostało wyizolowane. Bo przecież nie wyizolowano do tej pory
czystego koronaświrusa. Więc na jakiej podstawie to robią? Cóż, to wciąż jest średniowiecze,
tyle że uwspółcześnione, co mówiłem już wielokrotnie.
☼ 75 uderzeń na minutę

Wrzućmy jednak na luz, ponieważ niektórzy sobie pomyślą, że jestem w jakimś nadpobudliwym
stanie. Otóż nie jestem. Staram się tylko wyrażać ekspresywnie, abyście mnie dobrze zrozumieli.
Wewnętrznie jestem megaspokojny. Puls na poziomie 75 uderzeń na minutę. Można powiedzieć,
że jestem odprężony, a nawet lekko śpiący.
To tak dla jasności. Szczególnie dla tych psychoświrów, którzy tworzą mój profil w internecie.
☼ Jeszcze jeden akrobata

Wracając do tematu i plandemiościemy. Pojawił się w cyrku na Wiejskiej nowy linoskoczek
i służebnik, zwany ministrem (przypominam, że minister z łacińskiego to „sługa”; i on jest
Waszym sługą!), Minister Przemysłu Medycznego w nielegalnym państwie w państwie Polin.
I co się okazuje? Ano to, że ten służebnik tyle ma wspólnego z medycyną, co ja z hodowlą
owiec. Wobec tego, jak to możliwe, że człowiek bez odpowiedniego wykształcenia zajmuje się
czymś, na czym w ogóle się nie zna?
Wyobraźcie sobie piekarza, któremu każą naprawiać samochody.
A jednak nie ma w tym nic dziwnego. W POLAND REPUBLIC OF, w spółce zarejestrowanej
w USA w NY, gdzie wszystko jest korporacją, włącznie z wami i z Ministerstwem Przemysłu
Medycznego, otóż taki ekonomista jest wręcz niezbędny. W końcu chodzi o duże pieniądze,
nieprawdaż? Ale nie będę rozwijał tej myśli, bo. . .
Bo przecież napisałem w ostatnim poście, że nie będę tracił energii na sprawy związane
z KneSejmem. Wszystko macie na tacy pięknie podane. Wystarczy nieco pogrzebać na
wysypisku śmieci, czyli na YT.
Dzisiejszy temat poruszyłem wyłącznie z powodu polskich dzieci, które są ofiarami plandemicznego spisku międzynarodowej psychomafiopaterii, a które z powodu głupoty rodziców
narażone są na fizyczno-psychiczne okaleczenie. Nie zapominajmy, że dziecięcy umysł to umysł
niewykształcony emocjonalnie. Że dzieci mocniej niż dorośli przeżywają. Że te wydarzenia, te
wszystkie nieuzasadnione zakazy, nakazy, obostrzenia i zastraszania, zostaną w ich głowach
do końca życia, i wielu z tych młodych dzisiaj ludzi, będzie miała z tym w przyszłości spore
problemy.
I my jesteśmy temu winni. Mam na myśli „nas” jako dorosłych ludzi. Prawdziwymi winnymi
oczywiście są polskojęzyczne farbowane lisy, ale oni odpowiedzą za tęż zbrodnie w odpowiednim
czasie. . . My natomiast powinniśmy zrobić wszystko, aby chronić nasze pociechy przed tego
typu niebezpieczeństwami.
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☼ Plan „E”, czyli nielegalne eksperymenty na dzieciach

Co zrobić? Przede wszystkim nie pozwolić ingerować w dziecięce ciała komukolwiek, pod
jakimkolwiek pretekstem, bez naszej wyraźnej zgody. Nie podpisujcie niczego zawczasu.
Zabierajcie dzieci ze szkół i przedszkoli, jeśli będą Was szantażować i/lub grozić. Oni nie mają
żadnego prawa. Nie wolno im pod żadnym pretekstem wykonywać nielegalnych eksperymentów.
Przypominam, że rozporządzenia nie mogą nadpisywać ustaw, ani tym bardziej Konstytucji
(wyjątkiem jest stan nadzwyczajny, ale takiego nie ma). A zatem rozporządzenia Ministerstwa
Przemysłu Medycznego, są nielegalne. Pomijam już kwestię nielegalności tzw. rządu. Pomijam
również kwestię, iż plandemiościema jest odwróceniem uwagi od czegoś znacznie większego. . .
Wszystko jest w sieci. Zainteresujcie się, ruszcie głową, myślcie wielopłaszczyznowo, nie
dawajcie robić z siebie idiotów. . .
☼ Nie łapcie w ręce żgajka, bo sobie pokaleczycie palce

A tym, którzy mi mówią (nakazują), co mam pisać, a czego nie powinienem, odpowiem kiedy
indziej, w bliżej nieokreślonej przyszłości, kiedy będę miał na to ochotę, bo. . .
Bo ja z terrorystami nie negocjuję, choć wypowiem się w jednym zdaniu słowami waszego
wielce uniżonego poddanego, waszego namiestnika na terytorium Polski: „Nie będą mi w obcych
językach narzucali, co wolno mi pisać i mówić”.
☼ Energetyczne ssanie

Nie dajcie się zastraszyć. Jesteśmy w trakcie żniw. W trakcie zbiorów. Jesteście energetycznym
pokarmem. Strach potęguje „negatywną” energię, wzmacniając „Siły Ciemności”. Strach
obniża wibracje, przykuwa do materii, zniewala, wywołuje choroby ciała i ducha. Wyłączcie
telewizor, wyjdźcie na świeże powietrze, idźcie na łono natury, odpocznijcie od natłoku
informacji i dezinformacji (potrzebujecie spokoju, żeby dostać się do swojego wnętrza; usłyszeć
wewnętrzny głos).
Nie oglądajcie debilnych, pełnych agresji, nienawiści i seksizmu filmów i programów, gdyż
wyzwalają skrajne, negatywne emocje. Nie ufajcie politykom (to są Wasi wrogowie numer
jeden!), celebrytom (ci są w większości kupieni, zniewoleni, zastraszeni, uzależnieni od kogoś
lub czegoś) i telewizyjnym guru świeckim i duchowym (oszuści, karierowicze, półgłówki, snoby,
wierni żołnierze Systemu zysku i wyzysku).
Jesteście na wojnie. Wojnie o waszą wolność i wasze „dusze”. Opowiadając się za jedną
ze stron, kreujecie swoją i swoich dzieci przyszłość. I nikt za Was tego nie zrobi. Nikt nie
pociągnie Was za rękę. Musicie samodzielnie podjąć tę decyzję.
Światłość lub Ciemność – wybór należy do Was.
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ZWzBRG nr 110/2020

Jestem szczęśliwy, a tu straszą, tam
straszą, wszędzie straszą
Wtorek, 8 września 2020 | Radomir Gelhor

Jeśli dobrze się przyjrzycie mediom tzw. głównego nurtu, dość szybko odkryjecie, że „tu
straszą, tam straszą, wszędzie straszą”. W zasadzie programy informacyjne, które powinny
być blokami przedstawiającymi rzetelne fakty z kraju i ze świata, oparte są na negatywnych,
destrukcyjnych dla zdrowia psychicznego i fizycznego przekazach.
☼ Strach jest narzędziem zniewolenia

Największym ulubieńcem polskojęzycznych mediów, niepolskich nadawców, i polskojęzycznej
telewizji reżimowej w okupowanej przez naród osobliwy Lechii, jest strach podawany we
wszystkich możliwych formach.
Od największej obecnie koronaświrusowej ściemy, przez propagandowe dezinformacje o zbliżających się konfliktach, wojnach, kataklizmach, krachach i aferach, aż po wydawać by się
mogło drobne sprawy, typu: „mężczyzna utopił się w wannie”, „naćpany nastolatek wjechał
w przystanek autobusowy”, „będą wyższe kary dla właścicieli psów”, „wzrosną obowiązkowe
ubezpieczenia OC”, „tęczowy sodomita nasikał na krzyż przed kościołem”.
Wszystkie tego typu informacje zawierają ogromną dawkę strachu, pomimo że wiele z nich
wygląda niewinnie i na pierwszy rzut oka, nie zdajemy sobie z tego sprawy. A jednak podświadomość wychwytuje je wszystkie, zapisuje do pamięci i w niewidoczny sposób przetwarza,
tworząc nowe lub modyfikując stare elementy wzorca, który mamy w głowie.
Te wzorce zawierają nasze przyzwyczajenia, przyjemności, wiarę, przekonania, uprzedzenia,
strachy, tradycję, zabobony, doświadczenia i tak dalej, i tak dalej.
Można zatem śmiało powiedzieć, że ten fałszywy wzorzec jest nami, a my jesteśmy tym
wzorcem i posługujemy się nim jak drogowskazem, jak GPS-em, jak wyrocznią.
Ale nie będzie dzisiaj o wzorcach, umysłach i drogowskazach. Nie będzie również o mediach,
terrourzędnikach czy naszych polskojęzycznych okupantach.
Dziś będzie o czymś bardzo pozytywnym :)
☼ Szczęście przychodzi znienacka

A to dlatego, że naprawdę czuję się szczęśliwy. To szczęście wyrasta ze mnie, z głębi serca.
Ono (to szczęście) tylko po części jest związane z zewnętrznym światem. Cała esencja tego
cudownego uczucia znajduje się u Źródła.
Tak, u Źródła, bo kiedy połączycie się sami ze sobą, gdy wnikniecie w swojego ducha, albo
raczej to on Was przeniknie, wtedy stanie się coś nieprawdopodobnego. Ogarnie Was bezkresny
ocean szczęśliwości, przeniknie nieopisywalna radość, wyzwoli wszechmoc uczuć oraz poczujecie,
że nie ma takiej siły, która byłaby Was w stanie przed czymkolwiek powstrzymać.
Tak się teraz czuję. W takim stanie jestem, kiedy piszę te słowa, i chciałbym w nim pozostać
do ostatnich dni swojego fizycznego życia.
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Wszystko, co było we mnie negatywnego, rozwiało się, roztopił się wzorzec w głowie, przeszłość
umarła, przyszłość przestała mieć znaczenie, czas się zatrzymał, nie istnieje nic poza tą piękną
chwilą.
Jestem tu, w teraz, w tym konkretnym miejscu i jest mi tak dobrze. . .
[ bardzo, bardzo długa przerwa ]
W tym miejscu oderwałem się od pisania, albowiem nie byłem w stanie zapanować nad
emocjami.
☼ „JA”, w relacji „DO”

Miliony ludzi na całym świecie zastanawia się, jak być szczęśliwymi. Co zrobić, żeby zaznać
odrobinę radości? Większość utożsamia szczęście z dobrobytem, z pieniędzmi, z bogactwem.
Ludzie oszukują się, że mając to czy tamto, zaznają nagle szczęścia. Że przedmiot pożądania
pozwoli im osiągnąć stan błogiego uniesienia, ale „to wszystko ino kurz na skórzniach”, jak
mówi bohater mojego opowiadania, Wyklęty Anioł – Yormūn.
Dlaczego w ogóle pragniemy szczęścia, skoro pragnienie jest cierpieniem i wyzbyte jest Miłości?
Pragnienie jest walką, a tymczasem Miłość nie walczy, Ona zwycięża bez walki.
Dlaczego otaczamy się ludźmi, przedmiotami, odgradzamy się murem obojętności od wszystkich, którzy nie są nam potrzebni? Czy żyjąc w strachu, bojąc się utraty zgromadzonego
majątku, jesteśmy w stanie przeżyć choćby namiastkę prawdziwego szczęścia?
I czy do tego szczęścia potrzebny jest nam ktokolwiek lub cokolwiek?

Czy nienawidząc lub nie lubiąc siebie, można być szczęśliwym? Co czujemy, gdy patrzymy
w swoje odbicie w lustrze? Czy są to pozytywne emocje?
A jak postrzegamy innych ludzi? Tych bliskich i tych nieznanych? Czy mamy do nich szacunek?
Czy widzimy w nich istoty żywe, czujące, wrażliwe, pełne emocji? A może stoją nam na drodze
do lepszej pracy, do sławy, do szczęścia, albo po prostu są nam obojętni?
Co czujemy, patrząc na drzewa, na ptaki, na góry, na zachód słońca lub na czyste błękitne
niebo?
Jakie są nasze relacje do obiektów, które nas otaczają, z którymi dzielimy tę samą przestrzeń?
Czy jest możliwe, abyśmy będąc z kimkolwiek lub z czymkolwiek w dysharmonii, poczuli
w sercu szczęście, radość, Miłość?
Dlaczego szukamy szczęścia na zewnątrz, nie będąc szczęśliwymi wewnątrz?
Ilu z Was, moi drodzy, zagląda w głąb własnej duszy? Ilu z Was poświęca przynajmniej
dziesięć minut swojego „cennego” życia na rozmowę z samym sobą? Ilu wsłuchuje się w głos
serca, w szept sumienia, w podszepty ducha?
Ilu?
Czy można być szczęśliwym, nie znając samego siebie? Nie rozumiejąc, czym są wzorce
w głowie? Żyjąc nieświadomie? Wykonując bezmyślnie polecenia tej czy tamtej osoby, tej czy
tamtej organizacji, tego czy tamtego rządu?
Jak rozróżnić, że coś jest dobre, mając błędne pojęcie o dobru („Jak być dobrym” ! str. 69)?
Dlaczego oczekujemy szczęścia, zamiast kreować to szczęście?
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☼ Rzeczywistość na żądanie

Obudziłem się dziś w zupełnie innym świecie. W świecie bez bólu i cierpienia, bez wojen, bez
agresji, bez brudnej polityki i przekupnych polityków, bez banków i zachłannych bankierów, bez
mafijnych korporacji i czcicieli Złotego Cielca. Całkowicie wolny od Systemu zysku i wyzysku.
I co się stało?
Wyszedłem na świeże powietrze, zdjąłem buty i łaziłem po przyjemnie zroszonym trawniku. Słońce opalało me skronie, ogrzewało ciało, ziemia odbierała elektrostatyczne ładunki,
a łagodny wiaterek oczyszczał moje myśli.
Wrosłem w ziemię i przemieniłem się w drzewo. Nie w jedno, a we wszystkie drzewa. Połączyłem
się z układem energetycznym naszego globu i układem nerwowym Matki Ziemi, a później
skontaktowałem się z samym sobą.
I wtedy przepełniło mnie szczęście. . .
Bo być szczęśliwym to być wszystkim we wszystkich i czuć wszystko i wszystkich w sobie.
Dopóki istnieje choćby najmniejsza rozdzielność na fałszywe „JA” i fałszywe „TY”, fałszywe
„MY” i fałszywe „WY”, dopóty szczęście jest iluzją.
☼ „JA”, nie zawsze oznacza „JA”

A jednak, żeby to zgłębić, musimy przejść wewnętrzną rewolucję. Najsampierw zrozumieć
i pokochać siebie, albowiem poprzez to wewnętrzne zrozumienie i tę Miłość do swojego
prawdziwego „JA”, będziemy w stanie pojąć świat zewnętrzny, świat iluzoryczny, zbudowany
na fałszu.
A ponieważ zewnętrzne jest wewnętrznym, jest naszym lustrzanym odbiciem, oznacza, iż
jesteśmy nieprawdziwi. Posługujemy się fałszywymi programami, które składają się na większą
część naszej świadomości.
Nasza prawdziwość bezustannie próbuje się do nas przedostać, podczas gdy my smacznie sobie
śpimy i śnimy o nieistotnych sprawach, a co gorsze wierzymy, iż ten sen jest prawdziwy.
Dlaczego uważacie, że Wy to Wy? Że jesteście sobą? Zastanówcie się, które programy z Waszego
życia są Wasze, a które są Waszych rodziców, dziadków, kolegów, przyjaciół, księży, guru,
polityków, całego systemu nauczania, całego systemu zniewolenia?
Które tak naprawdę programy należą wyłącznie do Was? Nie te, z którymi się identyfikujecie
i zgadzacie w mniejszym lub w większym stopniu, lecz te, które współgrają z Waszym
jestestwem, z Waszym sercem i duchem. Do których macie stuprocentową pewność, że są
prawdziwe i nie pochodzą z zewnątrz, oraz nie są wynikiem strachu lub pożądania czy
przyjemności.
Czy zauważyliście, jak często córka upodabnia się do matki, a syn do ojca? Jak wielu ludzi
naśladuje innych, stając się niemalże ich kopiami? Kim są ci ludzie, udający kogoś innego niż
są w rzeczywistości?
Jak można być sobą, będąc czyimś naśladowcą? A przecież rodzimy się indywidualnymi,
niepowtarzalnymi jednostkami.
Wobec tego zakończmy ten wpis podsumowującym pytaniem:
Czy nie będąc sobą, czy udając całe życie kogoś innego lub robiąc rzeczy, które nie zawsze są
zgodne z naszym sumieniem, możemy zaznać prawdziwego szczęścia?
Moja odpowiedź jest oczywista – nie możemy. To jest technicznie awykonalne, albowiem
dysharmonia pomiędzy prawdziwym a fałszywym „JA” (graczem), jest nazbyt duża. A zatem
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żyjemy w konflikcie wewnętrznym z samym sobą. To tak jakbyśmy próbowali zostać na siłę
Supermanem, Spidermanem lub królewną Śnieżką.
Przemyślcie to sobie, proszę. Nie dlatego, że chcę, żebyście się ze mną zgodzili, lecz dlatego,
abyście odnaleźli siebie wewnątrz siebie, abyście poczuli to, co ja czuję, abyście się uwolnili od
wszelkiego strachu i zaznali prawdziwego szczęścia w jedności ze światem, z wszechświatem,
ze Źródłem.
Życzę Wam tego z całego serca, bo jak powiedział Wyklęty Anioł do Anny: „Jam w tobie, tyś
we mnie, Anno”. Innymi słowy, Wasze szczęście jest również moim szczęściem („Cieszyć się
szczęściem innych”, ! str. 205).
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ZWzBRG nr 111/2020

Lechita 105-2020
Sobota, 2 października 2020 | Radomir Gelhor

Postanowiłem zrobić wyjątek i upublicznić 105 numer Lechity również w wersji pisanej
znakami łacińskimi, czyli posługując się pismem okupanta, i zamieścić go zarówno na blogu,
jak i w Zbiorze. Obiecuję, że więcej się to nie powtórzy ;)
Okupowana Lechia,
2 października 7528
Jam jest ten, któren jest. Zrodzony z łona Matki Ziemi. Błogosławiony promieniami słońca,
ochrzczony kroplami deszczu, wyrosły na mogile Niebiańskiego Rodu.
Jam jest ten, któren widzi, któren obserwuje, któren zlicza przewiny żmijowego potomstwa
i któren świadectwo dawać będzie w Dniu Pogromu.
O! Dzieci Światła! Bracia i siostry Wielkiego Rodu Człowieczego! Czara goryczy się przelała,
dusze przodków przemówiły, rozwarły się wierzeje Nawi i zagrzmiały bębny wojny Aryjskich
Bogów w Prawi.
Nastał czas Ciemności dla jednych, Światła dla drugich. Onych, których skuszą ziemskie
bogactwa, których zwiedzie iluzja życia, których pożre paroksyzm strachu i którzy padną
przed Szarym Ludem Cudzoziemskim, oddając cześć Złotemu Cielcu, biada! Albowiem Niebo
odepchnie onych ze wstrętem! Bogowie spluną na onych, Dusze zaś Przodków zadepczą!
Jam jest głos na puszczy i latarnią w Ciemności: Wracajcie do Rodów Człowieczych! Porzućcie
nienawiść i wrogość, otwórzcie serca promieniom Światła i poczujcie w sobie pradawną Miłość
praszczurów waszych, albowiem ongiś wasi przodkowie zbudowali cudowne Midgardzkie
państwo – Cywilizację Miłości, na której istniał raj na ziemi. Gdzie aryjska wiedza dostępna
była dla Dzieci Światła.
A potem przyszli oni – Cudzoziemskie Plemię Szarych – plugawe potomstwo węża, człekokształtne istoty o gadzich duszach; chciwe i rozpustne, zepsute do szpiku kości, wyzute
z wszelkich uczuć, wyznające kult Mamona.
I rozpętało się piekło w Midgardzie. . . Bitwa o dusze. . . Wojna o aryjską technologię, o ziemski
Eden. . .
Jam jest ten, któren patrzył na upadek Midgardu i słuchał, któren obudziwszy się z powojennej
katafory31 , przemówił wedyjskimi słowami do rozproszonego Człowieczego Rodu:
--Czcijcie rodziców swoich i utrzymujcie ich w starości, bo jak wykażecie troskę o nich,
tak i o was zatroszczą się dziecięta wasze. . .
Zachowujcie pamięć o wszystkich przodkach Rodów waszych, a wasi potomkowie będą
pamiętać o was. . .
31

Katafora daw. – Letarg.
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Brońcie starych i małych, ojców i matek, synów i córek, gdyż to krewni wasi, mądrość
i piękno narodów waszych. . .
Wychowajcie w dzieciętach swoich miłość do świętej ziemi rasy, żeby nie łakomili się
cudami zamorskimi, a mogli sami czynić cuda wspanialsze i piękniejsze. Ku chwale
ziemi waszej. . .
Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego, a gdy do was nieszczęście przyjdzie, pomogą
wam bliźni wasi.
Czyńcie dzieła dobre ku chwale Rodu waszego i przodków waszych, a otrzymacie opiekę
od Bogów Jasnych waszych.
Nie czyńcie krzywd sąsiadom waszym, żyjcie z nimi w pokoju i harmonii.
Nie poniżajcie innych ludzi, a nie będziecie poniżani.
Nie czyńcie krzywdy ludziom innej wiary, gdyż Bóg – Stwórca Jedyny nad wszystkimi
Ziemiami i nad wszystkimi Światami.
Nie sprzedawajcie ziemi waszej za złoto i srebro, gdyż przekleństwo na siebie ściągniecie
i nie będzie przebaczenia po wszystkie dni bez reszty. . .
Brońcie ziemi waszej, a zwyciężycie bronią prawą wszystkich wrogów Rasy.
Nie przechwalajcie się swoją siłą, łapiąc za broń, lecz chwalcie się sukcesami na polach
bitwy. . .
Nie przekonujcie tych ludzi, którzy nie chcą słuchać was i wysłuchiwać słów waszych. . .
Kto ucieknie z ziemi swej na obczyznę w poszukiwaniu życia łatwego, ten odstępcą Rodu
swego, nie będzie wybaczenia Rodu jego, gdyż odwrócą się bogowie od niego. . .
Nie radujcie się z nieszczęścia cudzego, gdyż kogo cudze nieszczęście cieszy, ten do
siebie nieszczęście wzywa.
Nie oczerniajcie i nie śmiejcie się z tych, co was miłują, a odpowiadajcie na miłość
miłością, by doświadczyć opieki Bogów waszych. . .
Niech brat siostry swej za żonę nie bierze, a syn – matki swej, bo Bogów rozgniewacie
i krew Rodu zmarnujecie.
Żony, odzień (ubiorów) męskich nie noście, gdyż kobiecość stracicie.
Nie zabijajcie dzieci w brzuchu matki, gdyż kto zabije dziecię w brzuchu matki, ściągnie
na siebie gniew Boga – Stwórcy Jedynego.
Gniew niesprawiedliwy, pożądliwość, chciwość, urojenia, lubieżność, okrucieństwo,
pomówienie, próżność, czarnowidztwo, zboczenie, zawiść, wstręt, rozpusta, pragnienie
cudzego, ucisk, złość – oto wady Dzieci ludzkich.
Ludzie powinni unikać tych szesnastu.
--Cóż zatem robić, bracia i siostry, kiedy na Ziemi rozplęgło się gadostwo, żmijostwo i glizdowisko?
Kiedy plemięczęta32 Sił Ciemności gotują się na powitanie długo wyczekiwanego Lucyfera
(zwanego przez onych mesjaszem), a któren ma się „zrodzić” w 7530 roku, tj. 6 czerwca 2022
kalendarza gregoriańskiego.
32

Plemięczę daw. pogard. – potomek.
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6 + 6 + (2 + 0 + 2 + 2) = 666!
Czyż to nie jest znamię bestii?! Czyż to nie jest symbol Diaska zakodowany w Pieczęci
Salomona?
Jakie cudotwory33 tego „świętego” dnia obaczymy? Jaką technologią posłużą się kapłannicy34 Baala i Asztarte, aby wepchnąć ludzką trzodę w ramiona Szatana? I jakich iluminacji
doświadczą nasze zmysły?
Zbliża się Lucyferiańska Wigilia. Dla wielu dzień wyjątkowy, dla innych dzień symboliczny.
Co się tego dnia wydarzy? Czy dojdzie do globalnej katastrofy, krwawej obiaty35 z milionów,
a może miliardów istnień ludzkich? Czy przeprowadzony zostanie kolejny zaplanowany reset,
po którym nastąpi zapowiadany Nowy Porządek Świata lucyferiańskiej Cywilizacji? Jaką tym
razem historię i religię narzucić by chciało ocalałym i opieczętowanym ludziom Cudzoziemskie
Plemię Szarych?
Bo czymże jest, bracia i siostry, koronaświrusowa ściema, jak nie tresurą narodów, przyszłych
niewolników i czcicieli Diabła? Czy nie jest to inicjacja jednych i wyselekcjonowanie do
eksterminacji drugich? Czy nie są to energetyczne żniwa napędzane strachem? Dlaczego
politykierzy na całym świecie ogłosili koniec plandemii na rok 2022? Zbieg okoliczności? Ale. . .
Upadną imperia, takie jak USA, Anglia, Rosja, Niemcy, Chiny, rozlecą się zlucyferowane
religie takie, jak katolicyzm, protestantyzm, prawosławie [. . . ], albowiem są kierowane przez
Iluminatów Rzeczywistości, którzy reżyserują kolejny światowy przewrót, aby na zgliszczach
„zużytego” społeczeństwa wybudować „doskonalszą”, technokratyczną cywilizację, z jednym
rządem i z jedną oficjalną, satanistyczną religią.
/ Zdecydowałem się nie zamieszczać fragmentu dotyczącego szczegółów tworzenia cywilizacji
Diabła, a więc kto, gdzie i kiedy; uważam bowiem, iż przyniosłoby to więcej szkody niż pożytku;
poza tym chcę, abyście skupili uwagę na bardziej istotnych rzeczach, jak indywidualny rozwój,
podnoszenie wibracji i praktykowanie wizualizacji (nawet jeśli w to nie wierzycie), które to
pozytywnie wpływają na rzeczywistość i zmieniają przyszłość na lepsze. /
A jednak ludu Aryjski, Ludu Sławiański, Dzieci Światła, synowie i córy Matki Ziemi, zachowajcie Miłość w sercu i bądźcie spokojni, albowiem jakiś czas temu chwyciliśmy Diabła za
rogi i teraz łamiemy mu kręgosłup.
Nie używajcie tylko siły i nie zużywajcie energii na przeobrażenie zewnętrznego poprzez
zewnętrzne, bo zewnętrzne zewnętrznego nie zmieni, lecz wyobraźcie sobie Ziemię bez przemocy
i cierpienia, pełną dobrych i uczciwych ludzi; stwórzcie w myślach współpracujące ze sobą
narody, żyjące w bliskim kontakcie z Naturą, rozwijające się duchowo; kreujcie nową Cywilizację
Miłości i Pokoju, wolną od armii i wojen; wolną od polityków, lichwiarzy, monopolistów
i korporacji; wolną od przestępców, eugenicznych mesjaszów, fałszywych bogów i religii; wolną
od ograniczeń i niedostatku; wolną w całym tego słowa znaczeniu, a więc wolną w wolności
absolutnej.
Niechaj wasze myśli płyną z dna serca i z dobroci duszy, albowiem Światło, Miłość, Źródło
tylko z dobroci i w dobroci dobro czyni. . .
Bądźcie tym Światłem. . .
--33
34
35

