Nieadekwatne metody zarządzania. O błędzie poznawczym w
zarządzaniu wskazanym przez Einsteina. Ramzes XIII. Zarządzanie
a problem oczyszczenia języka. Zarządzanie autofagiczne.
Dlaczego Stalin chciał rządu z udziałem emigracji w Londynie i
USA. Cz. 5.
1. Zarządzanie w UE
XI 2020: Premier Morawiecki i V. Orbán zawetują budżetowy pakiet, w skład którego wchodzi
także Fundusz Odbudowy i rozporządzenie dotyczące praworządności. UE narzuciła mit kontroli,
zapobiegania korupcji, ale nie doceniła istnienie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
i Europejskiego Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Bo nie o to chodzi. W Komisji
Europejskiej nie mogą ścierpieć, że Węgry oddają z powrotem do UE 15% funduszy, a nie jak
Polska 85%.
Wszyscy udają, że chodzi o nadzór wewnętrznej polityki Polski i Węgier, co zresztą (treść tego
udawania) jest niezgodne z traktatami (z praworządnością). Więc Morawiecki i Orbán mogą i mają
praworządny obowiązek wetować.
Obrona sędziów przez UE jest zabroniona w traktatach (UE nie wie tylko, co zrobić z WRONiarskim prokuratorem z PiS i z innymi katami narodu polskiego – ci są OK’j).
Także dyktowanie polityki światopoglądowej, GTLB-wskiej, rodzinnej. Traktat zabrania ingerencji
(20.X 2020). KE, PE to nie jest superrząd, którego mają się Węgry i Polska słuchać. W silnym
rozumieniu V. Orbána, ale – niewątpliwie – nie premiera Polski, każde państwo to silny
równorzędny partner, który nie musi nikogo słuchać. Premier Polski wierzy zaś w nakaz dyrektora
korporacji, banku. To w państwie się nie sprawdza. Opozycja o tym wie i tym gra, to są wnyki od
strony opozycji.
2. Unia instrumentalna
Każde państwo członkowskie ma prawo do wetowania. Zgodnie z traktami unijnymi, rząd PiS ma
prawo zmieniać sądy, sędziów, SN, cały wymiar sprawiedliwości, oczyszczać wymiar
sprawiedliwości ze złogów zarządzania PZPR, ze złogów sowieckich.1 Wg UE praworządność jest
instrumentem – UE praworządność rozumie instrumentalnie. Autofagicznie.
Maseczka nasiąknięta grzybami i bakteriami, rządowy ekspert, mało zdolny, Szumowski, mówi w
chwilach oświecenia, że maseczki są zbędne, że nie wie po co trzeba nosić maseczki. Covid był
zaraźliwy w sklepach, ale nie na wiecu (wyborczym). Nie powinno się w stosunku do ludzi
wykorzystywać strach, ale wina rządu może polegać na tym, że od II 2020 bazuje na informacjach z
zagranicy, a nie stworzył własnego polskiego laboratorium, dlatego zamknięcie kraju nie było
równowagowe, oparte na wiedzy. Nagle zapomniano o innych chorobach, jest nadmierna liczba
śmierci, ale nie spowodowana przez Covid19. Śmierci z powodu zawału serca, udaru mózgu, raka.
Dlaczego tak jest. Zamiast po pół roku II+6 = VIII 2020 powołać laboratorium, rząd lansuje
prostackie tezy z drugiej ręki o drugiej fali. Rząd nie ma wiedzy na temat redukcji PKB o 90
%.Reakcja rządu – jeśli właściwa – to jest nieracjonalna, bo jest oparta na danych i zapewnieniach z
1

