Świat wirusów kontra świat komercyjnego zarządzania. Ryzyko komercyjnej
wyszczepialności stadnej na Covid-19. Język zarządzania Covid-19 a ciało-umysł,
subiektywne-obiektywne. Niezdolność rozumienia prawica – lewica jako choroba
konkretyzmu. Jak konkretyzm w zarządzaniu może pozbawić ludzi zdolności
odróżniania zenitu od nadiru. Cz.II
1) Protestantyzm jako forma zarządzania przez segmentowanie całości – szatkowanie
bytu społecznego na konkrety.
Prawica prowadzi walkę o swe (lokalistyczne) prawa do uciemiężenia, walkę o swoje prawa do
korzystania z sytuacji, bezpardonową walkę o korzystanie przez siebie. Logika tej walki jest stricte
lokalistyczna (segmentacyjna, konkretystyczna) i wymaga ulokalniania (segmentowania,
szatkowania na konkrety) całości narodu polskiego.
Bogaci, posiadacze kapitału (czyli prawica, a nie żadna lewica, jak wmawiają sobie patrioci),
zapewne stoją za porwaniami – od r. 1989, wcześniej tego nie było – dzieci polskich na części,
dziewczyn do burdeli, a w USA wykazano że odpowiadają oni (prawica, właściciele posiadłości) za
praktyką zażywania hormonów dziecięcych pobieranych z mózgu dzieci przez oczy, ale jest to
przez ogłupiałą klasę patriotyczną 1 nazywane lewicą.
Od r. 1989 ludzie są tak zagonieni w kozi róg, że pozwolili sobie wytrącić język JPII/JPS, język
Jerzego Popiełuszki (JP) i S’1980-89 i akceptują (od r. 1989) podmienianie znaczenie słów lewica –
prawica, akceptują normy kulturowe, które narzuca prawica i je (te normy) błędnie nazywają
lewicowymi, podczas gdy te wszystkie idiotyzmy są wcieleniem poszukiwania zysku,
prawicowości.
Korporacje, czyli sfera prawicowa, kierują się zyskiem, a nie żadną marksistowską analizą, prezesi,
dyrektorzy firm nie kierują się żadną "teorią krytyczną" jakiejś tam szkoły frankfurckiej, o której
nigdy nie słyszeli i wyśmialiby się z głupoty patriotycznych oddolnych antyrządowych mediów,
a nawet prawica byłaby zadowolona, że jej cele i metody są przypisywane komuś innemu, owej
lewicy i w ten sposób patrioci zwiększają bezpieczeństwo tych co naród (lewicę) okradają: Jeżeli
przeciwnicy, którzy widzą złodziejstwo, nie mają odpowiedniego języka, to ich patriotyzm jest
bezpłodny, a nawet gwarantuje złodziejom bezkarność.
Ci oddolni niezależni patrioci, którzy tak myślą są wytworem kapitalizmu, ale o tym nie wiedzą, są
wytworem pewnych fasadowych konstrukcji, za którymi skrywają się cele prawicowe, dla
niepoznaki nazywane lewicowymi.
To działania prawicy 2 , a nie lewicy, sprowadzają się w gruncie rzeczy do anarchizującego
założenia, że jakaś (dla nich „jakaś tam”, czyli śmieszna 3) prorodzinność, wojtylizm, wyszyńskizm 4,
popiełuszkizm 5 i wszelkiego rodzaju poglądy stabilne chłopstwa, robotników (czy górnicy są
prawicą? – tak trzeba zapytać ogłupiałych po r. 1989 Polaków 6) są przejawem ciemnogrodztwa.
Tak myśli prawica. To znamy od r. 1989.
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Patriotyczną, ale bez funkcji. Trzeba studiować fizykę, aby zrozumieć funkcję (w terminologii Leibniza: ducha).
Stanowią one główny nurt od r. 1989 w mediach, np. w TVP, GW.
Dla lewicy fundamentalna. To zagadnienie języka. Redukcji PKB do 14.5 %; depopulacji, 500+. Może słówko
o tym za chwilę.
Prymas Wyszyński uważał, że sam poprowadzi dialog chrześcijaństwo a marksizm. Nie przeszkadzał mu ateizm
Gierka, który przed strajkami oddał się do dyspozycji caratu. Jest to stała taktyka relacji satelita-tyran. Czartoryscy
przekazali Katarzynie II dwoje dzieci.
Wszystko to nazywano komunizmem, a lud przezywano od homo sovieticusa, zwłaszcza przyjaciel organizatorów
seminariów w Castel Gandolfo, ks. J. Tischner.

