COVID-19, zarządzanie bezpieczeństwem, broń biologiczna – weryfikacja wiedzy.
Nadzór nad badaniami wirusów finansowanymi przez kapitał i budowy bomb
atomowych.
Szczepienia przeciw Covid-19, marketing, kapitalizm, marksizm, Bóg, ewolucja.
Covid-19 a istota człowieczeństwa w wersji religijnej lub materialistycznej
Fuzja imperium ideologii randomizacji (1989) z imperium zarządzania pandemią (2020).

Jak od lutego 2020 powstało życie i prawda oficjalna – jak
chcemy wyrazić kontrast pomiędzy tym, co jest oficjalnie
wymagane, a tym, w co się osobiście wierzy.
Zagadnienie potencjału ludzkiego jako pasji poznania i prawdoupodobania. Cz.14
1) Podstawowe twierdzenie wynikające z obserwacji. Teza poboczna i główna.
Celem polskiego oddziału Smierszy 1 było usunięcie systemu społ.ekon. Jerzego Popiełuszki (JP),
kapelana hutników i S, tego złowrogiego wojtylizmu, wyszyńskizmu, czyli systemu JPII/JPS.
(Nazwa ta ozdabia niebo).
Ale to jest teza poboczna. Jest teza potężniejsza.
Teza główna: Nie istnieje samowystarczalność prawa i marksistowskiej walki o byt (czyli zasad
prawicowych, kapitalistycznych), wobec Ogólnej Teorii Systemów, bez teorii, bez metafizyki.
(Dlatego wojna z c19 zakończyła się po roku ofiarami siedmiu Katyni, jak zauważył Major
Frydrych).
Teza główna zmodyfikowana: Całe 5, 10, 20, 32 2 lata po zlikwidowaniu systemu społ.ekon.
JPII/JPS, czyli sam konkretyzm, same konkrety, o! same procedury, ceremonie, capstrzyki, łącznie
z dewocją, to wszystko co jest zewnętrzne, a więc
a) fakty, czyny i działania i
2) prawo zewnętrzne wymyślone dla tych faktów
nie może przemienić świata ku dobru, bez oczyszczającego działania teorii; nie można przemienić
człowieka. Samo prawo nie przemieni świata i człowieka bez oczyszczającego działania teorii.
III RP jest systemem rządów technokratycznych. Rząd technokratyczny, konkretyzm, twierdziłby,
że usprawiedliwienie zyskujmy przez wypełnianie procedur, konkretów, i na tym polega koncepcja
UE – teoria nie jest potrzebna. Nie widzą tego protestanci ani ci (jest ich wielu), którzy
doprowadzili ofiary do UE, bo to, że PRL niejako utrzymywała po r. 1989 3 bezrobocie niemieckie
jest oczywiste, ale proszę przejrzeć teksty z r. 1989+ , czy ktokolwiek zdawał sobie sprawę, że
potencjał PRL przekształcono w utrzymywanie niemieckiego bezrobocia po r. 1989. Aby to
dostrzec, potrzebna była wielka teoria, a nie same procedury.
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Kiszczak, Jaruzelski. Tłumaczyłem to góralowi, który spod Chabówki pojechał do Jaruzelskiej. Lecz nie lepsi byli
inni „patrioci”. To tak jakby zapisać się do PZPR w latach 80., albo nie odrzucić współpracy z SB, WSW,
wywiadem.
6II89-6II2022 to 32 lata.
Podkreślam: PRL niejako utrzymywała po r. 1989 :-)
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System technokratyczny miał utrzymać konkretyzm prawa, czyli technokraci uważali, że się
utrzymają o własnych siłach, bez pomocy teorii, czyli przy wyobrażeniu, że podstawą teorii
Newtona jest empiria, a nie teoria. 4
Technokraci są wcieleniem umysłu autystycznego i popadli w bałwochwalstwo technokracji, które
polega na oddawaniu czci technokracji, samemu sobie, własnym siłom, własnym ocenom, własnym
dziełom, decyzjom, zamiast czcić umiłowanie prawdy przez piękno, zjawiające się via dobro. 5
Można powiedzieć, że technokraci nie chcą einsteinowskiej metody poszukiwania prawdy.
Konkretyści są wcieleniem autystycznego bałwochwalstwa konkretyzmu, które polega na
oddawaniu czci gołym faktom, procedurom, prawu, przepisom, paragrafowi, zamiast akceptacji
asymptotyki metafizycznej, teorii, istnienia prawdy jedynej, patriotyzmu jedynego, dobra jako
prawdy przez piękno. Konkretyzm odrzuca ufność w żywe życie, odrzuca miłość asymptotyki
i stawia na przepis i rynek, czyli na konkrety. Nie powiem, że fizyk, dr K. Morawiecki 6 to napisał
czy powiedział, ale jednak on to, co tu napisałem czuł i może nawet to bardzo precyzyjnie tu
określiłem. Aby wypełnić prawo w całości, potrzebna jest przemiana wewnętrzna i nowe prawo – to
moim zdaniem powiedział inaugurując posiedzenie nowego Sejmu, 12 XI 2015, mówiąc, że
potrzebna jest nowa Konstytucja. To nie był tylko (a może w ogóle) konkretysta, technokrata, nie
mówił, że liczą się zewnętrzne przepisy, procedury, konkrety, itemy bez czegoś oczyszczającego,
czyli wewnętrznego i przemieniającego (ku asymptotyce) i ku czemu szedł i szedł, w stronę
impulsu asymptotyki, ku któremu szedł i Einstein. Próbował się uobecniać przez poszukiwanie
prawdy przez piękno na drodze dobra i to na pewno jest augustyno-tomizm. Raziła go bezowocność
konkretów, konkretyzmu, procedur, prawa zewnętrznego bez pomocy teorii i dociekał i w fizyce
stosunek empirycznego do teoretycznego. Pociągała go obserwacja, że konkret zabija bez
uzdrawiania, które idzie nie przez konkret lecz teorię. Na tym był w niewidzialny sposób skupiony,
w świecie konkretów. Był samoukiem i chciał jeszcze studiować.