Unia jest aparatem radzieckim. W rządzie Londyńskim sowieci mieli swoją agenturę. Nie chodzi o Mikołajczyka. Nie, to w
ogóle nie wchodzi w grę i nieprzypadkowo musiał uciekać pod stępką. W Londynie i w Brukseli, w r. 1995 i 1997, ujawniono
mi, że w rządzie polskim w Londynie sowieci mieli kilkunastu agentów. Lange to byłby nikt, zresztą nie krył się – że finansuje
go ZSRR. – Minister SZ w rządzie na Emigracji: „Lange to żaden tam agent w porównaniu do przynajmniej trzech w rządzie w
Londynie.” Może nie wspomnę co b.ministrowie mówili prywatnie.
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zagranicy, na wierze, a nie na własnych laboratoriach, wiedzy, nauce. Psychologiczny wpływ
maseczek wzmaga agresję, wydobywaautystyczne składowe ludzkiego mózgu.
3. Instrumentalizm kontra realizm. Mocowania cywilizacji łacińskiej z pruską
Wyraźnie widać, że w UE panuje język pruski. Polega on na tym, że prawo i traktaty są
instrumentem wojny. W UE praworządność jest oderwana od potrzeb teoriopoznawczych. Na tym
polega instrumentalizm. Dlatego mówimy, że prawo jest fragmentem autofagii:
- Nie wedle zasad cywilizacji łacińskiej.
- Nie że prawda się zjawia przez dobro.
- Nie Einsteinowsko.
- Nie kosmologicznie.
- Nie Wojtyłowsko.
W Unii Europejskiej nie dominuje prawo, ale instrumentalizm, „potrzeba” protestancka,
konkretyzmu – stąd to uderzeniowe obcesowe działanie, które biedni ludzie nazywają polityką, a
które jest zaprzeczeniem polityki. Warto więc powoływać dyscypliny nauk politycznych.
Trzeba przeciwko temu sposobowi rozumienia polityki stanowczo zaprotestować
- naruszanie suwerenności życia rodzinnego, spychanie na margines cywilizacji łacińskiej,
podwójne standardy, etyka protestancka, naruszanie traktatów, naruszenia prawa. Dotyczy to
opozycji.
Kontrakcje PiS w części 99.999 % są kopią PO; może tak: „pandemia” koronawirusa i polityka
lockdownu napędzają lekarstwa gorsze niż choroba. Są różne fale – ekonomiczna, samobójstw,
zawałów, histerii, rozwodów, depresji, kłótni i sto innych. Lekarstwo gorsze od choroby – to o to
chodzi w analizie konsekwencji tego niezdarnego języka, który narzucił kapitalizm (Kiszczak,
Jaruzelski, PZPR). Stosowanie wypaczonego języka, skutkuje dowolnymi aplikacjami takich pojęć
jak studia, studiowanie, uczelnia wyższa, rozwój, prawica, lewica i służy ukryciu prawdy o
systemie z chaosu porządek. Dlatego PiS (lub PO)jest – zależnie od potrzeb wierszówki (czyli
zarobkującego dziennikarza) – lewicą, prawicą, PRL’em bis, komuną, komunizmem, socjalizmem,
konserwatyzmem, sowietyzmem, co oznacza, że takie wyrazy jak lewica, prawica itd., są wyrazami
w roli podobnej do roli eteru: one schlebiają tak mózgowi jak eter dla kompletnego otumanienia w
rekach anestezjologa.
4. Modo „jest bo jest”
Oświadczenie (8 II 1953) literatów polskich „wyrażamy bezwzględne potępienie dla zdrajców
Ojczyzny”, czyli dla księży (z KS), było jawnie
- prawicowe 2,
- czyli propagandowe, komercyjne, typowe dla marketingu systemu z chaosu porządek 3,
- anty-religijne 4,
- w modzie (kanale, modus) dokonywania egzekucji (kary śmierci5),
- UB-ckiego procesu kwantyfikacji anty-kopernikańskiej,
- prostalinowskie, antyspołeczne, antypracownicze (Kraj Rad zwalczał rady, czyli komunizm),
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W rozumieniu etosu JPII/JPS UB-cja to byli czerwoni książęta, szlachta.
Segmentacja jest podstawa chaosu (kapitalizmu, rynku, urynkowienia społeczeństwa).
Te wszystkie Izabelle Czartoryskie, a dziś władcy wysp, na których uprawiają pedofilię, wcale nie są religijni.
Bush, Clintonowie, mniejszościowcy od ekscesów finansowych, właściciele pałaców, fabryk, banków itd.
Usuwanie, mordowanie, śmierć – to typowe dla myślenia prawicowego. Strzelanie przez właścicieli do robotników;
ta ogólna ekskluzja kontra procesy inkluzywne.
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- kwantyfikacji modo „jest bo jest”,
a nie:
- lewicowe,
- czyli pro-religijne (żadna chłopka, robotnica nie byłaby za aborcją),
- w modzie (cięciu logicznym) etosu Solidarności, Kopernika, kosmologii6, społecznego poparcia
dla wojtylizmu, popiełuszkizmu.
Bogaci kupowali stanowiska biskupów, rezygnowali z nich, odwoływali. Potępiamy księży
skazanych na karę śmierci – wołali literaci jak Mrożek, Otwinowski, Miecugow, Błoński,
Dobrowolski, Słomczyński, Włodek, Znamierowski, Filipowicz, Sicińska, Machejek, Lovell,
Andrzej Kijowski, Krzemiński, Herdegen, Greń, Szymborska.

