O błędach 
Krzysztof Puzyna

Popularne w Polsce przysłowie "Historia lubi się powtarzać", funkcjonuje na
zachodzie w sensie odwrotnym "The history doesn't repeat itself", "Die
Geschichte wiederholt sich nicht" - historia się nie powtarza. Odzwierciedla
ono nastawienie Polaków do własnych błędów i to nie tylko tych
historycznych. W klasie specjalnej gimnazjum w Gdańsku w latach 70-tych
powiedzenie nauczyciela:, "Jeżeli jesteś inteligentny to nie powtórzysz
błędu" ukształtowało moje nastawienie do takich błędów. Bardzo chciałem
być inteligentny, więc starałem się ich nie robić. Niestety unikanie błędów
wymaga uczciwości w stosunku do samego siebie. Np. błędów kłamstw nie
można całkowicie wyplenić, jeżeli spycha się odpowiedzialność za nie na
inną osobę np. na księdza, który dał ci rozgrzeszenie za 100 zdrowasiek i 20
złoty "na ofiarę". Wtedy z błędem i zalążkiem do jego kontynuacji nic się nie
staje, nawet po "mea maxima culpa" oraz 100 zł "na ofiarę" i 1000 "Zdrowaś
Maria".
Błędy trzeba nie tylko zauważać, analizować, znajdować inne rozwiązania,
ale budować motywację i siły do ich przezwyciężenia. Dla uniknięcia na stałe
tych samych błędów, najlepiej jest porzucić otoczenie, w którym się żyje w
kłamstwie. (W kłamstwie, nałogu, złodziejstwie żyło się dobrze "Gdańskiej
Carycy", aż do przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą 11 stycznia
2016 roku w sprawie Amber Gold.)
Unikając starych błędów, zaczynam nową formę publikacji "W strzałkę"
Publikacja długiego tekstu na salonie24 wiązała się z jego połamaniemzniekształceniem, czego nie cierpię, oraz częstą cenzurą. Szczególnie ważne
dla mnie teksty, szybko mi tam blokowano. A więc dalszy, oświecający tekst
publikuję w delegacji.
Jeżeli więc czytelniku lubisz czytać więcej, w całości na jednej stronie to
zapraszam na dalszy ciąg tu



http://idb.prawynurt.pl/spoleczenstwo/o-bedach,2820.htm
Katolicy wierzą, że każde nowonarodzone, niewinne dziecko jest obarczone
skazującym na cierpienie grzechem pierworodnym. Buddyści nazywają ten
błąd urodzenia karuzelą ponownych urodzeń.
Skupiając się na Polakach (ochrzczonych i tych nielicznych innych), widać ich
dalsze zaplątania w uwarunkowania z wiary, z pracy, ze szkoły, ograniczenia

przez zabobony, zwyczaje, presje własnego klanu, bliskiej rodziny,
wpuszczenie w sztuczne cele życiowe, kreowane w mózgu opatentowanymi
mikrofalami, przymusy z propagandy i marketingu mass mediów. Oczywiste
stały się uzależnienia finansowe od banków, czy ubezpieczalni zdrowotnych i
społecznych.
Podstawą bytu większości Polaków jest zaspakajanie potrzeb stwarzanych
przez najbliższą rodzinę. To ta większość zdeterminowana na przeżycie,
decyduje o polskiej przyszłości. Całe szczęście, że ona nie musi się
permanentnie troszczyć o czasochłonny rozwój duchowy. To szlachetne
zadanie odejmuje Polakom kler, będący reprezentantem kościoła
rzymskiego.
Polacy wyręczani przez kościół z pracy nad sobą, mogą cały swój czas
poświęcać tworzeniu zysków dla właścicieli i organizatorów ich pracy.
Postawa niewolnicza jest podstawą piramidy społecznych potrzeb.

Po ograniczeniu rent i emerytur wg. ustawy dezubekizacyjnej do maksimum
2000 zł, ta podstawa poszerzy się o dalsze 240 tysięcy byłych pracowników
PRL-u, ubeków - tak spodziewa się IPN. Zaoszczędzone około pół miliarda zł
rocznie, można już odjąć od 17 mld zł na 500 plus. Ludzie otrzymujący 500+
przy pomocy pięciu setek też nie opuszczą dołu, który tworzy na stałe ponad
15 milionów Polaków. Wegetując na dole piramidy, będą podwójnie
zadowoleni z 500+ i towarzystwa byłych u władzy. Wprost genialne!

