
Nieadekwatne metody zarządzania. O błędzie poznawczym w 
zarządzaniu wskazanym przez Einsteina. Ramzes XIII. Problem 
oczyszczenia języka a zarządzanie. Zarządzanie autofagiczne. 
Dlaczego Stalin chciał rządu z udziałem emigracji w Londynie i 
USA. Cz. 6.

1. Zjawiska gospodarcze a naciski wywiadowcze

X 2020: 

A) Zwierzątka futerkowe posłużyły do pewnych drobnoskalowych działań, taktyk zdobywania 
władzy; postawiły problem braku dominacji strategii gospodarczej długofalowej. 

B) 
1) Strajk kobiet (22 X – XI 2020) posłużył do pewnych drobnych taktyk zdobywania władzy,
2) czego dowodem są a) awanturnicze, ad hoc, bez żadnej myśli gospodarczej wypowiedzi i 
słownictwo „wy...ć”, „j...ć PiS”, b) poparcie tego „kobiecego programu” przez 200 generałów semi-
radzieckich, 
3) tymczasem strajkujące kobiety nie postawiły problemu braku długofalowego (32-letniego, od 6 
II 1989 – X/XI 2020) planu, strategii gospodarczej,
4) ani nienaturalnej redukcji PKB w III RP, o 90 %, 
5) redukcji praktycznie całych podstaw finansowania życia z produkcji, 
6) co też – i to się liczy, w ocenie III RP i co po swojemu – zauważył szef opcji 200 generałów, 
sow.gen Cz. Kiszczak, który w telewizji, już w XXI wieku, zrekapitulował system kapitalistyczny, 
wskazując, że podli Polacy (lud, ludzie) chcieliby mieć to, co mają w III RP, czyli PKB bez 
produkcji, a ogólnie: 
6) PKB z przestawienia wozu przed końmi, 
oraz 
7) tę część PKB, która teoretycznie i praktycznie (racjonalnie) wynika z ciągłości produkcji, 
8) ale której to części PKB, PZPR 1– takie było przesłanie szefa polskiej Smierszy – nie zamierzała 
dopuścić.2

Polski oddział Smierszy zagwarantował Polsce PKB z resztek, tak aby ludność nie podwajała się w
tempie 44 lat jak w tej złej PRL-ej (Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej), od r. 1989 z nienawiścią 
nazywanej PRL-em (Polskiej Rzeczpospolitej Ludem?), po to, aby zatrzeć to słowo „Ludowej” 
(prymas podniósł znaczenie tego słowa 3), zaś krytyka Sierpnia przez kard. Wyszyńskiego miała 

1 Partie takie jak KLD, UW, SKL, ZChN, AWS, Marka Borowskiego Socjaldemokracja Polska (SdPL), 
Aleksandra Halla Partia Konserwatywna (PK),  Lisa, Onyszkiewicza, Hausnera, Widackiego (SLD) 
Partia Demokratyczna (PD) – demokraci.pl, AWSP, SLD i sto innych, a co ujawniła UPR (ujawniła, nie 
ujawnił), były w istocie narzędziem polskiej Smierszy, czyli kapitalistycznej walki o byt, walki klas, narzędziem 
PZPR, SB, WSW, Kiszczaka, Jaruzelskiego, Pożogi i wszystkich przeciwnych „Przerwanej dekadzie” E. Gierka.

2 W kampaniach wyborczych, w polemice z Jackiem Bezegiem, poseł PiS dowodził, że nie można zlustrować PZPR-
ej, ponieważ było w PZPR było 2 miliony ludzi, tymczasem czym innym jest przynależność do PZPR robotnika, a 
czym innym doktora, który składał przysięgę doktorską poszukiwania prawdy.

3 W Polsce powstał potężny nurt kooperacji i uzgadniania stanowisk między chrześcijaństwem (polskim 
katolicyzmem; Wyszyński, Popiełuszko, Wojtyła, Jan Kurdybelski z Wrocławia i stu innych) a marksizmem (nurt 
ten powstał głównie w dekadzie Gierka, ale już AK informowało rząd w Londynie, że nie będzie powrotu do 
kapitalizmu).
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wymiar tysiącletni, a nie wymiar poparcia wrocławskich intelektualistów (i … Frasyniuka; XI 
2020) dla kardynała seksualisty. 

2) Dlaczego internowano ekipę Gierka

Od r. 1989 wyśmiewano:

Gierek: Pomożenie? – Stocznia, huty: Pomożemy. 

