Dotychczasowe nieadekwatne metody zarządzania. O błędzie
poznawczym w zarządzaniu wskazanym przez Einsteina. Ramzes
XIII. Problem oczyszczenia języka z punktu widzenia zarządzania.
Zarządzanie autofagiczne. Dlaczego Stalin chciał rządu z udziałem
emigracji w Londynie i USA. Cz. 2.
1. Zagadka umysłu ludzkiego na przykładzie. Jak umysł ekstazy
wulkanicznej wybudował III RP
Wszyscy oni, profesorowie i doktorzy, którzy się wypowiadali w pierwszych trzech, pięciu,
dziesięciu latach po r. 1989 – z wyjątkiem mniej niż jeden promil (tylko jeden na tysiąc) – się
pomylili. – To nie jest możliwe w warunkach wyboru. Gdyby wybierali, to by się aż tak nie
pomylili. – Miał rację Einstein. Jest jakiś mechanizm kosmologiczno – intelligibilny. Bo właśnie
normalny człowiek nie chce popełnić samobójstwa, zniszczyć kraj, infrastrukturę, która jest bazą
rozwoju świadomości. Najpierw baza. Przecież kapitalizm to wie. I na tym polega marksizm. Jeśli
każdy gorący patriota chciał, od r. 1989, pośrednio (rękoma gospodarki) zamordować rodzinę,
wnuki, to nie mógł być to akt wolnej woli tych patriotów i musiał zaistnieć jakiś czynnik fizykalny,
niedyssypatywny, czyli w 99.99% nienaprawialny, taki, że ten ktoś nie widział błędu rozumowania.
To dobrze powiedziane: Jakiś czynnik uniwersalny, kosmologiczny, ten „mus”, który trzeba
brać pod uwagę w zarządzaniu, wiedzieć o nim, a o którym mówił nam Einstein.
„Koncepcja okrągłego stołu nie powiodła się”.1
Przedstawmy ten proces, dlaczego „Koncepcja okrągłego stołu nie powiodła się”.

Organizm się regeneruje w procesie autofagii, samozjadania. Infantylizm polega na
zatrzymaniu rozwoju. Samozjadanie – to efekt walki o byt: kapitalizm zaakceptował
walkę ze stepu. 2 Wojtylizm (JPII – system), popiełuszkizm (Jerzy Popiełuszko – JP,
jako system) oraz Solidarność 1980-89 (S) 3, czyli cały system społ.ekon. JPII/JPS
nie zaakceptował walki ze stepu. Zdaniem prawicy to ciężki błąd. Prawica wyraziła
to teoretycznie (N. Czas, UPR) i praktycznie (KLD itd.). – III RP już zaakceptowała
walkę ze stepu.
Jest to zgodne z prawem biogenetycznym: kapitalizm (walka o byt, walka o
grzędę4) przemawia do umysłów infantylnych5, umysłów zatrzymanych w rozwoju
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Cytuję tu wysokiego urzędnika w ministerstwie (28 XI 2020), o umyśle analitycznym.
Na tym polega prawicowość, ekskluzja, czyli wyrzucanie, bezrobocie, eliminacja, w XIX wieku strzelanie do
robotników.
Na tym polega wyszyńskizm, lewicowość kontra prawicowość, inkluzja (jak w książce Werlego „Reakcje
inkluzywne”), czyli anty-wyrzucanie, anty-bezrobocie, anty-eliminacja. Dajemy każdemu pracę – zamiast
strzelania do robotników.
Fizyk, dr K. Morawiecki, w okresie budowy w sobie metodologii, bardzo był zainteresowany w swoim wnętrzu
zagadnieniem walki o byt. Zdziwiło go, że walka o byt, o miejsce na grzędzie, walka zwierzęca jest cechą tak
marksizmu jak i kapitalizmu. Było to tak silne w marszałku seniorze, że stało się tajemnicą poliszynela w r. 2016.
Dr Krystyna Cholewianka-Kolon, neurolog: W okresie złowrogiej PRL-ej nie przyjmowano do wojska chorych na
infantylizm, a także ... jednopierwiastkowców (dr Krystyna Brzeska, neurolog).
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ontogenetycznym, z konieczności umysłów autystycznych, jak miłośnicy UPR. To
prawda, że na stepie trwała walka o byt. To prawda, co mówi UPR. Zgoda. Na tym
polega dobór naturalny. Walka w kapitalizmie. Wykrył to marksizm. Biologia. To
właśnie biologia przemawia do UPR-owców. Przyroda bezpośrednio do nich apeluje.
Walkę o byt zaakceptowały wszystkie zwierzęta na stepie, one są samą przyrodą.