***

Obiecane dopiero co wyjaśnienie: Dla lewicy rodzinność jest fundamentalna. Młodzi patrioci’2021,
którzy widzą zbrodnię Covidomanii, nie rozumieją istoty rzeczy, że jedynym wyjściem z tego
językowego potrzasku jest naprawa języka. Żaden z tych patriotów nie jest w stanie, jak na
okres 1989 – lipiec 2021, zrozumieć podstawę takiej analizy. 7 Bez tego zrozumienia nie da się
zniwelować redukcji PKB do 14.5 %, czyli zapaści demograficznej, a zwłaszcza metodami
500+, które się biorą z nierozumienia redukcji PKB, zresztą do tego stopnia, że degenerację 8
nazywano (od r. 1989) rozwojem 9. Nie ma innego wyjścia.

***
I to, o czym myśli prawica, te zasady prawicowe, Polacy, ogłupiali od r. 1989 nazywają
lewicowymi. Na Olimpiadzie w 2021 r., w Japonii, zapewne każdy uczestnik ma mieć telefon, który
ma go śledzić. Nie będzie wolno przemieszczać się, wszyscy muszą przebywać w wyznaczonym
miejscu i czasie – dziennikarze, sportowcy. Sportowiec w wiosce olimpijskiej jest co najwyżej do
6 dni przed występem i do trzech dni po występie. Wszyscy mają nosić maski w temperaturze 36 C°
w Japonii. Wszystkich obowiązują testy, sprawdzanie, kontrole. Z wiadomości można
wydedukować, że w ChRL nie ma Covidu-19, czyli ChRL atakuje bądź się broni (tu wszystko
jedno). Wobec tego pamięta mordy Japończyków, a Japończycy już (w czerwcu 2021) by się
zorientowali...

2) Niezbędna jest praca na rzecz powstania języka innego niż ten narzucony przez
GRU od r. 1989.
Dla prawicy 10 normy kulturowe z zakresu JPII/JPS, typowe dla rozumowania Jana Pawła II,
S’1980-89, od początku były kulą u nogi, były tym lepiszczem, który powoduje, że tzw. dana grupa
(naród polski) nie jest jedynie tak zwaną sumą jednostek, zbiorem, ale społecznością,
kolektywistyczną, niech będzie że marksistowską, będącą w stanie razem funkcjonować na
wyższym stopniu niż zbiór osób, niż suma jednostek, kolektywem, który przewyższa sumę
jednostek, który jest owym marksistowskim czymś więcej niż suma jednostek (skoki dialektyczne,
dotyczy to też teorii materii, por. dialektyka chemii, dialektyka materii, dialektyka geologii).
Dlatego prawica 11 niszczyła normy kulturowe JPII/JPS, cały system społ.ekon.JPII/JPS. Nasi
współcześni patrioci z mediów oddolnych patriotycznych (jak sami siebie nazywają) działania
prawicy nazywają lewicą i w efekcie cały naród jest – na skutek języka „patriotów” – bezbronny.

3) Jak prawica zwalczała produkcję jako rzekomy relikt „łańcuchów dostaw” (relikt
socjalizmu). Dekonstruowanie kultury wojtyłowskiej przez prawicę.
Zdaniem koncernów, które nadeszły do Polski (od r. 1989), zdaniem prawicy, to kulturowe
lepiszcze jest gwałtem na wolności niezależności i demokratycznych prawach swobody św.
jednostki. Nasi prawicowcy, którzy zwalczali produkcję, jako rzekomy relikt „łańcuchów dostaw”,

6

A tym bardziej obywateli państw zachodnich; Polacy zamiast trzymać się kultury JPII/JPS, systemu społ.ekon. JPII/
JPS, to cały system cywilizacyjny polski porzucali i emigrowali wewnętrznie lub zewnętrznie.
7 Ze stanowiska patriotyzmu trzeba by mieć umysly zdolne do wyartykułowania dwustu prac
z www.experientia.wroclaw.pl
8 Chodzi o klasę „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”.
9 W latach 1989 – 2021 około 99 % inżynierów, techników, matematyków, lekarzy, psychologów, socjologów,
ekonomistów degenerację nazywa rozwojem.
10 Ks. Tischner, ale nie Bł. J. Popiełuszko. Pierwszy to prawica, myślenie prokapitalistyczne. Drugi to lewica, obrońca
mas.
11 Proszę przejrzeć codzienną „Gazetę Wyborczą”, która ukształtowała cały język po r. 1989 niszczący lewicowy
język Bł. J. Popiełuszki, Prymasa Wyszyńskiego.