Cudotwór daw. – rzecz dziwna, niezyczajna; cud.
Kapłannik daw. – Kapłan pogański, ofiarnik.
Obiata daw. – ofiara.
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☼ Poza numerem

Tak, widzę, co się dzieje w okupowanej Lechii. Obserwuję przestępców z KneSejmu w niezależnych mediach, ale. . .
Nie zasilajcie już więcej zbrodniarzy i terrorystów energetycznie, wyłączcie telewizor. Dzielcie
się informacjami, nagłaśniajcie patologię Systemu zysku i wyzysku, chrońcie siebie i dzieci,
powołując się na Kodeks Karny i Konstytucję, a w międzyczasie wpływajcie na przyszłość
poprzez kreację rzeczywistości. . . Łączcie się. . . I nie dajcie się wkręcić w żadną wojnę. . .
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ZWzBRG nr 112/2020

Burzyciele Polski, mordercy
Polaków
Wtorek, 13 października 2020 | Radomir Gelhor

W sobotę, 10 października, roku 7528 (2020), odbywały się w całej Polsce protesty przeciwko
covidiańskim rozporządzeniom, wymierzonym przeciwko Polakom, narzuconym polskiemu
społeczeństwu wbrew obowiązującemu prawu i Konstytucji, wbrew logice, narażających
naród polski na utratę zdrowia, a nałożonym przez nielegalny, polskojęzyczny nierząd, grupę
terrorystyczną, będącą odłamem większej, międzynarodowej organizacji przestępczej, a która
to od wielu pokoleń niszczy Polskę, a polski naród sukcesywnie morduje i podmienia obcym
materiałem genetycznym.
Z oficjalnej informacji wynika, iż odbyło się w sobotę pięćdziesiąt protestów przeciwko
koronaświrusowej ściemie i polskojęzycznemu okupantowi, w większych miastach w Polsce.
Między innymi w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Krakowie, w Bielska-Białej,
w Białymstoku.
Wszystkie protesty z powyższej listy miałem okazję prześledzić (jedną nawet widziałem
oczami Covidianina). Niestety liczba osób przebudzonych, myślących samodzielnie, wciąż jest
zaskakująco niska.
☼ Czas ciemnoty i głupoty

Zaskakujące jest to o tyle, że w sieci dostępnych jest ogrom materiałów na temat tzw. pandemii.
Zdumiewa znikomy odsetek poszukiwaczy prawdy, ignorancja ludzi młodych i zacietrzewienie
lub strach starych.
Ja bym nawet powiedział, że to nie jest ignorancja ani zacietrzewienie, lecz głupota, albowiem
obowiązujący system nauczania w zniewolonej Polsce, indoktrynacja dzieci i młodzieży, brak
logiki (przedmiot) i prawdziwej historii w szkołach oraz zniechęcanie ludzi do samodzielnego
myślenia, doprowadziło do uwstecznienia się polskiego społeczeństwa.
Spacyfikowany naród w znacznej części jest zmanipulowany, zaprogramowany przez propagandową tubę medialną telewizji reżimowej i polskojęzyczne stacje należące do anglosaskiego
okupanta, a przez to zaślepiony, bierny, tchórzliwy i niesamodzielny.
Z tej grupy zniewolonych niewolników, biorobotów, telewizyjnych zombie, wyrodziła się
covidiańska sekta, mająca swoich medialnych kapłanów i guru.
I to jest dla mnie bardzo, ale to bardzo przykre doświadczenie, albowiem nie jestem w stanie
zrozumieć, jak można być tak bardzo leniwym, takim naiwnym i łatwowiernym, tak mało
inteligentnym, żeby się nie zainteresować informacjami o plandemii ze źródeł pozasystemowych,
głoszonych nie przez ofikłamców.
☼ Milicja

Na szczęście podczas protestów obyło się bez większych incydentów. Najbardziej ludzko
zachowała się milicja (celowo używam tej nazwy) w Białymstoku, w Krakowie, w Warszawie
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i we Wrocławiu, najgorzej zaś w Gdańsku, gdzie zaczęto rozganiać protestujących. Użyto
nawet gazu łzawiącego. Uzbrojeni byli jak ZOMO-wcy za czasów PRL-u w stanie wojennym.
Również w Bielska-Białej milicja dała plamę, bo po proteście przeprowadziła łapankę i wlepiała
mandaty.
Kiedy tak się przyglądam obecnej milicji i porównuję ją z tą wcześniejszą, to naprawdę bardzo
niewiele widzę różnic. Zmieniła się nazwa, zmieniły się mundury, jeżdżą lepszymi samochodami,
mają nowocześniejszy sprzęt do pacyfikowania ludzi, ale pod czerepem siedzi dokładnie to
samo, czyli. . . tryby, sprężynki i przysłowiowe siano.
Oczywiście są wyjątki, ale niestety większość milicjantów, pomimo że prywatnie to całkiem
sympatyczne osoby, zakładając mundur, dostaje małpiego rozumu i wówczas zaczynają działać
te wszystkie trybiki, sprężynki, ta sieczka w głowie, uruchamia się propagandowy system
władzy i dochodzi do nadużyć, do bezprawia, do przekraczania uprawnień.
Mnie najbardziej jednak zastanawia, dlaczego milicjantom, służącym podobno społeczeństwu,
tak trudno jest się przedstawić z imienia i z nazwiska, pomimo iż są do tego prawnie zobowiązani.
W czym tkwi szkopuł? Czemu milicjant unika tej czynności, dlaczego nie chce pokazać odznaki?
I dlaczego nieznajomemu, ukrywającemu się za mundurem człowiekowi w zakrywającej twarz
maseczce mamy zaufać, skoro łamie prawo, chce pozostać anonimowy, nie ma do ludzi szacunku
i zachowuje się jak bandyta?
O zaufaniu do milicjantów i o tym, jak potrafią być wredni, mógłbym napisać coś z własnego
doświadczenia, ale nie będę się tym zajmował, bo nie mam czasu, a przede wszystkim chęci.
Materiałów na ten temat jest cała masa, więc każdy może sobie to sprawdzić. Do milicji
i milicjantów, wrócimy jeszcze nieco później.
☼ Protestować? A może lepiej siedzieć w domu?

Napiszę krótko. Z jednej strony uważam to za stratę czasu, ponieważ „władzy” to wisi – ma
siłową przewagą na zgromadzeniem, z drugiej zaś strony protest, wyjście na ulicę, spotkanie
się z ludźmi, branie udziału we wspólnej sprawie, łączy ludzi, podnosi na duchu, wzmacnia
więzi, a tego panicznie boi się każda władza.
I to właśnie dlatego, rządy na świecie robią wszystko, żeby odizolować od siebie jednostki,
grupy, państwa. Temu służy między innymi tzw. pandemia. Tłum, gdyby tylko chciał, gdyby
umiał działać jako jeden spójny organ, zmiótłby każdą władzę, albowiem nie ma tyle wojska
na świecie, nie ma tylu służb mundurowych, którzy daliby radę zjednoczonemu społeczeństwu
Ziemian.
Tylko kto miałby stanąć na czele miliardów ludzi o tak zróżnicowanych poglądach, odmiennej
kulturze, o tak nierównym statusie społecznym?
Wracając do protestów w Polsce, to uważam, iż powinny być one przeprowadzane pod
domami polityków, tak jak proponuje Maciej Maciak z kanału CW24TV na YT, a z którym
całkowicie się zgadzam (w tej kwestii). Tylko tym bowiem sposobem można cokolwiek zdziałać
i wpłynąć na polskojęzyczną „władzę”, na której protesty pod urzędami czy rezydencją
masońską – Sejmem, nie robią najmniejszego wrażenia. Ot, dziki tłum głupich gojów. . .
i tyle. . . Każdy jednak protest powinien być przeprowadzony pokojowo. Należy także unikać
wszelkich prowokacji.
☼ Celebryci

Obserwując tę grupę, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, krytycznych dla kraju, dla świata,
uświadomiłem sobie, iż są to najbardziej nieprzydatni mieszkańcy Ziemi. Są ich całe tabuny,
a jednak niewiele robią dla dobra ludzkości, dla dobra planety. Rzadko, który celebryta ma
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odwagę położyć na szali swoją popularność i stanąć przeciwko ofikłamcom, zmierzyć się
z krytyką i wyrazić swoje zdanie. Tchórzostwo, lizusostwo i sprzedajność tych bożyszczy są
dla mnie po prostu obrzydliwe. . . Widać to na każdym kroku. W reklamach, w programach
telewizyjnych, w materiałach prasowych, w filmach i w tekstach piosenek. Żal mi po prostu
tych istot, albowiem mając tak wielki dar, siłę przebicia i wpływania na tysiące, miliony fanów,
prostytuują się za judaszowe srebrniki z „Diabłem”.
! Show Biznes – trzeci syn Diabła.

☼ Media

Dopóki media nie wrócą do suwerena, czyli Polaków, dopóty naród polski będzie okłamywany,
manipulowany, indoktrynowany, odmóżdżany.
☼ KneSejm, marionetkowy „rząd” farbowanych lisów

Jednym z największych i w zasadzie z najcięższych oskarżeń rzucanych przez Polaków w stronę
ciemięzcy, jest nazywanie członków tejże grupy przestępczej – zdrajcami.
Wielokrotnie i mnie się to zdarzało, dopóki nie zastanowiłem się nad tym nieco głębiej i nie
doszedłem do wniosku, że wołanie do nich: „zdrajcy!”, mija się z celem, ponieważ zdrajcą
może być tylko ten, kto będąc w jakiejś grupie, w jakiejś społeczności, należąc do danego
narodu, zdradza swoich.
Tymczasem oni nie należą do narodu polskiego. Nie są Polakami. W ich żyłach nie płynie
krew sławiańskiego ludu.
Weźmy choćby pod lupę człowieka numer jeden w Polsce – Mateusza Morawieckiego alias Dziki,
byłego bankiera krwi żydowskiej, głównego dowodzącego w KneSejmie, gościa od zadłużania
Polski, rozdawnictwa nieswoich pieniędzy, medialnej dezinformacji polskiego społeczeństwa,
mówiącego o sobie samym i swoich pobratymcach „we people”, a przekonamy się, że ten
„nadczłowiek”, bo takie o sobie ma mniemanie, ten pozbawiony empatii propagandysta, nie
ma nic, ale to nic wspólnego z Polakami, Sławianami, z Lechitami, z aryjskim mężczyzną.
| Prawdziwe oblicze M. Morawieckiego?
To, że takich „nadludzi” mamy więcej w KneSejmie, udowadniają nam słowa żydowskiego
namiestnika, Andrzeja Dudy, urzędnika w papierowej Polsce, prezydenta w nielegalnym
państwie w państwie, w Polin, dyrektora w nielegalnej spółce POLAND REPUBLIC OF,
który to jakiś czas temu przekonywał naród polski, iż w każdym Polaku płynie krew żydowska,
obrażając jednocześnie polskie kobiety, sugerując im, iż tylko one wiedzą, kto tak naprawdę
jest ojcem dziecka.
! Bajki Andrzeja Dudy

Czyli że co? Że polskie kobiety są dziwkami, które puszczają się na lewo i prawo?
Ten sam Andrzej Duda (alias Długopis), rezydent Belwederski, dopóki mu tego nie wytknięto,
śmiał nazywać naszą ojczyznę – Polin.
Co takiego A. Duda chciał nam przez to dać do zrozumienia?
Żydolubstwo, poddaństwo, psia miłość do Ameryki i Izraela, ukrywanie się pod polskimi
nazwiskami, niszczenie polskiego przemysłu, handlu i rolnictwa, rozdawnictwo dóbr naturalnych
zagranicznym korporacjom, sprowadzenie do kraju amerykańskiego najemnika i okupanta –
armii Stanów „Złajdaczonych” Ameryki (wyjętych spod polskiego prawa i utrzymywanych za
bajońskie sumy przez polskie społeczeństwo), oraz wprowadzenie tzw. lockdawnu i koronaświrusowej ściemy, jak również pchanie nas na wojnę, to tylko maleńki fragment win, którymi
moglibyśmy, a nawet mamy obowiązek obciążyć farbowane stado lisów.
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Dotyczy to absolutnie wszystkich członków z wszystkich partii politycznych, bez względu na
to, z której są strony, albowiem wszyscy oni z jednej nierządnicy.
Warto w tym miejscu nadmienić, iż Talmud zezwala tym „ludziom” być Polakami, składać
fałszywe obietnice i przysięgi, udawać chrześcijan, katolików (bo to nie jest to samo, co chrześcijanie) czy patriotów, jeśli przyniesie to korzyści wspólnocie i nie narazi ją na niebezpieczeństwo
ze strony podbijanego narodu.
A zatem nazywanie ich zdrajcami, jest nierozsądne, gdyż nie będąc narodowości polskiej, nie
zdradzają narodu polskiego. Niektórzy z tych gangsterów nie potrafi nawet dobrze mówić po
Polsku.
Słyszałem plotki, że dodatkowym językiem urzędowym w Polsce ma być hebrajski. Że w szkołach polskich będą uczyć hebrajskiego. To może i kościoły zamienią się w bożnice? W końcu
ma być multi-kulti. . .
Wracając jednak do „rządzących”, to uważam, iż wszystkich należałoby sprawdzić pod kątem
narodowości, to raz, a dwa, bez względu na wynik – deportować z polskiej ziemi. Łącznie
z szabasgojami i z wszelkiego rodzaju szkodnikami polskimi. Jak już wcześniej pisałem ani
polityka, ani tym bardziej politycy, a już na pewno cudzoziemcy mieszający się do spraw
Polski i Polaków, nie są nam potrzebni. Polityka to przyczynek do upadku narodu, politycy
zaś to szkodniki, darmozjady, wirusy. . .
Innymi słowy, mamy w Polsce epidemię obcego, wrogiego elementu, który wolno, acz skutecznie
niszczy ojczyznę naszych przodków.
I nie jest to tylko moje widzimisię. Takie są fakty. Trzeba być albo ślepym, albo głupim,
żeby nie widzieć tak prostych rzeczy, albowiem „po owocach ich poznacie”. Bądźcie ze sobą
naprawdę szczerzy, weźcie kartkę papieru, narysujcie linię na środku i po jednej stronie
wypiszcie, co dobrego zrobił ten i wcześniejsze rządy, a po drugiej co zepsuli, czym zaszkodzili
Polsce, w jakie afery są/byli zamieszani, a wszystko stanie się jasne. . . To naprawdę nie jest
trudne. Wystarczy odrobina chęci.
☼ Policja, czyli między żydowskim młotem a polskim kowadłem

Rozumiejąc teraz, kim są zaborcy, z jakiego pochodzą klanu, do jakiej rasy należą, jakimi
wartościami kierują się w życiu, jaką wyznają religię, któremu bogowi się kłaniają, nie powinno
nas dziwić, iż ten osobliwy naród, robi wszystko, aby rozbić naszą jedność, doprowadzić do
konfliktu, do rewolucji, do wojny.
! Historia Żydów w Polsce i Żydzi oświeceni

To również nie jest mój wymysł. To nie ma nic wspólnego z teoriami spiskowymi. Mówi o tym
historia i z tego właśnie powodu zniechęca się dzieci i młodzież do historii. Ba! Zakłamuje się
historię! Robi się to po to, aby przyszłe pokolenia, nie miały możliwości porównania przeszłości
z teraźniejszością. Młodym ludziom wmawia się, że przeszłość jest nieważna, że liczy się tylko
przyszłość.
Rzeczywiście tak jest, ale tylko z punktu widzenia psychologii. W praktyce, w życiu codziennym,
znajomość wydarzeń z przeszłości pozwala uniknąć błędów w przyszłości.
Ale wróćmy do milicji, a raczej współczesnej policji. Aby zrozumieć, jak działa ten organ,
trzeba wiedzieć, czym jest policja.
POLAND REPUBLIC OF
31 maja 2002 roku Ministerstwo Finansów zarejestrowało w USA, w NY, Polskę jako firmę
(company) POLAND REPUBLIC OF, grającą na giełdzie. Ministrem Finansów był wtedy
Marek Belka, premierem zaś Leszek Miller, a prezydentem Aleksander Kwaśniewski.
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Od tego czasu POLAND REPUBLIC OF, jako firma, ma swój zarząd, „świętą trójcę” – dyrektorów, w której skład wchodzą prezydent, wiceprezydent i premier. Pozostali są udziałowcami.
Składają oni przysięgę na korporacyjną, amerykańską konstytucję z 14 i 16 poprawką dla
niewolników, i wykupują subskrypcję, tj. płacą prowizję 12% (443 tysiące dolarów) rocznie za
trzy litery G – O – V.
Podpisują także oświadczenie, że nie będą obracać złotem i składają wiano, np. spis ludności
z Urzędu Skarbowego do głównego rejestru, co daje wartość korporacji, czyli wagę złota od
każdego obywatela Polski + milion dolarów od łebka (ubezpieczenie).
Rada Nadzorcza kontroluje zarząd, aby wypełniał program narzucony przez właściciela
firmy/korporacji.
Kto jest właścicielem POLAND REPUBLIC OF? Czyimi jesteśmy niewolnikami?
Spółka POLAND REPUBLIC OF zobowiązana jest do składania sprawozdawczości finansowej,
raportów bieżących, rocznych itd., a to dowodnie oznacza, iż tzw. rząd kolaboruje z wrogiem
i że Polska nie jest państwem suwerennym.
Również i my jesteśmy zarejestrowani jako firma od chwili poczęcia. Urodzony człowiek
dostaje numer podatkowy NEP młodocianego pracownika. Dlatego w dowodzie osobistym
imię i nazwisko pisane są wielkimi literami.
1)

JAN KOWALSKI zamiast 2) Jan Kowalski.

1) oznacza firmę, 2) człowieka. PESEL to numer obozowy, przyznawany niewolnikom. Małżeństwo na przykład jest spółką. Sejm, sądy, policja, miasta i tak dalej, są firmami. Sądy
okręgowe są sądami federalnymi, tak naprawdę militarnymi. Również szpitale są jednostkami
militarnymi.
Czy wiecie, że:
W tychże militarnych szpitalach, przy urodzeniu dziecka dochodzi do fałszowania dokumentów?
Wpisuje się, że dziecko żyło 15 minut, później wystawia się matce wypis ze szpitala, a jeszcze
później ten sam dokument uzupełnia się o adnotację: „rodzice zgodzili się, że dziecko urodziło
się martwe”. Matka lub opiekun prawny podpisujący ten dokument, nie wiedzą, co tak
naprawdę podpisują. Poza tym dzieciom kradnie się DNA/RNA. Dziecko staje się własnością
tego, kto wchodzi w posiadanie czynnika biologicznego. Zapisywane jest to w bazie danych.
Zawierając małżeństwo, zawieramy spółkę, pt. małżeństwo. Nazwisko jest tytułem handlowym.
Zwróćcie, proszę, uwagę na fakt, że z instytucji państwowych zniknęły polskie flagi, dawniej
identyfikujące te organy.
Ale nie będziemy się tym zajmować. Możecie to sobie sami sprawdzić. Obszerny materiał na
ten temat dostępny jest między innymi na YT, na kanale „Wiedza dla wszystkich” – Jak
wyjść z MATRIXA – Porady.
Wobec tego zarząd spółki matki POLAND REPUBLIC OF, podpisuje umowę (handlową)
z firmą POLICJA, która to wykonuje powierzone jej zlecenie. Nietrudno się domyślić, że
policjanci, czyli pracownicy korporacji „POLICJA”, otrzymują za specjalne zlecenia ekstra
bonusy.
Przypomnę, co powiedział mądry Żyd Hammerschlag w powieści Kazimierza Przerwy-Tetmajera
pt. „Panna Mery”:
Zasady, przekonania, cnota, ofiarność, uczciwość, honor — to są bez zaprzeczenia
bardzo piękne i bardzo godne naśladowania przymioty, ale pieniądz, to grunt. Wszystko
można kupić: Mickiewicza, Kościuszkę. Wszystko stanowi cena.
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Nic zatem dziwnego, że POLICJA tak chętnie służy polskojęzycznemu nierządowi (spółce
POLAND REPUBLIC OF), zamiast suwerenowi – polskiemu narodowi. I tu dochodzimy
do zasadniczego pytania, czy Polska w ogóle istnieje? Czy Konstytucja jest ważna, skoro
obowiązują korporacyjne prawa i regulaminy?
Z medycyną jest podobnie. Liczą się procedury, a nie ludzie. Śmierć to biznes. (! Polacy –
dawcy organów)
Zadajmy sobie jednak pytanie, ilu Polaków ma podpisaną własnoręcznie umowę z nielegalną
spółką POLAND REPUBLIC OF, z nielegalną POLICJĄ czy z innym podmiotem gospodarczym? Obawiam się, że nie ma takiego Polaka. Domyślam się również, że z góry przyjęto
domniemaną zgodę polskiego społeczeństwa. Bo skoro się nikt nie buntuje. . . Skoro nikt nie
zadaje pytań. . .
Tak czy siak, zostaliśmy zdradzeni i sprzedani jako niewolnicy na galerę.
Jeśli jestem w błędzie, to proszę, poprawcie mnie.
☼ Do policjantów i służb mundurowych

Nie wiem, czy będą ten wpis czytać jacyś policjanci, choć domyślam się, że na pewno zrobią
to cenzorzy i żołnierze Systemu zysku i wyzysku. Mimo to chciałbym tu przytoczyć pewną
historię.
Na krótko przed stanem wojennym, jeden z członków mojej rodziny, który był milicjantem,
wiedząc, co się święci, oznajmił, że nie będzie bił ludzi, ani nie będzie strzelał do swoich
rodaków. Odszedł z milicji, a raczej wykorzystał moment i uciekł za granicę.
Myślę, że Wy, policjanci, powinniście sobie to dobrze przemyśleć, ponieważ jeśli dojdzie do
rozlewu krwi, to wielu z Was psychicznie tego nie wytrzyma. Poczytajcie sobie o samobójstwach
żołnierzy i policjantów biorących udział w krwawych zajściach. Czy na pewno chcecie żyć
w psychicznym dole i skończyć tak jak oni?
Nasuwa się jednak ważne pytanie? Ilu mamy w Polsce polskich policjantów, a ilu przebierańców?
I co się z nimi stanie, kiedy przestaną być potrzebni? Czy skończą jak Jüdische Ghetto-Polizei
(Jüdischer Ordnungsdienst)? Z kulką w głowie albo w komorach gazowych?
Domyślam się, że nie inaczej będzie z urzędnikami państwowymi dziś tak chętnie współpracującymi z wrogim Polakom „rządem”. Ale to już nie nasz problem.
☼ Mordownia, rzeź ludzkiego bydła

Czy trzeba kogoś jeszcze przekonywać, że w Polsce morduje się ludzi na wielką skalę? Otóż
trzeba, bo Polacy to ignoranci i mają wszystko w nosie. Dopóki osobiście nie doświadczą
na sobie lub bliskich mordu, to „nic nie widzę, nic nie słyszę, o niczym nie chcę wiedzieć”.
Wielokrotnie zderzyłem się z ludzką ścianą obojętności i ignorancji, toteż wiem, o czym piszę.
Jeśli porównamy czasy sprzed 89. roku, z czasem obecnym, odkryjemy, jak wielki mord
dokonywany jest na Polakach, pomimo że podobno żyje nam się lepiej, mamy lepszą opiekę
zdrowotną, czystsze powietrze, czystszą wodę, i tak dalej.
A jednak farbowanym lisom nie przeszkadza fakt, że żywność w Polsce jest coraz gorszej
jakości, że zawiera coraz więcej chemicznych dodatków. To samo dotyczy wody. Powietrze
skażone jest toksycznymi substancjami, rozpylanymi przez samoloty, dzieci są zatruwane,
okaleczane, a nawet zabijane trującymi szczepionkami.
Polska stała się poligonem doświadczalnym dla wojska a Polacy królikami doświadczalnymi
(tajne bronie (np. mikrofalowe), kontrola umysłu). Tylko w naszym kraju dopuszczone są
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szczepienia na grypę kobiet w ciąży, podczas gdy na świecie „ jest to nieetyczne” i żadna
komisja etyki nie wyraziłaby na to zgody. A więc mamy do czynienia z łamaniem prawa
i z eksperymentem medycznym na nienarodzonych dzieciach.
| Plandemia – w jakim miejscu jesteśmy? | Jak się obronić przed „powtórną falą”?
| Szczepienia na „covid-19”. Jak one będą działać?
☼ Ugotować goja

Podczas gdy na świecie obniżane są dopuszczalne moce promieniowania mikrofalowego (3, 4,
5G, WiFi), „rząd” żydowski (niektórzy wolą mówić „chazarski”, ale nie o nazwę tu chodzi),
podniósł Polakom stukrotnie normy, przepychając w sposób haniebny podsuniętą przez
korporacje telekomunikacyjne ustawę, nie licząc się z głosami wybitnych polskich naukowców
i lekarzy.
Więcej informacji na ten temat poszukajcie na kanale m Mateusza Jarosiewicza z NEOS. Znajdziecie tam o wiele więcej ciekawych rzeczy. A jeśli już mowa o 5G, to zdradzę Wam sekret:
Śmierć zagląda nocą w Wasze okna. . .
☼ Zadusić, zagrzybić i zaczipować