2. Autofagia jako błąd kardynalny modelu zarządzania
W toku marksistowskiej walki o byt zjawiła się autofagia. A w toku kapitalistycznej rynkowej
walki o byt to co – już nie ma autofagii? Jest. Czyli powinniśmy powiedzieć jeszcze
inaczej: W toku marksistowskiej lewackiej komunistycznej kapitalistycznej rynkowej 6…
walki o byt – zjawiła się autofagia.
Kapitalizm (prawica, konserwatyści, właściciele fabryk, kapitału) autofagię akceptuje.
Lewica, komuna, socjalizm, wojtylizm, Solidarność etc. także akceptuje autofagie, ale tylko
… na stepie! Jasne? W prehistorii zabijania. W oceanie zabijania. Na tym polega różnica. I
tu się kończy ta akceptacja, ale tylko w wojtylizmie. W marksizmie. W socjalizmie. – Czy
choć jeden z tych profesorów, którzy w grudniu 2020 ogłaszają (jakże powierzchownie,
dziennikarsko, że walczymy o demokrację itd.), że bronią Jana Pawła II – przed zarzutami
ukrywania pedofilii – jest w stanie zrozumieć ten moment, że autofagię akceptuje
marksizm i kapitalizm... I czy kiedykolwiek ktokolwiek z nich napisał coś twórczego na
temat Jana Pawła II? – jakąś teorię, model?, czy podał jakąś aparaturę pojęciową?, bo
przecież nie ma sensu bronić Jana Pawła II w tak powierzchowny sposób, ideologicznie,
tzn. bez żadnej aparatury naukowej, bez żadnej teorii, zatem bez możliwości zrozumienia
myśli Jana Pawła II. „McChrystal potrafił wojnę zrozumieć, ponieważ czytał książki o
Churchillu i Wietnamie, dostawał raporty na iPoda i był naprawdę dobry w zabijaniu.” 7
Bronić Jana Pawła II przed czym rynsztokowymi pomówieniami, nieskończenie głupimi, na
miarę wulgarnych haseł i rysunków ze strajku kobiet i z haseł z kobiecych marszy od r.
2016 ? – bronić Jana Pawła II przed zarzutami o wspieranie pedofilii, a więc w istocie
przed domeną bogaczy, prawicową, właścicieli kapitału, światem sorosowskim, a nie
pracowniczym, nie popiełuszkowym, nie Solidarnościowym, nie socjalistycznym, nie
lewicowym, itd. – Niech każdy dokona prostego sprawdzianu, porównania, jakiejś analizy
tych wydarzeń, dorobku naukowego na temat Jana Pawła II.
A więc autofagia jest tu i tu, 1) w marksizmie, socjalizmie i 2) w kapitalizmie, a jednak ta
autofagia całkowicie inaczej wygląda na lewicy, w wojtylizmie, popiełuszkizmie, niż na
prawicy, w domenie bezrobocia, wykorzystywania jednych przez drugich, w kapitalizmie.
Trudne? – Być może. Nic na to nie poradzimy. Czy nie słyszeliście janapawłowego nigdy
jeden kosztem drugich? Socjalizm, komunizm, wojtylizm, Solidarność.