relikt systemu socjalistycznego 12 uznali, że trzeba zdekonstruować kulturę wojtyłowską. Nawet
jeśli nazwiemy ich postmodernistami, to nadal pozostanie, że to przecież dokonała prawica, a nie
stoczniowcy, górnicy, poloniści, elektronicy, metrolodzy, geolodzy, geodeci.
Żądza zysku, korzyści, kapitału, rządy kapitału, prawica – ma obsesję na punkcie niszczenia tego
wszystkiego, co trwałe, pro-popiełuszkowo-rodzinne, a biedni ogłupiali (z braku języka 13) Polacy 14
nazywają prawicę lewicą i w ten sposób pozbywają się astronomizacji życia,
odróżniania wschodu od zachodu, zenitu od nadiru, czyli zdolności do
niezaburzonego rozpoznawania rzeczywistości, do logicznego myślenia. Z tego
właśnie, z zysku, z korzyści 15, wynika neomarksistowska histeria prawicy – rządów kapitału,
rządów koncernów, własności – na punkcie wszystkiego, co stanowi gwarancję
spójności społecznej narodu polskiego. To prawica 16 tę spójność postanowiła rozbić, a nie lewica,
ponieważ prawica kierowała się zyskiem, a więc naruszeniem kwantyfikacji kopernikańskiej. Lud
zaś (czyli lewica) przypisuje to nie prawicy, ale lewicy, sobie, i tym samym pozbawia się
możliwości walki o lepsze jutro. Dlatego należny Polsce produkt krajowy został zredukowany do
14.5 %, bo nikt tego nie widzi.17 Znam wielu prawicowców, działaczy, lekarzy i oni oczywistą
degenerację 18 nazywali rozwojem.
Metodą niszczenia polskiej lewicowości (systemu JPII/JPS) przez prawicę była obsesja na punkcie
dywersyfikacji, wyszukiwania absurdalnych terminów, wychwalanie wszelkiego rodzaju dziwactw,
aberracji w sztuce. Stąd wywodzą też te ciągłe próby zwalczania religijności przez prawicę
(głównie GW). To prawica, a nie robotnicy podważała tradycję, dążyła do relatywizowania języka,
pojęć. To nie lud nazywał rzęsy i tipsy – akademią. To nie robotnicy, matematycy mówili: Instytut
Lecha Wałęsy. Instytut to było coś poważnego, odkrycia, nowe teorie rozwoju, np. Instytut
Metrologii. To korporacje oświetlenie nazwały systemami, nie mając pojęcia o ogólnej teorii
systemów. Systemy na spłuczki w toalecie… Tak samo słowa analiza, uniwersytet, studia wyższe,
matura itd.
To prawica, a nie chłopi i elektrycy relatywizowała historię, zachorowali na obcobrzmiące
nazwiska, redefiniowali pojęcia z obszaru kobiecego, rodzinnego (np. red. Richardson – a nie
pracownicy ZNTK – to prawica).

4) Pandemią nie kieruje lewica – błąd antyrządowych patriotycznych oddolnych
wolnościowych mediów.
To prawica (pieniądze, granty zagraniczne) narzuciła indoktrynowanie dzieci w przedszkolach,
zniekształcanie historii wbrew faktom. To prawica, a nie rybacy i metodolodzy wprowadziła
przemoc symboliczną, czyli język jako narzędzie przemocy równej przemocy fizycznej. Doskonale
to widać w okresie pandemii. Pandemią nie kieruje żadna lewica – to błąd biednych patriotycznych
pozostawionych sobie ludzi, którzy od 6 II 1989 nie widzą tego, co powiedział prezydent profesor.
Ograniczenia wolności mediów, np. w Anglii, są wykorzystane do usunięcia wszelkich opinii
i treści, z którymi nie zgadza się kapitał, kapitalizm, a nie żaden socjalizm, komunizm, lewica. To
prawica, wielki kapital a nie astronomowie, rybacy, lewica dyryguje Urzędem Komunikacji
12 30 V 2020 abp Skworc nawolywał do tego, aby ludzie zgodzili się na zniszczenie ciężkiego przemysłu w
Katowicach, na Śląsku. Tymczasem w XXI wieku istnieją technologie bezemisyjnego spalania węgla.
13 Na Zachodzie też go nie ma.
14 O ludziach na Zachodzie to nie ma co mówić.
15 To cecha prawicy, a nie lewicy.
16 Liderem zmian była GW, kler – przykład księdza J. Tischnera. Ludzie takiego typu jak Lewandowski, Wąsacz,
Chojny-Duch.
17 Obliczenia prof. Andrzeja Zielińskiego z r. 2000.
18 L. Kaczyński: „Społeczeństwo [kapitalistyczne] oparte o rynek musi się zdegenerować”. Musi...