A teraz, w czasie plandemicznej ściemy, zmusza się bezprawnie polski naród do noszenia
szkodzących zdrowiu namordników, zarówno w pomieszczeniach (np. szkoły, sklepy), jak i na
wolnym powietrzu. Zatruwane są dwutlenkiem węgla dzieci i dorośli, szczególnie starsi ludzie,
którzy z racji wieku, mają olbrzymie trudności z oddychaniem. Ludzie mdleją, umierają
z braku tlenu. Na wilgotnych maseczkach namnażają się bakterie i patogeny, które w wielkiej
liczbie wchłaniane są z powrotem do płuc.
| CO2 pod maseczką. Mierzymy i komentujemy
I KneSejmowym zbrodniarzom to nie przeszkadza, a nawet jest im na rękę. Nie widzą również
lub udają, że nie widzą wystraszonych medialną propagandą ludzi, którzy ze strachu przed
koronaświrusem lub utratą pracy, popełniają samobójstwa.
Ci sami zbrodniarze dopuścili testy PCR i Real-Time RT-PCR, które jak sam twórca stwierdził,
nie służą wykrywaniu wirusa SARS, MERS, SARS-CoV-2, a poza tym są w 80-95% pozytywnie
fałszywe, pobieranie zaś kodu DNA od ludzi (testy te są zaliczane do badań genetycznych)
jest eksperymentem medycznym i wymaga pisemnej zgody osoby poddanej eksperymentowi.
Tym oto sposobem polskojęzyczny nierząd zezwala kartelom farmaceutycznym na przeprowadzenie na Polakach eksperymentu medycznego i łamie Konstytucję RP.
Pobieranie materiału genetycznego z nosa jest bardzo bolesne, może uszkodzić węch lub
spowodować inne, bardzo poważne objawy, włącznie z zarażeniem „poszukiwanym” wirusem.
Zastanawiam się, czy podczas tej brutalnej czynności, testowani ludzie są czipowani? Co jest
wkładane im do nosa, co jest wstrzykiwane im do mózgu?
Warto wiedzieć, że mózg jest nieczuły na ból, toteż nic nie poczujemy, kiedy ktoś się w niego
wkłuje. Ból spowodowany jest przebijaniem się przez cienką „chrząstkę”.
☼ Bajki sekty szczepionkarskiej

Promowane są osobom starszym szczepienia przeciwko grypie, wmawiając tym biednym
ludziom, jakoby miałyby wzmocnić ich układ immunologiczny, co jest całkowitą bzdurą.
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Pomijając fakt, że szczepionki na grypę nie przechodzą badań klinicznych, a więc nie powinny
być dopuszczone do obrotu (to jest przestępstwo), to jeszcze poważnie osłabiają organizm.
Nie przypadkiem zresztą powstało całkiem trafne powiedzenie, że „ jeśli chcesz mieszkanie po
matce czy babce, to zaszczep je na grypę”.
☼ Nie choruj, bo Cię dobiją

Jak jeszcze umiera się w Polsce? Ano, głupio. Na przykład z powodu plandemii Służba
Zdrowia została sparaliżowana i ludzie umierają z całkiem błahych powodów. Nikt bowiem
nie przyjmuje chorych albo muszą czekać w bardzo długich kolejkach.
| Kulisy polskiej służby zdrowia w czasach „pandemii”
Czy to nie są zbrodnie? Czy to nie jest depopulacja ludzkości? Czy to nie są procedury
eugeniczne?
☼ Podsumowanie

Polska została przejęta przez obcą nację wykonującą polecenia z zewnątrz, Polska jest niszczona,
Polacy są mordowani i podmieniani. Znam nawet przypadki znikania Polaków z systemu.
Osoby powracające z zagranicy mogą nagle się niemile zdziwić, że nie są już obywatelami RP,
pomimo iż nie zmienili obywatelstwa. A jednak jakimś dziwnym trafem nie ma ich w Systemie.
Jeszcze bardziej byłem zaskoczony tym, w jaki sposób przywracane są te osoby do Systemu.
W normalnych przypadkach, kiedy ktoś wraca do kraju, np. z uchodźstwa, obowiązują rygorystycznie przestrzegane procedury. Nie obowiązują one jednak „przypadkowo” zagubionych
w Systemie obywateli.
Ale przemilczę ten temat. . . Zastanawia mnie tylko jedno. Skoro tak łatwo przywrócić do
Systemu byłego obywatela RP, to czy równie łatwo można dodać nowego Polaka? Bo to jest
takie abrakadabra! Wystarczy znać zaklęcie. . .
☼ Amerykańscy terroryści na lechickiej ziemi

Na domiar wszystkiego KneSejmowi przestępcy wydali nas na pastwę amerykańskiego terrorysty, któremu wolno do nas strzelać, gwałcić nasze dziewczęta, wkraczać do naszych domów,
odbierać nam mieszkania, rekwirować samochody, a wszystko pod pretekstem zapewnienia
nam bezpieczeństwa. . . Dobre sobie. . .
| Polscy politycy oszaleli! Druk nr 573 | PiS oddał Polskę w ręce Amerykanów
Czy tak postępują prawdziwi Polacy, patrioci, chrześcijanie, katolicy? Bo przecież oni za
takich się podają. . .
Nie. Tak postępują wrogowie Polski i Polaków, i tak należy ich traktować.
☼ Zero tolerancji, czyli totalny odlot żmijowego plemienia

Ci psychopaci, postanowili przepchnąć ustawę „zero tolerancji” dla nieprzestrzegających
obostrzeń plandemicznych, gdzie jeden Polak pod pretekstem walki z plandemią, będzie mógł
okaleczyć lub zamordować drugiego Polaka, nie ponosząc absolutnie żadnej winy, czyli:
Widzisz jadącego pociągiem gościa bez namordnika, symbolu zniewolenia, wyrzuć go z pociągu
dla dobra innych pasażerów, dla dobra sekty covidiańskiej! Zauważyłeś kogoś nieprzestrzegającego covidiańskich zaleceń, weź siekierę, rozłup mu czerep i śpij spokojnie, albowiem
zrobiłeś światu przysługę! Jesteś policjantem, pałuj, gazuj, strzelaj do zbuntowanych ludzi,
walczących o wolność z „praworządną władzą” i nie martw się, prawo cię ochroni! Jesteś
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sędzią, urzędnikiem państwowym, walcz z covidem, nakładaj kary, wyrzucaj ludzi z domów,
rozdzielaj rodziny, zmuszaj do kwarantanny, odbieraj matkom i ojcom dzieci. . . I tak dalej,
i tak dalej.
Ale mało tego, to prawo działa wstecz, a więc jeśli zamordowałeś kogoś w „słusznej sprawie”
przed wprowadzeniem ustawy, bądź spokojny, jesteś usprawiedliwiony.
To prawo działa wstecz, a więc tym szubrawcom, obojętne jest, ile do tej pory wymordowali
narodu polskiego, ponieważ będą usprawiedliwieni i rozgrzeszeni.
Ale. . .
Czy są to działania dla dobra Polaków? Czy ktoś, kto manipuluje statystykami, okłamuje
i zastrasza miliony Polaków oraz napuszcza na siebie ludzi, jest uczciwy i robi to dla dobra
narodu?
Sami sobie odpowiedzcie. . .
☼ Jeden z setek i tysięcy przykładów oparty na faktach

Pewnej pielęgniarce, wierzącej w oficjalne kłamstwo, w covidiańską bajkę, zmarła matka,
ponad dziewięćdziesięcioletnia kobieta. Wezwała pogotowie. Stwierdzili zgon i wpisali jako
przyczynę śmierci SARS-CoV-2. Pielęgniarka, będąc na tyle trzeźwą kobietą i widząc ten
przekręt, zapytała, na jakiej podstawie stwierdzili u jej matki śmierć z powodu covida?
Nie umieli logicznie stwierdzić, w końcu przyznali się, że mają taką procedurę.
Szpital otrzymuje za każdy śmiertelny przypadek z covidem pieniądze; innymi słowy, szpitalom
(placówkom militarnym) opłaca się wpisać do karty zgonu, śmierć z powodu koronaświrusa.
Mało tego, przyjmując pacjentów do szpitali, lekarze i pielęgniarki zmuszają ludzi do podpisywania, iż są zarażeni! Jeśli nie wyrażą zgody, nie są przyjmowani.
Nasza bohaterka, nie godząc się z tą decyzją i nie mogąc się doprosić, żeby jej matce przeprowadzono sekcję zwłok, zrobiła to na własny koszt, i jak się okazało, kobieta była czysta. . .
Na tego typu przestępstwa, dokonywane przez BigPharmę, która sponsoruje tę covidiańską,
międzynarodową aferę doprowadzająca państwa do upadku, pozwala polskojęzyczna, reżimowa
„władza”, kłamiąc bezczelnie Polaków, robiąc na „Covidiozie” szemrane interesy, szczując na
siebie Polaków, rozbierając Polskę na części i, przygotowując nam wojnę.
(Przypominam, że nie musicie się ze mną zgadzać. Nie zamierzam nikogo przekonywać. To
nawet nie jest wpis przeznaczony dla Was. Napisałem go w pewnym, określonym celu.)
Ale dlaczego w ogóle o tym piszę? Dlaczego się powtarzam? Bo nie mogę spokojnie patrzeć na
duszących się staruszków, dzieci potajemnie ściągających maseczki, żeby złapać łyk świeżego
powietrza, i ogłupiałych Covidian, którzy nie zdając sobie sprawy z dokonywanej na nich
eksterminacji, za chwilę pobiegną dobrowolnie do rzeźni i dadzą się zaszczepić i zaczipować.
Dla mnie mord to mord, bez względu na to, kto go dokonuje, jakich narzędzi używa, i kim się
wyręcza, dlatego. . .
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Dość terroru i mordowania polskiego narodu. Dość niewolnictwa. Dość żydowsko-anglosaskiej
dominacji na świecie i Cywilizacji Śmierci. Czas na zmiany. Czas na nową rzeczywistość. Czas
zakończyć tę koszmarną grę i rozpocząć budowanie lepszego jutra.
Niechaj tak się stanie. Tego sobie życzę. I o to proszę, Azdarianie.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 113/2020

Czy te liczby kłamią?
Czwartek, 22 października 2020 | Radomir Gelhor

W Polsce tzw. rząd, wraz z telewizją reżimową TVP oraz z zagranicznymi, polskojęzycznymi
stacjami, dzień w dzień straszą Polaków śmiertelnym wirusem, który podobno dokonuje
straszliwego mordu na narodzie polskim. Trup ściele się na ulicach, szpitale pękają w szwach
(stąd wg judaszników z KneSejmu istnieje potrzeba przebudowywania stadionów na szpitale),
pomimo że nikt poza politykami i mediami tego osobiście (na własne oczy) nie widzi.
Ale włączmy na chwilę myślenie i przyjrzyjmy się statystyce umieralności w Polsce w latach
2017-2020 od marca do września36 , udostępnionej oficjalnie przez GUS:
2020
2019
2018
2017
2016
2015

-------

194
200
203
190
189
197

288
006
434
134
198
607

I co to oznacza? Ano tylko tyle, że w porównaniu do wcześniejszych lat, śmiertelność Polaków
w plandemicznym roku 2020 pomiędzy marcem a wrześniem jest niższa niż w 2015, w 2018
i w 2019. Dziwny ten koronaświrus, nieprawdaż? Niby taki groźny, a jednak liczby nie
pokazują nic nadzwyczajnego. . . Wygląda nawet na to, że polski naród nagle ozdrowiał dzięki
niekorzystaniu z tzw. Służby Zdrowia?
I tak trzymać, drodzy rodacy. . . Mniej wizyt u lekarzy i w aptekach, to mniej chorób, zgonów
i kłopotów ze zdrowiem.

Radomir Gelhor
36

Dane zaczerpnięte z kanału m Mateusza Jarosiewicza z NEOS na YT
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ZWzBRG nr 114/2020

Odkłamujemy medialne ściemy
(NEOS)
Sobota, 24 października 2020 | Radomir Gelhor

Oglądałem dzisiaj POPIS-y POPIS-owskich gestapowców (uzbrojonych milicjantów na usługach żydo-masońskiego „rządu” farbowanych listów w nielegalnym państwie w państwie,
w Polin, w nielegalnym POLAND REPUBLIC OF, w okupowanej Polsce) pacyfikujących
ludzi (przetrzymywanie dzieci w kordonie milicyjnym, łapanki uliczne, gazowanie, pałowanie,
strzelanie do protestujących i przypadkowych przechodniów) biorących udział w pokojowym
„Międzynarodowym Marszu o Wolność” (w Warszawie), i uważam, iż dziś terroryści z Wiejskiej
(KneSejm) strzelili sobie samobója, ukazując narodowi polskiemu swoje prawdziwe, wstrętne
żmijowe oblicza i, to bardzo dobrze. . .
Może takie niepokojące widoczki w końcu otworzą uśpionym Covidianom oczy? A przecież to
dopiero początek terroru. . . Ale o tym co planują Dzieci Diabła napiszę w innym wpisie. . .
Dziś natomiast zachęcam wszystkich do przyłączenia się do akcji zaproponowanej przez NEOS: „ODKŁAMUJEMY MEDIALNE ŚCIEMY”,
mającej na celu doinformowywanie nieświadomego, zmanipulowanego
społeczeństwa, o iluzorycznej pandemii koronawirusa, a która bezwzględnie wykorzystywana jest przez psychopatów-globalistów do stworzenia
Nowego Porządku Świata. Jednego faszystowskiego rządu, jednej uniwersalnej religii. . . jednego państwa rządzonego przez uprzywilejowaną grupę
złodziei, zbrodniarzy, lichwiarzy, psychopatów-eugeników, satanistów,
pedofilii i innych strzępów ludzkich.
Dzielcie się tymi informacjami, przesyłajcie, drukujcie, podawajcie dalej. . .
Plakaty i ulotki znajdziecie pod tym linkiem: NEOS-drive.
Stop propagandzie!
* Wyjaśniam, iż nie jestem członkiem NEOS, acz popieram każdy pokojowy projekt służący
usunięciu patologii i przywróceniu normalności w Polsce i na świecie.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 115/2020

Co knują Bękarty Diabła?
Poniedziałek, 26 października 2020 | Radomir Gelhor

Miałem zabawić się w przewidywacza i przepowiedzieć nam przyszłość na najbliższe miesiące.
Nam, to znaczy przede wszystkim Polakom, narodowi lechickiemu, zamkniętemu w obozie
koncentracyjnym szumnie zwanym Polską. W nielegalnym państwie w państwie, w Polin,
w nielegalnej korporacji POLAND REPUBLIC OF zarejestrowanej w USA, w klatce dla
gojów, w amerykańsko-żydowskiej neokolonii, na europejskiej działce numer jeden, na placu
zabaw Rothschildów i innych psychopatycznych czerwiów i obleńców.
Miałem przepowiedzieć przyszłość i, zrobiłem to. Trzynaście stron tragicznych wydarzeń,
trzynaście stron brutalnej rzeczywistości, jaka nas czeka, jeśli naprawdę się nie przebudzicie,
ale. . .
Przemyślałem to sobie dobrze i uznałem, iż po pierwsze nie będę Was straszył, po drugie
coraz bardziej przekonuję się do myśli, że potrzebny jest Wam wstrząs psychiczny, porządny
kop w cztery litery, abyście się w końcu ocknęli i zaczęli działać, choćby tylko słowem.
Żal mi tylko dzieci, bo cóż one winne głupocie dorosłych, wydawałoby się inteligentnych
ludzi? Cóż one winne, że psychopaci rządzą światem, kreują za pomocą pieniędzy schorowaną
rzeczywistość i przenoszą te chore wyobrażenia na ludzkość, tworząc piekło na Ziemi, świat
pełen bólu i cierpienia? Cóż one winne, skoro ledwo rozpocząwszy życie, wpadły w sidła
„Diabła” i jego zauszników? Cóż winne, skoro żyją w stadzie bezrozumnych owiec, czekających
na swoją kolej do rzeźni. . .
Naturalnie, mam na myśli tylko tych niemyślących lub myślących za pomocą telewizora.
☼ Obietnice-niespełnice

A ponieważ w ostatnim wpisie „obiecałem”, iż napiszę, co knują „Bękarty Diabła”, postanowiłem na pocieszenie umieścić fragment transkrypcji filmu, który przygotował na swoim kanale
Robert Brzoza. Myślę, że powinno Was to bardzo zaciekawić. Przynajmniej tych myślących. . .
Własne komentarze usunąłem.
☼ Wiemy jak będzie wyglądał III i IV lockdown

m Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=JNwuSowXh1w
Cześć! Witaj! Robert Brzoza. Mam tutaj przed sobą plan akcji koronawirusowy, który będzie
wdrażany w tym roku, jak i w przyszłym. Już wiele z tych punktów jest wdrażanych, o czym
się sam, sama przekonasz.
Zejdźmy na sam dół tego raportu i zobaczmy, co oni tutaj piszą. Ten raport był przedstawiany na jakiejś komisji w Kanadzie i tamtejszy polityk go udostępnił. Było wiele sprzeciwu
tamtejszych polityków. A zobacz, co pisze:
„W końcu PMO zasugerowało, że cały program ruszy do przodu bez względu na to, kto
się z nim zgadza, czy nie. Że nie będzie to tylko Kanada, ale w rzeczywistości wszystkie
kraje będą miały podobne wytyczne i programy”.
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Więc zwróć uwagę, że to, co tutaj pisze i co przedstawia polityk kanadyjski, będzie wdrażane
i już jest to wdrażane. To jest tak, że oni wrzucają pewne akcje pilotażowe w danych
państwach. Zobacz, że najbardziej jest to widoczne na przykładzie Chin, gdzie bardzo mocno
jest realizowany program punktów, i ten program chcą przerzucić na cały świat.
Czyli to będzie to, co wielu polityków mówiło, czyli NWO, Nowy Porządek Świata. To jest
testowane w Chinach. Tam część Chińczyków podlega pod ten program, już stanowią numer
w systemie komputerowym, w systemie korporacji amerykańskich, korporacji międzynarodowych. Już nie stanowią jakby społeczeństwa, ale numer. I pod ten numer podpięta jest ich
cała rzeczywistość, życie, historia medyczna, pieniądz, czyli wszystko to, co stanowi pewną
niezależność. Działa to w ten sposób, że poszczególne elementy tego programu chińskiego
wrzucane są w poszczególne kraje.
Na przykład w Polsce te wszystkie aplikacje koronawirusowe to są te elementy wzięte z Chin.
Nazywamy to program chiński, natomiast w rzeczywistości to są korporacje międzynarodowe,
którymi właścicielami jest żydowska finansjera. To jest ten główny autor całości projektu.
Nie jest to w żadnym wypadku komunistyczna partia Chin, ani przedsiębiorstwa chińskie,
które oczywiście biorą w tym udział.
Zobaczmy od początku:
1. Faza wtórnych ograniczeń blokowania w sposób ciągły, zaczynając od głównych obszarów metropolitalnych w pierwszej kolejności, a następnie rozszerzając się na zewnątrz. Przewidywany
termin do listopada 2020.
Czyli blokowanie poszczególnych rejonów kraju, te żółte, czerwone strefy, to jest pomysł, który
wdrażany jest na całym świecie. I to będzie eskalacja.
2. Przyśpieszenie zakupów (lub budowy) obiektów izolacyjnych w każdej prowincji i na każdym
terytorium. Przewidywany do grudnia 2020 roku.
Popatrzcie, jak szybko muszą zrealizować. Czyli muszą wprowadzić obiekty izolacyjne dla
pacjentów tzw. kowidowych. Zobacz, jak to się realizuje. Publikowaliśmy kilka artykułów na
ten temat.

fot.1

fot.2

Polska grupa zbrojeniowa wygrała przetarg na kontenery dla pacjentów kowidowych (fot.1).
Zobacz sobie, już w Polsce się to dzieje. Będą takie kontenery.
Zobacz na to. To jest szpital terenowy covid na Węgrzech (fot.2). Co jest najciekawsze, są
z tyłu baraki, lecz po co to ogrodzenie? Po co ten drut kolczasty? Czy pacjenci nagle będą
uciekać z tego szpitala? Przecież to ma być dobrobyt, to ma być leczenie. Nie bardzo rozumiem.
Po co oni budują obozy? Czy ma być coś drastycznego? Czy będą na siłę umieszczać tam
ludzi? Zadajemy te pytania, ale kiedyś odpowiedzi mogą być drastyczne. Ponieważ jak widzę
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coś takiego, to mam na myśli jedną rzecz – że będą tam więzić na siłę ludzi. Pytanie jakich?
No takich, którzy się sprzeciwiają systemowi.
Popatrz się dobrze. Jest jedno ogrodzenie, za nim jest drugie.

fot.3

I tutaj informacja, że Stadion Narodowy (fot.3) zamieniają w szpital polowy oraz znacznie
wcześniejsze: „Czy stadion Narodowy zamieni się na szpital w celu wywołania paniki?”.
Można zadać takie pytanie, ponieważ jest tutaj opis, że mamy tymczasowy nowy szpital
południowy i stoi on pusty. Trzeba w niego zainwestować i mamy szpital dla pacjentów
kowidowych. A co oni robią? Oni chcą pootwierać takie punkty w całej Polsce. Jeden z nich
będzie na stadionie warszawskim.
Pytanie: czy można umieścić na stadionie szpital dla pacjentów. Czy będzie to bezpieczne
dla ich zdrowia? Czy może jest to zrobione w celu wywołania paniki? Należy się nad tym
zastanowić, ponieważ skoro są obiekty, które można zamienić na szpitale dla pacjentów
kowidowych, oni tego nie robią, tylko budują tymczasowe szpitale na stadionach i nie wiadomo
w jakich innych miejscach. To jest naprawdę zastanawiające.
Ostatnie zdanie brzmi: „Im więcej umrze na tym stadionie ludzi, tym lepiej dla wywołania
paniki i wprowadzenia zamordyzmu”. Trudno się z tym nie zgodzić.
Zobacz, to co pisze ten kanadyjski polityk, już jest wdrażane. To nie jest bajka, to nie jest
program, który ktoś sobie napisał. Tylko to jest program realizowany w poszczególnych
państwach.
3. Codziennie nowe przypadki COVID-19 przekroczą możliwości testowania, w tym wzrost
liczby zgonów związanych z COVID po tych samych krzywych wzrostu. Przewidywany termin
do końca listopada 2020 roku.
Czyli do końca listopada mają zrobić panikę. Oni z góry zakładają, że ma być wzrost liczby
zgonów. Skąd wiedzą? A skąd wiedzą, czy jutro któryś z polskich lekarzy nie odkryje metodę
[leczenia] i będą natychmiast ratować pacjentów kowidowych?
Spodziewajmy się, że ilość testów wzrośnie, że ilość zgonów wzrośnie.
4. Całkowita i wtórna blokada (znacznie bardziej rygorystyczna niż ograniczenia pierwszej
i drugiej fazy kroczącej). Przewidywany termin – koniec grudnia 2020, początek 2021 roku.
Czyli pod koniec grudnia 2020, na początek stycznia 2021 roku, mają zrobić blokadę. Jeśli
będzie to coś gorszego niż pierwsza blokada, gdzie zamknięto gospodarki, wsadzono ludzi do
domów, to będzie coś okropnego.
Czy oni chcą zrobić to samo, co było we Włoszech? Czyli ludzie całkowicie zamknięci w blokach,
w domach. Nie wolno było im wychodzić na zewnątrz. Tylko pojedyncze osoby mogły wychodzić
z danej rodziny, z danego mieszkania, z domu?
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5. Reforma i rozszerzenie programu dla bezrobotnych, który ma zostać przekształcony w program powszechnego dochodu podstawowego. Przewidywany do I kwartału 2021 roku.
To będzie ciekawe, ponieważ podstawowy dochód to jest bardzo dobry pomysł, tylko jak
zwykle zależy, kto go wprowadza i do jakich celów. O co chodzi z dochodem podstawowym?
A mianowicie każdy Polak, dajmy to na przykładzie Polski, każdy Polak urodzony powinien
dostawać dochód podstawowy. Dlaczego? Dlatego, bo jego rodzina, bo jego dziadkowie, bo jego
przodkowie wykonywali pracę dla państwa, budowali dobrobyt. Jedni pracowali w kopalniach,
drudzy przy złocie, inni przy szpitalu, i tak dalej, i tak dalej. Budowali majątek wspólny.
Ten majątek wspólny, nie może być majątkiem kilku, kilkunastu osób, tylko majątkiem narodu.
I teraz, wartość tego majątku ma określoną kwotę. Zyski z tej działalności mają określoną
kwotę. Te zyski należy rozdzielić na wszystkich obywateli danego państwa. I to jest ten
dochód podstawowy. Dlatego ci się należy, ponieważ urodziłeś się jako Polak i automatycznie
uczestniczysz w dochodach państwa.
Może być tak, że politycy czerpią zyski ze spółek państwowych i one mają określone koszty,
ponieważ pracuje tam za dużo ludzi, mają wysokie koszty działalności, przez to mniejsze zyski,
a jak są zyski, to idą do budżetu państwa, gdzie są rozdzielane przez partie rządzące.
Te zyski powinny iść do kieszeni każdego Polaka. I to jest ten dochód podstawowy.
Natomiast, co oni chcą zrobić? Oni chcą dać każdej osobie, na początku być może będzie to dla
bezrobotnych, później dla rodzin biedniejszych, dostaną określone pieniądze. W wielu krajach
jest to testowane. Teraz w Niemczech, że np. dostaną po jakieś 1500, 2000 złotych miesięcznie.
Z tym że, jeżeli mówimy o dochodzie podstawowym danym w wyniku akcji z koronawirusem,
to będzie to połączone. A mianowicie będziesz musiał coś zrobić za coś.
Na przykład osoby, które dostaną dochód podstawowy, muszą się zaszczepić. Muszą wejść do
Systemu, muszą zamienić swoje życie w numerek komputerowy.
Czyli ten dochód podstawowy, a za chwilę zobaczysz, że jeszcze kredyty, jest integralną częścią
NWO.
6. Przewidywana mutacja COVID-19 i/lub koinfekcja wtórnym wirusem (określanym jako
COVID-21) prowadząca do trzeciej fali o znacznie wyższej śmiertelności i wyższym wskaźniku
zakażenia. Przewidywany termin do lutego 2021 roku.
Popatrzmy, ma być COVID-21 i znacznie wyższa śmiertelność niż obecnie. Niesamowite.
7. Codzienne nowe przypadki hospitalizacji z powodu COVID-21 oraz zgonów związanych
z COVID-19 i COVID-21 przekroczą możliwości placówek medycznych. Oczekiwany kwartał
I – II kwartał 2021.
Czyli oni chcą wprowadzić chaos w służbie medycznej. Będzie to chaos kontrolowany lub
niekontrolowany. Czyli tak jak wspomnieliśmy, ten szpital, który ma powstać na Stadionie
Narodowym, jest częścią tego chaosu. Nie można tego inaczej zinterpretować, jeżeli obok
jest szpital przystosowany dla pacjentów, w który trzeba zainwestować troszkę pieniędzy.
Natomiast stadion, nie jest miejscem przystosowanym dla pacjentów.
Czyli ma być panika, panika, i jeszcze raz panika.
8. Wprowadzone zostaną wzmocnione ograniczenia dotyczące blokowania (określone jako
trzecia blokada). Zostaną wprowadzone pełne ograniczenia w podróżowaniu (w tym między
prowincjami i miastami). Przewidywany II kwartał 2021 roku.
9. Przejście osób fizycznych do programu powszechnego dochodu podstawowego. Oczekiwana
połowa drugiego kwartału 2021 roku.
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Czyli na początku, prawdopodobnie, mają dostać dochód podstawowy osoby biedne, a później
osoby fizyczne.
10. Przewidywane awarie łańcucha dostaw, niedobory zapasów, duża niestabilność gospodarcza.
Przewidywany koniec drugiego kwartału 2021 roku.
Zastanawiałem się nawet, jak to jest możliwe, że idę do sklepu, półki są puste. Zamawiam
towar i przesuwają mi [termin], bo coś się stało z tym towarem, nie jest dostępny. Przecież
przed koronawirusem była nadprodukcja, pełno było wszystkiego. Naprodukowali tyle, że
pisaliśmy, co oni robią, bo niszczą zasoby naturalne.
Teraz nagle, kiedy jest koronawirus, jest brak produktów [USA]. Dlaczego? To jest kontrolowany
chaos gospodarczy. Dlatego jak dany sklep nie będzie miał danych towarów, to się tym nie
przejmuj, nie denerwuj, tylko przypomnij sobie ten raport, i że jest to kontrolowane.
11. Rozmieszczenie personelu wojskowego w głównych obszarach metropolitalnych, a także na
wszystkich głównych drogach w calu ustanowienia punktów podróży. Ograniczenie podróży
i ruchu. Zapewnienie wsparcia logistycznego w okolicy. Przewidywany do III kwartału 2021
roku.
Jeśli oni wdrożą to w przyszłym roku, to będzie stan wojenny. Niesłychany plan i bardzo
szybko wdrażany.
Zobacz sobie na obecny rząd PIS. Jeżeli głosowałeś na niego. Jeżeli głosowałeś na PIS, to musisz
zweryfikować swoje poglądy. Bo Mateusz Morawiecki, jak czytasz główne media, powiedział,
że chce wprowadzić stan czerwony w całym kraju [to już ma miejsce]. Czyli on zna ten plan
i go realizuje.
Więc jak można głosować na ludzi, którzy sprzedali się globalistom. Którzy wdrażają plan
WHO. WHO podlega ONZ. Zadaniem ONZ jest wdrożenie tego samego systemu, który jest
w Chinach.
Jeżeli ten rząd będzie u władzy, ta partia będzie u sterów władzy, to bądź pewny, że oni
wszystko dokładnie to wdrożą. Już wdrażają te elementy. Trzecia, czerwona strefa to jest
właśnie ten element. Budowanie szpitali tymczasowych, to jest właśnie ten element.
I zobacz sobie, kto bierze udział w tej akcji koronawirusowej. Zobacz sobie, które media? Jeżeli
dane media non stop publikują śmiertelność covidową, to znaczy, że świadomie biorą w tym
udział. Ponieważ ta akcja śmiertelności ma wzrosnąć, panika ma wzrosnąć.
Jak przekonać osoby, które są wpatrzone w telewizje? Bo osoby, które znają prawdę, tak jak
my, to jest garstka w porównaniu do Polski czy świata. Jak przekonać do tego programu tych,
którzy są wpatrzeni w telewizor i wierzą telewizorowi?
Bo mimo wszystko, sam przyznaj, jest to trudny do wdrożenia program, nawet dla tych ludzi,
którzy wszystko wyłapują z telewizorów.
A więc pierwsze, dostaną kasę za darmo. Sam przyznaj, że każdy, kto dostanie kasę, będzie się
z tego cieszył. Jeśli dostaniesz na przykład 1500 złotych, będziesz się z tego cieszył. Powiesz,
„A co tam, mogę być zamknięty w domu, wytrzymam to”.
Co drugiego chcą wprowadzić? Reset długów. Żeby wprowadzić jakikolwiek reset długów, to
można to zrobić tylko i wyłącznie w porozumieniu z bankami. Czyli banki muszą zresetować
dług. Tego nie robią państwa. To nie robią rządy państw. A wiemy, że cały system bankowy
działa na licencji międzynarodowej finansjery. Kredyt to jest ich waluta. Każdy, kto posługuje
się kredytem, korzysta z licencji. Z licencji prywatnego systemu. Jest to tzw. finansjera.
W Biblii jest przedstawiona jako „Nierządnica”, jako „Wielki Babilon”. Za to wszystko oni są
odpowiedzialni.
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Żebyśmy dobrze rozróżniali i nie mówili, że to Chińczycy, Rosjanie, Amerykanie. . . Nie. Ani
Chińczycy, ani Rosjanie, ani Amerykanie, nie są autorem tego programu. To wszystko wdraża
finansjera. Dzisiaj tę główną władzę, pierwszą władzę sprawuje międzynarodowa finansjera.
Drugą władzę dopiero sprawuje USA. Czyli Stany Zjednoczone są podległe międzynarodowej
finansjerze.
Donald Trump, nie rządzi samodzielnie, tylko podległy jest międzynarodowej finansjerze.
Teraz czytamy:
„Rząd federalny zaoferuje wyeliminowanie wszystkich osobistych długów (hipoteki,
pożyczki, karty kredytowe itp.). W zamian, za przyjęcie tego całkowitego umorzenia
długów, jednostka straciłaby na zawsze prawo do jakiejkolwiek własności i jakiegokolwiek
majątku. Osoba musiałaby również zgodzić się na udział w harmonogramie szczepień
przeciwko COVID-19 i COVID-21, który zapewniłby jej nieograniczone podróżowanie
i nieograniczone życie nawet przy blokadzie (poprzez użycie identyfikatora ze zdjęciem
zwanego kanadyjskim HealtPass)”.
Czyli jeśli masz coś swojego, dom, samochód, firmę, musisz za długi oddać to wszystko. Od tej
chwili nie masz nic, ale nie masz też długów. Wcale nie jest to rewelacyjny pomysł, albowiem
jeśli ktoś ma długi, tak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, jeżeli masz dom, masz
dług na ten dom, i nie chcesz spłacać tego długu, to oddajesz dom i od tego momentu nie
masz ani domu, ani długu.
A więc jest to pomysł skopiowany od USA, że za długi zabierają Ci cały majątek.
Ale co w zamian? Osoba musiałaby również zgodzić się na udział w harmonogramie szczepień przeciwko COVID-19 i COVID-21. Przyzwyczaj się do tej nazwy – COVID-21. Za
niedługo prawdopodobnie wszyscy politycy będą o tym mówili. I ten harmonogram szczepień
„zapewniłby jej [tej osobie] nieograniczone podróżowanie i nieograniczone życie nawet przy
blokadzie”.
Czyli chcą wdrożyć paszporty kowidowe. Osoby, które nie przyjmą, nie zaszczepią się, nie
przyjmą tego programu, będą zamknięte w domach, z tego, co wynika, inne osoby będą
swobodnie podróżować.
I tu jest ten myk. Po to chcą wdrożyć ten chaos. Szpitale. W każdym miejscu wojsko. Ma
wzrosnąć śmiertelność, panika, strach, po to, żeby mogli wdrożyć paszporty kowidowe, po to,
żebyś się zaszczepił. Bardzo im na tym zależy. Zależy im na zaszczepieniu.
A zobacz, co się stało.