2) Znaczenie ogólnych teorii faktów i konkretów dla podejmowania decyzji
w zarządzaniu.
a) Teorii susz nie ma, ale teoria na temat wirusa i szczepienia przeciwko Covid-19 była
od lutego 2020.
Covid-19 to teren zysków. Zarządzający pandemią, rządy kapitału, człowieka traktują gorzej niż
lasy. Trzeba zauważyć, że technokratyczne zarządzanie to eklektyzm, to styl który nie cierpi teorii.
Odrzucanie teorii jest naganne. Teoria C19 była od lutego 2020.
Wycinka lasu pod fabrykę samochodów elektrycznych (w Jaworznie) może zwiększyć susze,
a może nie. – Nie wiemy jak się to dzieje, bo nie mamy teorii. Wycinamy lasy 7, ale tłumaczymy to
walką ze smogiem, obroną niskiej temperatury, klimatu, lecz nie wiemy jaki to będzie miało wpływ
na susze i powodzie w okolicy.
Niewątpliwie warstwa biznesmenów, rządy kapitału, zysk, korzyść, traktują przyrodę i ludzi jako
przeszkodę w generowaniu zysków – to (teoria kapitalizmu, teoria rządów kapitału 8) już jest jakąś
4
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8

Metafizyka szczegółowa.
To jest jedno słowo: umiłowanie prawdy przez piękno, zjawiające się via dobro.
Kim on był pytają o fizyka dr-a K. Morawieckiego.
Żeby na przykład budować montownię aut elektrycznych.
Nie tylko ks. Czesława Barnika.
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teorią. Rządy kapitału nie rozumieją, że musimy ludzi i przyrodę – nie tylko lasy – ochronić, bo
tylko dzięki życiu przetrwamy.
Nie mamy teorii wzrostu temperatury na Ziemi, jak powstają powodzie, huragany i susze. I to
pokazuje, w jak korzystnej sytuacji jest rzad, który uzyskuje teorię. Niewątpliwie powodzie w
Polsce, Niemczech, Czechach są kilkakrotnie częstsze niż w latach 70.9 Ale to są tylko fakty. Nie
wiemy co one oznaczają.
Można się śmiać, że ci naukowcy z artykułów w „Nature” przestrzegają przed ociepleniem – bo nie
mamy teorii. Oczywiście, to nie Polska jest emiterem CO2.

b) Teoria doboru kadry administracyjnej.
Nie ma teorii, decyzje podejmujemy w ciemno, tak jak z C19. Co ja mówię, odrzucamy teorię c19,
aby podejmować decyzje w ciemno. Wiosną 2020 teorie C19 były za trudne dla konkretystów
w zarządzaniu C19 – dlatego w zarządzaniu nie powinny znaleźć się osoby, które w wieku 25 lat
zostają ministrami 10, gdyż w XXI wieku już trzeba być magistrem historii, fizyki oraz antropologii,
a kiedy? – skoro ktoś skorzysta z protekcji (w III RP – wyłącznie wywiadowni) i zajmie wysokie
stanowisko?
Jak państwem mogą kierować osoby niedojrzałe, które w lutym 2020 absolutnie nie widziały, że
Polska ma grupę kilku istnych geniuszy, którzy pokazali jak nie mieć pandemii, doskonale
przewidujących to wszystko, co się wydarzyło od II 2020 do 1 IX 2021. Przecież wtedy na stronie
www.experientia.wroclaw.pl już o tym pisano, że jest taka możliwość. I tacy ludzie kierują
państwem od r. 1989 i nie widzą wadliwości języka, skoro degenerację nazywają rozwojem – piję
do L. Kaczyńskiego „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”. I tak się stało.
Zdegenerowało się w porównaniu do społeczeństwa systemu społ.ekon. JPII/JPS.
Jak może kierować państwem ktoś, kto redukcję PKB do 14.5% nazywa rozwojem PKB. Nic
dziwnego, że w dzień po rozpoczęciu zajęć szkolnych 3 IX 2021 w Kostomłotach na lekcji
wychowania fizycznego umiera 10-latek, a z pomocą przyjechali strażacy, bo nie było karetki
pogotowia, ani helikoptera. 11 Mówi się, że trwa ustalanie przyczyn. Ale przyczyna jest inna:
Teza: Przyczyna śmierci 10-latka jest redukcja PKB do 14.5 %.
Dowód: Tego samego dnia, ale później (?), zresztą co to za różnica, minister choroby Niedzielski
(TVN): „Chcę wszystkich zapewnić i uspokoić, że dojazd karetek do poszkodowanych jest
zapewniony”. No i uspokoił. c.b.d.o.
Jeśli ktoś nie obejmuje tego, to znaczy, że zgodnie z prawem matematyczki dr Marii Zabierowskiej
połowa z połowy (¾ kopiujących kontra pula ¼ o skłonnościach do niekopiowania, {(XX), (XY)},
z wyjątkiem tęczy 12) nie będzie odkrywcą i musi pasożytować na odkrywcach. Ale to normalne
w całym świecie. Liczy się jednak tego teoria.

c) Zielona wyspa, susze, powodzie a teoria. Są fakty, ale nie wiemy, czego one dotyczą.
9

A jednak Gierek w 10 lat wybudował stopni wodnych tyle, że się z tym nie może mierzyć dekada kapitalizmu
6II89-6II99, ani 6 II 99-6 II 2009, ani 6 II 2009-6II 2019. To jest też miara wyjaśniająca depopulację. Marszałek
Senior K. Morawiecki był tym bardzo zainteresowany.
10 Wiceminister Wanda Buk nie rozumie co znaczy podwyższenie normy o 10 tys. %. Gdyby odkryła coś w fizyce, co
wymagałoby zmiany jakiejś stałej o 6 %, to by rozumiała.
11 Wprost.pl: „10-latek zginął podczas lekcji. Brakowało karetki, śmigłowiec leciał 140 km”.
12 A i to nie tej w rozumieniu Witelona.

