Pandemia Covid-19 i Jana Pawła II błąd alternatywizmu (konkretyzmu). Cz II.
O humanistycznych wadach stosowanych metod zarządzania
Czy istnieją możliwości weryfikowania wadliwego zarządzania?
1. Sproblematyzowanie decyzji rządu z lutego 2020. Sterowanie grozą.
Z punktu widzenia humanistyki, czyli interpretacji faktów – co prawda tysięcy faktów, a nie tego
jednego – domyślnym celem rządu była obawa, że ludzie będą się leczyć. Inaczej by rząd
lansował w telewizji sposoby leczenia Covid-19 prof. Majewskiej, czy sto innych z katalogu
jerzyzieba.com. Właśnie tą amantadyną, nie tylko metodami z katalogu astronomicznego
jerzyzieba.com.
A skoro ludzie będą się leczyć na Covid-19, ot tak bez problemów, bez strachu i śmierci, to wtedy
po co szczepienie? Jeśli będą się leczyć, to nie będzie niezbędnego napięcia psychicznego –
owej oczekiwanej przez koncerny big-farma grozy z braku leczenia i wzrostu zakażeń. – Napięcia,
które wytwarza brak leczenia, zakaz 1 leczenia. – Napięcia – emocjonalnego oczekiwania na
cudowny lek, oczekiwania na Dziadka Mroza, dobrodzieja, od którego kupimy szczepionki.
Od lutego 2020 autorytety podtrzymywały i stopniowały to napięcie. Czyli chodziło
o przygotowanie narodu na zaakceptowanie Astra Zeneka etc. Autorytety nie musiały robić tego
świadomie, Lenin nie raz wskazywał, że w historii trzeba posługiwać się kategorią pożytecznych
idiotów – tu, od II 2020: niezlustrowanymi pod względem odkryć, teorii i hipotez profesorami.2
2. Sterowanie przez zakaz debat a oświecanie.
Rząd wręcz zakazał (od II 2020) oświecających debat 3 w TVP, ale TVN robi to samo, na
zlecenie zarządcy, który wykorzystuje, że młodzi mają silną potrzebę wzajemnego kopiowania,
która zanika wraz z rozwojem mózgu. Oświecających debat – między ludźmi, którzy
1) uchodzą – na mocy form przemocy, prawa stanowionego, czyli siły instytucji, a nie własnych
samodzielnych dokonań – za (rządowe) autorytety,
2) są autorytetami na mocy praw naturalnych, tak jak wielcy miłośnicy prawdy (np. Hubble był
prawnikiem) i ją chcą poznać, zakochani w prawdzie, badając ją od dzieciństwa, dla niej samej, nie
dla korzyści, jak w przypadku tych pierwszych (autorytetów mocą instytucjonalnych prądów
unoszenia, zasiadania w radach, które zmonopolizowały rozumienie nauki za pomocą prawa
stanowionego). 4
Rząd (TVP, ale i TVN) ukazywał w mediach tylko tych, którzy od lutego 2020 blokowali leczenie.
Tych, którzy wyśmiewali znane, nawet z literatury naukowej, metody leczenia (kroplówki – czy tzw
wlewy – perhydrolu, wit. C, DMSO i inne).
Ktokolwiek wspominał od II 2020 o możliwości leczenia koronawirusa, to zaraz rządowe
autorytety go atakowały, wyśmiewały itd., a premier nie odpowiedział na listy J. Zięby, Newsweek i
Lis zaś publikowali nieprawdę.
1
2
3
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I ignorowanie.
Zostali oni profesorami na mocy przemocy instytucji.
Rząd zakazał pokazywania katalogu jerzy zieba.com, jerzyzieba bitchute
Polska potrzebuje tylko takich ludzi (nr 2, nie nr 1).