fot.4
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Zmarła osoba, która była testerem szczepionki koncernów farmaceutycznych (AstraZeneca
i University of Oxford). Donald Trump bardzo chwalił tę grupę, która w tej chwili testuje tę
szczepionkę. Mówił, że jest to nadzieja i rozmawiał z nimi, aby wszystko przyśpieszyło. I tak
przyśpieszyli, że osoba, która dostała albo placebo [od placebo, środek obojętny, nie powinna
umrzeć], albo szczepionkę – zmarła. I uwaga. To był młody, dyplomowany lekarz.
Fakt jest faktem, że gdyby dostała placebo, tj. substancji, która nie może wpływać negatywnie
na organizm, nie umarłaby.
Czyli zauważ. Oni chcą wprowadzić siłowe szczepionki i wiele osób po tych szczepionkach
umrze.
Czyli po to chcą wywołać ten chaos, po to wprowadzają czerwone strefy, aby ludzie zaakceptowali szczepienia. Strasznie im na tym zależy. Zamkną ludzi w domach i powiedzą: „dobra,
możesz teraz wychodzić, tylko musisz założyć paszport kowidowy”. Tak z tego wynika.
Powiem szczerze, że ten plan bardzo mnie zaskoczył. Nie oczywiście treścią, bo my to wszystko
wiemy, poszczególne elementy od miesięcy publikujemy [. . . ]. Tylko nie sądziłem, i to mnie
zaskoczyło, że oni chcą zamknąć ten program w przyszłym roku.
++

Zainteresowanych dalszymi przemyśleniami Roberta Brzozy, zachęcam do zapoznania się
z całością materiału.
Ja natomiast chciałbym na koniec przedstawić Wam fragment ustawy, który doskonale
wpasowuje się w poruszany w tym wpisie temat:
„Dz.U.2020.1845 t.j. Art. 36. (Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego)
1. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek
przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym
podaniu leków.
2. O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa
rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie
przez osoby wykonujące zawody medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu
bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
3. Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej
o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. Udzielenie pomocy następuje pod
warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy w środki chroniące przed chorobami
zakaźnymi przez tego lekarza lub felczera.
4. Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec
której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany, i fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego należy wybierać środek
możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego
należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby.
5. Przymus bezpośredni polegający na unieruchomieniu może być stosowany nie dłużej niż
4 godziny. W razie potrzeby stosowanie tego przymusu może być przedłużone na następne
okresy 6-godzinne, przy czym nie dłużej niż 24 godziny łącznie.
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

459

www.rdmg.eu

6. Przytrzymywanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem siły
fizycznej.
7. Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów, uchwytów,
prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa.
8. Przymusowe podanie leku [szczepionki zarejestrowane są jako leki, pomimo iż nic nie leczą!]
jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków
do organizmu osoby – bez jej zgody.”
☼ Doda i Kayah

Niewielki to głos ze strony celebrytów, ale lepszy niż wcale, dlatego doceniam każdą taką
wypowiedź:
„No, i została klepnięta ustawa o przymusowych szczepieniach na koronę. Nie widzicie,
że zawsze, kiedy przepychane jest coś, co nas niszczy, to tematami odwracającymi uwagę
jest LGBT albo aborcja? Wczoraj pozbawili już nas wszystkiego. . . ” – napisała Doda
(Doda przyznaje: „mam koleżanki, które rehabilitują swoje dzieci po SZCZEPIONKACH!”)
„Na ustawę dotyczącą aborcji brak słów. . . ale warto wiedzieć że stanowiło to tylko
przykrywkę do tego, jakie ustawy zostały wprowadzone w życie dokładnie w tym samym
czasie. . . wszystko za naszymi plecami” – stwierdziła z kolei Kayah
Oczywiście posypał się hejt na te celebrytki, bo System nie śpi. Każda taka perturbacja
jest dla niego (tego systemu) niebezpieczeństwem. Systemowi żołnierze dbają o to, ażeby
osoby z pierwszych stron gazet miały zasznurowane usta i oddawały kult Złotemu Cielcu, bez
względu na to, co sobie myślą, co czują, czego pragną.
Jest tylko jedno ale. . . Kiedy nie będą już potrzebni celebryci, a z całą pewnością nie będą, bo
„aj-waje” mają swoją niegojowską muzykę, swoich niegojowskich grajków i swoich niegojowskich
piosenkarzy, wszystkie te „gwiazdki” skończą w czarnych workach.
Dotyczy to również gojowskich naukowców i ekspertów, lekarzy, polityków, policjantów czy
żołnierzy. . .
No, ale przecież miałem nie przepowiadać dziś przyszłości. . .
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ZWzBRG nr 116/2020

Na Miłość nie ma rady
Wtorek, 27 października 2020 | Radomir Gelhor

Niedawno wróciłem z cmentarza. . . Wiecie, z tego miejsca, gdzie się zasusza ludzkie zwłoki.
Gdzie ciała kisną i gniją, co sprawia mi wielką przykrość, bo mam bardzo wyczulone zmysły.
Ale nie o tym chciałem pisać. . .
Otóż przyglądając się sprzątającym nagrobki ludziom, przyszła mi do głowy przykra refleksja.
Pomyślałem sobie, „jaka szkoda, że nie dbacie tak o swoje dusze, o swoje serca, o jakość myśli,
tak jak robicie to w stosunku do tych martwych kamieni i gnijących szczątków ludzkich. . . ”.
W ogóle miałem dziś kiepski humor, widząc ludzi bez uśmiechu, bez wyrazu, bez jakże ważnej
części twarzy, dopóki nie spotkałem pewnej młodej kobiety, znajomej zresztą, ślicznej, zgrabnej,
emanującej zdrowiem i energią, bez symbolu zniewolenia, w pełni wolnej i zadowolonej. . .
I chyba się zakochałem :)
Tyle że ja bardzo szybko się zakochuję i błyskawicznie odkochuję. Czasem zakochuję się
w czyichś oczach, czasem w czyimś uśmiechu, czasem w głosie, a czasem w czyjejś dobroci. . .
Tak czy siak, wpadłem po uszy. Bo przecież mówią, że na Miłość nie ma rady. Ale dzięki temu
wyjątkowemu uczuciu poprawił mi się humor. Ludzie przestali mnie irytować, przykry zapach
rozkładających się pod marmurowymi płytami szczątków zmalał, zmartwychwstała chęć do
czynów.
Podbiegłem do mej ukochanej, wciągnąłem Ją w swe ramiona i publicznie oznajmiłem, że Ją
kocham. . . A wtedy Ona. . .
No, dobrze. Nie podbiegłem, nie przycisnąłem do serca i nie wyjawiłem swoich uczuć. Ale
doprawdy warto było się zakochać na tę jedną, krótką chwilę. . .
Uświadomiłem sobie jednak, że to nie pierwszyzna. Że nie po raz pierwszy zapałałem miłością
do tej kobiety. W zasadzie dość często o Niej myślę. Sam nie wiem, dlaczego przewija się przez
moją głowę? Dziś też o Niej przelotnie pomyślałem, a potem dziwnym zbiegiem okoliczności
spotkaliśmy się na cmentarzu.
Opuszczając Miasto Umarłych w doskonałym humorze i w miłosnym uniesieniu, spotkała
mnie kolejna wesoła niespodzianka.
Otóż odczytałem dwa napisy na jednym z samochodów: „Pieprzyć COVID-19” oraz „Pokaż
cycki, dam ci ciastko”. A potem rozbłysło na niebie słońce i wyzłociło polską złotą jesień.
I jak tu nie wierzyć w cuda, kiedy cuda naprawdę się zdarzają?
Cóż, siedzę teraz sobie, piszę i jeszcze trochę pomarzę o gładkolicej sarnie z wielkimi oczami,
z karminowymi ustami i z długą szyją. . .
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enski
protest
v
Pol~xe
pod
kontrolem specslub

ZWzBRG nr 117/2020

Czwartek, 29 października 2020 | Radomir Gelhor

Brat~m-slavnam

Snaqala  proxu proweni za oxibki.

enski protest v Pol~xe vlec protestom, kontroliruemym pravitel~stvom. On
dolen otvleq~ vnimanie ot gorazdo bolee vanyh voprosov. Sredi proqego, ot vvedeni
vse bolee masxtabnyh obostreni, svzannyh s lono pandemie, i ot prinuditel~no
vakcinacii ksperimental~no vakcino.
24 oktbr v Varxave dolen byl sostot~s mirny protest Marx Svobody kotory
byl estoko preseqen policie. Polici sehala v Varxavu” so vse pol~ski. SMI
to zamalqivali. tot protest mog obedinit~ polkov i lde po vsemu miru. togo
bolas~ evreska vlast~. Po tomu v to e vrem byl print tot sporny zakon ob
abortah i naqalis~ protesty enwin po vse Pol~xe.
Interesno, qto polici ne vmexivalas~ v protesty enwin. A ved~ oficial~no pandemi. Pol~xa v krasno zone. Krasnu zonu vveli kak raz za den~ do ”Marxa svobody",
qtoby polici mogla primenit~ silu. SMI manipulirut imidem. SMI iskaat
real~nost~.
(SMI pugat lde rezkim rostom sluqaev zaraeni. Medu tem smertnost~ nie,
qem v 2017, 2018, 2019 godah. v Pol~xe kada smert~ zapisyvaec kak COVID-19.
Bol~nicy zastavlt lde podpisyvat~, qto oni inficirovany SARS-CoV-2. Inaqe
ih ne prinimat v bol~nicy. Testy PCR i RT-PCR v real~nom vremeni na 85-95
procentov poloitel~no lony.)
Kaqin~ski publiqno delaet vid, qto osudaet enwin, a medu tem sam vlec
iniciatorom tih protestov (ili ih ispolnitelem). Kak i Mateux Moravecki, bez
kotorogo niqego ne proixodit v Pol~xe.
Pravitel~stvo Pol~xi hoqet sprovocirovat~ bespordki, qtoby imet~ predlog dl
vvedeni qrezvyqanogo poloeni. Qtoby na ulicu vyxli voska. Togda pod prikrytiem bo s KOVID-19 naqnec ubistvo pol~skogo naroda.
Pravitel~stvo podstrekaet lde drug k drugu. Po tomu na cerkov~ napadat. Razruxats pamtniki. Ugovarivat lde zawiwat~s. Vse, qto ugodno, qtoby vyzvat~
bunt.
V SMI povtort, qto enski protest vlec spontannym. Medu tem obrawaet na
seb vnimanie tot fakt, qto vse professional~no podgotovleno. Vpolne verotno, qto
sredi lde, kotorye podnimat protesty, est~ ldi, obuqennye medunarodnymi
fondami. ti e ldi podderivali popytku razeq~ krasoqnu revolci v Belorussii. Simvol molnii, kotory povlec na bannerah protestuwih enwin,
associiruec s gitlerovcami. tot simvol prizvan otgovorit~ mir ot polkov (slavn).
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"Marx svobody"(24 oktbr 2020 goda) byl mirnym protestom. Tam byli deti, kotoryh
zaperli v policeskom kordone. Polici vytaskivala manifestantov iz tolpy i bila
dubinkami, bryzgala gazom, strella v lde. Nikto oficial~no to ne pokazyval.
Nikto ob tom ne govoril.
Medu tem, enski protest vlec nomerom odin v Pol~xe. O nem vezde govort.
Povilis~ transparanty s nadpis~: "zamites~ pandemie". to odin bol~xo obman.
Mistifikaci. to delaec special~no.
Qto by ni rexalo pol~skozyqnoe pravitel~stvo (oni ne polki), ono budet napravleno
protiv polkov. to splanirovannoe uniqtoenie pol~ski. to osuwestvlenie plana
globalistov. Vvedenie Novogo Mirovogo Pordka. Udalenie korennogo pol~skogo naroda,
qtoby privleq~ gradan iz Izrail. Qtoby sdelat~ zdes~ Polin. Novy Izrail~.
Evreskoe Gosudarstvo.
to faxizm v novom izdanii!
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ZWzBRG nr 118/2020

Oskarżam
Poniedziałek, 2 listopada 2020 | Radomir Gelhor

Nie oglądam telewizji, ale w internecie widziałem kilkakrotnie M. Morawieckiego i jego
gangsterów z KneSejmu, promujących eksperymentalną szczepionkę na tzw. koronawirusa.
Eksperymentalną, czyli bardzo, bardzo niebezpieczną, bo taką, która nie przeszła testów,
a która będzie testowana na ogromną skalę na narodzie polskim.
Szczepionka przeciw koronawirusowi – naukowe szokujące fakty (! str. 338); Jane Bürgermeister – Pandemia Strachu (! str. 327); Szczepienie albo zdrowie (! str. 73).
A więc po raz kolejny Polacy zostali zdradzeni, po raz kolejny mają zostać królikami doświadczalnymi, po raz kolejny mają być mordowani przez polskojęzyczny nierząd farbowanych
lisów, po raz enty podjęta zostanie próba zamachu na zdrowie i życie rdzennej ludności
zamieszkującej lechicką ziemię naszych przodków.
Przypominam, iż lechicka ziemia jest wyłączną własnością rdzennych mieszkańców Lechii –
Polaków – Lechitów – Ariów. Żmijowe plemię zaś, potomkowie hodowców kóz, koczowniczy
ród kupczyków i lichwiarzy, „naród wybrany” i jakże osobliwy, jest li tylko zasiedziałym
gościem narodu Sławiańskiego. A zatem są to ludzie bez ziemi, obcy naszej kulturze
i tradycji, uzurpujący sobie prawa do czegoś, co do nich nie należy i nigdy należeć nie
będzie. Odrodzenie się Sławiańszczyzny jest kwestią czasu i nic nie zdoła tego powstrzymać.
Ani przemoc i mord, ani podstęp czy przekupstwo.
Ale nie będę się tym zajmował. Pisałem to już wielokrotnie, trąbią o tym niezależne media
i blogerzy, mówią i pokazują youtuberzy. Dowodów zbrodni jest aż nadto i tylko dziw bierze,
że do tej pory nie posypały się pozwy do sądów na „rządzących”, nie aresztowano terrorystów,
nie ukarano.
Ileż jeszcze dowodów potrzebują Polacy, żeby się przebudzić i sprzeciwić nielegalnej „władzy”
w nielegalnym państwie w państwie, w Polin, w spółce akcyjnej POLAND REPUBLIC OF?. . .
Czy polski naród naprawdę jest aż tak głupi? A może tylko strachliwy? Gdzie są sędziowie,
prawnicy, uczciwi politycy? Dlaczego nie reagują celebryci?
Najwyraźniej nie ma już ani uczciwych, ani odważnych Polaków. I to jest przykre z mojego
punktu widzenia.
Ale mniejsza o to, nie mam siły się powtarzać, nie mam chęci po raz kolejny przedstawiać
faktów, nie zamierzam nikogo przekonywać, bo nigdy nie było to moim zamiarem. Jedynie
czego sobie życzę (życzyłem) to, żebyście zaczęli samodzielnie myśleć, poszukiwali Prawdy na
własną rękę, porównywali źródła i wyciągali prawidłowe wnioski. . .
Dziś, w obliczu zbliżającej się rzezi, choć mord narodu polskiego i grabież Polski trwa od
bardzo dawna (w sposób skryty i podstępny), oskarżam. . .
☼ OSKARŻENIE

Oskarżam Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Dudę oraz
całą ekipę obecnego tzw. rządu, a także wcześniejsze rządy i osoby, które bezpośrednio lub
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pośrednio przyczyniły się do grabieży Polski i uśmiercania Polaków, o dokonanie (dokonywanie)
na narodzie polskim świadomej, bezwzględnej eksterminacji.
Oskarżam również wszystkich przyszłych zbrodniarzy, bez względu na to, kim są, jaką pozycję
zajmują w społeczeństwie, jaki mają zawód, jaką wykonują pracę. Czy będą to lekarze,
pielęgniarki, policjanci, żołnierze, urzędnicy, sędziowie czy bezrobotni. . .
Jak wiecie, dla mnie zbrodnia to zbrodnia, mord to mord, ludobójstwo to ludobójstwo. Bez
względu na to, kto tych rzeczy dokonuje, czyimi rękoma to robi, pod jakim pretekstem to
czyni. Wobec tego nie mogę pozostawać w tej kwestii obojętny.
Jeśli sądzicie, że moje oskarżenia nie mają sensu, bo nie mają mocy wykonawczej, to grubo
się mylicie. Określenie siebie w stosunku do Rzeczywistości w teraźniejszości wykreśla naszą
przyszłość. Zwracam również uwagę na drobny szczegół. Ja nie oceniam tych zbrodniarzy,
jedynie stwierdzam fakt zaistnienia zbrodni.
☼ Zbrodniarz jest przestępcą

A ponieważ zbrodniarz jest przestępcą, przestępca automatycznie traci wszelkie przywileje.
To oznacza, iż nie chroni go żadne prawo, żadne immunitety. A więc logiczne jest, że wszystkie
nakazy, zakazy, rozporządzenia czy ustawy, które były i są wprowadzane przez tzw. rządzących,
są bezprawne i nielegalne. Ci ludzie, nie-ludzie, działając przeciwko narodowi polskiemu, nie
są ani politykami, ani naukowcami, ani prawnikami czy lekarzami. Są to bandyci, z którymi
należy obchodzić się jak z bandytami.
Test
Jeśli ktoś zabije Wam dziecko, to:
a) pozwolicie mu funkcjonować w społeczeństwie i być może dalej mordować;
b) postawicie go przed sądem, aby domagać się najwyższej możliwej kary dla mordercy.
I nieco trudniejszy test. Która zbrodnia jest większa:
a) dokonana na jednym człowieku;
b) na kilkudziesięciu ludziach;
c) obie zbrodnie mają tę samą wielkość.
☼ Milczenie jest cichym przyzwoleniem dla przestępców

Ktokolwiek im dopomaga, ktokolwiek wspiera ich zbrodniczą działalność, kto bądź przymyka
na ten fakt oczy i zasłania uszy, także staje się przestępcą.
Miejcie to na uwadze, podejmując nadchodzące decyzje, abyście później nie żałowali swoich
werdyktów, aby nikt w przyszłości nie napluł Wam w oczy, abyście nie skończyli wśród
ludzkich strzępów. . .
Oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać, aczkolwiek namawiam Was do przemyśleń tego, co
właśnie ma miejsce, czego jesteśmy świadkami, co przynosi nam teraźniejszość.
Dlaczego naród polski został podzielony? Komu zależy, żeby doszło w naszej ojczyźnie do
rozruchów, do wojny domowej? Czy ludzie, którzy stoją za tym wszystkim, mają czyste
intencje wobec Polaków?
Podpowiem najlepiej, jak umiem:
Nie po słowach, lecz po owocach ich poznacie

Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

465

www.rdmg.eu

ZWzBRG nr 119/2020

Jestem komunistą?
Środa, 4 listopada 2020 | Radomir Gelhor

Jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomym znajomego na temat obecnej sytuacji na świecie.
Jak zwykle rozmowa przypominała zderzenie malucha (taki samochodzik z PRL-u) z ciężarówką.
Wypadłszy z przeciwnego pasa, rozpędzona i nieomalże pozostawiona bez kontroli, taranuje
wszystko, co stanie na jej drodze.
Po każdej rozmowie z nim czuję się, jakby przejechał po mnie uliczny walec, jak gdyby zawalił
się na mnie żelbetonowy sufit, jakby ktoś przyłożył mi pałką w głowę, jak gdybym przeszedł
pranie mózgu w tajnym ośrodku propagandowo dezinformacyjnym.
Oczywiście to bardzo subiektywne odczucie, acz bardzo przykre i dołujące, albowiem mój
rozmówca jest osobą inteligentną i miłą, choć zimną uczuciowo. Nawet jego oczy koloru nieba
są martwe, pozbawione iskry życia, umysł zaś powierzchowny, skupiony na samym sobie, jest
umysłem czysto analitycznym, przypominającym system operacyjny komputera.
I tenże znajomy znajomego w pewnym momencie naszej rozmowy stwierdził, że A) jestem
komunistą; B) mam poglądy komunistyczne; C) w związku z tym, że wychowałem się w czasach
PRL-u, jestem przesiąknięty komunistycznym bełkotem.
☼ Jak zostać komunistą?