3

W Polsce, w lutym 2020 podano najlepszą w świecie teorię c19 – zaprzeczającą wszystkim tezom
znanym z mediów oficjalnych. Polska była dysponentem wiedzy ukrywanej i mogliśmy zostać
zieloną (bez wirusa) wyspą.
Potrzebna jest teoria po to chociażby, aby podejmować decyzje co do faktów takich jak susza
– powódź i aby np. było mniej susz, pożarów, mniej nawalnych deszczy, mniej wylesienia, mniej
najzimniejszych maji jak w 2021 r., więc prezydent Duda – za radą doradców, którzy to jakoś tam
od biedy czują ten brak teorii – broni węgla (bronił w latach 2017-2020).
Naukowcy nie mają teorii faktów zdarzeń – są fakty, ale nie wiemy, czego one
dotyczą, więc co nam z takich faktów, które właściwie nie są nimi.
-Wykorzystanie zasobów naszej planety może implikować wzrost CO2, ale czy dziecko nie idzie
do szkoły z powodu porannego pryszczyka, który zniknie na 6-ej lekcji? Idzie. Wzrost CO2 vs
lasy. Samochody elektryczne nie zbawią świata. – Cenę ponosi środowisko, ale nie mamy też tego –
tej ceny! – teorii. Tak jak nie było teorii ceny odnoszonych w III RP rzekomych korzyści. –
Pseudokorzyści. Taką teorią był wojtylizm, wyszyńskizm, taka teoria była w homiliach kapelana S –
Jerzego Popiełuszki (JP), w całym systemie JPII/JPS. Lecz przyjęto rozwiązanie skrajne, u kraja.
Widzimy, że:
1. Teorie na temat szczepienia (szczeRNĄ), wielkie przestrzenie heurystyki życia nasze znane od II
2020 zarządzanie pandemią 13 traktuje się jako zanieczyszczenia świętego słowa szczepienie. Nie
wolno krytykować wadliwego znaczenia tego słowa w odniesieniu do c19.
2. W takich grupach zarządzania pandemią C19 (czy czymkolwiek by to nie było) myśli się, że
słowo należy do władzy, do konkretnego szyldu – a nie do obiektywnego. Do firmy, dyrektora. Jest
to autystyczny sposób widzenia świata – świata przyrody i świata stosunków społecznych,
3. W zarządzaniu pandemią wykorzystuje się prymitywne, pospolite cechy ludzkiego umysłu, przed
którą to ludzką miernotą ostrzegał Jan Paweł II, mówiąc o zarządzaniu i która to ekspresja
prymitywności uważa, że jest właścicielem słowa i odrzuca posłuszeństwo wobec hierarchii
dowodzenia, wobec obiektywnego. Tym samym takie a-teoretyczne (skrajne, u kraja rozsądku)
zarządzanie pandemią wyklucza naród (i siebie) z życia ku wektorowi obiektywności. 14
4. Grupy ludzi prymitywnych o powierzchownym skrajnym (u kraja) ateoretycznym sposobie
życia, nakierowanym na tu i teraz, mają poczucie, że prześladuje je nauka, analiza, synteza,
metodologia i podnoszą larum. Tak było i po r. 1989 – ktokolwiek przedstawiał w r. 1989+ obecny
stan kondycji społecznej i gospodarczej, w oparciu o jakieś zaawansowane modele, np. kinetykę,
ten był uważany za wariata: w latach 1989+ źle widziano teoretyków, tych, którzy ukazywali
całości, a nie nagie fakty (których nie ma), całościowe skutki walki o byt.
Tak samo było i w lutym 2020 (luty 2020 też należy do obszaru 1989+). Prawie nikt nie rozumie
(czy to licząc od 6 II 1989 15, czy od 6 II 202016), że nie istnieją nagie fakty i te wymagają głębokich
studiów. Zresztą, nie istnieją nagie protony, neutrony, elektrony. Może od tego trzeba zacząć, od
studiowania fizyki przez humanistów, po to, aby moc zrozumieć humanistykę. Humaniści powinni
studiować fizykę, aby wrócić do humanistyki.
13
14
15
16