99 procent ludzi, w walce o przeżycie, będzie postępowało dalej jak im
propaganda w telewizji podpowiada, a społeczeństwo i polityka POPiS
wymusza. Po następnych błędach nastąpi ponowna faza "mądry Polak po
szkodzie" i kółko z nędzy i jęczenia się zamknie.
Np.: zakłócenia porządku prac sejmu RP w styczniu 2017, rządząca PiS,
prawie 4 tygodnie nie rozwiązywała, gdyż hucpa Petru i Szetyny służyła
zdradzieckiej koalicji POPiS, jako zasłona dymna dla faktu zdrady i okupacji
Polski. Przez Polskę jechała brygada z wojskami USA. Dzisiaj 11 stycznia 2017
roku wjechał do Żagania sprzęt amerykańskiej brygady pancernej o
liczebności 4000 żołnierzy. Mają oni stacjonować głównie w Polsce.
Cyrk w sejmie odwrócił uwagę od faktu ostatecznej kolonizacji Polski przez
USA. Oglądam TVP-Info i aż mi się niedobrze robi. Leci propaganda jak za
komuny. Polecam polskie kroniki filmowe na youtube.
Wspomnienie czasów liberum veto powinno właściwie uniemożliwiać
podobne błędy. Wtedy wrogowie Polski z Niemiec, Austrii i Rosji
przekupywali polską szlachtę, Sejm RP nie mógł nic przegłosować, obce
wojska w spokoju zajmowały Polskę i do tego bez oporu.
Przywołanie posłów do porządku przy pomocy służby porządkowej jest
przecież legalne! To państwo ma legalny monopol na przymus po to by
zapewnić porządek na sali obrad. Uczcie się może od Niemców? Chodzi
przecież o to by nie popełniać tych samych błędów!
https://www.youtube.com/watch?v=CLwFJSuKlFU
Ludzi wręcz trzeba zachęcać do radykalnego odwrotu od popełniania w kółko
tych samych błędów. Chociaż jest to nie tylko typowo polskie, ale i typowo
ludzkie. Ludzie, którzy potrafią się wyrwać z karuzeli błędów nazywa się
inteligentnymi.
Dróg inteligentnych, prowadzących do uczciwego wzbogacania się przez
sprawiedliwy podział bogactw i dochodów kraju wśród wszystkich obywateli
polskich i tylko polskich, w dalszym ciągu się praktycznie, ani nie dyskutuje,
ani nie proponuje. Np. usłyszałem w TVP-Info krytykę, a było to 30 grudnia
2016 roku, że firmy zagraniczne m.in. prowadzące supermarkety nie płacą
ani CiT-u ani PIT-ów, a polskie firmy muszą je płacić. Gdzie jest ten
aktualnie reklamowany patriotyzm rządu PiS-u wobec polskich
przedsiębiorców? Nie ma - bo goje, jak przedmioty?
Przedmioty mają to do siebie, że dopóki się nie zepsują, dopóty robią stale
to samo, powiększając zyski ich właścicieli.

Polakom ukształtowanym pod naciskiem rodziny, kościoła i mass mediów do
służalczej egzystencji jak przedmioty (podstawy piramidy władzy), blokuje
się możliwości uczciwej transformacji w podmioty Polski.
Brakuje wszystkiego: politycznego systemu, zabezpieczenia społecznego,
duchowej perspektywy, woli do zmian, Woli całego Narodu.
Już samodzielne zauważanie takich problemów może być pierwszym krokiem
do uwolnienia się od tyranii obcych i fałszywszych. Do Anglików, w swojej
masie i zaciemnieniu nie dotarł jeszcze fakt, że od dziesiątków lat finansują
hitlerowsko-niemiecką dynastię pasożytów z żydowskimi korzeniami Windsor
- prawdziwe nazwisko dynastii to Saxe-Coburg-Gotha. (Wg książki The
Forgotten Monarchy of
Scotland: The True Story of the
Royal House of Stewart and the
Hidden Lineage of the Kings and
Queens of Scots - July, 1998 by
Michael James Alexander
Stewart)
Tym najmłodszym polecam
często zadawać sobie jedno
pytanie, co bardziej cieszy
własną osobę: na zimno
zauważenie błędu i
wykształcenie motywacji jego
naprawy, czy moczenie się w
ciepłym bagnie z biadolenia,
ignorancji i fałszu?
Przykładów mamy
nieskończenie wiele w każdej
dziedzinie życia. Weźmy na przykład warcholstwo. Jest ono w Polsce źle
widziane od setek lat. Ale dlaczego tylu ludzi akceptuje warchołów i
złodziei?
TVP-Info pokazało 11 stycznia 2017 film jak posłowie PO przeszukiwali rzeczy
posłów PiS pozostawione na sali sejmowej-obrzydliwe, szczególnie ich
bezczelne tłumaczenia. Potwierdza to, że PO nigdy nie wygrała żadnych
wyborów. Jak wielokrotnie pisałem, oni wszystkie swoje sukcesy wyborcze
profesjonalnie sfałszowali!