w Anglii, który cenzuruje, nakłada kary grzywien w wysokości do 18 milionów funtów, blokuje
dostępu do platformy.
To prawica w imię przejęcia rynków pod pozorem walki o prywatność i wolność likwiduje
prywatność w sieci, rozwija cenzurę, ogranicza wypowiedzi, monitoruje zachowania. W Polsce po
r. 1989 wszystkie wypowiedzi prawicy 19 cechuje mowa nienawiści wobec narodu polskiego,
produkcji, przemysłu, wojtylizmu, a przykładem jest mowa prześmiewcza koncernów wobec rodzin,
w których ktoś stracił życie po szczepieniu. Czy zmarły w 16 dni po szczepieniu dr Gregory
Michael, ginekolog-położnik z Florydy zaszczepił się pod naciskiem lewicy, która domaga się
prawdy, czy prawicy, kół koncernowych, które finansują WHO? Jego zona napisała na fb:
>>Miłość mojego życia, mój mąż dr Gregory Michael. Położnik, miał swój gabinet w Mount Sinai
Medical Center w Miami Beach. Był bardzo zdrowym 56-latkiem, kochanym przez wszystkich w
społeczeństwie. Zaszczepiony szczepionką Pfizer w MSMC 18 grudnia 2020, 3 dni później
zauważył u siebie wybroczyny na nogach i dłoniach, poprosił o pomoc na izbie przyjęć w MSMC.
Morfologia pokazała, że liczba płytek krwi wynosi 0 (normalna liczba płytek krwi wynosi od 150
000 do 450 000 płytek krwi na mikrolitr). Został przyjęty na oddział intensywnej terapii z diagnozą
ostrego ITP spowodowany reakcją na szczepionkę przeciwko Covid. Zespół ekspertów próbował
przez 2 tygodnie zwiększyć liczbę płytek krwi. Eksperci z całego kraju byli zaangażowani w jego
leczenie. Liczba płytek krwi nie wzrosła. W szpitalu był świadomy i energiczny, ale 2 dni przed
ostateczną operacją, dostał krwotocznego udaru spowodowanego brakiem płytek krwi, które
zabrały mu życie w ciągu kilku minut.<<