Słówko: Taktyka – strategia. Mała skala – wielka skala. Kapitalizm kontra system z chaosu 
porządek. Otóż:

Profesor Politechniki Warszawskiej Adolf Jan Morawski, ubolewał w czerwcu 1939 roku, że II RP, 
czyli zarządzanie z chaosu porządek (jak wyprowadzać z Polski gotówkę), od r.1918 nie stworzyła 
nawet planu elektryfikacji Polski. Polska, do r. 1939, została zelektryfikowana w 2 %, świece i 
kaganki zastępowały światło. Morawski ostrzegał, że kapitalizm, skupiony na wywozie gotówki 
z kraju, nie zadba o elektryfikację, że to musi zrobić państwo przez działania centralistyczne.4

Działania centralistyczne, planistyczne były ulubionym tematem ośmieszania PRL-ej (Pol. Rz. 
Ludowej) po r. 1989.
Morawski wskazywał, że kaganki w oknach oznaczają, że II RP zmarnowała zbyt wiele 
możliwości w imię zaspokojenia leniwych umysłów arystokratycznych 5, że grozi to redukcją 
możliwości obronnych 6 i świadczy, że propaganda sukcesu powinna być zastąpiona ukazywaniem 
potwornego zacofania technicznego kraju.
Profesor Jan Morawski wskazał, że tzw, rachunek ekonomiczny jest mylny, że polega na czymś 
kompletnie innym, aniżeli się sądzi w kapitalizmie. Zaznaczał, że ludzie nawet w miastach nie mają
prądu, a podciągnięcie prądu do mieszkań w miastach ma znaczenie kulturotwórcze. W II RP 
podciągnięcie prądu do wsi istniało w promilu! To jego zdanie, że nie można się w zyciu 
państwowym kierować wyłącznie rachunkiem ekonomicznym, bo inaczej powszechnej 
elektryfikacji nie osiągnie „ani nasze pokolenie, ani pokolenia następne”

3. Historiozofia

Twórca „Faraona” właśnie ujawnia nam na czym polega nauka historyków. Istnieją nauki nie 
nazwane. Nauki te wymykają się klasyfikacjom. 7 Można je zaś nazwać różnie, ale generalnie, 
humaniści od lat 70. XX wieku nakierowani zostali na dominację konkretyzmu 8, ponieważ 
płacono za to. (W markach). Jest historia i jest mądrość historyczna – historiozofia. 

4 Takiego zdania był jeden z najwybitniejszych polskich matematyków, Jerzy Płonka z Wrocławia, niewidomy, który 
wzbraniał się przyjąć jakiekolwiek zlecenie płatne w markach. 

5 Amerykańska dyplomacja przywalała Polsce tym (ośmieszała), że rząd londyński kieruje się starą ideą narzucenia 
władzy przez właścicieli majątków, przez ziemian. Rząd polski w Londynie nie umiał z tego nastawienia (anty-AK-
owskiego, anty-ludowego) zrezygnować i nie dostrzegał tego ciągłego przywalania przez Amerykanów, ponieważ 
1) to przywalanie nie było nigdy jawnie wypowiadane, 2) wymagało bardzo skomplikowanych rekonstrukcji 
metodologicznych, 3) odbywało się w płaszczyźnie wywiadowni.

6 M. Zabierowski, P. Ogonowski Metodologia badań nad nowoczesnym 
uzbrojeniem Polskich Sił Zbrojnych, www.experientia.wroclaw.pl, grudzień 2020.

7 Jan Jerzy Kubikowski: „Nie umiałbym podzielić na działy np. astronomii. Segmentowanie dla jakiegoś 
wymieniania nie ma sensu, ponieważ wiedza się tak nie rozwija.” Dochodzenie do prawdy wymaga czegoś innego 
niż konkretyzmu, klasyfikacji.

8 Bądźmy uprzejmi.

2

http://www.experientia.wroclaw.pl/


Są fakty historyczne, ale nigdy one nie są gołe i zawsze się zjawiają w modelu 
teoretycznym, wymagają modelowania historycznego (stąd możemy mówić o 
modhistorii, od modelowanie, „mode” – sposób rekonstrukcji). 

Metodologia zajmuje się interpretowaniem faktów w fizyce, polityce 9, interpretowaniem faktów 
socjologicznych, powstawaniem społeczeństwa (genezo-zofia). 

Konkretyzm młodych ludzi to dominacja 
a) materii, materializmu, egoizmu, 
b) i – oprócz materializmu – ewentualnie dewocji; III RP opanowali młodziaki (a w tym z WSW, 
WSI). 

W mentalności oprawców nie ma skłonności teoretycznych, tylko są widoczne skłonności o 
charakterze wykonawczym. Kopiować, powtarzać, jakby rozmnażać coś, a nie coś tworzyć, dlatego
młodzi ludzie nie mają analiz, potrzebują ich do kopiowania, z wyjątkiem Koperników. To 
antropologiczna, ewolucyjna cecha umysłu młodego. Kopernik w 27 r.ż. już miał plan swego 
systemu humanistycznego. Tylko geniusz ma plany tego rodzaju, człowiek pospolity mysli inaczej, 
a właściwie – jak wskazał Einstein – nie myśli tylko jest kierowany i ma iluzję wybierania.