Dalszy przykład to pieniactwo- szerzy się w Polsce jak choroba wirusowa, ale
ani szczepionki, ani innych sposobów przeciwko niemu nie ma.
Groteskową w porównaniu z innymi krajami Europy zachodniej, jest oparta
na dogmatach religijnych kultura zakazów w Polsce, jak zakaz myślenia,
krytykowania tematów, zadawania trudnych pytań. Gdzie publikacje, gdzie
akcje o odszkodowania ofiar, latami gwałconych przez kościelnych
zboczeńców? Gdzie dochodzenia kościoła polskiego na skalę Niemiec, lub
kościoła amerykańskiego?
Groteską z lat 50-tych dyktatury komuny jest popieranie ignorancji, presji
społecznej w przypadku ochrony dóbr duchowych wodza, pomimo niewiedzy
i widocznych błędów, jak np. dopuszczenie przez pasażera śp. Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego do używania komórek przez towarzyszących mu
pasażerów w końcowej fazie lotu Tu154 (23 komórek było włączonych).
Doprowadzenie do katastrofy przez aroganckich pasażerów było całkowicie
ludzkie, ale ani bohaterskie ani nie zasługiwało na honorowy pochówek na
Wawelu. Sam Prezydent powinien więcej wiedzieć niż zwykły człowiek. Ja
podpowiadałem, pisałem ekspertyzy od roku 2003 po polsku. O komórkach w
samolocie prezydenta pisałem w maju 2010 i dokładniej też bez dotacji, za
darmo w roku 2012.
http://iddd.de/umtsno/lebewesen/smolensk/komorkiaTu154M.pdf
W Polsce dyskutowanie o treściach, o rozwiązaniach jest zajęciem niestety
tylko wąskich elit. Niewiedza i arogancja większości, od wieków dopuszcza
do powtarzania masowo tych samych błędów.
Jeżeli już ktoś dyskutuje, czy działa w nowym kierunku, to należy mu się
współczucie, uwaga, szacunek i pomoc ze stron
społecznych i państwowych. Tak postępują Szwedzi,
Niemcy i inni. Oni nie dopuściliby do kradzieży wynalazku
Lucjana Łągiewki przez żydowsko- (zd) radzieckie WSI i
opatentowanie go przez młodego Żyda Malcolma C.
Smitha, profesora Uniwersytetu Cambridge!
Żyd, złodziej, profesor Uniwersytetu Cambridge Malcolm
C. Smith
https://www.youtube.com/watch?v=jt_IFOuKpfs
Wszyscy Polacy uczyli się w szkole podstawowej, że to Konrad Mazowiecki
sprowadził Krzyżaków, których następnie nie był w stanie wypędzić. To jak
można siedzieć cicho, gdy Kaczyński sprowadza do Polski brygadę pancerną

USA, w sile 4000 żołnierzy niby w imieniu Polaków. Nie w moim imieniu! To
jest zdrada Narodu Polskiego popełniona przez rząd PiS-u.
Polska nie potrzebuje obcych wojsk, ani rosyjskich, ani niemieckich, ani
amerykańskich! Piszę to, gdyż każdy człowiek obeznany trochę z geopolityką
USA widzi, że oni nie wychodzą. Gdy się raz zagnieżdżą, to wprowadzają
przede wszystkim swoje oddziały specjalne m.in. Black Ops. Są one
odpowiedzialne za akcje "Stay-behind" tajne "samobójstwa", dywersje,
szpiegostwo, terror wobec gościnnego kraju i jego formalnych decydentów.
Amerykanie wchodzą na eksploatację i wyzysk, a nie na pomoc.
Wypędzeni z Iranu, czy z Wietnamu pozostawili po sobie nie tylko góry
śmieci, ale truciznę Agent Organge od Bayer & Monsanto- śmierć, choroby,
epidemie, skażenie wody i ziemi. Oni nie płacą odszkodowań wojennych!