5) Jak zwykli zagonieni ludzie sami pozbawiają się narzędzi astronomizacji życia
(ducha), czyli narzędzi rozbioru logicznego zjawisk.
Zdaniem dr-a Bossche – prawica, właściciele majątków, czyli grupa, która wprowadza szczepienia
– może dojść do wielu milionów ofiar niezaszczepionych: szczepienia wywołują bardziej zjadliwe
formy wirusa – tak było z kurami.
Znane szczepienia kur przeciw mało groźnemu wirusowi MDV doprowadziły do powstania
gorszego wirusa wywołującego cięższe choroby i prawie 100-procentową śmiertelności u
niezaszczepionych młodych kur. Wybitny wirusolog, światowej sławy dr Bossche: „coraz trudniej
[w miarę komercyjnego nawoływania do szczepień 20] wyobrazić sobie, że konsekwencje tej
rozległej i błędnej interwencji człowieka 21 w tę pandemię nie zmiotą z powierzchni Ziemi dużej
części naszej populacji. Bardzo niewiele innych ‘strategii’22 pozwoliłoby na osiągnięcie tego
samego poziomu skuteczności w przekształceniu względnie nieszkodliwego wirusa w broń
biologiczną masowego rażenia.” 23 Kapitalizm (czyli system prawicowy, który zmiótł wojtyłowski
system JPII/JPS, a nie żadna lewica) bohatersko walczy z problemami, które wytwarza. Zwykli
zagonieni ludzie nazywając lewicą wytwory systemu kapitalistycznego pozbawiają się w ten sposób
swej pozycji wynikającej z podziału bochenka chleba na część prawa i lewą, a więc pozbawiają się
narzędzi analitycznych, narzędzi rozbioru logicznego zjawisk.
Astronomowie do tego u siebie nie dopuścili i dzięki temu dysponują precyzyjnymi narzędziami do
ustalania prawdy. Naród polski dał sobie narzucić język „Gazety Wyborczej”. Uznał za swój
prokapitalistyczny antysocjalistyczny język GRU, uznał za swój interes realizować oczekiwania
19 Wystarczy przejrzeć „GW”.
20 Ludzie nie rozumieją co znaczy „coraz trudniej”. Chodzi o błąd masowości, o ryzyko aprioryczne zawarte
w błędnych wyobrażeniach na temat szeroko zalecanej rozreklamowanej masowej stadnej odporności nabytej
dzięki masowej wyszczepialności. Świat wirusów nie jest z tego świata i zawodne jest rozumowanie komercyjne.
21 Błąd komercyjnych wyobrażeń na temat Covid-19.
22 Wyrażenie ironiczne.
23 https://dorzeczy.pl/opinie/189877/liczne-pytania-o-skutecznosc-szczepionek-glos-krytykow.html

GRU, czyli uznał swoistą instrukcję, którą narzucił sow.gen. Cz. Kiszczak, szef polskiego oddziału
Smierszy.
Całe społeczeństwo przyjęło rynkową „metafizykę” niewątpliwie więcej niż za zgodą GRU (6 II
1989), a plenipotentem w Polsce był tenże radziecki generał, Cz. Kiszczak. 6 II 89 nikt publicznie
nie ujawniał swoich plenipotencji i jej formy. A jeżeli ktoś przyjmuje język organu Katarzyny II i
uważa, że jest to świetny język (język GRU), to nic dziwnego, że gubi się w zadaniu ustalenia
prawdy. W interesie narodu leżała kontynuacja języka Bł. Jerzego Popiełuszki. Cz. Kiszczak zdał
sobie z tego sprawę i dlatego ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany, w rozumieniu SB
usunięty. Dziedzictwo ks. J. Popiełuszki przejął prymas o ograniczonych zdolnościach
poznawczych, który nie rozumiał toczącej się gry.

6) Czy był wobec metanoi 24 sprzeciw lewicy, czyli robotników ?
Genomem prawicowego myślenia jest genomem autystycznego 25 cynizmu26. To prawica blokowała
sprzeciw ludu – porównaj artykuły w „GW”, zwykłe artykuły, niekoniecznie szydercze artykuły
w „GW”, takie jak o AK 27. Sprzeciwy już jesienią 1990 (np. zamach stanu’1990), hutników,
rolników, Samoobrony, premiera Leppera itd. – Natychmiast tłumione przez proniemieckie media.
Tymczasem ogłupiały w iluś procentach naród nazywa prawicę lewicą, czyli wtłacza siebie w język
prawicowy, język kata.
Rynek w sensie prawicowym jest domeną prawicy, a nie lewicy, ludu, wszak robotnicy w r. 1976
zwalczali (a nie popierali) urynkowienie cen, walczyli o socjalizm, a nie przeciwko socjalizmowi.
Jesli mówimy, że robotnicy walczyli przeciwko socjalizmowi, to pozbawiamy ich tożsamości,
sensu. Cechą prawicy jest zysk. Prawica chce sprzedać swoje produkty na rynku.
Prawica uważa, że trzeba wymuszać sankcjami tolerancję, np. narodu polskiego na życzenia
prawicy (produkty wytwarzane przez prawicę), podobnie jak tolerancję lekarzy wobec zamknięcia
przychodni, szpitali, leczenia, złamania przysięgi Hipokratesa (od II 2020). Ci, którzy dopuszczają
się „myślozbrodni” są wzywani do Izb Lekarskich na przesłuchania.
To prawica nadaje przywileje mniejszości i je wynajduje od r. 1989, od II 2020 lekarzom, zupełnie
niepotrzebnie, jak i elgiebetyzmowi. Jest to typowe dla prawicy łamanie zasad religijnych,
premiowanie grup lokalnych, zwartych, obarczonych pewnymi cechami w sensie marginesów
społecznych.
To prawica, a nie lewica, uprawia strategię subwersji językowej, tzn. podmienia znaczenia
podstawowych dla struktury społecznej wyrazów takich jak odkrycie, prawda, patriotyzm, analiza,
instytut, rodzina 28, system, małżeństwo, płeć, rozwój, rodzic, akademia, norma, zdrowie, tolerancja
i sto innych – a to wszystko 29 naród (ludzie patriotyczni wprowadzeni w błąd) nazywa … lewicą.