3. Zarządzanie przez autofagię
Zarządzanie państwem wymaga skupienia się, uważności, einsteinowskiego
dziwienia się, które dr Maria Zabierowska, autorka twierdzeń Zabierowskiej w statystyce
nazywa namilczaniem się. Namilczanie się, docenione przez polskich neurologów (są
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To wszystko razem jest przeciwieństwem do systemu społ.ekon. S’1980-89.
Z książki na temat myślenia prawicowego: M. Hastings, „The Operators. The Wild and Terrifying Inside Story of
America’s War in Afganistan”; „Wszyscy ludzie generała. Wstrząsający portret elit, które stanowią otoczenie
Donalda Trumpa”, Znak 2017.
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o tym prace lekarzy, tekst w książce neurologa J. Trąbki itp.), to lepsze tłumaczenie (z
angielskiego) słów Einsteina, o istocie nauki, ducha ludzkiego, odkrywczego, niż
powszechnie stosowane dziwienie się.
Autofagia hamuje zaniki pamięci, usuwa skłonności do depresji, chorób psychicznych,
choroby mózgu, wzrost komórek nowotworowych, regeneruje mitochondria.
Społeczeństwo ma się samozjadać – na tym polega kapitalizm:
Słabsi odpadają, czeka ich bezrobocie, emigracja, bezdzietność, opuszczenie przez
rodzinę, choroby, bezdomność, popełniają z biedy kradzieże, samobójstwa i zwolennicy
kapitalizmu mówią, że:
W toku walki o byt, w walce klasowej o dobra ekonomiczne, społeczeństwo oczyszcza się
z klasy najsłabszej. – Na tym polega społeczeństwo oparte o rynek. 8
W ramach walki o byt słabsi powoli „staczają się”, dyfundują 9 (przechodzą) do klasy
ubogich i są marginalizowani, a nawet giną. To jest właśnie autofagia – normalna w
kapitalizmie, anormalna w marksizmie, wojtylizmie, socjalizmie. Marksizm autofagię już
dalej nie przenosi. Ona jest, ale nie aplikuje autofagii do społeczeństwa. I w tym momencie
zaczyna się wojtylizm. To tu przerywa się ewolucjonizm. Owszem, ewolucja to więcej niż
sama teoria, mówił Jan Paweł II, ale nagle zjawia się w człowieku czynnik
niebotycznościowy. Na tym polega ten skok. Teoria Darwina to nie jest tylko teoria – teoria
jak to mówią humaniści.
Kim jesteśmy jako cywilizacja, żeby nie powiedzieć system anty-wojtyłowski, antypopiełuszkowy, anty-Solidarnościowy.

4. Pijany – Lunatyk X czy nasza cywilizacja?
Oto kroniki policyjne zanotowały, że bezrobotny, w istocie złodziej, który okradł śpiącego
na peronie lunatyka, chyba też z niższej klasy, jako jedyny na peronie zbliżył się do
„pijanego” (? – tego nie wiemy), nie odwracał od niego głowy, nie udawał ślepca i
wyciągnął lunatyka sprzed pociągu, a pracujący markowo ubrani na peronie ludzie
udawali, że nie widzą lunatyka na torach. Co tam człowiek, śmierdzący, pijany, albo i nie.
Tylko bezrobotny brudny złodziej zachował resztki sumienia, a pracujący pasażerowie w
swej autofagii (w swej zasadzie walki klasowej) odwracali się od brudnego lunatyka i
uciekali (oddalali się, byle dalej) od miejsca upadku lunatyka na tory, który dalej albo spał
na torach, albo już był nieprzytomny (pijany?, wylew? – tego nie wiemy).
Bezrobotny złodziej początkowo odchodził od okradzionego na ławce, w „trosce” o siebie
(zeby go nie złapali), ale zorientowawszy się, że klasa pracujących „markowych” sytych
obywateli umywa ręce od śpiącego (chorego?, pijanego?) lunatyka (zdaniem policji
lunatyka), zawrócił i pędem udał się, aby uratować lunatyka (być może i pijanego?).
Ważne jest tu to, że – jak stwierdziła policja – gdyby nie pomoc bezrobotnego
bezdomnego złodzieja, człowieka z klasy naj-najniższej, to pociąg by za chwilę ruszył i
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L. Kaczyńskie: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”. To jest tak trudne dla ekonomistów, że ich
zatyka.
Na tym polega chaos w fizyce.
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lunatyka (pijanego?) przejechałby i to byłaby – zdaniem pracującej markowej pracującej
klasy wyższej – jego wina, bo mógł np. się leczyć, a ze swojej winy nie miał pieniędzy. Tak
ludzi zdegenerowała konkurencja.
A może lunatyk (pijany, chory – ten, który spał na ławce i został okradziony przez
złodzieja) już czekał w depresji na śmierć, jako ten, który przeżył wewnętrznie istotę
mechaniki działania systemu z chaosu porządek. W rozumieniu Rudolfa Klimka kapitalizm
generuje w ludziach cynizm, autyzm. 10 – Tak jak taki Karpiński, który boleśnie odczuł
rozbiory? Przecież Franciszek Karpiński po rozbiorze popadł w stan odrętwienia z traumy
jak na polu bitwy, w stan głębokiej depresji, depresji śmiertelnej bo – cytuję – „Polski już
nie ma”. Przecież i Napoleon chciał popełnić samobójstwo: „Zachowanie króla Neapolu
jest nikczemne, a na zachowanie, królowej, mojej siostry Karoliny, wręcz brak słów.” 11