Zresztą jak i Niemcy. Nie ma gorszej plagi dla ziemi i żywych istot niż NATO i
USA. Czy można siedzieć cicho? NIE! Szczególnie, że Niemcy się cieszą i w
mediach w kółko powtarzają, że amerykańska brygada wchodzi do Polski w
reakcji na ustawiczne prośby Polaków, obawiających się interwencji Rosji.
Straszliwy błąd zdrajców POPiS podsumuje Donald Trump, który już w walce
wyborczej zapowiedział pobieranie opłat za ochronę przez wojska
amerykańskie!
"Prośby Polaków" to wręcz dowód na zlecenie militarnej opieki. Za nią nie
zapłacą przecież osobiście Szydło, Kaczyński czy Tusk, tylko zapłaci cały
Naród Polski!!!. Nie dość, że Polacy mają finansować pobyt i rotację wojsk
amerykańskich, to jeszcze jak prostytutki mają opłacać amerykańskiego
stręczyciela za ochronę. Jest to niesamowite upokorzenie dla każdego
wolnego Polaka!
Ten błąd musi każdy zapamiętać – Polacy nie powinni wybierać u siebie ani
Żydów ani ich alfonsów do rządzenia. Niech będzie najpiękniejszy, niech
będzie najmądrzejszy, ale jak widać w Polsce każdy Żyd i Żydówka u władzy,
realizowali i realizują politykę Izraela i Syjonistów, a nie żywotne interesy
Polski i Polaków.
Żadnego Żyda u władzy, czy w najwyższych władzach Polski!
Unikanie powtarzania tych samych błędów, propaguje w Polsce bardzo
niewielu.
Na pierwszym miejscu wymieniam teksty dr Jaśkowskiego. Bóg mu pozwolił
załapać się na najnowszą tendencję pisania w stylu post faktycznym. Jako
środek dydaktyczny używa więcej uczucia niż prawdziwych faktów. W tym
stylu agitował w wyborach A. Duda, a w USA D. Trump. Obydwaj wybory
wygrali. Czy ich kłamstwa (np. Dudy te o Jedwabnem) zwrócą się kiedyś
przeciwko nim samym?
Dr Jaśkowski pisze niedokładnie, operuje przesadzonymi liczbami, ale
zawsze jego główne przesłanie, te najważniejsze 1 procent, jest absolutnie
poprawne. (Z nielicznymi wyjątkami jak np. centralna rola na ziemi City of
London – tu przesadza aż do bólu).
J. stosuje metodę odwrotną od fałszywej propagandy, w której 99 procent
prawdy otula błędne przesłanie.
Polecam świetny jego artykuł "Czy Polacy są niewolnikami?" W nim
najważniejszy1 procent to fakt, że chodzi o odrębny tzw. mały Traktat

