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„Nie bójcie się posłańców śmierci, 
którzy myślą o tym,
 jak przyśpieszyć wasze spotkanie z nią”

papież Franciszek

Kult fałszywej miłości

Inżynieria  destrukcji   i  manipulacji  od  lat  w  polityce  do  urabiania  i  manipulowania
świadomością  polskiego   społeczeństwem  używa  uczucia  miłości  –  tak  charakterystycznego  dla
Polaków.  To  uczucie  weszło  w  procesie  całej  naszej  historii  tak  mocno  w  geny  patriotycznej  i
chrześcijańskiej  polskości,  że  obecnie  trudno  sobie  wyobrazić  przeciętnego  Polaka  inaczej,  jak
poczciwego i infantylnie naiwnego poczciwego głupca. Tak właśnie Europa i świat cały na Polaków
obecnie patrzy.

Tak się zawsze dzieje, gdy uczucie miłości nad rozumem górę bierze. Miłość i rozum to są dwa
skrzydła, na których człowiek szybować może. Gdy jedno skrzydło nawali, katastrofa lotu murowana.
Gdy uczucie miłości rodziców do dziecka zatriumfuje nad rozumem i każe im tolerować jego wybryki
– nazywamy to zjawisko miłością fałszywą. Bóg jest Miłością. Za dobre wynagradza, a za złe karze. I
tak  być  powinno.  Zawsze  i  wszędzie.  Skutki  fałszywej  miłości  w procesie  wychowania  dziecka są
często  okrutne.  Może  pokazać  ta  miłość  swoje  rogi,  gdy  starość  rodziców  przygniecie  swoim
ciężarem. Ale to już ich prywatna sprawa.

Gdy  jednak  w demokracji  model  fałszywej  miłości  na  wielkie  obszary  życia  politycznego,
społecznego i gospodarczego się przenosi, skutki takiego modelu są tragiczne. I to już nie jest tylko
prywatną sprawą poczciwych i naiwnych ludzi. Na takiej bowiem niwie fałszywej miłości żeruje całe
zło  tego  świata.  Mamonalna  koncernowa cywilizacja  rabunku  i  śmierci,  która  zło  współczesnego
świata reprezentuje, skrupulatnie wykorzystuje to miłosne uczucie człowieka do struktur partyjnych
tego, lub innego partyjnego wilczego stada. 

Jeżeli  nawet miłość elektoratu z uzasadnionych i  oczywistych powodów się kończy, to już
miłości  do innej  partii  ze  strony tego elektoratu być  nie  może.  Raz zdradzony elektorat  zdradza
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demokrację,  którą kiedyś z taką wielką euforią wybierał.  Zawiedzione uczucie miłości do swojego
politycznego wodza na to nie pozwala, aby nowych rozwiązań politycznych szukać. To zawiedzione
uczucie  miłości  politycznej  blokuje  ludziom  rozum,  by  najpierw   nowe  atrakcyjne  rozwiązania
gospodarcze  i  polityczne znaleźć,  a  potem  dopiero uczuciem miłości  tych polityków obdarować,
którzy tymi rozwiązaniami zechcą się zainteresować. 

To właśnie fałszywa miłość jednych do PO, drugich do PiS, a jeszcze innych do Kościoła nie
pozwala na jakąkolwiek korektę w sprawach nawet dla polskiego narodu gardłowych. Nie pozwala
dlatego, że naród polski jest podzielony. Przyjaciel z przyjacielem nie może się dogadać w kwestii tak
fundamentalnej,  jak energia. Nie ulega wątpliwości, że obecnie w Polsce energia jest kluczem do
rozwiązania  wszystkich  polskich  problemów,  bo  kto  ma  energię,  ten  ma  władzę.  Właśnie  w  tej
fundamentalnej kwestii człowiek z człowiekiem porozumieć  się nie może.

 Takim przykładem fałszywej miłości polskiego narodu do Kościoła i do partii politycznych jest
tolerancja dla symbiozy o. dr. Tadeusza Rydzyka, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska w kwestii
zastosowania w Polsce  absurdalnie ekonomicznie nonsensownej i w warunkach polskiej geoprzyrody
niedorzecznej, technologicznie przestarzałej, koszmarnie (jak Fukushima) ekologicznie kosztownej i
niebezpiecznej technologii chemiczno-hydraulicznego szczelinowania skał łupkowych.