24 W moim rozumieniu chodzi o transformację psychiki ludzkiej przez nieświadomione ciemne siły larwalne.
25 Rudolf Klimek, odkrywca w dziedzinie położnictwa, szczepień, hormonów kobiecych, twierdzi, że w III RP
następuje rozwój autystycznego cynizmu. Cechą autyzmu, a także kapitalizmu, jest izolacjonizm, segmentacyjność.
Nowy system od 6 II 89 (kapitalizm – wszyscy boją się używać tego słowa i poszukują słownych zamienników)
polega na odwrocie od systemu społ.ekon. JPII/JPS, na zanegowaniu zarządzania epoki wojtyłowskiej, S’80-89,
oraz na ukrywaniu tego odwrotu.
26 Mogą to być ludzie zdolni, jak Stalin, ale zamknięci.
27 Np. Cichego.
28 Przykładem prawicy jest szlachta, która w 100 % była zarażona kiłą. Chłopi i robotnicy – nie, chyba, że po gwałcie
na żonie chłopskiej. Nigdy inaczej. Izabella Czartoryska urodziła syna, ale nie Kazimierzowi Czartoryskiemu, ale
Repninowi itd. Cechą prawicy, a nie lewicy, zawsze były ekscesy seksualne.
29 Co jest wytworem prawicy, właścicieli, rządów kapitału, sposobu zarządzaniu pod dyktando kapitału, czyli tego co
subiektywne, a nie obiektywne. Obiektywne jest życie, a nie złoto.

To pieniądz i rozwydrzenie, ekstremizm, niepohamowanie, czyli prawica widzi płeć
pozabiegunowo, jako spektrum, dokonuje relatywizacji biologicznych, fizjologicznych norm
płciowości i opartych na nich damsko-męskich wzorców kulturowych.
To na prawicy od wieków była znana akceptacja i „normalizacja” wszelkiego rodzaju ekscesów,
popędów, wyskoków seksualnych, które w naturalny sposób owocują zaburzeniami identyfikacji
płciowej. Hasła praworządności i sprawiedliwości to odwieczne hasła lewicy, ludu, a nie prawicy,
równości wobec prawa domagali się stoczniowcy, fizycy, lud, pracownicy, a nie użytkownik
motorówki Bonda na jeziorze Kisajno.
Przeciwko ocenianiu uczniów nie występowali stolarze, historycy, matematycy (czyli lewica), ale
prawica, czyli klasa żyjąca wedle modelu renty monopolowej. Dlaczego tak prawica robi? –
Ponieważ dysocjowanie wszystkie co się rusza było od 6 II 1989 na rękę wielkim koncernom.
To nie żadna lewica opanowała po r. 1989 w istocie dotychczas (nawet jawnie) prowojtyłowską
propopiełuszkową instytucjonalną kulturalną edukację, nawet jeśli aparat PZPR-wski miał inną
wizję powstania świata – że świat powstał przez ewolucję, a nie przez Stwórcę. Tymczasem zakaz
szczepienia wynika tak z 1. marksizmu, ewolucjonizmu, materializmu, jak i 2. koncepcji Stwórcy. 30
To prawica zmieniła sens wyrazów w słownikach języka polskiego, sens norm społecznych i licznie
od r. 1989 zaangażowała psycholożki do zwalczania etosu cywilizacji kobiet, pism kobiecych
sprzed r. 1989. Od r. 1989 nowa kobieta (janwie prawicowa) rozpoczęła wojnę z kobietą warstwy
Anny Solidarność, z kobietą ewidentnie w 100 % lewicową.