4. Same konkrety – wrzeszczeli UB-wcy do Pileckiego

Prawie nikt z tysięcy polityków po r. 1989 nie jest politykiem, nikt z nich nie nawiązuje do 
Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Kopernika, Leibniza, Jana Pawła II, Popiełuszki, do żadnej 
polskiej encykliki, homilii. To są ludzie bez żadnych zdolności, często o mentalności prawniczej, 
ulegli wobec obcych wpływów, zalęknieni, niezdolni do analizy, pragnący trochę władzy, pieniędzy,
to są ci sami ludzie, którzy wpisywali się do PZPR, lecz wśród nich zdarzają się Kopernicy, 
Leibnizowie, Ciołkowscy, Bemowie, Szopeni, Reymontowie, Napoleoni. 10

Konkrety to domena tych ludzi bez większego rozumu, ludzi prymitywnych, chłopstwa. Stąd się 
wziął protestantyzm. Konkretyzm jest uproszczonym modelem świata. Jak mówiliśmy, Witoldowi 
Pileckiemu oprawcy (czyli komuniści) kazali spowiadać się bez teorii. Same konkrety – wrzeszczeli
na niego. 

Na takich oprawców mówimy od r. 1989 wtedy komuniści, ale wiemy, że dla Mouniera ZSRR nie 
reprezentował żadnego socjalizmu, komunizmu, tylko był to system imperialny, wojskowy i pisał 
on, że niereformowalny jest kapitalizm. My po r. 1989 wolimy schować głowe w piasek i tego nie 
chcemy słyszeć.

Mówimy w szybkim pospiesznym trybie: komuniści, komunizm, bo nie chcemy rozważać, czy w 
ogóle rozumiemy swoje słowa, czym komunizm jest, ani nawet tego, czy Kraj Rad, mordujący 
rady to komunizm. 

Oprawca, a więc poziom konkretny; czyli komunista. To jest ta cała wiedza III RP, która 
doprowadziła do zniszczenia podstaw finansowania życia z produkcji w 90%. Ludziom prostym, 
zagonionym, karmionym papką telewizyjną, zabrakło naukowego podejścia.

9 Prymitywni ludzie są tak zastraszeni, że „uważają”, że analiza faktów politycznych nie jest nauką. W III RP 
narzucono taki sposób widzenia świata, taki język. Ale sposoby trzymania paletki w tenisie stołowym już jest nauką
...

10 Taka była istota przysłania nam króla Jadwigi. Tameczny Orbán dał plan, ale powiedziałby, że nas Węgrów jest za 
mało. To u was, w Polsce zjawi się geniusz, tarcza ludzkiego geniuszu i razem przetrwamy.
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W analizie wyższego, drugiego typu logicznego niedopuszczalne jest takie uproszczenie, które 
prowadzi do prymitywnego obrazu świata, do odrzucenia naukowych aparatur pojęciowych.

Prymitywy kazali pisać Pileckiemu same konkrety, bo jak powiedziałem, język konkretów 
odpowiada prostym ludziom, ale, jak widać z historii III RP, blokuje rozwój kraju, który w r. 2020, 
po 30 latach od okrągłego stołu, znajduje się poniżej miejsca, które zajmował w świecie, w latach 
70., a nawet w okresie PRL. 
Prezydent, premier czy minister korporacjonista – przegrywa sam z sobą. To człowiek 
konkretystyczny. Inteligentny, towarzyski, wrażliwy, ale zdaniowy, czyli korporacjonista – ktoś kto
zarządza, rozumiejąc humanistykę tak, jak rozumie ją współczesny absolwent programów prawa, 
historii, ewentualnie medycyny (tzw. konkretyzm materialistyczny lub jawnie anty-Einsteinowski 11 
materializm z dewocją).

Zaćmienie Słońca to metafora upadku powstania styczniowego. Faraona Ramzesa XIII zabija jego 
… sobowtór (nieprzypadkowo Grek Lykon… ). Oponenci faraona także kierują się dobrem ludu, 
interesem państwa, ale inaczej rozumieją cały język codzienny, wszystkie terminy. 12

5. Pedagogika wstydu

Wielu historyków jednak uważa, że ambitny racjonalistyczny Ramzes XII
żył, ale to nie jest istotne dla powieści „Faraon”. Rozwija się krytyka 
polskości. Ramzes XIII, jako zbyt młody, o umyśle typowym dla młodych
ludzi, zwanym ekstazą, został pokonany przez duchownych, lepiej 
znających, powiedzmy, cybernetykę społeczną, cybernetykę kulturową. 
Przegrał tak, jak przegrywają wszystkie młodziaki, których często 
odwrotną stroną ich własnej inteligencji ekstazy, tzw. wulkanicznej” 
jest w nich „jak się legalnie nakraść”. 13 Dlaczego Stalin chciał rządu z 
udziałem emigracji w Londynie i USA? – Stalin rozpoznawał ludzi w
ekstazie wulkanicznej.

11 W naszej pracy w Pracowni Teorii Piękna, Twórczości i Rozwoju, niejednokrotnie można było spostrzec, że 
religijność einsteinowską reprezentował Kornel Morawiecki.

12 Widać to nawet w „Faraonie” Jerzego Kawalerowicza, w roli Ramzesa XIII – Jerzy Zelnik.
13 Zacytujmy neurologa Jerzego Vetulaniego: „trzeba się nażreć” – tak działa mózg młody: „jak najwięcej się nażreć”.
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