 Taka  fałszywa  miłość  polskiego  narodu  do  Kościoła  jest  przykładem  nie  tylko  aprobaty
polskiego  narodu  dla   mamonalnej,  koncernowej  cywilizacji  rabunku  i  śmierci,  ale  również
przykładem   zdrady  chrześcijańskiej  cywilizacji.  Tak  można  powiedzieć,   ponieważ  w  sprawach
wyboru technologii energetycznych Kościół w swoich medialnych diagnozach może się mylić i musi na
korekty opiniotwórcze pozwolić, aby do manipulacji społecznej w gardłowych sprawach nie doszło. W
przeciwnym wypadku oleju ludziom w głowie zabraknie, a w sercach ich karykatura miłości zagości.
Na takich dwu połamanych skrzydłach rozumu i miłości naród polski nie poleci.

Technologia  chemiczno-hydraulicznego  szczelinowania  skał  łupkowych  jest
zbrodnicza.  Przy dużej gęstości zaludnienia (na ziemiach polskich gęstość zaludnienia jest
ogromna)  zastosowanie  tej  technologii  zawsze  powoduje  ekologiczną  katastrofę.  Wyniki
doświadczeń  koncernów  amerykańskich  na  kontynencie  amerykańskim   zbrodniczość  tej
technologii  potwierdzają.  W  Argentynie  również  –  medialny  protest  papieża  Franciszka,
wstrząśniętego katastrofą ekologiczną własnego narodu, przeciwko stosowaniu  technologii
chemiczno-hydraulicznego  szczelinowania  skał  łupkowych  jednoznacznie  wyraża  postawę
Kościoła wobec produkcji żywych trupów na planecie Ziemi, na polskim terytorium również.
Słowa Następcy św. Piotra w tym kontekście wypowiedziane do wszystkich narodów świata:
„Nie bójcie się posłańców śmierci, którzy myślą o tym, jak przyśpieszyć wasze spotkanie z
nią” – wskazują wyraźnie, jakie są intencje mamonalnej koncernowej cywilizacji rabunku i
śmierci,  również  wobec  polskiego  narodu.  Te  słowa  Papieża  Franciszka  nie  wymagają
komentarza, by je zrozumieć.

Mamonalna koncernowa cywilizacja rabunku i śmierci uczyniła wszystko, by do  poważnego
zamachu na konstytucję fizyczną i mentalną polskiej społeczności narodowej i religijnej, w celu jej
ekonomicznej  i  biologicznej  pacyfikacji,  wykorzystać  ogromny  potencjał  wiary  i  tradycji
chrześcijańskiej, skupiony wokół toruńskiej rozgłośni Radia Maryja. Trudno sobie wyobrazić większe
zło wyrządzane planecie Ziemi i  jej  mieszkańcom na własnym polskim terytorium przez amoralną
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nienormalność  fałszywej  miłości.  Większość  Polaków obecnie  w dobrej  wierze,  naiwnie  zawsze  i
wszędzie z fałszywej miłości do Kościoła  skonsumuje każdą truciznę fałszu, jeżeli tylko z wierzchu ma
słodki smak miodu chrześcijańskiej tradycji, wiary i nadziei. Wrogowie polskości i Kościoła wiedzą o
tym bardzo dobrze.

Ale   trzeba  przyznać,  że  pod  względem  religijnym   Radio  Maryja  jest  perfekcyjne  i  tym
głównie  zwodzi,  prawie  idealnie  odpowiadając  programowo  na  potrzeby  religijne  przeciętnego
katolika  (i  biskupa).  Trucizna  fałszywej  miłości  jest  niestety  podawana  narodowi  polskiemu  w
religijnym opakowaniu troski o dobro wspólne  i w konsystencji miodu chrześcijańskiej tradycji, wiary
i nadziei jest rozprowadzana po całej Polsce – tak można powiedzieć. W tysiącletniej polskiej historii
naród polski nigdy z taką słodką trucizną nie miał do czynienia.  

Wszystkie krytyczne uwagi, dotyczące PiS odnoszą się także do NSZZ Solidarność, który się
również w fałszu aksjologicznym czyli podwójnej moralności  i bałamuceniu polskiego społeczeństwa
specjalizuje ( czego niezbitym dowodem jest treść korespondencji Ruchu Społecznego „Skarby Ziemi
Kaszubskiej”,  kierowanej  w  okresie  od  marca  2013  r.  do  listopada  2013  r.  bezpośrednio  do
przewodniczącego NSZZ Solidarność w sprawie technologicznych sposobów generowania w Polsce
gigantycznych  ilości  nowych  atrakcyjnych  miejsc  pracy,  zgodnie  z  zasadą:  „zatrudnienie  przez
twórczy, specjalistyczny rozwój” – brak chęci rozmowy na ten temat wszystko wyjaśnia i tłumaczy). 

Problem fałszywej miłości potrzebuje w czasach dzisiejszych w Polsce bardzo wielu nowych
odważnych współczesnych apostołów duchownych i świeckich.

Płock, styczeń 2014 r. Wiesław Janiszewski
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