Wersalski z Polską. Jak się znajdzie tekst oryginalny w Internecie to wtedy
okazuje się, że jego wnioski są w 100 procentach poprawne.
Dr Jaśkowski pisze:
"..ale dziwnym trafem owi ludkowie zwani historykami nigdy nie podają
treści tzw. Traktatu Wersalskiego i Postanowień tego traktatu."
(…)
" Postanowienia Traktatu Wersalskiego o mniejszościach religijnych,
rasowych, lub językowych."
Sprawdzając oryginał Traktatu Wersalskiego " TRAKTAT POKOJU MIĘDZY
MOCARSTWAMI SPRZYMIERZONYMI I SKOJARZONEMI I NIEMCAMI, PODPISANY
W WERSALU DNIA 28 CZERWCA 1919 ROKU." nie znajdzie się tam treści, na
które się Jaśkowski powołuje. Błąd Jaśkowskiego, polega na tym, że on
zmyla czytelnika pisząc o tzw. "Traktacie Wersalskim", który w
rzeczywistości jest publikowany w Internecie, jako tzw. "Mały Traktat
Wersalski".
Cały jego tekst to odrębny od Traktatu Wersalskiego dokument o tytule: "
TRAKTAT MIĘDZY GŁÓWNEMI MOCARSTWAMI SPRZYMIERZONYMI I
STOWARZYSZONEMI A POLSKĄ PODPISANY W WERSALU 28 CZERWCA 1919 R."
Na jedno zdanie, że traktat z Polską nie jest dodatkiem tylko odrębnym
traktatem zabrakło dr J. chęci zrozumienia sytuacji czytelnika- po prostu
empatii. Autor J. zawala ilością spektakularnych informacji, ale pozostawia
czytelnika bez pomocy w odnajdywaniu jednego decydującego procenta z
prawdziwym przekazem. Takie podejście autora zmusza krytycznego
czytelnika do dokładnego zajmowania się tekstami pana J., co w sumie
prowadzi do zmęczenia, lub wyzwiska: J. to oszołom!
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19075&It
emid=119
Na drugim miejscu wymieniam rządowe raporty 2015 roku kontroli stanu
ministerstw poprzedniego rządu zrobione niby przez "niezależnych"
ekspertów, tzw. "audyty". Chodzi o to, czy rząd Szydło faktycznie zacznie
naprawiać błędy i złodziejstwa niemieckich kolaborantów, czy zadowolą się
publikacjami błędów, jako propagandy dobrej zmiany dla PiS-u.
Migawka ze strony dakowski.pl wskazuje, że Szydło działa przeciwko
politycznej konkurencji do koryta, ale nie po to by naprawiać błędy
poprzednich beneficjentów podatków Polaków.

"Bezsilność zupełna?? Czy bezczelność?? Skazanie ludzi ze „spisku kelnerów”, a
wypuszczenie na Ukrainę sprawcy miliardowych oszustw przy autostradach, nie
ściganie „sprzedających budżet” za „osobę ministra”. Czyżby rząd Szydło
ujawniał swe przedwyborcze umowy ze zbrodniarzami? To nie chodzi o
ośmiorniczki, lecz o POLSKĘ, pani premier! A ci "kelnerzy" powinni dostać od
Pani choć bukiet kwiatów, a nie iść do kicia!

Jest jeszcze idea "Ruch kontroli wyborów, ruch kontroli władzy" . Jednej
Organizacji, tej bez Żydów można poświadczyć działania na rzecz Polaków i
tylko Polaków.
Targalski: Cały system wyborczy w Polsce jest oparty na fałszowaniu
Ten drugi RKW, koszerny ruch kontroli wyborów od samego początku
kontroluje tzw. "koordynator krajowy" Żyd, Józef Orzeł z klubu Ronina. To
proste, odsunąć duchowo Żydów od władz RKW znaczy opuścić samemu ten
klub lub wyrzucić każdego Żyda z władz ruchu.
Wiadomo, że nie można dopuszczać Żydów do jakiejkolwiek władzy – a
Prezydent Duda (kryptożyd bez honoru?) wręcz ich promuje na trupach
polskich bohaterów.
Tu zdjęcie (Andrzej Hrechorowicz) ze strony Prezydenta RP z 17 marca 2016
z otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Tak się reklamuje ślady Polaków w Polsce zasłużonych w ratowaniu Żydów?
To niesłychana bezczelność, po prostu dywersja ideologiczna! Pewnie znowu
Żydzi dostali kasę i zaprojektowali to niepolskie muzeum!
Trzeźwo myślący Polacy czytają i komentują artykuł Stanisława
http://wps.neon24.pl/post/136209,pis-zaprasza-us-army-do-okupacji-polski
Chcesz uniknąć błędów niewiedzy, czytaj ciekawe i uczciwe teksty Zawiszy
Niebieskiego np.:
http://zawisza.neon24.pl/post/134831,jak-do-polski-chrzescijanstwowprowadzano
Spróbujmy iść wspólnie drogą bez powtarzania tych samych błędów.
Zaręczam, bez tych samych błędów jest o wiele ciekawiej. Potrzeba tylko
energii na przezwyciężenie pierwszego strachu. Jak jej nie macie, to proście
Boga by wam dał siły na zrobienie pierwszego kroku, może proście o odwagę?
Wyzwolenie ze strachu może też spowodować wystawienie się na działanie
progresywnych dzieł sztuki przez szok kulturalny i następujące katharsis.
Następnym razem, pokażę przykłady moich medialnych bytów na Facebook-u
i Twitterze i jakie wnioski z tych przygód wyciągnąłem.
Pełny tekst w formacie pdf
http://iddd.de/errors.pdf
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