A niech i tak będzie. Ale lud mówi plandemia.
Z życia ku wektorowi obiektywności – to jest jedno słowa, to jest nazwa.
Operacja na zlecenie GRU odrzucenia systemu JPII/JPS. Nie tyle PRL-u, ile JPII/JPS.
Pierwsze wiadomości o pandemii.
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5. Powierzchowna duchowość człowieka pospolitego nie rozpoznaje troski o przyszłe pokolenia,
ale tylko o swój interes, tzw. święty – od r. 1989 – interes. Interes jest święty – tak wychowywano
od r. 1989 pokolenia. Od r. 1989 zaczął obowiązywać model segmentowania życia – raziło to fizyka
K. Morawieckiego. 17 Do r. 1989, w systemie JPII/JPS interes nie był święty.
Taki język, w którym interes jest święty, oraz oczywiście święte są auta 18, narzucił polski Oddział
Smierszy, czyli Jaruzelski, Kiszczak, Pożoga, Hermaszewski i cała WRONa, a potem umowy
w Magdalence itd. W ten sposób docenienie tych grup przez rządy kapitału (od 1989) o
powierzchownej duchowości – bo na tym polega kapitalizm, lecz i do dzisiaj to trwa – okalecza
społeczeństwo, naród, przyszłość i powoduje rozszerzenie się stylu życia skostniałego,
uderzeniowego, od słupka do słupka.
***
c1) Kultura, strefy geograficzne, geopolityka.
Rzeczy pozornie ze sobą niezwiązane jednak się łączą. Rozmowa z pewnym ministrem: U Kraja to
obszar pewnego myślowego procesowania o charakterze stref (zon) – przynajmniej procesu
myślowego (jeśli nie o znaczeniu fizykalnym w rozumieniu ks. Sedlaka), jako swoistego pokrycia
procesu historycznego związanego z Węgrami, ale też z Czechami i Słowacją. Ludwik Węgierski
walczył z Litwinami o banat (prowincja zależna) halicki. Aby to zrozumieć, trzeba sobie
uświadomić, że Węgrzy nie powinni nazywać Chorwacji banatem, bo Chorwacja była częścią
Regnum Węgierskiego, na Chorwacji urzędował wicekról w imieniu króla, a nie ban. Jadwiga
nadała prawa miejskie Lwowowi – chociaż ten był założony dużo wcześniej, to król nobilitowała
Lwów, nadała prawa królewskie, burmistrz był przedstawicielem króla, w takim porządku jak
Batory nadał koronę Gdańskowi. Oczywiście, cały proces historyczny powstał na tym, że Węgrzy
bali się Rusi Halickiej, ale do czasu scalenia z Polską, a sam wojewoda Siedmiogrodu, Ścibor ze
Ściborzyc, to administracyjnie jakby w roli króla Słowacji. Stolicą tego strefowego procesu
myślowego – bo tu o to chodzi – byłby Kraków, czyli obszar na tyle zwarty umysłowo (ot co!,
a może i fizykalnie w sensie Sedlaka, jako homo electronicus), że wiedziałby ten obszar (sprzężenie
obszar-umysł), co robić ma na zewnątrz. Nie jest to wcale oczywiste, atoli w tym samym czasie
myśl wielkopolska nie wiedziała co robić, w którą stronę świat zmierza, bo nie umiała dokonać
17 Segmentacja bytu na fragmenty była przedmiotem wewnętrznego namysłu dr-a K. Morawieckiego. Cechy
przypisywane mu przez internautów po jego śmierci są tylko ekspresją złości na rząd, na skutek dzielenia,
wadliwego zarządzania. Niezadowolenie zaczęło się od operacji 500+, ale te podziały i inflacja spowodowana 500+
to nic w porównaniu do nienawiści spowodowanej w sprawie 1. zamknięcia przychodni (ale nie prywatnych)
i kłamstwa co do praktycznej nieuleczalności C19, 2. wadliwych procedur leczenia – kilka milionów ludzi otwarcie
kwestionuje styl leczenia c19 (np. respiratory, styl remdesivirowy, paracetamolowy), 3. nakazów noszenia
maseczek – plus przekręty oszustów (np. triumfalizm wokół kupowania maseczek za pośrednictwem największego
samolotu świata, zresztą z ZSRR, który przecież niczego nie produkował), 4. zakazów leczenia normalną
amantadyną stosowaną już od kilkudziesięciu lat i innymi prostymi dostepnymi lekami, 5. zakazu sprzedaży
amantadyny, 6. podział recept na amantadynę na a) 30 % na recepte od neurologa i na b) 100%, a w praktyce nie do
zrealizowania – przekształcenie efektywnego leku w teren nawet łapówkarstwa i sto innych, wszak latem 2021
ludzie do ministra zdrowia wołali morderca, mając na myśli naddatkowe 150 tys. zgonów. To wygenerowało opinie
o fizyku K. Morawieckim
18 Moim zdaniem fizyk, K. Morawiecki nie uważał, tak jak uważali nawet profesorowie, że pojawienie się