5. Nowi Braniccy
Opozycja wobec PiS wie, że weto było stosowane przez wiele państw, np. przez Holandię, w
lipcu’20, przeciwko utworzeniu Funduszu Odbudowy (VII 2020 – klub skapców, tzn. bogatych), ale
nie przejmuje się dobrem, ani prawdą. W rozumieniu opozycji dopiero Polska i Węgry stały się
centralnymi państwami w UE, gdyż weto Polski i Węgier rujnuje harmonię w UE, gospodarkę,
politykę, światopogląd, prognozowanie i rekonstruowanie przeszłości.
Polscy europosłowie weszli w rolę Branickich i skandalicznym i haniebnym postępkiem zapisali się
podczas głosowania w PE – należy oba kraje piętnować, blokować, pouczać, krzywdzić. Rzewuscy
podnieśli krzyk o zdradzie polskiej racji stanu przez … rząd polski; o nowej Targowicy.
Fenomenalne! XI 2020: Nowi Złotniccy straszą Polaków głodem z powodu weta Morawieckiego i
Orbána, a właściwie Orbána i przypilnowanego premiera Polski. To widać w perspektywach
metodologii nauk. Przypilnowanego przez wicepremiera Kaczyńskiego.
UB-ecja nagle sobie przypomniała o … Solidarności, nie rozumiejąc czym w ogóle był system
społ.ekon. JPII/JPS.
Umysłowo ograniczona posłanka, Pihowicz, tłumaczy Holandię, że jej wolno stawiać weto, bo
rzekomo Holandia więcej wnosi do budżetu Unii i na tym polega suwerenność. To jest
potwierdzeniem mojej teorii, że prezes Kaczyński popełnił błąd: powinien na posłów proponować
albo tych,
- którzy odmówili propozycjom WSW, wywiadu,
- albo Leibnizów.

6. Wzmożenia 2-go stopnia. Jak wyjście Gowina (B), pozornie przeciwne do Orbána
(A) jest niezmiennicze wobec B=A
Weto można stawiać wprost i wetem można straszyć zakulisowo, jak to robi Francjaw analizie
brexitu. Frexit...
W walce PE w sprawie tzw. praworządności chodzi o te 15 %, które Węgry zwracają z każdego
euro – do UE. 15 %, a nie 85%. Nasi nowi Radziwiłłowie o tym wiedzą i donoszą do Karola (XII)
na Polskę, a nawet przedkładają projekty, jak ma UE atakować.
Nieprawdopodobne.
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Polskie encykliki są jawnie kosmologiczne, wszystkie polskie homilie JPII, JP (Jerzego Popiełuszki), wszystko to
jest utrzymane w etosie JPII/JPS; S- Solidarności bez cudzysłowu!, czyli tej z dekady 1980-89, niewątpliwie
przeciwnej słownikowemu znaczeniu terminu solidarność (dlatego język polski potrzebuje osobne dwa słowa: a)
solidarność, czyli to, co jest zawarte i opisane w słownikach wyrazów we wszystkich krajach, b) Solidarność, czyli
całkowicie inne znaczenie (nie uzupełnienie) zwykłego słownikowego pojęcia solidarności).
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2 XI 2020: Nasi nowi Braniccy zaproponowali UE zaproponowanie Polsce i Węgrom, aby te dwa
państwa zaproponowały aneks do tzw. rozporządzenia o praworządności, proponujący,
że mechanizm praworządności będzie stosowany, ale nie będzie stosowany
arbitralnie. Bo a) inaczej będzie stosowany arbitralnie. Świetne. Ale b) jak coś
może być stosowane, co nie istnieje? Jeszcze świetniejsze. Lecz gorzej:
A) Jeśli będzie mechanizm praworządności, to ten bez aneksu będzie dowodem
niesprawiedliwości UE. Zawłaszcza, że A1) jest aneks. Czyli A2) UE jest aż tak
niesprawiedliwa, że nawet aneks jej szkodzi.
B) A jeśli ten mechanizm praworządności będzie z aneksem, to UE z zasady jest
tak niesprawiedliwa, że musi mieć aneks.

7. Jesień 2020. Strategia, taktyka, słynne futerkowanie
Prześwietne. To są wzmożenia 2-go stopnia.
Wicepremier Jarosław Gowina udaje się do Brukseli i w KE proponuje aneks, po którym UE może
się podać pod trybunał. Victor Orbán się wściekł: „To rozwiązanie, dołączenie jakiegoś
oświadczenia, niczym notatki na karteczce samoprzylepnej do kawałka papieru, nie zadziała.
Węgry nalegają, by te dwie sprawy [fundusze i praworządność] były rozdzielone. Rzecznik rządu:
„Polska podtrzymuje w całości swoje stanowisko w zakresie rozporządzenia warunkującego
wydatkowanie środków unijnych. Tylko przepisy zgodne z traktatami i konkluzjami RE mogą być
zaakceptowane przez Polskę. Jasno wynika to również ze wspólnej deklaracji Polski i Węgier.”

Prezes J. Kaczyński 7 albo przewidział te wzmożenia 2-go stopnia,
albo został wprowadzony w błąd przez futerkownie, aby
storpedować okręt węgierski „MS Victor Orbán”. W kampanii
wyborczej samorządowej w roku 2018, kandydat PO na prezydenta
Warszawy, Trzaskowski: „Platforma Obywatelska prowadzi
w Brukseli działania, aby powiązać wypłaty unijne
z praworządnością.” Donoszenie na Polskę jak za folksdojczów.
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