7) Siedem oświadczeń wypowiadanych przez pseudo-humanistów.
Wielu humanistów twierdzi, że było to możliwe dzięki temu, że
(1) humanistyka, nauki społeczne, nie są budowane na założeniach empirycznych,
(2) jak są budowane nauki ścisłe, że
(3) w odróżnieniu od nauk ścisłych bazują na rzekomo subiektywnych aksjomatach,
(4) a nie na aksjomatach obiektywnych.
- To stanowisko humanistyki, nauk społecznych, o zarządzaniu jest całkowicie błędne.
1-2-3-4 to błędy wyjaśniane w wielu pracach.31
Żeby było to pewne, co chcę napisać, to jeszcze dojaśnię w trzech punktach:
1. Wszyscy humaniści, jak psycholodzy, socjolodzy itd. twierdzą, że założenia nauk
humanistycznych, społecznych, o zarządzaniu nie są empirycznie udowadnialne – tak się to
powtarza się od lat. – Dlatego patrioci twierdzą, że lewica w swoim dążeniu do rewolucji
kulturalnej może powoływać się na naukę, ponieważ bazuje na subiektywnych konceptach, a nie na
empirycznie udowodnionych faktach biologicznych, na jakichś empirycznie nieweryfikowalnych
konceptach np. na gruncie seksuologii.
Ciągle znajdujemy takie oświadczenia:
2. Wadą nauk humanistycznych, społecznych, o zarządzaniu jest rzekomo arbitralnie przyjęta siatka
pojęciowa, a w fizyce nie.

30 Jest to wyjaśnione w oparciu o fizykę, osiągnięcia Zakładu Stałych Fundamentalnych w Instytucie Metrologii
Elektrycznej, www.experientia.wroclaw.pl.
31 Na stronie www.experientia.wroclaw.pl

3. Wadą humanistyki jest wątpliwa metodologia oparta na badaniach jakościowych, których wyniki
można dopasować do tzw. „z góry założonej tezy”. 32
Ad (1) – Nie tylko humanistyka, nauki społeczne nie są budowane na założeniach empirycznych.
Ad (2) – Nauki ścisłe nie są budowane na założeniach empirycznych; także mechanika niutonowska
nie jest budowana na założeniach empirycznych.
Ad (3) – W rozumieniu nauk ścisłych to co humaniści biorą za obiektywne wcale nie jest
obiektywne, a to co biorą za subiektywne nie jest subiektywne.
Ad (4) – W rozumieniu nauk ścisłych, to co humaniści mają za obiektywne, mianowicie materię
i empirię jest subiektywne, natomiast obiektywny jest duch.
Odnośnie zaś do tych trzech punktów 1.,2.,3.:
Ad 1. Założenia nauk humanistycznych, społecznych, o zarządzaniu nie mają wady braku cechy,
której rzekomo podlegają nauki ścisłe, a mianowicie, że są empirycznie udowadnialne.
Tak się to powtarza od lat, ale to jest „średniowieczne” nieporozumienie. Patrioci myślą
o patriotyzmie „lekko, miło i przyjemnie”, czyli w kategoriach hasłowych, sądzą, że to wystarczy, a
tymczasem teoria patriotyzmu wymaga udoskonalenia po 600 latach od Soboru w Konstancji.
Sądzą, że nie trzeba się wysilać, studiować fizyki po humanistyce, że można być radnym nie tam
dopiero od ok. 50 r.ż., posłem po 60 r.ż., ministrem od ok. 70 r.ż., ale już po studiach np.
prawniczych, politologicznych.
Zwykle na naukę powoływała się prawica. To zaś co patrioci nazywają lewicą nie jest nią.
Psychologia Mariana Mazura „Cybernetyka i charakter” nie bazuje na subiektywnych konceptach.
Ad 2. Siatka pojęciowa nie jest wadą nauk humanistycznych, społecznych, o zarządzaniu i cechuje
także fizykę.
Ad 3. Metodologia oparta na badaniach jakościowych jest cechą fizyki. Wszystkie podejrzenia o
„z góry założonej tezie” są wymysłem niedouczonych dziennikarzy.

32 To sformułowania stało się modne w związku z walką Stokrotki o uznanie wypadku 10/04, a nie zamachu 10/04.
Temu zagadnieniu sporo uwagi poświęcili historycy IPN w kontekście szefa Gromu. „Tajemnice bezpieki”. IPNtv.
„W siódmą rocznicę śmierci: Sławomir Petelicki (1946-2012)”.