mrowia aut świadczy o wzroście PKB. Zastanawiał się. Nieprzypadkowo powiedział, że wspólnota jest
ważniejsza niż sądzi 27 – letnia epoka 6 II 89 – 16 XI 2015. Na podstawie lektur historycznych, wydaje się
mi, że izolacjonistyczna Anna Jagiellonka była autyczką – oziębła (wyszła za mąż w 52 r.ż.), prawdopodobnie
po formalnej burzliwej i zimnej Bonie Sforze. Zimny, lekkomyślny seksualnie (cecha autyków),
niekomunikatywny Zygmunt August to może być ekspresja tego genu. Makroskopowo odbierane zachowania
autyka przypominają raczej koty (wybitnym znawca kotów był biolog Karczmarek, SP 84 we Wrocławiu) niż
psy.
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analizy i potem na tym tle – syntezy, czyli Wielkopolska była zoną umysłu legislacyjnego, słowem
eklektycznego. Istnieje sprzężenie środowisko – umysł. Zony. Strefy. To ważne dla geopolityki. To
może mieć reprezentację „electronicusa”, a nawet pól torsyjnych zon geograficznych. Żeby to
wykazać, to z punktu widzenia zasad ewolucji, należałoby wykonać bardzo precyzyjne badania na
granicy początków życia (wirusy, bakterie) w warunkach uwzględniających i zaćmienia Słońca
i Księżyca, atoli okresowość w hormonach kobiecych to nie jest koincyndencja, aż do tezy
o istnieniu umysłu zbiorowego i dalej kosmogenetycznego, wedle zasad opracowywanych w
pracach Zakładu Standardów i Stałych Fundamentalnych, a zbliżonych do teorii ks. Włodzimierza
Sedlaka o homo electronicus.19
Chyba to wszystko co mogli zrozumieć, to zrozumieli – z polskiej inspiracji – Austriacy, może
nawet i na poziomie intuicji i po czterech wiekach wykorzystywali swoje zrozumienie, nie bez
pomocy polskiej szlachty nieustannie przebywającej na dworze wiedeńskim. Na Białorusi jest
samodzielny desygnat wyznaniowy, a nie pochodzenia. Ekspresji pobudzenia u kraja dokonali
Polacy wylansowani przez Austriaków np. Szeptyccy, potomkowie Fredry. Tylko po to w 1867 roku
Austria wydzieliła obszar, w którym zjawił się rozliczny ferment, cały przemysł naftowy na świecie
zaczął się na patentach łukasiewiczowskich w Galicji. Działała werbunkowa infrastruktura do USA,
Austriacy w tym uczestniczyli dla ich planu wymiany ludności, wytrzebienia polskości,
wypchnięcia myślowej orientacji propolskiej.
Gdy upadła Austria tę pałeczkę przejęli Niemcy, którzy wyszkolili swoich zwolenników. Niemcy
wyłapali resztki państwowości łacińskiej i je miażdżyli. – Na Wołyniu Czechów było i tuzin tysięcy,
szefem policji we Lwowie do zamachu majowego był Czech. – W układzie, który funkcjonował na
tamtym terenie, mordy były narzędziem „rozwoju”. Mordowanie zostało wymyślone przez
Austriaków i Niemców (szkolenie w Berlinie ). Golicyn powiedział, że nadchodzą czasy, kiedy
będzie się kłamać prawdą, przy pomocy prawdy. I tą metodą sterowano na tamtym terenie i są
jeszcze tam tego pozostałości, choć wielu UP-wców już zginęło, w kierowniczych kręgach UPA
byli zapewne agenci gestapo i NKWD. Mordowali Rosjan, Gruzinów, Ormian, Niemców, lecz
komuch komuchem, ale zemanizm 20 pilnuje czeskość i postawił pomnik pomordowanych Czechów.
Wołyń vs zabór rosyjski, Galicja vs zabór Austriackim. Do dziś nie rozstrzygnięto, czy nie trzeba
było zadeklarować wysłania wojska do obrony Czech, być może armia czeska mówiła i tak (tego
nie wiem), że jeśli Niemcom oddamy Sudety, to przegramy. I przegrali. A jeśli oddamy
Czechosłowację, to przegra Polska. Czy trzeba było udzielić poparcia Czechosłowakom? I czy nie
skończyłoby się na deklaratywności, gdyby Czechosłowacy, jawnie pro- i anty-niemieccy odrzucili
pomoc wojsk polskich? Czy oni by w ogóle chcieli się bronić przed Niemcami, czy żądaliby
gwarancji od Francji i Anglii? Austria, Sudety, Czechosłowacja... Nieprzypadkowo Duda nadał
ordery Słowakom za pomoc dla państwa AK, za to że po ich stronie byli ludzie ułatwiający
przekraczanie granicy. Słowacja była w aliansie z Hitlerem, a jednak Słowacy widzieli Kraków. Nie
wiemy na czym to polega od strony może nawet i pól torsyjnych – wydaje się, że w przyszłości
wykazane zostanie promieniowanie geologiczne poszczególnych zon, miarą byłoby na przykład
zachowanie patogenów (łatwe do pomiarów) inne podczas zaćmienia Słońca w Wielkopolsce,
w Małopolsce, Galicji, na Mazowszu (piję do tzw. typu Mazowieckiego, o którym mi mówił
pełnomocnik w MSZ).
Państwo Polskie powstało w Gnieźnie, czyli to byłby inny styl, konieczny dla powstania początku,
zaczynu, ale to lud Podkarpacki był jedynym punktem oparcia, gdy już państwo powstało, może
19 Instytut Metrologii Elektrycznej prowadził takie prace w latach 70., 80.
20 Od 1968 – Komunistyczna Partia Czechosłowacji. Jesienią 89 „dołączył” do aksamitnej rewolucji (Forum
Obywatelskie). 1992 – Czeska Partia Socjaldemokratyczna. 1998 – 2002 – premier. Jak jsem se mýlil v politice.
2009 Partia Praw Obywateli – Zemanowcy. 8 III 2013 – prezydent, ponownie 8 III 2018.
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z jakiejś formy wpływu radiacji skał na mózg, myślenia. – {Małopolska} kontra {Wielkopolska
zdezorientowana w utrzymaniu odpowiedzi „co robić”, a może i otwarta na najazdy, w tym
myślowe, otwarta na powstanie Państwa Polskiego, ale bezradna wobec nacisku okolicznych
ludów}. Wydaje się, że w Wielkopolsce nie ma takiego promieniowania skał, aby odszukać
kontynualność (lex continui) pomimo nacisków z zewnątrz i tu byłaby inna mentalność
wpływogenna. Widać to też po r. 1989 w postaci wyników wyborów, jednak zawsze innych, aniżeli
na Podkarpaciu. Ze stanowiska analizy historycznej, widać, że Kraków był stolicą na potrzeby
Węgier. Pomijają ten problem 1. Żurawski (Grajewski, opcja MSZ). 2. J. Bartosiak – nauczony
przez Amerykanów komercji, ekspert od wojny na Dalekim Wschodzie, u stypendysty
amerykańskiego prof. Góralczyka z poparcia służb PRL (roczna prenumerata prac Bartosiaka
kosztuje 400 zł), wytyka się mu przegraną Napoleona przed rozbiorami, pucz (?) Janajewa – po
„rozpadzie” ZSRR. Niechęć M. Lubiny, Piotra Wójcika, Andrzeja Kohuta. 3. L. Sykulski –
towarzystwo geopolityczne, finansowanie przez nurt antyduginowców, nurt klasy Mikołaja
Iwanowa, to rewir pt. koncepcje ideologiczne Aleksandra Dugina; podobne w pewnym stopniu do
sytuacji, gdy Studnicki wydrukował książkę w czerwcu, a nakład skonfiskowano (toczy się walka
geopolityczna, np. każde małżeństwo z okazji ślubu otrzymywało „Mein Kampf” Hitlera).
Żurawski (Grajewski), Bartosiak, Sykulski, ale już nie całe obszary ziemkiewiczostwa,
cejrowskowizmu. USA w sytuacji relacji USA-ChRL i RFN-Rosja nagle nie interesują się
Środkową Europą – Estonia, Litwa, Łotwa, Czechy, Rumunia, Grecja, Bośnia, Mołdowa
(Mołdawia), Albania, Słowenia, Kosowo, Macedonia, Austria, Słowacja, Węgry, Bułgaria,
Chorwacja, Serbia, Białoruś, Ukraina (zgoda USA na NS2). Na takim obszarze są na Zachodzie
tylko 3 państwa – Francja, Włochy, Hiszpania, a tu może być znaczne zagęszczenie innowacyjnego
myślenia (vide łukasiewiczyzm), jak i w różnych księstwach śląskich. Różne punkty widzenia.
Emigranci z Austro-Węgier utworzyli wspólne państwo Czecho-Słowację. Słowacy mieli mieć
autonomię, w efekcie narodowy ruch anty-węgierski przeszedł na anty-czeskość, Hitler dał im
niepodległość do r. 1945, do r. 1968 było to państwo szczególnie jednolite; Słowak Gustaw Husak
z Komunistycznej Partii Czechosłowacji (1926) był przeciwnikiem rządów księdza Jozefa Tisy i
poddaństwa Czechów wobec Niemiec. W sierpniu 1944 – powstanie słowackie i kierownictwo
powstańczą Słowacką Radą Narodową. W lutym 1945 – rząd Słowacji, przewodniczący KC KPS.
Zgodził się z Moskwą, żeby utworzyć Czechosłowację, ale z autonomią Słowacji. 1946 – szef rządu
Słowacji. Prześladowania Kościoła. Torturowany przez KPS (nie chodziło o komunizm, chodziło
o władzę; Chruszczow przyznał, że ZSRR blokuje, a nie rozwija, komunizm). W sierpniu 1968
zaakceptował odwrót od Praskiej Wiosny, gdyż Breżniew obiecał autonomię Słowacji w ramach
CSRS. Federację czechosłowacką przyjęto 27 X 1968. 17 IV 1969 Dubček podał się do dymisji,
a Husak został I sekretarzem KC KPCz. 1975 – prezydent CSRS (Czechosłowacji). Polityka
całkowitej zależności od Moskwy – za federalizację CSRS. 10 XII 1989 złożył urząd prezydenta
Czechosłowacji. 18 I 1990 wykluczony – na zasadzie walk frakcyjnych, podobnych do walk
w PZPR w r. 1968 – z KPCz. Widać, że w 1968 r. ZSRR zrealizował autonomię, Słowacy to kultura
katolicka, Czesi to protestancka kultura niemiecko-ateistyczna, trzeba znać uwarunkowania
geograficzne, wszak i one uniemożliwiają rozwój Grupy Wyszehrackiej.
***