5. System i cywilizacja, które kultywują „etykę” dużo poniżej
złodziejstwa
System, który usuwa ludzi, depopuluje jest awojtyłowskim systemem, który dobrze „wie”
(jako całe społeczeństwo), że kultywuje „etykę” dużo poniżej złodziejstwa. Dlaczego tak
zachowują się ludzie w państwach kapitalistycznych i dlaczego ludzie uważają, że
społeczeństwo urynkowione nie jest zagrożeniem, zresztą wbrew diagnozie prof.
Kaczyńskiego, że „społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”? 12
Tymczasem jeszcze w r. 2020 „mędrcy”, a nawet patrioci, opowiadają, że marksizm, czyli
klasa biedaków zagraża Polsce, np. jest filmik na youtube, „Postkomunizm: geneza i
zagrożenie dla Polski” (2020). Postkomunizm 32 lata po okrągłym stole? Ale czy
zagrożeniem nie jest likwidacja produkcji kopalni?, więc to chyba brzmiałoby tak
„Postwęglizm: geneza i zagrożenie dla Polski”. Likwidacja produkcji prądu, energii, stoczni,
hut, cementu, DWT/BRT, zamiana mleka w toksynę: „Post-elektryzm, post-energizm, posthutnizm, post-cemencizm, post-okręcizm, post-mleczyzm: geneza i zagrożenie dla Polski”.
Na odpowiedź nakierowuje nas teoria homo electronicusa Włodzimierza Sedlaka.
to Einstein miałby rację: uwaga na nasze przekonania o wolnym wyborze.
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Czyli

Człowiek byłby zespołem koherentnym fal, z których każda jest zespołem koherentnym fal.
Nie ulegają one dyssypacji. System z chaosu porządek (kapitalizm) wytwarza zagrożenia,
aktualizuje stałą niechęć do drugiego, stałe postępowanie odwracania się od drugiego,
konkurowanie. Anteny innych ludzi odbierają tę zasadę mózgu społecznego. Każda
komórka jest taką anteną. Umysł falowy dyryguje zachowaniami ludzkimi, a ludzie myślą,
że dokonują wyboru – według Einsteina ulegają iluzji.
W rozumieniu Einsteina jednak ulegają– w poważnym stopniu – pozorowi św. wyboru. Tak
działa system z chaosu porządek – autofagicznie.

10 R. Klimek – kserokopia manuskryptu.
11 Max Gallo „Napoleon”, Poznań, 2006, s.208.Murat, król Neapolu sprzymierzył się z
Austriakami. Siostra Karolina namówiła do tego męża.
12 Diagnoza prof. Kaczyńskiego z r. 2008. Taką diagnozę w okresie 20 lat wypowiedziało tylko kilku profesorów. Inni
się bali i uznali, że w dobie terroryzmu jest to niebezpieczne, a może nie mieli zdolności. Praktycznie nie spotkałem
naukowca, który by dorównywał prof. Kaczyńskiemu.
13 Teoria ks. W. Sedlaka wywoływała uśmiechy profesorów Inst. Fizyki.
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