Lecz na jakiej podstawie wysnuł takie wnioski? Co sprawiło, że w jednej chwili zrobił ze
mnie komunistę, pomimo że nie uznaję żadnych -izmów, żadnych ideologii czy religii? Ba! Nie
istnieje taki system, który w jaki bądź sposób oddziaływałby na mnie, na moją psychikę, na
moje myśli, na mojego ducha, ponieważ zewnętrzne programy są dla mnie bez znaczenia. Liczy
się wnętrze i w tym wnętrzu należy poszukiwać drogi do wolności i Prawdy. Tylko poprzez
zrozumienie i wewnętrzną zmianę można wpływać na Rzeczywistość, na poprawę życia na
planecie, na wydostanie się z umysłowego ubóstwa, z sieci Matriksu.
Co więc takiego się zdarzyło?
☼ Współpraca i jedność

Spowodowały to moje słowa, oświadczenie, w którym wyraziłem swoje zdanie, iż uważam, że
ludzie powinni ze sobą współpracować, powinni sobie pomagać i się jednoczyć.
I tyle. Czy to jest komunizm? Czy z tego powodu jest się komunistą?
Jeśli tak uważacie, to w porządku, mogę być komunistą. Jest mi wszystko jedno, jak mnie
ludzie określają, albowiem słowo nie jest rzeczą, opis nie jest opisywanym. Nie utożsamiam
się z etykietkami nadawanymi mi przez ludzi. Jestem niekompatybilny z Systemem, a zatem
odporny na krytykę, złośliwości, trolling, manipulację, indoktrynację i tak dalej. . . Jest mi
obojętne, co ludzie o mnie myślą, jak mnie postrzegają, jak się zapatrują na moje słowa.
(„Marzyciel, idealista, satanista”, ! str. 138).
„Aby mnie sądzić trzeba być nie ze mną, a we mnie” (A. Mickiewicz)
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Ludzkość nie potrzebuje władzy, zwierzchników, przywódców religijnych, nie potrzebuje nawet
pieniędzy. Jedynie czego jej potrzeba to zjednoczenia i współpracy. Co wcale nie oznacza
zniszczenie narodów, kultur, stworzenia jednolitej społeczności, jednego państwa, identycznego
prawa. Żadne prawa nie są nam potrzebne. Prawo jest w nas. Każdy powinien czuć sercem,
co jest dobre, co złe, co przynosi szczęście, a co czyni z życia koszmar.
☼ Materialne śmieci

Tyle tylko, że zostaliśmy zaprogramowani przez System zysku i wyzysku. Wtłoczono nam do
głów konkurowanie ze sobą, walkę o pieniądze i materialne „dobra”. Naszym życiem rządzi
kawałek zadrukowanego papieru, na którym widnieje liczba. Podtrzymuje ona iluzję wartości
tego pieniądza. Tymczasem sami ustaliliśmy tę wartość. Nadajemy ważność przedmiotom,
tworzymy hierarchię, dzielimy na lepsze i gorsze, mniej lub bardziej wartościowe.
Wybaczcie, ale to jest chore. W mojej głowie te wartości nie znajdują zrozumienia. Jak bowiem
można zakochać się w kawałku papieru, plastiku (karta płatnicza), w złocie czy w diamentach,
na które albo trzeba całe życie ciężko pracować, albo stać się człowiekiem zdemoralizowanym,
wyzutym z uczuć, bezwzględnym i okrutnym.
☼ Iluzja wartości

Tym bardziej że, jak już pisałem powyżej, te wartości, ta hierarchia ważności jest sztucznie
wykreowana.
Załóżmy, że znaleźliśmy ciekawy kamień i teraz powiemy: „od tej chwili ten rodzaj kamienia
będzie warty 100 złotych, 100 euro, 100 dolarów czy 100 kredytów”. Czy to nie jest śmieszne?
Przecież do dziś ten kamień był tylko kamieniem, nie miał żadnej wartości.
W otaczającej nas rzeczywistości nie istnieją rzeczy wartościowe. Wszystkie mają tę samą
wartość, a dokładnie mówiąc, nie mają żadnej wartości. Mogą być co najwyżej przydatne lub
nieprzydatne. Dlaczego wobec tego zakochujemy się w złudzeniu i w scenicznych atrapach?
☼ Jedyna prawdziwa wartość

Najwyższą i jedyną wartością jest życie, i każdy, kto pogwałca to życie, przeciwstawia się
Prawom Natury, staje w opozycji do Stwórcy, Źródła, Najwyższej Istoty, Boga, czy jakkolwiek
tego kogoś, to coś nazwiemy.
„Żyj i daj żyć innym” – jedyne „przykazanie”, którego przestrzegam.
A jednak człowiek zabija człowieka, morduje zwierzęta, pastwi się nad Naturą, oddaje cześć
Złotemu Cielcu i nurza się w ułudzie materialistycznego szczęścia. Szczęścia zbudowanego na
pragnieniu, chciwości i cierpieniu, na walce o przedmioty martwe i złudnie wartościowe.
Tylko gdzie jest tu miejsce na Miłość?
Wiele osób dobrze to rozumie. Wielu ludzi czuje ogromną przepaść pomiędzy materialną
iluzją, a wewnętrzną głębią, pomiędzy płytkim, egoistycznym umysłem, a przepotężną miłością
płynącą z serca. Dlatego interesują się i szukają. Szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. . .
☼ Jedność

Jedność nie oznacza wcale komuny. Nie trzeba żyć pod jednym dachem, aby stać się cząstką
całości, ogniwem zjednoczonego społeczeństwa, mającego wspólną wizję lepszego jutra. Jedność,
a zarazem indywidualność są ze sobą połączone. Działanie w odosobnieniu, z innego miejsca na
Ziemi, w innej kulturze, a nawet w odmiennej religii, nie koliduje z aktem tworzenia wspólnego
dobra, albowiem to, co wewnętrzne, to i zewnętrzne.
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Aby jednak współpraca pomiędzy narodami, pomiędzy kulturami czy religiami, przyniosła
zamierzony efekt, najpierw musimy się zmienić. Wyzbyć się chciwości i egoizmu, zrozumieć, iż
materia ma nam służyć, a nie zniewalać i ciągnąć w przepaść duchowego ubóstwa.
Wtedy i tylko wtedy, wszelkie naleciałości, programy, czyli wzorce w głowie odpadną. Poczujemy się wolni, szczęśliwi i zjednoczeni. Znikną podziały, ustanie walka, zmieni się postrzeganie
świata, obnaży się Matriks.
☼ Podsumowanie

Czy wobec tego jestem komunistą? Jeśli to, co napisałem powyżej to komunizm, to przyznaję
– jestem komunistą. Są osoby, które mówią, że burzę normalność, ale co wg nich jest tą
normalnością?
Czy normalnością jest obecna koronaświrusowa ściema? Ataki terrorystyczne bronią biologiczną
i mikrofalową na bezbronną, nieświadomą ludność? Burdy na całym świecie? Zadłużanie
i zubożanie społeczeństwa przez tak zwaną władzę pod pretekstem pandemii? Zaplanowana
wojna? Ubóstwo jednych, mega bogactwo drugich? Eutanazja starców i aborcja dzieci? Eksperymentowanie na ludziach za pomocą toksycznych, zmieniających ludzkie DNA szczepionek?
Upadek moralny świata? Handel narkotykami, bronią, narządami, dziećmi i kobietami? Prostytucja, pedofilia, satanizm czy eugenika? A przede wszystkim niewolnictwo na każdym poziomie
życia?
Czy to jest normalne? Czy tak powinien wyglądać świat ludzi? Jak to możliwe, że kłamstwo
stało się prawdą, a prawda kłamstwem? Jeśli to nazywacie normalnością, to wolę pozostać
nienormalnym i nie mieć z Wami nic wspólnego.
Mój rozmówca powiedział: „Władza musi trzymać za łeb motłoch, żeby ten się nie buntował”.
Ciekaw jestem tylko, jak się poczuje, kiedy sam wpadnie w łapska tej władzy? Gdy przykręcą
mu śrubę, kiedy odetną fundusze, gdy karzą mu paść na kolana i korzyć się przed władzą?
Dlaczego w ogóle to władza miałaby decydować o naszym losie? Zresztą, jaka znów władza?
Władza to przecież naród, nieprawdaż? To Ty, ja, my. . .
PS.
Nie dajcie się na siebie zaszczuwać. Bądźcie ponad podziałami. Potępiajcie przemoc i siłowe
rozwiązania, bo tego chce skorumpowany „rząd” polskojęzycznych rzezimieszków. Chcą tego
globaliści-sataniści, zboczone, schorowane jednostki, ludzkie larwy, ziemskie pasożyty.
Wrzućcie zatem na luz. Musimy się teraz wspierać, a nie walczyć ze sobą na ulicach w sztucznie
sprowokowanych przepychankach. Porzućmy poróżniające nas opinie i idee na lepsze czasy,
gdy System upadnie, gdy władza będzie w naszych rękach, kiedy będziemy budować nową
cywilizację.

Radomir Gelhor
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ZWzBRG nr 120/2020

Jeść, czy nie jeść mięsa?
Wtorek, 10 listopada 2020 | Radomir Gelhor

Ludzie zadają sobie pytanie: „Jeść mięso, czy nie jeść mięsa?”. Czy jedzenie mięsa to coś
złego? Jaki w ogóle jest sens być wegetarianinem czy weganinem? I tworzą ci ludzie tyle idei,
tyle pokrętnych wyjaśnień, że głowa od tego mocno boli. Dochodzi do wymiany zdań między
mięsożercami a jaroszami, co prowadzi do waśni, gdyż jedni chcą przekonać drugich. Każdy
chce mieć rację.
I to jest przykre. To jest niepoważne. To są sprzeczki ludzi niedojrzałych, nieświadomych, na
bardzo niskim poziomie zrozumienia Rzeczywistości.
Wiem, znów przysparzam sobie kolejnych wrogów, ale trudno. Dla mnie wszyscy są równi.
Bez względu na to, kto i jakie ma zapatrywania. A jednak nie oznacza to, że się ze wszystkim
zgadzam. Nie oznacza to także, iż będę walczył (wypowiadał się na dany temat) tam, gdzie
kwestia sporna jest wyolbrzymiona. Gdzie problem jest sztucznie nadmuchany, kiedy różnice
poglądów wykorzystywane są do celów propagandowych, manipulacyjnych, skłócających obie
strony. Nie czuję także potrzeby, aby kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać, ani tym
bardziej zmuszać.
Do podjęcia tego tematu sprowokowała mnie pewna youtuberka i jej przemyślenia dotyczące spożywania mięsa. Kusiło mnie, żeby do niej napisać, lecz uważam, iż lepiej zrobię,
przedstawiając swój punkt widzenia na blogu. Tak, aby każdy miał do tych informacji dostęp.
☼ 25 lat na „trawie i sałacie”

Na wstępie chciałbym oznajmić, że od niemalże 25 lat jestem jaroszem, dlatego myślę, że
mam nieco większe prawo do wypowiadania się na ten temat, niż na przykład mięsożercy
znający wegetarianizm z teorii. Ale od teorii do praktyki to bardzo długa droga.
Czy zauważyliście, iluż w ostatnim czasie pojawiło się guru? Ilu książkowych ekspertów? Ilu
znawców Prawdy i nauczycieli duchowych? Ilu mesjaszów i ludzi oświeconych?
Domyślam się, iż znajdą się osoby, które zarzucą mi, że ja również bawię się w takiego
nawiedzonego, internetowego przewodnika. Jest to błędne założenie, albowiem ja się wyłącznie
dzielę przemyśleniami, nie zmuszając nikogo do wierzenia w to, co mówię, w to, co piszę. Nie
szukam słuchaczy i naśladowców, nie interesują mnie statystyki czy polubienia, nie dbam o to,
ile osób się ze mną zgadza, ilu mam sympatyków, a ilu wrogów. Nie żebrzę o pieniądze ani nie
sprzedaję się korporacyjnym mafiom czy skorumpowanym rządom.
Wobec tego nie mam żadnego interesu w tym, aby stawać się kimś innym, niż w rzeczywistości
jestem.
☼ Wegetarianizm (weganizm) urojony

Wg mnie, prawdziwy wegetarianizm (weganizm), czyli jarstwo, nie jest wyborem pomiędzy
jednym a drugim. To nie jest wybór pomiędzy złem a dobrem. Zło nie jest przeciwieństwem
dobra, jest brakiem tego dobra, co wyjaśniałem w innych wpisach.
Świadomy człowiek, rozumiejący Rzeczywistość, mający przed sobą obraz świata w całości,
patrzący wielopłaszczyznowo, obserwujący wszystko z pewnej perspektywy, nie musi niczego
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wybierać, albowiem widzi zewnętrzne podziały, dostrzega otaczającą iluzję, odczuwa dużo
głębiej i pełniej niż inni.
Wobec tego przejście na „trawę i sałatę” przez wielu wegetarian nie jest wyborem, tylko
naturalną koniecznością ludzi świadomych, widzących inaczej, odróżniających prawdę od fikcji.
Tylko i tylko wtedy wegetarianizm, weganizm jest bezpieczny dla jednostki, ponieważ następuje
pełna synchronizacja ciała, umysłu i duszy. . . Nie ma mowy o żadnych chorobach, o dolegliwościach spowodowanych niedoborem witamin czy minerałów. Tacy ludzie są poza rozumowaniem
nauki i naukowcy, nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie odżywiający się tak
skromnie, z tak wielkimi niedoborami składników niezbędnych do życia, są idealnie zdrowi.
Dlaczego nie są podatni na wirusy, bakterie, czemu w ogóle żyją?
☼ Każdy musi dojrzeć

Przez 25 lat mojej „przygody” z jarstwem, nigdy nie namawiałem ludzi do zaprzestania
jedzenia mięsa. Nikomu również nie ubliżyłem z tego powodu. Uważam, iż każdy musi do tego
dojrzeć. Dopóki człowiek nie rozwinie się wewnętrznie, dopóki nie zgłębi programów w głowie,
dopóki będzie funkcjonował według utartych schematów, dopóki słucha głosów z zewnątrz,
dopóki ufa autorytetom, nie rozwinie się duchowo, nie wyzwoli z iluzji, nie wyrwie z Matriksu.
Wegetarianizm świadomy, wypływający z serca, różni się diametralnie od wegetarianizmu
z wyboru, dla zdrowia, dla mody, dla chcenia bycia dobrym. Świadomość, iż wszystko jest ze
sobą powiązane, że jesteśmy cząstką całości, że wszystko zbudowane jest z tej samej energii,
że Miłość nie jest przemocą czy przyjemnością, że najwyższą wartością na Ziemi jest życie,
sprawia, że jedzenie mięsa staje się czymś nieprzyjemnym, pozbawionym litości, że jest formą
ukrytego kanibalizmu.
W tej świadomości rodzi się Miłość, to zaś sprawia, że zabijanie żywych istot, bez względu na
gatunek, staje się niemożliwe. Ból, jaki sprawia zabicie, choćby małego pająka, jest po prostu
trudny do zniesienia. Ta sama Miłość powoduje, że Natura, wszystko, co żywe, staje się dla
ludzi nieprawdopodobnie przyjazna.
Dzieją się cuda, o których nie mieliśmy pojęcia, o których nikt nam nie powiedział, które
trudno sobie wyobrazić. . .
Nie zmyślam sobie tego, nie opowiadam bajek, nie są to teorie, możecie to sami przeżyć.
Ktoś: Przestałem jeść mięso i się rozchorowałem.
To bardzo częsty przypadek. Wiele osób doznaje rozczarowania po przejściu na wegetarianizm.
Zaczyna chorować. Należałoby się zastanowić, dlaczego tak się dzieje? Mało kto bierze pod
uwagę fakt, że jarskie jedzenie jest coraz gorszej jakości. Że owoce i warzywa, głównie te
z marketów, naszpikowane są chemią, że genetycznie są modyfikowane, oraz uboższe niż
dawniej w składniki odżywcze, w witaminy, w minerały.
Dodajmy do tego zanieczyszczenie wody, smog elektromagnetyczny, życie w stresie czy w strachu, a wówczas zrozumiemy, że bycie jaroszem to również sztuka doboru zróżnicowanego
jedzenia. Szczególnie wtedy, gdy nasze jarstwo jest czysto fizyczne, kiedy ciało nie współgra
z umysłem i z duchem.
Ktoś: Od jakiegoś czasu znów jem mięso i nie zauważam żadnej różnicy. Nic się negatywnego
nie dzieje.
A co miałoby się stać negatywnego? Dla kogoś, kto wychował się na mięsie, kto całe życie jadał
mięso, powrót do mięsnych posiłków nawet po dłuższej przerwie nie stanowi najmniejszego
problemu. Organizm przecież jest przyzwyczajony, nauczony spożywać tego typu pokarm.
Pozostaje co najwyżej sprawa ludzkiej psychiki.
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A co z kwestią wibracji? Są ludzie, którzy twierdzą, że dzięki jarstwu, wibrują z wyższą
częstotliwością. Ale czy wystarczy być wegetarianinem lub weganinem, żeby szybciej wibrować?
Czy zamknięty w klasztorze zakonnik, uciekający od życia, odwracający wzrok od grzesznego
świata, oddający się kontemplacjom i modlitwom, a jednocześnie będący niewolnikiem skrytych
pragnień, bardziej jest uduchowiony od przeciętnego Kowalskiego? Czy jego tzw. wibracje są
na wyższym poziomie?
Czy człowiek dobry na zewnątrz, a wewnętrznie złośliwy, egoistyczny, wibruje szybciej niźli
inni? Co sprawia, że energia zaczyna wibrować z większą częstotliwością? Czy wystarczą do
tego powierzchowne działania? Pozytywne myśli? Piękne idee czy słowa pełne wiary?
Po co w ogóle zajmować się wibracjami? Człowiek dobry, czyniący dobro, pełen miłości nawet
o tym nie pomyśli. Nie interesuje się kwestią wibracji, nie kontroluje jej, nie prowadzi statystyk.
Nawet jeśli widzi otaczającą nas energię w postaci wirów czy spadających lub wznoszących
się fotonów (opadają lub wznoszą się chaotycznie, we wszystkich kierunkach, pojawiają się
w różnym miejscach bez ładu i składu, przypominają błyszczące drobinki kurzu, oświetlone
promieniami słońca), to dla takiego człowieka, jest to „skutek uboczny” lub „dar” bycia
dobrym. (! str. 405 „Bonusy za prawdę”); (! str. 414 „Dlaczego nie będziesz bogaty”)
Takimi tematami powinni zajmować się naukowcy, ale tym albo nie wolno tego robić w obecnym
Systemie zysku i wyzysku, albo nie są zainteresowani tym tematem.
Ktoś: Chrystus jadł mięso.
Chrystus pił dużo wina. Czy to oznacza, że był alkoholikiem? Podobno chodził po jeziorze,
przemieniał wodę w wino, uzdrawiał kaleków, ożywiał zmarłych. Ten sam Chrystus powiedział:
„Szanuj bliźniego swego jak siebie samego”, „Zło dobrem zwyciężaj”. Ten sam Chrystus przez
cały Nowy Testament naucza ludzi miłości, a jednak nie widać, aby chrześcijanie stosowali się
do jego nauk i brali z niego przykład. Wystarczy się rozejrzeć wokół i popatrzyć na ludzi.
Poza tym, co my wiemy o Chrystusie, skoro historia została spreparowana przez tych samych
ludzi, którzy go zamordowali? Kim w rzeczywistości był Chrystus? Człowiekiem czy Bogiem?
Żydem czy Aryjczykiem? Od kogo niósł posłannictwo? Jaka myśl mu przyświecała? Czemu
uczyniono z niego męczennika? Dlaczego został odrzucony przez tzw. naród wybrany, czemu nie
uznano go za Mesjasza, za Zbawiciela? Gdzie tak naprawdę go zamordowano? W którym roku
został ukrzyżowany i przez kogo? Dlaczego oficjalna historia kłamie? Dlaczego chronologia,
którą się posługujemy, jest fałszywa? Dlaczego historia świata jest niespójnym miksem
dopasowywanych nierzadko na siłę zdarzeń? Kto maczał w tym przekręcie palce? Kto dzięki
Chrystusowi i jego męczeństwu najwięcej zyskał?
Tak czy siak, powoływanie się na Chrystusa, czy na jakikolwiek inny autorytet jest bez
sensu, albowiem jesteśmy niepowtarzalni i samodzielnie powinniśmy dociekać Prawdy. Rozwój
wewnętrzny jest sprawą indywidualną i nikt za nas tego nie zrobi. Żaden autorytet, żaden
guru, żaden nauczyciel. . .
☼ Miłość do zwierząt

Spotykam osoby, które mówią z dumą: „Kocham zwierzęta”, a jednocześnie dzień w dzień
zjadają te zwierzęta, nie zastanawiając się nad cierpieniem tych zwierząt. Żeby tylko tyle!
Nie chcą o tym wiedzieć, nie chcą o tym słyszeć ani tego widzieć. Odwracają się od problemu
i udają, że go nie ma.
Lecz co to za miłość? Czy to w ogóle ma coś wspólnego z miłością? Wolę, kiedy ludzie mówią
„lubię zwierzęta”, albowiem jest w tym więcej szczerości i prawdy.
Człowiek szczery, prawdziwie kochający, nie ucieka od takich tematów. Zresztą tylko w ten
sposób jesteśmy w stanie poczuć ból tych stworzeń. Zazwyczaj nie mamy z tymi zwierzętami
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

471

www.rdmg.eu

bezpośredniej styczności. Mordujemy cudzymi rękoma i oszukujemy się, że jest to normalne.
Bo tak robili nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie.
☼ Ale. . .

Każdy ma wolny wybór. Nie zmuszajmy nikogo do niejedzenia mięsa, nie prowadźmy krucjat przeciwko mięsożercom. Na każdego przyjdzie czas. Każdy z osobna musi przejść ten
etap. Zrozumienie przychodzi dobrowolnie, bez użycia siły, wypływa z głębokich przemyśleń,
z dociekań, a czasem jest nagłym olśnieniem.
Możemy o tym rozmawiać, powinniśmy przedstawiać fakty, lecz nie kłóćmy się z tego powodu,
im bowiem mocniej naciera jedna strona, tym bardziej broni się druga. Często ludzie wiedzą,
iż nie mają racji, ale wstydzą się do tego przyznać. Miejmy tego świadomość. Bądźmy dla
siebie dobrzy, cierpliwi, wyrozumiali.
Nie rozumiem także zawziętości mięsożerców. Po cóż oni tracą czas i udowadniają swoje racje?
Czy nie lepiej byłoby zająć się czymś bardziej pożytecznym? Czymś, co przyniosłoby ludziom
szczęście, poprawiło jakość życia? Czymś, co by nas zjednoczyło?
Natomiast zupełnie nie toleruję ludzi, którzy robią sobie kpinki z mordowanych zwierząt,
którzy się pastwią nad zwierzętami, którzy okaleczają albo mordują zwierzęta dla przyjemności
lub dla sportu. Dla takich ludzi nie mam zrozumienia, od takich ludzi nie przyjmuję żadnych
usprawiedliwień.
„Żyj i daj żyć innym”
☼ Podsumowanie

A zatem jeść mięso, czy nie jeść mięsa? To zależy od Was. Zmuszanie się do niejedzenia mięsa,
nie przynosi ani radości, ani nie wpływa na rozwój wewnętrzny, ani nie podnosi wibracji, ani
nawet nie poprawia stanu zdrowia, albowiem dopóki będzie w nas konflikt, dopóki będziemy
się szarpać z myślami, dopóki będziemy w stanie emocjonalnego rozstroju, nasze poświęcenie,
bo w tym przypadku jest to bolesna ofiara złożona w imię czynienia dobra, nie będzie miało
wpływu na nasze życie.
Owszem, ochronimy kilka zwierząt, wykażemy się miłosierdziem, zrobimy dobry uczynek, lecz
tym samym pogrążymy się w wewnętrznym konflikcie, w bezustannej walce, w niekończących
się zmaganiach z własnym EGO, z tłamszonym pragnieniem, w odmowie sobie przyjemności.
Można to porównać do palacza, który chwali się, że przestał palić, gdy tymczasem nieświadomie
pali w myślach. W wyobraźni sięga po papierosa i jak dawniej rozkoszuje się chwilą utraconej
przyjemności. Mało tego. Widząc palących ludzi, podchodzi do nich i zaciągając się dymem,
pali biernie, dogadza sobie i poprawia humor.
Tylko czy ten człowiek, ten biedny palacz, czy on tak naprawdę jest wolny? Czy uwolnił się od
nałogu? Czy zrozumiał, czym jest nałóg? Czy zdaje sobie sprawę, że wciąż jest niewolnikiem
tegoż nałogu? Że nic, ale to nic się w jego życiu nie zmieniło, poza zaoszczędzeniem pieniędzy?
Przeprowadzono kiedyś takie doświadczenie. Jednemu mężczyźnie kazano ćwiczyć na siłowni,
drugiemu tylko wyobrażać sobie, że ćwiczy. Efekt był zaskakujący. Człowiek wykonujący
ćwiczenia w myślach osiągnął lepszy rezultat, niźli ten, który marnował energię na siłowni.
Połączmy ten fakt z powyższym przykładem palacza oraz z ludźmi będącymi wegetarianami
dla mody, dla zdrowia, dla czynienia dobra, a będącymi pełni sprzeczności, uprawiającymi
mięsożerstwo na poziomie myśli, a wówczas wszystko stanie się jasne.
Wewnętrzne jest zewnętrznym, a zewnętrzne wewnętrznym. Udawanie więc, że jest się kimś
innym, niż jest się w rzeczywistości, jest drogą prowadzącą donikąd.
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ZWzBRG nr 121/2020

Jesteście wyjątkowi
Piątek, 20 listopada 2020 | Radomir Gelhor

Jesteście wyjątkowi, niepowtarzalni. Jesteście samodzielnymi jednostkami o indywidualnych
cechach, zamkniętych w materialnych ciałach. Macie własną wolę, możecie wybierać pomiędzy jednym a drugim, dysponujecie pełną władzą nad własnym życiem, a jednak poprzez
indoktrynację, manipulację, poprzez narzucone dogmaty Systemu zniewolenia, staliście się
niewolnikami.
Dlaczego czcicie fałszywych bożków i kapłanów? Czemu kłaniacie się Złotemu Cielcu? Dlaczego
oddaliście władzę psychopatom? Czemu ulegliście iluzorycznej wartości pieniądza?
Jesteście energetycznymi bytami, posiadacie zdolność kreacji, wpływania na Rzeczywistość,
macie moc czynienia cudów, a jednak daliście się zwieść bałwanom, których wielbicie, przed
którymi padacie na kolana, którzy hodują Was jak ludzkie bydło.
Nie jesteście numerem seryjnym w Systemie zysku i wyzysku. Nie jesteście PESEL-em, NIP-em,
ani nawet etykietą (imię i nazwisko), którą posługujecie się na co dzień, a do której tak bardzo
się przywiązaliście.
Jesteście wolnymi jednostkami, wierzącymi w kłamliwą historię, w fałszywą wiedzę, w nieprawdziwe religie, w obłudne ideologie i systemy.
Jesteście istotami żywymi, ludźmi z krwi i z kości, zrodzonymi z innych ludzi, dlatego podlegacie
wyłącznie prawu naturalnemu, Prawu Natury, Boskiemu Prawu do życia.
Ci, którzy uzurpują sobie do Was jakie bądź prawa, są kłamcami, manipulatorami, cwaniaczkami wykorzystującymi Waszą niewiedzę, Waszą łatwowierność, Waszą wrodzoną dobroć.
Prawda jest w Was. Prawo jest w Was. Władza jest w Was.
Wobec tego, dlaczego daliście się złapać w pułapkę iluzji? Czemu wielbicie autorytety? Dlaczego
wierzycie politykom, celebrytom, medialnym guru, sprzedajnym pisarczykom, oszołomom
i kłamcom?
Dlaczego przestaliście samodzielnie myśleć?
Jesteście Światłem, a lgniecie do Ciemności. Macie łączność ze Źródłem, a czerpiecie wiedzę
z mętnej kałuży. Czym jest wolność, kiedy uzależniliście się od władzy, lichwiarzy i psychopatów?
Wysysają z Was energię, okaleczają i mordują Wasze ciała, kradną Wam dusze i trzymają
pod kluczem, w klatce, w więziennej celi udekorowanej świecidełkami, aby oślepić Wasze oczy,
pozbawić Was uszu, zakneblować usta. . .
Dlaczego pozwalacie im na to? Czemu z tak wielką pokorą dajecie się poniżać, sprowadzać do
roli niewolnika, pachołka, poddanego, podczas kiedy to Wy jesteście kreatorami rzeczywistości,
twórcami tego, co na zewnątrz. Bez Was Matriks przestałby istnieć, Wasi ciemiężyciele nie
mieliby nad kim się pastwić, System zniewolenia rozpadłby się w jednej chwili, Cywilizacja
Śmierci upadła w mgnieniu oka.
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Przestańcie być bierni. Zerwijcie jarzmo niewolnictwa. Odrzućcie przyjęte dogmaty. Odwróćcie
się od kłamstwa. Stańcie po stronie Prawdy i wypnijcie się na wszelką „władzę”, albowiem
władza to program, to złudzenie, to halucynacja zniewolonego umysłu, to fikcja stworzona na
potrzeby kapłanów Systemu, Iluminatów Rzeczywistości.
Chcą, żebyście się bali. Chcą, abyście byli zależni od władzy i Systemu. Chcą mieć Was pod
kontrolą.
☼ Razem, lecz osobno

Jesteśmy wyjątkowi, niepowtarzalni, a jednocześnie złączeni z innymi wybitnymi istotami.
Jesteśmy połączeni w tej odmienności, nie dlatego, aby się poróżniać, nie dlatego, żeby
się przekomarzać czy prowadzić ze sobą bitwy, ale dlatego, żeby patrzeć na życie z wielu
perspektyw, aby rozwiązywać problemy na wielu płaszczyznach, aby wymyślać coraz to lepszą
Rzeczywistość.
Tymczasem Iluminaci Rzeczywistości chcą, żebyśmy byli tacy sami, żebyśmy podlegali pod
jeden System wierzeń i przesądów. Abyśmy nie mogli samodzielnie myśleć i się rozwijać,
a przede wszystkim, abyśmy się nie zjednoczyli. Wtedy bowiem przestaliby istnieć, a wraz
z nimi przestałby istnieć Matriks.
I tego najbardziej się boją. . . Naszej indywidualności, naszego świadomego wyboru, naszego
przebudzenia. . .
Aby jednak coś się wydarzyło, potrzebna jest nasza zgoda. Bierność i milczenie jest taką
cichą zgodą. A zatem przestańmy się bać i mówmy głośno, co się nam nie podoba, czego nie
akceptujemy, na co się nie godzimy.
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ZWzBRG nr 122/2020

Masoneczki
Piątek, 27 listopada 2020 | Radomir Gelhor

Mosoneczka, inaczej zasłona dolnej lub górnej części twarzy; maseczka, kaganiec, namordnik, maszka, maszkara, larwa lub poczwarnica – masoński symbol pohańbienia, zniewolenia
i poddaństwa. Wprowadzona na globalną skalę w 2019 roku przez anglosaskiego okupanta
i terrorystę pod pretekstem rzekomej pandemii koronawirusa, narzucona przez żydomasonerię,
promowana przez kapłanów farmacji i farmakologii, sektę szczepionkarską i eugenicznych
psychopatów.