d) VIII 2021: Fakty z obszaru walki z Covid-19.
Uderzającą cechą zarządzania pandemią przez rząd jest segmentowanie bytu społecznego na części,
a nie łączenie faktów – to typowe nastawienie technokracji. Wyraźny deficyt.
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VIII 2021: Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego u dzieci po jednym szczepieniu BioNTech Pfizer
wynosi przynajmniej 1 na 20 tys. – i jest tuzin razy wyższe niż po zachorowaniu na Covid-19
w tej grupie wiekowej. Administracje pomniejszają negatywne skutki szczeRNA.
VIII 2021: W Wielkiej Brytanii około 1 do 2 dzieci na 1 milion populacji zmarło z powodu lub
z patogenem SARS-CoV2.
Komisja angielskich lekarzy podkreśliła, że nie udowodniono, że szczepienie zdrowych dzieci
zmniejszy prawdopodobieństwo (prawdopodobnie tzw. bezobjawowego) przeniesienia zakażenia
Covid-19 na dorosłych, co jest istotne chociażby dlatego, że np. na C19 choruje żona, ale nie mąż,
czy odwrotnie. Komisja nie zaleca szczepień dla dzieci. Dyskusja na temat szczepień przeciwko
Covid-19 zdrowych dzieci i młodzieży podzieliła społeczeństwo w Anglii. Po miesiącach
intensywnych rozważań komisji rządowej wydano orzeczenie, że bezpośrednie (a tu problem jest
i w skali 5-10-20 lat) korzyści ze szczepień nie są wystarczająco duże, aby zaszczepić miliony
zdrowych nastolatków. VIII 2021: Każdy od 17 r.ż. w Anglii ma możliwość zaszczepienia się
przeciwko Covid-19. W grupie od 12 do 15 r.ż., angielscy lekarzy (tzw. „ekspertów”, ale przecież
o umysłach, które Jan Paweł II scharakteryzował jako obciążone kulturą alternatywistyczną)
proponują szczeRNA dzieciom z ciężkimi chorobami neurologicznymi, z zespołem Downa,
imbecylizmem. Anthony Harnden, wiceprzewodniczący komisji JCVI: „Głównym celem
szczepień zawsze było zapobieganie hospitalizacji i śmierci. Zdrowe dzieci, gdy
zarażają się Covid-19, to przechodzą chorobę w bardzo łagodnej postaci, więc
korzyści ze szczepienia dzieci są bardzo małe.” Tymczasem pełnomocnik rządu
Cessak wydał zgodę na szczepienia dzieci.
Angielscy lekarze uważają nawet, że biorąc pod uwagę liczne epidemie szkolne w ostatnich
miesiącach, większość nastolatków jest odporna na wirusa, więc szczepienie jest zbędne,
gdyż mają już własny układ odpornościowy. Jest to zgodne z teorią marksistowską, chociaż lekarze
się nią nie interesują (niesymulowalność ewolucji).
Niektórzy lekarze uważają, że (por. bioRxiv) WHO lambdę-C19 celowo oznaczyła jako "wariant
zainteresowania", a nie jako "wariant niepokojący", aby ludzie lekceważyli latem ten wariant i się
zarażali po to, aby wygenerować jesienią tezy o pandemii i konieczności lockdownów.
W leczeniu ludzi najważniejsza jest budowa masowej odporności, tymczasem szczeRNA jej nie
buduje, ponieważ szczeRNA, jako metoda nie bazuje na ewolucjonizmie, na równowadze
homeostatycznej organizmu, która ma pochodzenie sięgające stałych fizycznych i początków życia.
Metody sztucznego aplikowania związków nie biorą pod uwagę ewolucjonizmu, antropologii
ewolucjonistycznej, antropologii rozwoju materii ożywionej.
Trzy mutacje białka S (spike) wirusa Lambda (VI 2021) oznaczone jako RSYLTPGD246-253N,
260 L452Q i F490S są odporne na szczepionkę, opierają się neutralizacji przez przeciwciała
wywołane szczepionką (pomija się tu skutki w skali 5-10 i więcej lat). Mutacje T76I i L452Q
wzmagają zakaźność wirusa lambda. 21
VI 2021, premier Morawiecki: „Przygotowujemy się do tego, aby w dużej skali móc badać 22 wirusa
pod kątem jego mutacji. Dziś mowa jest o mutacji Delta, ale za rogiem czai się mutacja Lambda”.
„Możemy pandemii uniknąć poprzez właśnie naszą przezorność, właśnie poprzez szczepienia 23,
poprzez cały czas zachowywanie tych zasad przeciwcovidowych, które obowiązują”. 24 „Dziś mowa
21 Kei Sato, wirusolog z Tokio.
22 O tym, żeby przezornie badać wirusa mówiono w lutym 2020, ale rząd tego nie chciał słyszeć.
23 W lutym 2020 milion Polaków wiedziało, że szczepienia nie są potrzebne, ponieważ już wcześniej tym się
zainteresowali.
24 Zasady te, jak zakaz stosowania pewnych procedur leczniczych podanych w astronomicznym katalogu
pt. „jerzyzieba.com” były błędne. Ocena ta była znana od samego początku p(l)andemii, od lutego 2020.
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jest o mutacji Delta, ale przecież już za rogiem czai się mutacja Lambda. To są ryzyka 25, których
można cały czas uniknąć”. „Uświadamianie to jest nasza społeczna odpowiedzialność”. – Ryzyka
należało uniknąć od lutego 2020. Od II 2020 do VIII 2021 zaniedbano uświadamianie o budowie
odporności innymi środkami niż szczeRNA i społeczną odpowiedzialność w zarządzaniu przez
rząd, a w tym cały etos wyszyńskizmu, wojtylizmu, homilie Jerzego Popiełuszki i cały system
ekon.społ. JPII/JPS. To nie są żadne złośliwości – te ocenę weryfikuje liczba nadmiarowych ofiar
złego zarządzania. Do lata 2021 zmarło niepotrzebnie 150 tys. Polaków, to dlatego do ministra
zdrowia krzyczano na demonstracjach większych i mniejszych morderca. To jest też weryfikacja.
Gdyby w zarządzaniu od r. 1989 (czy od lutego 2020) była prawda to rząd miałby 90 % poparcia,
gdyż nikt nie będzie występował przeciwko prawdzie. Trudno jednak mówić o prawdzie, skoro
trzeba było aż prezydenta profesora, który postawił diagnozę epoki 6 II 89 – VI 2008, że
„Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”.
Do znacznego zawyżenia śmiertelności C19 doprowadziły autorytarne reżimy, które celowo
fałszowały dane, także z PCR. Ekonomista dr Ariel Karliński i statystyk dr Dmitrij Kobak
„zasłynęli” tezą, że jest odwrotnie, ale to może dotyczyć tylko pewnej grupy państw autorytarnych,
ale innej już nie. Liczba śmierci podczas pandemii w porównaniu z normalnymi czasami prowadzi
w Polsce do wniosku o 150 tys. nadmiarowych śmierci. W Rosji było 110 tys. śmierci na COVID19 przy 500 tys. nadmiarowych śmierci, na Białorusi 390 śmierci na COVID-19, ale 5,7 tys.
nadmiarowych śmierci. W Nikaragui 140 śmierci na COVID-19, ale 7 tys. nadmiarowych śmierci.
W USA 590 tys. zarejestrowanych śmierci w związku z C19, ale 640 tys. nadmiarowych śmierci.
Karliński twierdzi, że liczby są zaniżane z powodu braku testowania, ale przecież nawet keczap
choruje, więc wyjaśnienia Karlińskiego i Kobaka nie są miarodajne. Liczba nadmiarowych śmierci,
brak grypy wskazuje na zakazy leczenia, celowe zaniedbania w leczeniu, w służbie zdrowia. Liczba
zakażeń podlega manipulacji, ponieważ zakażenia wykazuje sok pomidorowy i mogą być skutkiem
szczepień.
Wymuszona na organizmie odporność wstrzyknięciem dwóch dawek szczepionki w 3 miesiące
(styczeń kwiecień) spada z 75 % do 16 % – dot. Pfizer/BioNTech, chyba, że szczepionki są inne
zależnie od daty produkcji. Być może chodzi o względy komercyjne. W Izraelu w pełni
zaszczepiono 85 proc. dorosłych, 75 proc. nastolatków.

4) Wnioski dla teorii zarządzania.
a) Posłowie jako nisza braku zdolności.
VIII 2021, poseł Andrzej Kryj (PiS): „Im więcej się zaszczepi, tym mniejsze niebezpieczeństwo, że
wrócimy do lockdownów.” „Trzeba się szczepić, by się chronić”. „Te oddziały, na których
znajdowały się osoby pod respiratorami, były oddziałami zamkniętymi. Osoby starsze nie mogły
pożegnać się z dziećmi czy wnukami.” „Wierzę naukowcom i lekarzom, którzy mówią, że
szczepionka jest ratunkiem, a nie przekleństwem.” – Tymczasem od lutego 2020 absolutnie
genialni Polacy, naukowcy i lekarze, przedstawiali dowody przekleństwa, a nie ratunku.
Genialni jak na II 2020. Za chwilową genialność nadaje się Nobla. Jerzy Zięba, który zmienił
asortyment w tysiącach aptek, wyraźnie prosił o umożliwienie debaty, o wprowadzenie go na
oddział Covid-19, jako obserwatora, o zarażenie go Covid-19, ale w rządzie nikt nie miał
umysłowych zdolności do tego, aby ocenić, że to po stronie J. Zięby leży prawda. To
bardzo ważna nauka dla nauk społecznych, dla zarządzania, dla doboru kadr.
b) Pięć dobrych nauczek z pandemii od II 2020.
25 Jeszcze w sierpniu 2021 rzad blokował prace na temat teorii ryzyka c19.
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Po pierwsze mają rację Arystoteles, Platon, polska szkoła antropologii Wiercińskiego, KosmosLogos, że radnym można być ok. 50 r.z., posłem – ok. 56 r.ż., senatorem ok. 63 r.ż., ministrem ok.
70 r.ż., cesarzem po 72 r.ż.
Po drugie, ma rację Kosmos-Logos, z lat 90., że humaniści, np. historycy, powinni studiować
fizykę, aby potem zostać humanistą i studiować np. antropologię. I tak państwo
powinno wypłacać im pensję 20 i 30 lat.
Po trzecie, w warunkach polskich trzeba pamiętać, że portret naszego największego patrioty, wisi na
Kremlu, wszak Izabella Czartoryska urodziła syna, ale nie ks. Kazimierzowi Czartoryskiemu, lecz
ks. Repninowi. Oznacza to, że patriotyzm polega na czymś innym niż się to przedstawia … 26
Po czwarte, należało w zarządzaniu zaangażować tych, którzy propozycje SB, WSW i wywiadu –
odrzucili. Np. prof. Politechniki Rzeszowskiej A. Zieliński (SW), inż. Marek Celejewski.
Po piąte, jeśli ktoś chce mieć 25-letniego ministra, jak np. wice-minister Wanda Buk, to oczywiście
można tak, ale trzeba zatrudniać Leibnizów, Koperników.
Żadnego z tych warunków zarządzanie w III RP nie zrealizowało.