Grypa, 194037

Grypa, 1918

Ale spokojnie. Nie będziemy rozmawiać dziś o masoneczkach i tragicznych skutkach ubocznych
spowodowanych ich noszeniem. Nie zamierzam również przekonywać kogokolwiek do tego, czy
są one skuteczne, a przede wszystkim, czy są bezpieczne, albowiem cały internet huczy i buczy
od tych materiałów. Wystarczy tylko poszperać, wystarczy się zainteresować, wystarczy ruszyć
głową i przeanalizować dostępne w sieci dane.
☼ Logika, czyli nauka zakazana

Dla logicznie myślącego człowieka, dla ludzi dociekliwych i chciwych Prawdy, widok podduszonych dzieci w namordnikach, starców wdychających zawilgocone wyziewy, pełne wirusów,
bakterii i drobnoustrojów, czy całujących się młodych ludzi przez mokrą śmierdzącą szmatę
(czego byłem osobiście świadkiem), jest czymś po pierwsze bardzo smutnym, po drugie zaprzeczającym jakiejkolwiek logice, po trzecie zbrodnią na ludzkości. (! str. 464 „Oskarżam”)

37

Fotki znalezione w sieci. Pozostawiam bez komentarza. Sami wyciągnijcie wnioski.
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☼ Przewrotność Diabła

Ale naprawdę, proszę mi wierzyć, jestem pełen podziwu dla tej maleńkiej grupy człekopodobnych istot, które za pomocą sprytnej iluminacji zahipnotyzowało setki, tysiące i miliony
ludzi na całym świecie, wmawiając poprzez media, za pomocą strachu, straszliwie zaraźliwą
chorobę, która dziesiątkuję populację Ziemian.
Przyznaję, że przewrotność „Diabła” i jego żmijowego potomstwa zrobiły na mnie piorunujące
wrażenie. Jeszcze do niedawna nie mogłem sobie uzmysłowić, jak kilku czy kilkunastu ludzi
nie-ludzi, jest w stanie przejąć kontrolę nad taką masą ludzkich bytów.
A jednak okazuje się, że jest to nie tylko możliwe, ale i niezwykle proste.
Już jako dziecko nie mogłem pojąć, dlaczego podczas drugiej wojny światowej kilku uzbrojonych
w karabiny drabów, było w stanie zapanować nad kilkutysięcznym tłumem sławiańskich jeńców?
Ta myśl prześladowała mnie latami i nawet dość niedawno, jeszcze przed koronaświrusową
ściemą, podczas pisania „Wyklętego Anioła”, podzieliłem się tą myślą z bratem.
☼ W owczarni talmudystów

Dziś dalej tego nie rozumiem, ale widząc naocznie to, co się dzieje dookoła, zaczynam
przynajmniej pojmować pokrętną naukę talmudystów, którzy nauczają, iż tylko Żydzi są
ludźmi. Cała reszta to bydło. . .
Jak bowiem nazwać to przedziwne, stadne zjawisko, jakim uległo światowe społeczeństwo?
Jak nazwać to owcze poddaństwo, tę bojaźń lub nieludzką głupotę czekającego grzecznie na
swoją kolej do rzeźni bydła?
Wybaczcie, jeśli czujecie się obrażeni moimi przemyśleniami, ale spójrzmy prawdzie w oczy.
Rozejrzyjmy się wokół i zastanówmy się, dlaczego daliśmy się tak mocno zmanipulować?
Dlaczego psychopaci rządzą światem? Czemu to właśnie lichwiarze mówią nam, co mamy
robić, z kim się zadawać, komu bić pokłony?
☼ Wolność to wybór

Czy nie wydaje się Wam, że sami powinniśmy decydować o własnym losie? Dlaczego jesteśmy
niewolnikami, czemu godzimy się na rządy zbrodniarzy i psychopatów typu Soros, Rothschild
czy Rockefeller?
Do czego oni są nam potrzebni?
☼ Zaglądanie pod lisi ogon

To są przecież ludzkie strzępy, ludzie-larwy i pasożyty, utuczone na kłamstwie, na złodziejstwie
i zbrodni. Przejrzyjcie historie tych rodzin, zobaczcie, czym się zajmowali, komu służyli, jakim
bożkom cześć oddają, jakimi wartościami się kierują?
Sprawdźcie także lokalnych złodziei, zbrodniarzy i grabarzy Polski. . . Zajrzyjcie pod ogony
farbowanym lisom. A wówczas okaże się, kim tak naprawdę są ci ludzie nie-ludzie, jak bardzo
są zbędni tej planecie, jak niewiele są warci, jak mało znaczą bez tytułów i zajmowanych
stanowisk.
☼ I bądź tu człowieku mądry

Przykro mi, kiedy widzę zniewoloną ludzkość. Kiedy przed oczami przemykają mi dziesiątki
maszkarników38 , o smutnych i wystraszonych oczach. Gdy z powodu masoneczek nie rozpoznaję
38

Maszkarnik daw. – osoba zamaskowana.
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rodziny i znajomych. A przede wszystkim żal mi ogromnie, kiedy widzę swą matkę wpatrzoną
w szklany ekran, ufającą rządowym przestępcom, duszącą się pod masońskim symbolem
zniewolenia. . .
Jak dotrzeć do milionów ogłupiałych owiec? Jak wyzwolić od strachu stado niemyślących
ludzkich bytów? Jakimi słowami przemawiać do rasy niewolników? Co zrobić, by otworzyć im
oczy, skoro nie sposób do nich dotrzeć?
A może po prostu powinniśmy zamilknąć i pozwolić im się zaszczepić, a potem najzwyczajniej
dać im umrzeć?
☼ Drugie ukrzyżowanie Chrystusa

Ktoś kiedyś powiedział, „że gdyby na Ziemię ponownie zstąpił Chrystus, ludzie po raz wtóry
ukrzyżowaliby go”. Dawniej wydawało mi się to niemożliwe. Dziś jednak jestem całkowicie
pewien, że właśnie tak by się stało. Najpierw rozszarpaliby go żydomasońscy politycy, później
medialne prostytutki, a na koniec własnymi rękoma lud przybiłby go do drzewa, szydząc przy
tym, plując mu w oczy i naśmiewając się z niego.
☼ Skakanie sobie do oczu

Na koniec przypominam, iż skacząc sobie do oczu, dzieląc nasz ród i dając się manipulować
chazarskiej dziczy, podrzynamy sobie gałąź, na której siedzimy. Dlatego miejmy to na uwadze,
bądźmy przebieglejsi od wilków w owczych skórach i za żadne skarby nie pozwólmy się
sprowokować.
Sprowokować do wojny, do rewolucji, do ulicznych zamieszek, czy chociażby do zwykłej
nienawiści i wrogości.
Niechaj psy ujadają, niechaj farbowane lisy kłapią wściekłymi paszczękami, niechaj żmijostwo
syczy i tryska jadem, ale my, nasze ariańskie serca, sławiańskie dusze, lechickie umysły,
pozostańmy niewzruszeni.
Pamiętajmy również, że „kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie”, ale również „zło dobrem
zwyciężaj”, „nienawiść rodzi nienawiść”, „kto wiatr sieje, zbiera burzę”, a „kto leje cudzą krew,
wyleją także jego”. . .
I jeszcze jedno mądre przysłowie, któremu powinniśmy być wierni po wsze czasy:
Kiedy bieda, nie idź do Żyda, ale do sąsiada
Innymi słowy, wspierajmy się jako ród, pomagajmy sobie, chrońmy się wzajemnie, pocieszajmy
w biedzie i radujmy w chwilach szczęścia. Twórzmy własny system, własną kulturę, własną
zbiorowość, pozostając w zgodzie z Naturą, w poszanowaniu dla Matki Ziemi, żyjąc w pokoju
z innymi (na)rodami.
Lecz przede wszystkim wyzbądźmy się strachu, poczucia bycia gorszymi od innych, poddaństwa
i naśladownictwa.
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ZWzBRG nr 123/2020

Zawiadomienie o popełnieniu
zbrodni na Polakach
Wtorek, 1 grudnia 2020 | Radomir Gelhor

Treść zamieszczona w dzisiejszym wpisie pochodzi ze strony „Fundacja im. Nikoli Tesli”.
Uznałem, że warto zrobić wyjątek i zamieścić tę informację na blogu i w „Zbiorze”.
Uwaga: Korona-wirus Sars 2 – Cowid 19 to jest niegroźny wirus, a „stan zagrożenia epidemiologicznego” jest skutkiem Ataku Terrorystycznego na światową skalę
Dowodem na to jest między innymi – Praca Naukowa dotycząca „Ludzkich Wirusów Koronowych” – Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet
Jagielloński, Kraków 2015r. . . która to praca jest dostępna również w internecie:
m http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2015/04/pnm 2015 048-054b.pdf
Cytuję fragmenty tekstu z tej pracy:
„Obraz infekcji ludzkimi korona-wirusami został nakreślony dzięki badaniom przeprowadzonym
z udziałem zdrowych ochotników. Po zakażeniu korona-wirusami u zdrowych osób wystąpiły
typowe objawy przeziębienia, głównie nieżyt błony śluzowej nosa, a w pojedynczych przypadkach kaszel. Objawy utrzymywały się przez okres do tygodnia, po czym samoistnie ustępowały
(1, 2, 8). Dalsze doświadczenia kliniczne potwierdziły, że wirusy te powodują stosunkowo
łagodną, często subkliniczną infekcję u dorosłych”.
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson czy ostatnio Prezydent USA Donald Tramp nie byli
w tej kwestii wyjątkiem – po 3 dniach pobytu w szpitalu – po prostu wyzdrowieli. . . i to
bez żadnych leków. I tak jest ze wszystkimi zarażonymi korona-wirusem!!! Takich faktów jest
tysiące. . . a minister zdrowia i Sanepid mieli wystarczająco dużo czasu od stycznie do marca
2020r (do momentu wprowadzenia „stanu zagrożenia”), żeby sprawdzić, czy „wirusy” mają
taką wysoką śmiertelność, jak donosiły media czy tak jak Szumowski mówił w mediach (RMF
FM), że: „wirusy są niegroźne, epidemia sama ustąpi, a noszenie maseczek jest głupotą”.
Zrobienie testów na pierwszych osobach zarażonych, które wróciły z Włoch – nie zajęłoby im
dłużej niż 3 dni.
W związku z tym – „korono-wirus” nie spełniał i nie spełnia wymogów Ustawy o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, o czym mówi Art. 2. Ustawy, czyli, że
choć wirus jest – wysoce zakaźny i łatwo rozprzestrzeniający się. . . ale:
* nie jest chorobą szczególnie niebezpieczną ani o wysokiej śmiertelności, ani też nie
powoduje szczególnego zagrożenie dla zdrowia publicznego i nie wymaga specjalnych metod
zwalczania, (pkt 4)
* wirus nie jest czynnikiem alarmowym o szczególnej zjadliwości lub oporności; (pkt 5)
Pytanie: Dlaczego Szumowski, Kaczyński, Duda, Morawiecki. . . i inni ministrowie w rządzie
PiS nie nosili maseczek? Bo wiedzieli, że wirus Sars-Covid-19 jest niegroźny. . . i to od samego
początku!!! Więc w jakim celu zastraszali Polaków???
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☼ Atak Terrorystyczny

Jeśli chodzi o tę rzekomą „światową pandemię”. . . z całą pewnością mamy do czynienia
z Atakiem Terrorystycznym na światową skalę, w który to atak jest uwikłane nie tylko WHO,
ale również firmy farmaceutyczne, instytuty badawcze i instytucje medialne sponsorowane
przez Fundację Billa i Melindy Gates. Co oczywiście jest karalne. . . i fundacja im. Nikoli
Tesli zgłosiła w dniu 3.04.2020r do Sejmu i Senatu na ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek
z powiadomieniem Premiera RP Mateusza Morawieckiego. . . List Otwarty z prośbą o jak
najszybsze uchylenie w Polsce „Stanu zagrożenia epidemiologicznego”. A z powodu braku
reakcji tych osób (brak odpowiedzi) fundacja złożyła po miesiącu tj. 04.05.2020r wniosek do
Prokuratury Krajowej o pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej łącznie z Ministrem
Zdrowia Łukaszem Szumowskim – dochodzenie jest w toku a do śledztwa, które prowadzi
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście (sygnatura akt – PO V Ko 1808.2020) są
dołączane kolejne wnioski wielu Polskich Lekarzy z różnych stron Polski. Sąd Najwyższy
fundacja również powiadomiła. . . a przepisy prawa karnego w Polsce są w sprawach o Terroryzm
dość jasne.
Art. 115. Kodeksu Karnego § 20 [Słowniczek wyrażeń ustawowych] Przestępstwem o charakterze
terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna
granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo
organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej,
innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego czynu.
Powinniście też o czymś wiedzieć, a nazywa się to „symulacja” – przewidywanie możliwości
wykonania planowanych działań: Jeżeli w Polsce robiłoby się ok 14 tyś testów dziennie (takie
maksymalne moce przerobowe mają polskie laboratoria) to w ciągu 365 dni (w ciągu roku)
przetestuje się ok. pięciu milionów osób a dokładnie 5 110 000. Tak więc przetestowanie ok.
25 milinów dorosłych Polaków trwałoby ok. 5 lat a wszystkich 38 milionów Polaków (łącznie
z dziećmi i młodzieżą) trwałoby ponad 7 lat (7,43 roku).
Przy okazji zadam jedno pytanie – jak myślicie. . . skąd firmy farmaceutyczne miały „od ręki”
setki milionów testów dla wszystkich krajów na świecie i skąd WHO wiedziało, że na targu
w Wuhan są zarażone osoby, skoro nawet Rząd Chiński o tym nie wiedział – powiedział to dla
WHO „sztywny” nietoperz z targu – a może to był artykuł „sponsorowany” przez koncerny –
„kupcie lipne testy, a przestaniemy pisać, że umrzecie na wirusa”? Przecież na lekarstwach ani
szczepionkach te firmy nie zarobią gdyż lekarstw, ani szczepionek na wirusy nie ma i nie było.
Ponadto. . . część dziennikarzy dane o rzekomej wysokiej śmiertelności korono-wirusa – brało
chyba z cmentarzy. . . po to, żeby zastraszyć ludzi???
Art. 132. Kodeksu Karnego (Dezinformacja). Kto [. . . ] wprowadza w błąd polski organ
państwowy (Rząd, Sejm Senat, Opinię Publiczną) przez dostarczanie podrobionych lub
przerobionych dokumentów, lub innych przedmiotów albo przez ukrywanie prawdziwych, lub
udzielanie fałszywych wiadomości mających istotne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej
(Obywateli), podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.
Warto też wiedzieć, że. . . Do Sejmu i Senatu wpłynął „Akt Oskarżenia” oparty na „Śledztwie
Obywatelskim” różnych organizacji pozarządowych między innymi Stowarzyszenia „Dobrostan”
z siedzibą we Wrocławiu i Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku i kilku innych. . .
Akt Oskarżenia dotyczy pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wysokich przedstawicieli
władz polskich (Premier, Prezydent, Prezes, Marszałek Sejmu, Minister Zdrowia, Minister
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MSWiA, Prokurator Generalny i wielu innych), którzy działali w Zorganizowanej Grupie
Przestępczej/Terrorystycznej, o zbrodnie przeciw Narodowi Polskiemu w tym Ludobójstwo
(zgony na skutek odwołanych operacji i nieprzyjęcia do szpitali w celu udzielenia pomocy
medycznej), Pozbawiania Wolności (kwarantanna) ze szczególnym okrucieństwem (pozbawiając
osoby zatrzymane/chore opieki medycznej) i Terroryzm. . . (od słowa „terror” – masowe
zastraszanie ludności), które to czyny są uważane za Zbrodnie i nie obejmuje ich żaden
immunitet Poselski, Senacki, Prokuratorski czy Dyplomatyczny.
Ponadto. . . każdy Obywatel (w tym Sędzia i Prokurator) powinien podjąć działania w celu
szybkiego ujęcia, zatrzymania i aresztowania zbrodniarzy pod odpowiedzialnością karną: Art.
240 Kodeksu Karnego. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym § 1. Kto, mając
wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu
zabronionego określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 118a udział w masowym zamachu. . .
art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 189 pozbawienie człowieka
wolności lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu
powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
A każdy Sędzia (Sąd) na wniosek Prokuratury powinien wydać decyzję o tymczasowym
aresztowaniu zbrodniarzy i terrorystów po to, żeby nie mogli dalej prowadzić swojej Zbrodniczej
Działalności.
Art. 258. KPK Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania § 2. Jeżeli oskarżonemu
zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której
górna granica wynosi co najmniej 8 lat, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania
w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą. § 3. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy,
gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub
umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu
powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.
Jeżeli Prokuratura lub Sąd nie podejmą żadnych działań w kierunku ujęcia zbrodniarzy
i terrorystów – sami podlegają pod paragrafy kodeksu karnego, gdyż ochraniają zbrodniarzy
przed odpowiedzialnością karną:
Art. 239 kk. § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy
przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera
ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Pamiętajcie, że „zbrodnie” nie ulegają przedawnieniu i wcześniej czy później zbrodniarze nie
unikną odpowiedzialności karnej. Więcej tego typu informacji wraz z uzasadnieniem znajdziecie
w „Akcie Oskarżenia” złożonym w dniu 23.07.2020r w kancelarii Sejmu i Senatu w formie
Listu Otwartego – warto się z nim zapoznać i szerzej rozpowszechniać. Jest on do pobrania
poniżej (Sejn i Senat – Śledztwo Obywatelskie) oraz na Facebooku na stronie Stowarzyszenia
Stop Nop z siedzibą w Poznaniu. Dołączam link. . .
m Facebook Stop Nop
Pobierz pliki: Sejm i Senat- Śledztwo Obywatelskie
A jeśli chodzi o epidemie. . . zadam wam proste pytanie. Czym różni się Broń Biologiczna
od Szczepionek? Niczym!!! I tu są chorobotwórcze wirusy i bakterie i tu. Szczepionki nie są
żadnym lekiem, gdyż nie leczą żadnej choroby, które wywołują jakieś wirusy i bakterie. Na
dodatek mają 100% skuteczności – każdy zaszczepiony choruje. I oczywiście zaraża innych
dookoła. Więc po co szczepić ludzi. . . , żeby wywoływać epidemie i zwiększać śmiertelność
u ludzi?
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Należy też wspomnieć o tzw. Osobach Bezobjawowych. Nie chorują, gdyż ich organizmy
niszczą wirusy w zarodku. Można powiedzieć, że filtrują powietrze z wirusów i w ten sposób
przyczyniają się do likwidacji zagrożenia zachorowania innych osób o słabszej odporności –
Odporność Stadna (Społeczna). Gdy jeszcze do tego wszystkiego doda się takie fakty, że na
wirusy nie ma żadnych lekarstw, a w szpitalach podaje się chorym tylko tlen jako lekarstwo. . .
okaże się, że „odporność stadna” jest jedyną skuteczną metodą do walki z wirusami.
Następną ważną kwestią jest biologia i szczepienia „ochronne”.
Biologia – człowiek ma naturalne „systemy ochronne” przed wirusami i bakteriami. Nos jest
naturalną „maseczką”, która wyłapuje wirusy i bakterie przed dostaniem się ich do płuc. Węzły
chłonne, bakteriobójcza ślina, kwas żołądkowy (na wypadek zjedzenia wirusa z pieczywem
czy innym jedzeniem), skóra i jelita pełne różnych bakterii zabijających „intruzów”. Plus
oczywiście tzw. ciała odpornościowe we krwi. Jeżeli nawet uda się dla jakiejś grupy wirusów
dostać do naszego organizmu – zostaną one zdziesiątkowane lub całkowicie unicestwione.
Jednak w przypadku wstrzyknięcia dużej dawki wirusów do ludzkiego ciała z pominięciem
tych wszystkich „systemów obronnych” naszego organizmu. . . dostaniemy „sepsy”. Nastąpi
szybkie namnażanie się wirusów w organizmie i ciężki przebieg choroby – nierzadko powiązany
z ciężkimi powikłaniami lub zgonem. Szczególnie na takie zewnętrzne zarażenie i „sepsą” są
podatni seniorzy, których system odpornościowy nie jest już taki sprawny, osoby z innymi
chorobami. . . ale też dzieci po porodzie. Noworodki nie mają żadnej odporności własnej
a jedynie antyciała w mleku matki. Jeżeli więc noworodek nie jest karmiony piersią i zostanie zaszczepiony w pierwszej dobie życia – ma zerowe szanse na przeżycie!!! A winę za
zgon dziecka. . . Ministerstwo Zdrowia (Koncerny Farmaceutyczne) zwalają na powikłania
poporodowe.
Jak informują różne Stowarzyszenia Lekarskie: Z powodu odwołanych operacji onkologicznych
w Polsce na podstawie wprowadzenia „stanu zagrożenia epidemiologicznego” umiera tygodniowo ok. 2 000 osób, a na Covid-19 bez chorób towarzyszących wg Ministerstwa Zdrowia
zmarło raptem na dzień 11.08.20r. . . 296 osób w okresie 6 miesięcy. Jednak Ministerstwo
Zdrowia nie przeprowadziło na tych 296 zmarłych żadnej sekcji zwłok, żeby sprawdzić, co
było powodem ich śmierci. Podobnie wygląda sprawa z innymi przypadkami śmiertelnymi
z powodu nie udzielenia pomocy medycznej takich jak zawały, udary, itp. . . gdzie umiera
setki ludzi dziennie. Lekarze szacują, że z tych powodów do końca roku 2020 umrze od 50 do
100 000 osób – To jest Ludobójstwo na Polakach!!!
W związku z powyższym. . . te wszystkie działania Rządu RP oraz Ministerstwa Zdrowia i podległych im instytucji, związane z zapobieganiem „wyimaginowanej pandemii” nie kwalifikują
się nawet do działań w tzw. Stanie Wyższej Konieczności (bezkarność+), gdyż Ministerstwo
(Rząd) ratuje dobro „mniejsze” kosztem dobra znacznie „większego”. Dla „ratowania” 296
osób poświęca życie setek tysięcy ludzi, niszczy gospodarkę i destabilizuje urzędy, szkoły,
służbę zdrowia i wszelkie instytucje. . . łamiąc prawo i popełniając zbrodnie!!!
Art. 26. Stan wyższej konieczności – kolizja obowiązków:
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie
można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach
określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od
dobra ratowanego.
§ 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
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§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny
obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste (Policjanci, Lekarze,
Ratownicy medyczni itp.).
Art. 118A kk Udział w masowym zamachu:
§1. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się
zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia
polityki państwa (np. w celu tłumienia antyrządowych protestów górników, rolników itp.), lub
organizacji :
1) dopuszcza się zabójstwa (zgony na skutek nieudzielenia pomocy medycznej – zawały,
udary itp.),
2) powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka (odwołane zabiegi rehabilitacyjne
i przerwane terapie medyczne),
3) stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej
egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej
(przymusowe kwarantanny pod dozorem policji, a nie pod dozorem medycznym – bez dostępu
do pomocy medycznej), które są obliczone na ich wyniszczenie, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego
pozbawienia wolności.
§ 2. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się
zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia
polityki państwa (tłumienia protestów), lub organizacji:
1) powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w tym stanie (noszenie
maseczek),
2) pozbawia osobę wolności na czas przekraczający 7 dni lub ze szczególnym udręczeniem
(kwarantanny pod dozorem policyjny zamiast dozoru medycznego – 2,5 miliona aresztowanych
bez wyroku sądowego), [. . . ]
6) pozbawia osobę wolności i odmawia udzielenia informacji dotyczących tej osoby (seniorzy
w domach opieki i dzieci izolowane od matek po porodach) lub miejsca jej pobytu, lub
przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczące tej osoby, lub miejsca jej pobytu, w zamiarze
pozbawienia takiej osoby ochrony prawnej przez dłuższy okres, podlega karze pozbawienia
wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
W związku z tym Fundacja złożyła w dniu 10 października 2020r do Sądu Okręgowego
w Warszawie II Wydział Karny (Plik do pobrania poniżej- proszę go rozpowszechniać) wniosek
o:
1) Bezzwłoczne aresztowanie i wydanie nakazu tymczasowego aresztowania dla: Ministra
Zdrowia Łukasza Szumowskiego i Adama Niedzielskiego ale też Premiera RP Mateusza
Morawieckiego, Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Prezesa PiS i Wice Premiera Jarosława
Kaczyńskiego, Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza
Kamińskiego, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro oraz Prezesa Głównego Inspektoratu
Sanitarnego Jarosława Pinkasa, Przewodniczącego Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzeja Matyję,
Prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michała Sutkowskiego, a także prof. Włodzimierza
Guta, dr. Pawła Grzesiowskiego, dr. Krzysztofa Simona.
2) Fundacja wnosi również o pilne przesłuchanie w sprawie współudziału w zbrodniach.
Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka, Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, Borysa Budkę, Małgorzatę Kidawę – Błońską, Ryszarda Terleckiego, Włodzimierza
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Czarzastego, Jacka Kurskiego oraz Wszystkich Posłów głosujących za przedłużeniem „stanu
zagrożenia” – w celu ustalenia, czy zostali oni wprowadzeni w błąd (tak jak większość Polaków)
czy świadomie współpracowali z wyżej wymienionymi zbrodniarzami.
Wymienione w pkt. 2 osoby oraz Kluby Poselskie PiS i KO zostały powiadomione przez
fundację w sprawie „Obywatelskiego Aktu Oskarżenia” oraz o tym, że dokonywane są zbrodnie
na Polakach, a także o konsekwencjach karnych z art. 240 kk. Niestety nie podjęli oni żadnych
działań w kierunku powstrzymania tego zbrodniczego procederu ani nie zgłosili tego faktu dla
organów ścigania – pisma fundacji w załączeniu.
☼ Poczekajmy. . . zobaczymy, co Sąd postanowi??? Prawo jest po naszej stronie!!!

Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał sprawę do rozpatrzenia przez Mazowiecki Wydział
Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie
(ul Nowowiejska 26 B), który to wydział podjął już pierwsze działania. Fundacja poinformował
również Wojewódzkie Wydziały ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Oprócz zarzutów
o bezprawne pozbawiania wolności przez Sanepid fundacja rozszerzyła wniosek o sprawy
dotyczące:
Wyłudzeń pieniędzy z NFZ przez Sanepid za rzekomo wykonane testy na Covid-19 (Sanepid
robi znacznie mniej testów, niż podaje publicznie, a pieniądze z NFZ pobiera takie, jak by je
robił) oraz wystawianie przez niektórych lekarzy „fikcyjnych” aktów zgonów na tą chorobę,
choć przyczyna śmierci była całkiem inna, gdyż stawki wynagrodzenia za wypisanie takiego
zgonu są wyższe w NFZ o ok. 1200
Dla przykładu podam, że za pacjenta, który zmarł na dowolną chorobę np. zawał serca
lub nowotwór. . . Szpital otrzymuje z NFZ ok. 800 – 1200 PLN, zaś na Covid-19 – 14 600
PLN. W tej cenie jest również wliczony pogrzeb na koszt państwa. Stąd często lekarze. . .
sami namawiają rodziny zmarłych na wyrażenie zgody na to, żeby wpisać zmarłego jako
zmarłego na Covid-19 a nie z powodu prawdziwego powodu śmierci. Tą „manipulacją” nie
tylko wyłudzają pieniądze z NFZ, ale też fałszują statystyki zgonów na Covid-19 (zawyżają te
statystyki) ale również przyczyniają się do masowego zastraszania ludzi widmem śmierci na
korona-wirusa. . . Terroryzm!!!
W związku z tym fundacja wniosła o przeprowadzenie ekshumacji osób rzekomo zmarłych na
Covid-19 w Polsce od początku „pandemii” w celu ustalenia faktycznej przyczyny zgonów.
Jest to tym bardziej zasadne, że: Profesor Klaus Puschel, szef Instytutu Medycyny Sądowej
Kliniki Uniwersyteckiej Hamburg-Eppendorf, który oświadczył publicznie, że: Nikt nie zmarł
z powodu COVID-19. W wywiadzie dla stacji SAT 1 Regional oświadczył, że wszyscy zmarli
pacjenci zakażeni korona-wirusem (ponad 100 osób z regionu), których sekcję przeprowadzał,
cierpieli „na poważne, współistniejące choroby wewnętrzne”, i to one były powodem ich
zgonów. Podobne dowody w postaci sekcji zwłok pojawiły się również we Włoszech a duża
część zgonów w Bergamo i Lozannie została wywołana „zakrzepicą”, która była skutkiem
ubocznym (powikłaniem poszczepiennym) masowych szczepień na grypę.
Więcej informacji na ten temat jest w poniższym filmie: | Prawda o włoskiej „epidemii” –
rozmowa z biologiem Elżbietą Wierzchowską

Ponadto: jak informuje Polska Agencja Prasowa (17.11.20r) „Według orzeczenia portugalskiego
sądu apelacyjnego nakazywanie tzw. izolacji profilaktycznej jest możliwe tylko w czasie
obowiązywania stanu wojennego lub wyjątkowego, a zatwierdzić je może jedynie parlament
lub władza sądownicza. Próby pozostawienia obywateli na kwarantannie bez zachowania
tych wymogów należy uznać za przypadki nielegalnego zatrzymania” – orzekł sąd apelacyjny
w Lizbonie.
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W Polsce istnieją identyczne przepisy, jak w Portugalii, a Fundacja zamierza – nie tylko
pociągnąć do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za „pozbawienie wolności” –
ale również ubiegać się o odszkodowania dla 2,5 miliona Polaków, którzy zostali poddani
przymusowej kwarantannie. Art. 552 kpk. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne
skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Pobierz pliki: sad-okregowy-w-wa—akt-oskarzenia-zbrodnie.pdf
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ZWzBRG nr 124/2020

Szczepionka, czy broń
biochemiczna?
Piątek, 4 grudnia 2020 | Radomir Gelhor

Już za niedługo pod pretekstem walki z plandemiczną ściemą koronawirusową użyta zostanie
na (na)rodzie polskim broń biochemiczna wstrzykiwana do krwiobiegu, zwana dla zmyłki
szczepionką.
Z dużym prawdopodobieństwem oprócz toksycznych śmieci w eksperymentalnych „szczepionkach” przeciwko COVID-19 SARS-COV2, czyli nieprzetestowanych przez niezależne
laboratoria wg tzw. Złotego Standardu (przypominam, iż szczepionki, zarejestrowane jako
leki, choć niczego nie leczą, muszą przejść kilkuetapowe, długoletnie badania między innymi
w celu wyeliminowania skutków ubocznych spowodowanych korelacją pomiędzy szczepionkami
a dostępnymi na rynku lekami) będą znajdowały się nanocząsteczki i/lub nanochipy. Dzięki
temu sterowanie na odległość funkcjami biologicznymi istoty żywej stanie się niezwykle proste.
O ile oczywiście nanocząsteczki zostaną wchłonięte przez organizm, a w większości przypadków
tak się właśnie stanie. Dla pewności jednak kompleksowe szczepienie ma być wykonane w dwóch
cyklach. To nie jest przypadek.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że promowana „szczepionka” jest szczepionką wektorową, nowego
typu, ingerującą w ludzki genom. Czyli będzie modyfikowała człowieka, tak jak modyfikowane
są obecnie warzywa i owoce – GMO. To oznacza, że możliwe jest przeprogramowanie dowolnej
istoty w taki sposób, w jaki sobie zażyczą tego psychopaci-eugenicy.
W programowaniu na odległość ogromne znaczenie mają technologie oparte na mikrofalach
(np. 5G), służące jako nośnik do przesyłania danych i sterowania polami torsyjnymi.
Już sam fakt ingerencji w DNA sprawia, że tzw. szczepionka jest eksperymentem i zgodnie
z prawem wymaga zgody osoby poddanej eksperymentowi. Zgody pisemnej.
Każda ingerencja w ludzki genom jest operacją niezwykle niebezpieczną i z tego powodu
powinno być to zakazane, a ludzie, którzy wprowadzają na rynek tę groźną technologię,
zatrzymani w trybie natychmiastowym i zamknięci w więzieniach jako niebezpieczni dla
społeczeństwa terroryści.
Modyfikacja genomu oznacza także, iż genom, a przynajmniej jego część zmieniona, będzie własnością korporacji, co znów oznacza, iż dany człowiek, dana istota żywa, staje się przedmiotem
i podlega prawom własności.
☼ Modyfikacja genomu

Dr Teresa Deisher mówi:
„Dziecko, któremu podano tego typu szczepionkę (z obcym DNA), to DNA stanie się częścią
integralną genomu tego dziecka. Co spowoduje zmiany w jego genotypie. Co to oznacza?
Mówiąc językiem prostym, oznacza to, że w takim przypadku, może dojść do zmiany cech
całego organizmu tego dziecka. A więc jego własności fizjologicznych, zachowania się, wpływu
środowiska na to dziecko. Całej jego gospodarki biologicznej. Innymi słowy, to może być już
inne dziecko”.
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[. . . ]
„Już w ciągu 30 minut dochodzi do wymiany 1 procenta całego genomu. Tłumacząc to na
ludzki język, w ciągu 30 minut DNA ze szczepionek, DNA obcego płodu, płodu abortowanego,
o którym nic nie wiemy, zaczyna się wbudowywać w DNA żywej tkanki ludzkiej”.
[. . . ]
„Te fragmenty DNA niosą ze sobą bardzo niepokojące ryzyko dla dzieci, którym są wstrzykiwane. Mogą wywołać choroby autoimmunologiczne oraz wpasowywać się w genom dziecka
i powodować mutacje. Te informacje pochodzą z dziedziny autoimmunologii oraz terapii
genowej”. (Szczepienie albo zdrowie, str. 83-84, 248 /! str. 73/)
W powyższym przykładzie mamy do czynienia z obcym DNA i losowej modyfikacji DNA
dziecka.
Prof. dr hab. Maria Dorota Majewska:
„Meta analiza związana z genomem ponad 78 308 osób identyfikuje nowe lokalizacje i geny
mające wpływ na ludzką inteligencję. Zbadano, że geny inteligencji korelują silnie z kilkoma
czynnikami. Wagom urodzeniowym, autyzmem, długowiecznością, obwodem głowy w niemowlęctwie, objętością czaszki, rzuceniem palenia i osiągnięciami edukacyjnymi. Co jest dla nas
ciekawe? Oczywiście jest kwestia autyzmu”.
„Co więcej? W szczepionkach znaleziono również bardzo groźne retrowirusy. To są takie wirusy,
które wbudowują się do genomu osoby na przykład zaszczepionej. Jak się wbudują do genomu,
pozostają tam na zawsze i mogą powodować różne problemy. Oczywiście różne mutacje, uszkodzenia genów, onkogenne i tak dalej. Wiemy, że te retrowirusy pochodzą z hodowli wirusów
chorobotwórczych w organizmach lub tkankach zwierząt. Więc to są najczęściej retrowirusy
odzwierzęce w procesie produkcji szczepionek. Jak mówiłam, ten materiał wbudowuje się do
DNA i może powodować bardzo wiele chorób, nowotwory, a także autyzm, zespół przewlekłego
zmęczenia, chorobę Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne, i inne choroby
neurodegeneracyjne”. (Szczepienie albo zdrowie, str. 441, 454 /! str. 73/)
--Dzięki nanorobotom, modyfikacje genomu dokonać można będzie w dowolny sposób, albowiem
sam genom, to tylko schemat, plan budowy człowieka. Można go zatem dowolnie zmieniać.
(Jakość myśli również wpływa na DNA)
Dr Suzanne Humphries:
„One (geny) w rzeczywistości nic nie robią, są jedynie czymś jak projekt, jak instrukcja
dotycząca budynku. Architekci nanieśli projekt na papier, ale budowlańcy musieli go zbudować.
Geny w rzeczywistości nic nie robią, są instrukcją dla czytelników, mówią o tym, co robić.
Sposób, w jaki geny są odczytywane, odkrywane, otwierane i włączane lub wyłączane nazywa
się epigenetyką. Zatem w genie ani w chromosomie nic się nie zmienia, chodzi tylko o to, co
jest odkrywane, żeby móc to odczytać i odpowiednio postąpić”.
(Szczepienie albo zdrowie, str. 319 /! str. 73/)
☼ Powikłania poszczepienne

Powikłania poszczepienne (tzw. NOP), czyli mówiąc językiem prostym – okaleczanie ludzi
przez kartele farmaceutyczne za pomocą broni biochemicznej, jakimi są tzw. szczepionki, oraz
przypadki śmiertelne, bo takich z całą pewnością możemy się spodziewać, będą automatycznie
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zrzucone na koronawirusa, być może nawet na jego „zjadliwszą” odmianę, na COVID-21. Aby
nie wyszło na jaw, ciała będą kremowane, co ma i teraz miejsce.
☼ Nie udało się wtedy...

Planowana zbrodnia na narodach jest kontynuacją nieudanej akcji depopulacyjnej z roku
2009 (przy pomocy świńskiej grypy), oraz większego planu zmierzającego do wprowadzenia
totalitarnego rządu, jednego państwa, jednej kultury, jednej religii, czyli inaczej mówiąc,
Nowego Porządku Świata.
Jane Bürgermeister:
„We Francji chcieli zaszczepić 100% populacji do końca stycznia (na świńską grypę) i myślę,
że tylko 6% ją tam przyjęło. Sześć lub siedem procent w Niemczech i Wielkiej Brytanii,
i tak dalej. . . a także w krajach takich jak Szwajcaria. Według danych CDC sądzę, że 60
milionów ludzi przyjęło ją w USA. Znowu. . . może całkiem niewielka część całej populacji. . .
400 milionów. . . czy tak jest. . . w USA?”
BILL RYAN: „Ale co się stało w Polsce z tamtejszym ministrem zdrowia? To fascynujący
przypadek, prawda?
JB: „To był kluczowy moment, ponieważ minister zdrowia w Polsce, Ewa Kopacz, jest tak
naprawdę lekarzem. . . Lekarzem rodzinnym. . . i spojrzała na szczepionkę przeciw świńskiej
grypie. Zobaczyła, że nie została odpowiednio przetestowana i postanowiła nie zamawiać
szczepionek przeciwko świńskiej grypie dla Polaków, ponieważ może to być niebezpieczne. . .
potencjalnie niebezpieczne. . . dla nich”.
„Była jedynym ministrem ze wszystkich ministrów zdrowia w Europie, która podjęła tę decyzję
– choć patrząc na fakty trzeźwo, obiektywnie, można by pomyśleć, że każdy minister zdrowia
postanowiłby nie. . . no wiesz. . . kupować szczepionkę przeciwko świńskiej grypie. Jej decyzja,
by nie kupować szczepionki, była, jak sądzę, punktem zwrotnym w kampanii. Została dość
szeroko nagłośniona i uświadomiła ludziom, że istnieją odpowiedzialni politycy i lekarze, którzy
rozpoznali problem z tą szczepionką”.
[. . . ]
„Polska minister zdrowia była jedyną, która odmówiła podpisania kontraktu na szczepionkę
pandemiczną z korporacjami farmaceutycznymi, obok Rosji, kraju, w którym także nie
występują opryski chemiczne z samolotów (chemtrails)”.
„Rząd polski zapłacił straszną cenę. Kilka dni po tym, gdy Kopacz przedstawiła dowody na
szczepionkę pandemiczną podczas zebrania parlamentarnego Rady Europy, PACE, 96 czołowych przedstawicieli rządu i armii zginęło w tajemniczej katastrofie samolotu w Smoleńsku”.
„Obecnie odbywa się śledztwo na ten temat, ale istnieje olbrzymia ilość dowodów na to, że nie
był to wypadek, ale zbrodnia”. (JANE BÜRGERMEISTER Pandemia Strachu /! str. 327/)
--Obecne działania polskojęzycznego „rządu” farbowanych lisów, zorganizowanej grupy przestępczej umiejscowionej w nielegalnym państwie w państwie – w Polin, w nielegalnej korporacji
POLAND REPUBLIC OF, w okupowanej Lechii zwanej Polską, na lechickiej ziemi naszych
przodków, wyraźnie wskazują na zbrodniczą działalność tejże organizacji.
Pomimo dziesiątek, setek i tysięcy przeróżnych publikacji dotyczących szkodliwości tradycyjnych szczepionek, jak również protestów naukowców i lekarzy z całego świata, a związanych
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z obecnie promowaną „szczepionką” wektorową, KneSejm, na czele z żydowskim lichwiarzem
Mateuszem Morawieckim, zbrodniarzem Polaków i głównym grabarzem Polski (są już skierowane oskarżenia przeciwko temu człowiekowi i temu NIErządowi), idą w zaparte, iż jedynym
sposobem (wykluczając wszystkie inne alternatywne, a przy tym dużo bezpieczniejsze środki)
na przywrócenie „normalności” w Polsce i pokonanie nieistniejącej pandemii (koranawirus
jest, pandemii nie ma), jest nieprzebadana, nieprzetestowana, eksperymentalna szczepionka
ingerująca w ludzki genom.
Ba! Jak się dowiadujemy z portalu „money.pl” „Szczepionka” przeciw COVID-19 SARS-COV2,
będzie kosztować bagatela – 5-10 miliardów! 5-10 miliardów ukradzionych polskiemu społeczeństwu.
Niestety ani „rząd”, ani osoby wyznaczone do szczepienia Polaków, ani tym bardziej producenci
biochemicznej substancji zwanej niesłusznie szczepionką, nie biorą odpowiedzialności za
ewentualne powikłania poszczepienne. Innymi słowy, wszelkie koszty związane z chorobą,
z kalectwem lub zgonem, ponosić będą polskie rodziny.
Zastanawiające jest również, dlaczego brakuje w polskojęzycznej ulotce dołączonej do „szczepionki” przeciwko COVID-19 SARS-COV2, informacji o skutkach ubocznych? Dlaczego nic
nie pisze o przeciwwskazaniach, na przykład w przypadku kobiet w ciąży.
| Duda i Morawiecki chcą nam wstrzyknąć degenerator
| WALEC SZCZEPIONKOWY WYSTARTOWAŁ! - Mateusz Jarosiewicz
Uspokajanie Polaków w mediach publicznych, iż szczepienia będą nieobowiązkowe, jest kolejnym kłamstwem M. Morawieckiego i jego gangsterów. Zakładając nawet, że „wyszczepianie”39
(na)rodu polskiego w pierwszej fazie rzeczywiście będzie dobrowolne, nie oznacza automatycznie,
że nie zostaną wprowadzone restrykcje i ograniczenia dla tych, którzy szczepić się nie zechcą.
Wystarczy zabronić „niewyszczepionym” wchodzić do sklepów, poruszać się środkami komunikacyjnymi, a nawet pracować czy wychodzić z domu, a nie trudno się domyślić, że większość
osób niezaszczepionych, a sterroryzowanych przez okupacyjną „władzę” polskojęzycznych
terrorystów, przyjmie wbrew sobie, wbrew własnemu sumieniu, wbrew własnym przekonaniom
nieprzebadaną, biochemiczną substancję o niewiadomym składzie, o niesprawdzonym działaniu, niedającej żadnej gwarancji, że szczepienie jest skuteczne, a przede wszystkim w pełni
bezpieczne.
Poza tym nie ma najmniejszych powodów, żeby wierzyć choćby w jedno słowo największemu
kłamcy politycznemu we współczesnej, okupowanej Polsce, jakim jest M. Morawiecki (nie
przez przypadek zwanym przez wielu Pinokiem), i biorąc pod uwagę fakt, że postanowił on
„wyszczepić” 70-80% Polaków. Rozumiem, że te 30-20% „niewyszczepionych” będzie należeć
do mniejszości narodowej, wiadomo zresztą której.
Miejmy świadomość również i tego, że im więcej kneSejmowi przestępcy „wyszczepią” Polaków,
tym więcej na tym zarobią. (Szczepienie albo zdrowie, ! str. 73)

Wyraźnie widać, iż działania terrourzędników zsynchronizowane są z filiami międzynarodowych gangsterów okupujących sąsiednie państwa, dzięki temu przejmowana jest władza nad
światem (a przynajmniej nad jego większą częścią) przez globalistów-satanistów, eugenicznych
psychopatów i pedofilii.
Sposób, w jaki działają przestępcy, jednoznacznie wskazuje, iż celem nadrzędnym nie są
propagowane przez nich zdrowie i dobro ludzkości, lecz depopulacja, zmiana Systemu zysku
i wyzysku ze średnio niewolniczego do totalnie niewolniczego, w którym to banda wpływowych
oprychów, miałaby zarządzać całą populacją Ziemian.
39

Czy Polacy są bydłem, że trzeba ich wyszczepiać?
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Zarząd farbowanych lisów, łamiąc Konstytucję na wszystkie możliwe sposoby i działając na
szkodę Polski i Polaków, będący pod wpływem zagranicznych korporacji i międzynarodowej
finansjery, wielokrotnie sprzeniewierzył się (na)rodowi polskiemu, a zatem wszelkie ustawy,
rozporządzenia, nakazy czy zakazy, są bezprawne.
Ani przestępcy, ani ich wspólnicy, ani naśladowcy nie mogą ustanawiać prawa.
☼ Szczepieńcy

Ile osób zostanie zainfekowanych eksperymentalną „szczepionką” wektorową? Ilu szczepieńców40 umrze, zanim ludzie zrozumieją, iż zostali oszukani? Ilu zostanie okaleczonych? U ilu
ludzi zmieni się osobowość?
Na koniec polecam zapoznać się ze skryptami:
Szczepionka przeciw koronawirusowi – naukowe szokujące fakty, 2020, Yoshiko. /! str. 338/
Jane Burgermeister – Epidemia Strachu, 2020, Yoshiko. /! str. 327/
Szczepienie albo zdrowie, 2018, Yoshiko, Radomir Gelhor. (509 stron potężnej dawki o szczepionkach, NOP-y) /! str. 73/
m WALVAX 2 – Nowa ludzka diploidalna linia komórkowa, 2018.

Radomir Gelhor
40
Szczepieniec daw. med. – ten, któremu zaszczepiono chorobę, zwykle krowiankę; zapoznajcie się z historią
szczepionkarstwa.
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ZWzBRG nr 125/2020

Zamknięcie skryptu, zamknięcie
roku
Poniedziałek, 28 grudnia 2020 | Radomir Gelhor

Chociaż do końca roku pozostało jeszcze parę dni, postanowiłem tym wpisem zamknąć „Zbiór”
i podsumować w kilku zdaniach rok 2020.
Rok ten zapamiętam głównie z dwóch powodów. Z powodu Covidiozy, czyli pandemii strachu, ludzkiej naiwności, łatwowierności, a przede wszystkim poniżającego poddaństwa, oraz
z powodu wielkiego przebudzenia.
Porównałbym ten rok do życia w zakładzie dla obłąkanych, gdzie pensjonariusze wcielili się
w rolę personelu medycznego, a personel przedzierzgnął się w pacjentów.
Mamy zatem rządzących wariatów i zastraszonych, przygotowanych do zbiorowej lobotomii
mieszkańców Ziemi. I ci Ziemianie, ci „normalnie” dotychczas żyjący ludzie, poddani medialnemu odmóżdżeniu, zainfekowani plandemiczną ściemą koronaświrusową, padli ofiarą mafii
farmaceutycznej i sekty szczepionkarskiej.
Całe szczęście nie wszyscy. Rok 2020 to także wielki czas przebudzeń, wzrost świadomości,
to duchowa ewolucja, wewnętrzne zmiany, to wyparcie się zła i bunt przeciwko tyranii,
niewolnictwu i niesprawiedliwości.
Najbliższe lata pokażą, w którą stronę pójdzie ludzkość. Dla mnie końcówka roku 2019 i cały
rok 2020 to koniec pewnego okresu. To początek gwałtownego upadku Systemu zniewolenia,
obnażenia się kłamstwa i rozpadu Cywilizacji Śmierci.
Dlatego nie będę dłużej trwonił czasu i energii walącemu się Systemowi. Wg mnie System
umarł, choć będzie przez jakiś czas dogorywał, z martwych powstawał i zadawał bolesne ciosy.
Jednym słowem, będzie próbował się podnieść i pozbierać.
Tak czy siak, wraz z nadchodzącym rokiem 2021, zamykam siedmioletni etap w swoim życiu.
Porzucam walkę, wyciszam się wewnętrznie, usuwam poza granicę starego Systemu, aby tam
kreować swoją, a co za tym idzie, naszą Rzeczywistość.
Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam, abyście odnaleźli w sobie Światło, abyście odnaleźli
swoją drogę, abyście się wyzwolili od iluzji.

Radomir Gelhor
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

490

www.rdmg.eu

2021

Wolność, jak to łatwo powiedzieć
127. Potwory
128. Twardy człowiek, Andrzej Duda
129. Podsumowanie roku 2021
126.