c) Zielona wyspa jako szósta nauczka.
Jest i taka nauka, że tym – istnieniem geniuszy w lutym 2020, ludzi w lutym 2020 wbrew całym
mediom, całemu światu – sposobem Polska
1. miała szansę, aby stać się zielona wyspą wolną od pandemii,
2. tę szansę straciła bezpowrotnie, przynajmniej w okresie II 2020 – IX 2021.
3. I jeszcze może być tą zielona wyspą bez wirusa. Na przeszkodzie stoi tylko brak zdolności, jak
u naszych posłów.
Poseł Andrzej Kryl: „Szczepienia na COVID-19 to nie żaden eksperyment, który ma służyć
depopulacji”. 27 Z czym tu porównać takie dziwactwa? Może z tym: „Morawiecki jest takim
Tuskiem, tylko o 20 lat młodszym” – napisał Bartosz Kownacki (PiS).

d) Nieznane uwagi końcowe od Wiktora Degi na temat rzadkiego zespołu EhlersaDanlosa. Zagadnienie usługiwania narodowi przez ministrów.
Wielu polskich lekarzy znało odkrycia, że organizm wzmacniają przebyte przeziębienia, a także Zn,
Se, wit. D3, C, DMSO i dosłownie sto innych metod, ale ich nie dopuszczono do mediów, czyli do
mediów aspołecznych. Istnieje mnóstwo dowodów na rzecz tego, że istnieje głos wewnętrzny i
ludzie sami lepiej wiedzą, czy szczepionka im zaszkodzi.
Tania iwermektyna leczy. Rząd mówi, ze to lek nie przebadany klinicznie. Rząd nie rozumie języka.
Iwermektyna leczy wirusy ZIKa, HIV, groźne wirusy nazywane „znad Nilu”, grypy. I leczy to,
czego rząd nie chce, aby leczyła … (COVID-19). To się samo komentuje, prawda?
26 Por. analiza „Czym jest patriotyzm” na stronie www.experientia.wroclaw.pl
27 Poseł PiS: Wierzę naukowcom i lekarzom, szczepienia to nie eksperyment. https://dorzeczy.pl/opinie/193570/kryjw-kwestii-szczepien-wierze-ekspertom.html

10

To niewiarygodne, że rząd odrzuca fakty – iwermektyna ma, a nie nie ma, działanie
przeciwwirusowe. I to dlatego ludzie (XI 2020, ok. 20 %) się burzą na niwie ekonomicznej,
a przede wszystkim moralnej. Wyczuwają kłamstwo w mediach na zasadach intuicji, głosu
wewnętrznego. To jest to co mówił Dega, że chory ma głębszy wgląd w siebie niż lekarz i potrafi
u siebie zdiagnozować zespół Ehlersa-Danlosa, czy szkody w braku odżywiania po II W.Św.,
u kobiet w ciąży. 28 Iwermektyna jest znana od lat 80. XX wieku (w r. 2015 przyznano Nobla za jej
odkrycie). I niech się nikt na tym nie skupia. W naszym zarządzaniu w Polsce od II 2020 są same
błędy i to nie na poziomie faktów, ale humanistyki. W r. 1989 nikt spośród tych, którzy kochają
rzekomo nagie fakty nie przewidział depopulacji, ani tego o czym mówił prezydent profesor, że
„Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”. Zrozumiał to tylko Leibniz. Dlatego
Marszałek Senior tuż przed śmiercią napisał napisał jedno zdanie: Leibniz. I tego zdania już nie
rozwijał. Miał na myśli to, co tu jest napisane. Zaiste, jeżeli portret naszego największego patrioty
wisi na Kremlu, to podołać zarządzaniu może tylko Leibniz, żeby to zrozumieć i zarządzać w takich
warunkach. Umysły konkretystyczne, czy to politolodzy, czy od paragrafów, czy też od śrubek, nie
potrafiły w r. 1989 niczego przewidzieć ani z obszaru depopulacji, ani PKB, tego, co powiedział
L. Kaczyński „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”. To było poza zasięgiem
konkretystów. I tak powstał Enigmat J. Kaczyńskiego: „Polska bardziej potrzebuje uczciwych niż
genialnych”. Nikt w świecie polityki tego nie postawił.
Rozwiązanie Enigmatu: Czyli Leibnizów.
Dowód: A widział kto 29, aby Kopernik chciał się legalnie nakraść?
C.b.d.o.

28 W. Dega, Poznań, 1981. „Jest to niezwykle ekonomiczna cecha chorych ludzi, bo oni pomagają lekarzom.”
29 Zarzuty wobec dr-a K. Morawieckiego są niesłuszne, to był niezwykle uczciwy człowiek.
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