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | SPIS TREŚCI
Zbiór wpisów z bloga Radomira Gelhora, 2017-2021
ver. 31.12.2021 (1) skrypt zamknięty

www.rdmg.eu

ZWzBRG nr 126/2021

Wolność, jak to łatwo powiedzieć
Piątek, 28 maja 2021 | Radomir Gelhor

W tych niespokojnych kowidiańskich czasach bardzo dużo mówi się o wolności, szczególnie wolności „do czegoś”. Na przykład do wolności słowa, wolności wyboru, wolności do
decydowania za siebie. Wszyscy naraz stali się wolnościowcami. Mówienie komukolwiek, że
jest istotą niewolną, że jest niewolnikiem Systemu czy też własnych programów w głowie,
wywołuje najczęściej oburzenie. Czasem to doprowadza do kłótni, może być przyczyną rozpadu
koleżeństwa, długoletniej przyjaźni czy nawet małżeństwa. Ba! Większość Kowidian uważa się
za wolnych, pomimo iż to oni najbardziej ulegają manipulacji i są pod wpływem prokowidowej
propagandy.
Niestety stosunkowo mało „ludzi wolnych” w rzeczywistości rozumie, czym jest wolność.
Wolność nie „do czegoś”, lecz wolność całkowita, absolutna. Wolność wynikająca z natury,
z przyrodzonego prawa do życia. „Wolni Ludzie” mówią, że są wolni, podczas gdy sami sobie
zaprzeczają, postępując wbrew wolności, godząc się na to, czy na tamto, ustępując pod presją
Systemowym Inkwizytorom, ludobójcom, Polakożercom, tkwiąc w Systemie Zniewolenia, nie
chcąc lub nie potrafiąc oderwać się od Starego, zgniłego, aby rzucić się w Nowe, nieznane
i niezbadane.
Dlaczego tylu „Wolnych Ludzi” tak bardzo boi się zmian? Boi się wyjść poza klatkę przyzwyczajeń, wiary, dogmatów, przesądów czy fałszywego poczucia bezpieczeństwa? Dlaczego
działanie „Wolnych Ludzi” kończy się zazwyczaj na pustych słowach, pisaniu komentarzy
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w internecie, wyrażaniu niezadowolenia lub aprobaty dla czegoś lub kogoś? Dlaczego w tych
pozornych działaniach brakuje właśnie działania?
Czy widząc, pędzący w swoją stronę kamień uskoczę? Czy może pozwolę mu spaść na głowę?
Odpowiedź wydaje się oczywista. A jednak wielu „Wolnych Ludzi”, pomimo zbliżającego się
kamienia, tkwi w miejscu. Obserwują, nie podejmując żadnych znaczących działań. Oczekują,
że ktoś inny zrobi to za nich. Tymczasem każda Żywa Istota musi samodzielnie tego dokonać.
Ruszyć się z miejsca, zrobić unik, porzucić miejsce, na które spadają kamienie. Powiedzieć
„dosyć!” i odrodzić się w Nowym.
☼ Z terrorystami się nie negocjuje

Dlaczego, podobno My, Wolni Ludzie, pozwalamy na rządy zbirów? Czemu godzimy się, aby
terroryści, psychopaci, eugenicy, szarlatani, sataniści czy pedofile decydowali o tym, co nam
wolno, a czego nie wolno robić? Z mojego punktu widzenia jest to bardzo ciekawe zjawisko,
które bezustannie poddaję analizie. Staram się bowiem zrozumieć miliony zniewolonych przez
System „Wolnych Ludzi” wchodzących dobrowolnie pod nóż psychopaty-rzeźnika?
Dlaczego strzyżona, dojna owca, „Wolny Człowiek”, po prostu nie opuści zagrody? Czemu nie
porzuci hodowcę, nie znajdzie sobie żyjącego na wolności stada, podobnie myślącego Rodu,
czemu nie buduje nowego Systemu, nowej Cywilizacji opartej na Miłości, współpracy międzyludzkiej, Cywilizacji Pokoju, świata bez przemocy i cierpienia, bez psychopatów-eugeników,
bankierów-lichwiarzy i korporacji?
PRZECIEŻ TO TAKIE PROSTE! ONI NIE SĄ NAM DO NICZEGO POTRZEBNI!
Musisz tylko „wyzbyć się strachu”, wyjść z Systemu zniewolenia i stać się naprawdę Wolnym
Człowiekiem. Nie oglądaj się na innych „Wolnych Ludzi”, bez względu na to, czy są to
obcy, Twoi znajomi czy nawet rodzina, albowiem decyzję o Wolności każdy musi podjąć
indywidualnie. To jest czas wyboru, czas rozmówienia się z samym sobą, czas wglądu we
własną duszę, we własne życie, czas wielkiego przebudzenia. Zatrzymaj się na chwilę, wyłącz
wszelkie media i posłuchaj, co podszeptuje Ci Serce, a potem zdecyduj, czy dalej chcesz brnąć
w Starym, śmierdzącym, niepewny jutra, czy zakaszesz rękawy i zbudujesz Nową lepszą, poza
podziałami Rzeczywistość.
Pozdrawiam wszystkich Wolnych Ludzi i „Wolnych Ludzi”. Niechaj czyste Serca i wolne
umysły prowadzą Was ku Prawdzie i Wolności.
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ZWzBRG nr 127/2021

Potwory
Sobota, 29 maja 2021 | Radomir Gelhor

Nigdy nie wierzyłem w potwory, choć gdy byłem mały, bardzo lubiłem książki, komiksy i filmy
o potworach. Z prawdziwymi jednak potworami przyszło mi się zmierzyć dość późno, bo
dopiero przed kilku laty, kiedy na poważnie zainteresowałem się medycyną, Sektą Szczepionkarską i polityką. Od tej ostatniej, odkąd pamiętam, zawsze trzymałem się z daleka. Polityk
bowiem kojarzy mi się z czymś obślizłym, robaczywym, śmierdzącym. Polityka zaś z gnojówką
wypełnioną tarzającymi się w gównie potworami.
Im głębiej wchodziłem w tematy zdrowia, im więcej
zdobywałem wiedzy na temat karteli farmaceutycznych, medycyny jatrogennej i toksycznych szczepionek, tym bardziej grzązłem w środowisku psychopatów. Człekokształtnych potworów pasożytujących na
ludziach, odżywiających się ludzką energią, igłami wysysających życie z nowo narodzonych dzieci. Dziś, po
latach, gdy wreszcie Potwory wyszły z ukrycia, obnażając prawdziwe swe oblicza, wyszło na jaw, iż żyjemy
w globalnym obozie koncentracyjnym, w rzeźni dla
ludzkiego bydła, w otoczeniu politycznych płazińców,
obleńców i glizdowników. Innymi słowy, gdziekolwiek
spojrzeć, tam męty i szumowiny. . .
Na szczęście w tym robaczywym świecie, w Cywilizacji
stworzonej przez troglodytów dla troglodytów, w uwspółcześnionym średniowieczu, Potwory widywane w mediach,
na ekranach telewizorów, komputerów i telefonów, na
okładkach kolorowych czasopism, są na tyle groźne, jak
dalece im na to pozwolimy. Można by je porównać do nadmuchanych balonów, które udając, iż są wielkie i groźne,
w każdej chwili mogą pęknąć i z pierdzącym gwizdem
odlecieć. Wszystko jednakże zależy od nas. Od tego, czy
zdobędziemy się na odwagę i wyciągniemy z kieszeni pineskę.
☼ Wolny Człowiek Żywy Mężczyzna, Żywa Kobieta

Pamiętaj, iż jesteś Wolnym Człowiekiem, Żywym Mężczyzną, Żywą Kobietą. Tymczasem
korporacyjne prawa i obowiązki stworzone zgodnie z prawem morskim (pirackim) i/lub
handlowym stosowane na podmioty korporacyjne – nie dotyczą Wolnego Człowieka.
Bądź zatem sobą. Podnieś się z kolan, zrzuć jarzmo niewolnictwa i zacznij się cieszyć życiem.
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ZWzBRG nr 128/2021

Twardy człowiek, Andrzej Duda
Niedziela, 30 maja 2021 | Radomir Gelhor

Twardy człowiek, Andrzej Duda: Jak masz
być prezydentem, musisz być twardym. Nie możesz
sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja,
zwłaszcza takie, które cię dotyczy osobiście. No,
nie. To są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma
żartów. Tu może przyjdzie dzień, kiedy będzie trzeba
podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie
wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak?
No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste
problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do
podjęcia takich decyzji. Nie – po prostu nie ma.
To po prostu musisz. Albo umiesz, albo nie umiesz.
Jak nie umiesz, znaczy, że się nie nadajesz.

Twardziel A. Duda

Kiedy zobaczyłem ten film na Telegramie, nie mogłem się powstrzymać, ażeby tego nie skomentować.
To krótkie wideo z udziałem najbardziej znanego
człowieka w Rzeczpospolitej Polskiej (quasi państwa polskiego), Andrzeja Dudy, dyrektora, głównego udziałowca nielegalnej spółki, korporacji POLAND REPUBLIC OF, upewniło mnie, kimże jest
tenże „twardy człowiek”, jak sam o sobie mówi
BOHATER tego krótkiego wpisu.

Wokół nas widzimy wielu twardych ludzi, mężczyzn i kobiet. Ludzi toczących bój o przetrwanie.
Walczących z przeciwnościami losu. Mierzących się z cierpieniem i biedotą. Ludzi kalekich,
nieuleczalnie chorych, bez szansy na pracę, bez perspektyw na przyszłość, zdanych na łaskę
dobrych ludzi. Gdybyśmy się głębiej nad tym zastanowili, to Polacy są Twardzielami, ponieważ
„zapierdalają” (cytuję z oryginału) za przysłowiową „miskę ryżu” Morawieckiego, aby utrzymać
siebie i swoje rodziny. Twardzi mężczyźni-Polacy, Twarde kobiety-Polki, nawet Twarde polskie
dzieci. Tak. (na)Ród polski, Lechici, Sławianie, Ariowie, są wyjątkowo Twardzi, bo muszą być
tacy, żeby przetrwać.
Nie chcę być nieskromny, ale uważam, iż ja również jestem Twardzielem, ponieważ już samym
tym wpisem ryzykuję, iż Twardziel, jakim jest Andrzej Duda, może mścić się na mnie i ciągać
po sądach. Bo przecież bardzo łatwo jest być twardzielem, mając za sobą armię prawników,
POLINcjantów, wojskowych czy tajne służby USRAELA. Komu lub czemu zawdzięcza swoją
„twardość” Andrzej Duda? Człowiek nazywający siebie prezydentem wszystkich Polaków,
a jednocześnie nazywający nasz kraj, naszą Lechię, naszą Polskę – POLIN-em. Który stwierdził,
że w każdym Polaku płynie krew żydowska? Którego twardość jest tak twarda, że nie waha
się podpisać każdej, najbardziej upokarzającej dla Polski i Polaków ustawy; który bierze
udział w pandemicznym cyrku kowidiańskim; który dopuszcza się zbrodni na. . . No właśnie
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na kim A. Duda dopuszcza się ludobójstwa? Chciałoby się napisać „zbrodni na rodakach”,
ale to byłaby nieprawda, albowiem Rodak oznacza człowieka tej samej krwi, z tego samego
Rodu. Tymczasem A. Duda swego rodu raczej nie zdradza, swojego rodu raczej nie uśmierca.
Pozostawmy jednak tę kwestię otwartą i nie zgłębiajmy jej zbyt mocno.
Bajki Andrzeja Dudy, Zbiór wpisów z Bloga Radomira Gelhora, 2017-2020. /! str. 273/
Niestety w porównaniu z dokonaniami Andrzeja Dudy, moje zasługi wyglądają strasznie blado
[. . . ] Uważam, iż to króciutkie wideo jest doskonałym studium dla psychologów i psychiatrów,
albowiem Andrzej Duda swoim zachowaniem, gestami, a szczególnie mimiką twarzy oraz głosem
(tembr, wysokość, częstotliwość, barwa i ekspresja) zdradza swoją prawdziwą osobowość. Jest
beznadziejnym aktorem, dlatego rola, którą obrał, jest po prostu komiczna, choć to bardzo
niebezpieczny człowiek, gotów na wszystko. Oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać.
☼ Wezwanie do Andrzeja Dudy

Panie Andrzeju. Nie jest Pan dla mnie żadnym autorytetem ani nawet prezydentem, ale
jako Wolny Człowiek Żywy Mężczyzna mam prawo wypowiadać swoje zdanie na dowolny
temat, tym bardziej na temat osoby publicznej, pełniącej tak bardzo ważne stanowisko
w państwie. Ponieważ nie uznaję władzy zwierzchniej, szczególnie takiej, która terroryzuje
(na)Ród i wykorzystuje siłę przeciwko słabszym; ponieważ nie jestem związany żadną umową
z korporacją POLAND REPUBLIC OF, quasi państwem polskim – Rzeczpospolitą Polską (III
RP), a której jest Pan udziałowcem, dyrektorem, zarządcą, oczekuję od Pana potwierdzenia
swojej „twardości”, tj. natychmiastowego zatrzymania w Polsce ludobójstwa, czyli eksperymentu medycznego za pomocą igieł i terapii genowej. Zła, jakiego Pan wyrządził, już Pan
nie cofnie, ale może zatrzymać dalszą degradację własnej duszy, ukorzyć się przed narodem
polskim (Suwerenem), stanąć po stronie Prawdy, odnaleźć w sobie człowieczeństwo, skierować
się w stronę Światła.
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ZWzBRG nr 129/2021

Podsumowanie roku 2021
Piątek, 31 grudnia 2021 | Radomir Gelhor

Długo zastanawiałem się, czy robić podsumowanie roku 2021. Z mojego punktu widzenia
rok 2021 przesiąknięty jest krwią niewinnych istot ludzkich, które albo w dobrej wierze, albo
nieświadomie, albo z ignorancji, a czasem z własnej głupoty, dały się zaciągnąć do rzeźni
i okaleczyć igłami lub zamordować. Wierzę, że śmierć tych ludzi nie pójdzie na marne, że zza
grobu, czy jak wolicie, zza światów świadczyć będą przeciwko wężowemu plemieniu, czcicielom
Baala i Asztarte, kapłanom Złotego Cielca, eugenicznym psychopatom, szczepionkowym
sekciarzom i wszelkiej maści mordercom i zbrodniarzom. Od tych na samej górze, po tych
na samym dole, czyli przeciwko każdej istocie, która świadomie dopuściła się gwałtu na
ludzkości, a szczególnie na tych najmniejszych, tych niewinnych, tych najmniej świadomych
– na dzieciach. Doprawdy nie znam drugiego tak przewrotnego gatunku, jakim są ludzie
NIE-ludzie, który z takim okrucieństwem i bezwzględnością postępują ze swoim potomstwem
i ludźmi starszymi, niezdolnymi do obrony, których potraktowano jak śmieci i skazano na
utylizację.
Przeraża mnie obojętność, brak empatii i naturalnych odruchów miłosierdzia. A także paroksyzm strachu, który opanował znaczną część społeczeństwa. Zastanawiam się jeszcze, jak nisko
musi upaść człowiek, jak bardzo da się sponiewierać i zmieszać z błotem, zanim się otrząśnie,
zrzuci jarzmo niewolnictwa i odważnie sprzeciwi się tyranii. . .
Rok 2021 to wielkie żniwa dla karteli farmaceutycznych bogacących się na ludzkim cierpieniu.
To czas poDlityków i pseudoekspertów prostytuujących się z BigPharmą, z korporacjami
śmierci, to czas ludobójców i kłamców, którzy w imię fałszywej nauki, pod przykrywką walki
z urojoną kowidiozą, strachem i terrorem zapędzają wystraszone owce do ubojni. Rok 2021 to
czas medialnych lobotomistów, czas cenzorów, propagandystów i dezinformatorów uprawiających nierząd dla pieniędzy i materialnych śmieci. Telewizja, prasa, radio, a nawet w dużej
części internet okazały się skupiskami istot o miernych wartościach moralnych, celebrujących
ideologie gwałtu i przemocy, sprzedających się za judaszowe srebrniki, wyznających kult Złotego
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Cielca, pełniących funkcję fałszywych proroków. Ludzie z pierwszych stron gazet, wylewający
się z ekranów monitorów – poDlitycy, cWelebryci, szczepionkowi kuglarze, średniowieczni
znachorzy i szamani, wszystkie te pokraczne i pełne zakłamania persony przemawiające do
społeczeństwa ustami węża, podjudzający do zbrodni, głoszący wiarę w kowidowego boga
biorą czynny udział w ludobójstwie, na jakiego skalę nasza „cywilizacja” jeszcze nie widziała.
Rok 2021 to epoka prymitywizmu, to kult Mamona, powrót Sodomitów, wyznawców babilońskich bogów, to ołtarz ofiarny, na którym składane są obiaty z ludzi, na którym mordowane
są narody, to eutanazja starych i okaleczanie młodych. Czas barbarii i destrukcji, kreacja
iluzji niemocy i poddaństwa, segregacja i podjudzanie jednych na drugich. Rok 2021 to wojna
informacji z dezinformacją, Prawdy z kłamstwem. To epidemia głupoty i ciemnoty, wysyp
kowidiotów i tele-zombiaków, raj dla obleńców, ludzkich larw i pasożytów, ale. . .
Ale rok 2021 to także czas wybudzeń, eksplozja pozytywnej energii, złoty okres dla ludzi odważnych, prawych i godnych zaufania. To zderzenie Światła z Ciemnością, potyczka energetycznych
gigantów i wytrysk nowej świetlanej rzeczywistości dla jednych i cierpienia dla drugich. . . Dwa
tysiące dwudziesty pierwszy to lekcja przyśpieszonego dojrzewania, to czas wyboru pomiędzy
byciem Wolną Żywą Istotą energetyczno-duchową a zniewolonym człowiekiem zredukowanym
do postaci dwuwymiarowej i/lub binarnej.
Dziś, u schyłku roku 2021, widać wyraźnie, kto jest Wolnym Człowiekiem, kto niewolnikiem;
kto wilkiem, a kto owcą; kto obrońcą życia, a kto jej gwałcicielem. Dziś, w okupowanej Lechii,
gdzie bażanctwo uwiło sobie gniazdko, urządziło bażanterię, zadziobało polskość, napluło
na Orła Białego i morduje Ród Lechicki w imię fałszywej religii i fałszywych bożków, dziś
dokładnie widzimy, kim i czym są farbowane polskojęzyczne lisy. A nawet kim i czym są
farbowane listy wśród innych (na)Rodów.
Stojąc na progu roku 2022, chciałbym Wam życzyć dużo zdrowia i odwagi, ponieważ będą
nam one potrzebne. Uodpornijcie się na prowokacje, segregacje, podziały i namowy do wojny.
Chrońcie siebie przed igłami i miejcie pieczę nad swoimi dziećmi. Pozbądźcie się telewizorów,
przestańcie słuchać podszeptów „diabła” i wężowego plemienia, obnażajcie kłamstwo, a przede
wszystkim głoście Prawdę z otwartą przyłbicą, z dumnie podniesionym czołem, patrząc
z pogardą w oczy Śmierci i z ufnością w zwycięstwo. Światłość bowiem nie boi się ciemności,
Miłość zwycięża bez walki. Kłamstwo ma krótkie nogi, a oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch
wypływa.

Buduj z nami lepszą przyszłość.
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Wpisy pominięte
Informacje bieżące
Piątek, 20 października 2017 | Radomir Gelhor: Informacje bieżące.
1) Dla Państwa wygody dodałem książkę do księgarni ebookpoint.pl w wersji PDF i EPUB: Yormūn
w ebookpoint.pl.
2) Zaktualizowałem książkę w formacie PDF do wersji: vPDF-YWAT1-20171020. Powodem zmian było
wykrycie nieprawidłowo sformatowanego fragmentu tekstu w piątym rozdziale na stronie 644.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Z pamiętnika Wyklętego Anioła – Mord to mord
Poniedziałek, 20 listopada 2017 | Radomir Gelhor: Jest to wersja internetowa drugiego opowiadania z serii: Z pamiętnika Wyklętego Anioła, który można pobrać z tego linku: PDF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wełniane sweterki, czapeczki, rękawiczki. . .
Piątek, 15 grudnia 2017 | Yoshiko: Wstrząsający wpis Yoshiko, ukazujący bestialskie znęcanie się
nad zwierzętami, pracowników przemysłu wełnianego podczas strzyżenia owiec. Materiał drastyczny.
Pominięty ze względu na dużą ilość zdjęć, animowanych gifów oraz filmów.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S.O.S. Ziemia
Niedziela, 24 grudnia 2017 | Radomir Gelhor: Film o Ziemi pod tytułem: S.O.S Ziemia.
| S.O.S Ziemia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ayumi Hamasaki – Rainbow
Piątek, 2 marca 2018 | Yoshiko: Teledysk w wykonaniu Ayumi Hamasaki pod tytułem Rainbow.
Lubimy ten kawałek ;-)
| Ayumi Hamasaki – Rainbow
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Święto Konstytucji i wymieranie pszczół
Piątek, 3 Maj 2018 | Radomir Gelhor: O święcie konstytucji i wymieraniu pszczół.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jeszcze krótko o pszczołach
Środa, 15 maja 2018 | Radomir Gelhor: O wymieraniu pszczół, ciąg dalszy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II Międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień
Środa, 30 maja 2018 | Yoshiko: Ogłoszenie ze strony STOP NOP zapraszające do wzięcia udziału
w II Międzynarodowym proteście przeciw przymusowi szczepień + dwa słowa od Yoshiko, które umieszczam poniżej:
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Dwa słowa. . .
Planowałam wziąć udział w tym proteście, ale wypadło inaczej. Przekonałam się też, że nie miałam
racji w pewnych kwestiach, za co przepraszam Radomira. Żeby cokolwiek zmienić, najpierw musi
zmienić się człowiek. Wewnętrznie, a nie zewnętrznie. Jedynie taka rewolucja ma sens i może się udać.
Lecz jak zmienić mentalność człowieka? W jaki sposób dotrzeć do niego? Jak przeprogramować ludzki
umysł, żeby przestał myśleć wyłącznie o sobie i poczuł się cząstką Wszechświata? Jak nauczyć ludzi
kochać to, co żywe, kiedy ślepo zakochali się w martwym i pustym?
Zachęcam do udziału w proteście każdego, kto tylko może. Nie wierzę, żeby widok protestujących
przemienił i otworzył serca terro-urzędnikom odpowiedzialnym za dokonywane zbrodnie i okaleczanie
dzieci przymusowymi szczepieniami. Za to wierzę, że tego typu demonstracje mogą wymusić na
„władzy” (zarządzie, który wybraliśmy i któremu co miesiąc płacimy niemałe kwoty) zaniechanie
terroru i zaprzestanie zbrodniczej działalności.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Życie
Sobota, 30 czerwca 2018 | Radomir Gelhor: Krótki wpis z cyklu: Na marginesie.
Życie jest bezustannym ruchem. Ruch ten sprawia, że każda chwila, najmniejszy ułamek czasu różni
się od poprzedniego, a to, co w życiu jest najpiękniejsze, to świadomość, że w miejsce starego pojawia
się zawsze nowe. Zawsze świeże, zawsze radosne i pełne. Umieranie jest zatem odradzaniem, witanie
nowego jest pożegnaniem starego, a życie w dzisiaj jest śmiercią dla wczoraj.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
XIII. Stoletı́ – Elizabeth
Niedziela, 15 lipca 2018 | Radomir Gelhor: Zespół XIII. Stoletı́ w piosence po tytułem: Elizabeth.
Lubimy ten kawałek ;-)
| XIII. Stoletı́ – Elizabeth
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sky of Love
Poniedziałek, 17 września 2018 | Yoshiko: Sky of Love – Koizora (2007).
Pewnego dnia Mika (Yui Aragaki) spotyka Hiro (Haruma Miura) – buntownika o białych włosach.
Dziewczyna zakochuje się w tym tajemniczym chłopcu. Jednak miłość sprawi, że będą musieli dojrzeć
wcześniej niż ich rówieśnicy, stawiając czoła przeszkodom i tragediom. Film pełen ciepła, miłości,
wzruszeń i łez. O tym, jak potężna jest miłość, kiedy jest prawdziwa. Zachęcam do obejrzenia wszystkich,
którzy jeszcze nie oglądali. Dostępny jest online z polskimi napisami na CDA.
| Sky of Love – Koizora
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Odra
Środa, 19 września 2018 | Yoshiko: Odra.
Gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, jaka jest największa zbrodnicza sekta na Ziemi? Odpowiedziałabym bez wahania – sekta szczepionkarska. Zapraszam na film przygotowany przez Pana Jerzego
Ziębę pod tytułem: „Odra party”. Link do filmu na Vimeo:
| Jerzy Zięba na żywo 14.09.2018 – odra party
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Świat jest inny
Sobota, 22 września 2018 | Yoshiko: Linki do serii filmów: Świat jest inny.
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To, że świat jest inny, niż nam się wydaje, wiadomo już od bardzo dawna. Tylko czy dla wszystkich
jest to jasne? Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii: Świat jest inny. Zamieszczam również
spis poprzednich odcinków z odnośnikami do nich. Mam nadzieję, że komuś się przydadzą. Poniżej link
do pierwszego odcinka:
| Świat jest inny. Cz. 1 – Dr Jerzy Jaśkowski
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Newsletter
Czwartek, 21 listopada 2018 | Radomir Gelhor: Nowość na blogu – Newsletter.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wesołych Świąt
Poniedziałek, 24 grudnia 2018 | Radomir Gelhor & Yoshiko: Życzenia świąteczne z okazji
Świąt Bożego Narodzenia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Życzenia bożonarodzeniowe o lepszą Polskę
Czwartek, 26 grudnia 2018 | Radomir Gelhor: Takie sobie życzenia o lepszą Polskę.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ostatni wpis
Wtorek, 27 sierpnia 2019 | Radomir Gelhor: Postanowiłem zarzucić pisanie bloga.
Tak jak każda historia ma swój finał, tak i każda przygoda, kiedyś musi się zakończyć. „Wiedzieć,
kiedy się zatrzymać”, to bardzo ważna umiejętność, szczególnie wtedy, gdy pewnego dnia dotrze do
nas, że „głową muru nie rozbijemy”. Po cóż zatem się okaleczać? Po co zużywać energię na coś, co
i tak skazane jest na niepowodzenie.
Czy nie lepiej wymyślić świeżą historię i oddać się nowej przygodzie lub po prostu usiąść na krawędzi
urwiska i przyglądać się skaczącym w czeluść ludziom?
Rozbiwszy się o tytanową ścianę obojętności i nabiwszy sobie wielkiego guza na czole, informuję, że
z dniem 27.08.2019 roku zamykam bloga, pozostawiając jedynie najistotniejsze wpisy, a więc dotyczące
książek i strony. Przyszłe posty poświęcone będą wyłącznie tej tematyce. Dziękuję wszystkim za
współpracę, komentarze i opinie. Niech moc będzie z Wami :)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konto na Telegramie i nowe projekty
Środa, 18 Listopada 2020 | Radomir Gelhor: Informacja o założeniu konta na Telegramie.
Informuję, że z myślą o przyszłych projektach założyłem konto na Telegramie.
[. . . ]
Na Telegramie znajdziecie mnie pod nazwą: m @Radomir Gelhor.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Deklaracja Samostanowienia Wolnego Człowieka
Środa, 4 maja 2021 | Radomir Gelhor: Jak zostać Wolnym Człowiekiem. . . .
Nie sądziłem, że przyjdzie taki dzień, w którym ludzie będą zmuszeni deklarować swoje człowieczeństwo
oraz przyznawać się publicznie do bycia Wolnymi Ludźmi. Bo po cóż mieliby to robić? Ja, na przykład,
nie potrzebuję się personifikować przed sobą ani przed nikim innym. Zresztą cały mój blog można
potraktować za jedną wielką deklarację. . . A jednak dożyliśmy czasów niezwykłych, zakręconych,
nienormalnych, a do tego wstrętnych pod wieloma względami. . .
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+ LECHIA 7529 +

+ MIŁOŚĆ, JEDNOŚĆ, POKÓJ +
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