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Ale prawdę atakowali i lekarze, wszyscy młodzi studenci medycyny – na zasadach leninowskich. –
W nazewnictwie historycznym: typowych dla wykorzystania leninowskich pożytecznych idiotów;
w ten sposób tzw. prawica, która trzyma się prawa to byliby sami marksiści 5. 6
3. Leninowskie użytkowanie pożytecznych idiotów a katalog astronomiczny jerzyzieba.com
Rząd napuścił (a) administrację i (b) najbardziej prymitywne grupy lekarzy – na lek. Czerniaka, na
dr-a Jaśkowskiego, na dr-a Bodnara, prof. Frydrychowskiego; napuszczano prokuraturę, policję,
Sanepid na Jerzego Ziębę (jerzyzieba.com) za to, że wszyscy oni:
1) skrytykowali extremalne izolowanie chorych od leczenia metodami naturalnymi, w tym
kroplówkami z katalogu „jerzyzieba.com”,
2) krytykowali niebezpieczne nieludzkie niehumanitarne ogólne zamrożenie w lutym 2020 leczenia
metodami standardowymi i całe to histeryczne roczne wyczekiwanie na szczepionkę, zamiast:
podjęcia masowego leczenie objawów grypy podawanymi sposobami (zwykłymi, standardowymi i
z katalogu „jerzyzieba.com”),
3) skatalogowali proste sposoby wyleczenia Covid w 3-6 dni, np. kroplówki z wit. C, DMSO,
perhydrolu, nie tylko sposoby typu leczenia amantadyną,
4) skrytykowali żądaną przez rząd metodę zapobiegania zakażeniom koronawirusem przez
niedotlenienie mózgu. Zaiste – 1307 śmierci w Szwecji (zero masek i brak lockdownów 7) vs 1316
w Polsce (maseczki, lockdowny) na milion mieszkańców.
Rząd i rządowa profesura ukrywali 8, że testy PCR sa narzędziem manipulowania, wysoce
niedokładne, rząd 1) starannie ukrył, że tzw. CT powyżej 35 jest już bez znaczenia, że 2) wyniki
PCR mogą być takie, jakie zleceniodawcy zechcą, że 3) wg noblisty dr Kary Mullis: "PCR nie służy
diagnozowaniu".
Covid-19 to nie żadna polityczna, tylko gospodarcza (marketingowa)!, akcja typowa dla kPIT-izmu.
Kto się szczepi ten zatem wzmaga (akceptuje) system walki o byt (k-PIT-izm; Pit – czeluść, termin
z APK).
Rząd nie wypełnił obowiązku wypowiedzenia zdania: "Im więcej testów, tym więcej zakażeń, czyli
w 90 % pseudo-zakażeń". Od lutego 2020 rząd niepotrzebnie zabija ludzi blokadą podstawowej
opieki medycznej, blokadą dostępu do lekarzy na NFZ. Tak jak po r. 1989 przemianowano
(1) kategorię uczeń – na student, tak
(2) w lutym 2020 przemianowano grypę – na objawy covid-19 i
(3) naukowy test PCR (namnażanie DNA, ale nie dla diagnostyki) przemianowano na – test
diagnostyczny.
(4) Od kiedy zaś wypłynęła prawda o PCR, którą to prawdę od lutego 2020 podawał
(znienawidzony przez rząd) jakże złowrogi inż. Jerzy Zięba z Florydy, to nadal PCR-owano, aż
5
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- Gorsi od tych, których TVwRealu przedstawia od początku 2020 jako marksistów, zwłaszcza w wywiadach z
niedouczonym K. Karoniem, chociaż i tak mądrzejszym od całej reszty, kilkumilionowej rzeszy zdezorientowanych
ludzi. – Mówiąc w języku premierów pandemii – ”wyszczepianego stada”.
Widać to z fb, tłitów i in. mediów internetowych, np. na forumach zwanych niesłusznie (z powodu sterowania)
forami dyskusyjnymi.

1V2021, RFN: Wielotysięczne demonstracje. „Protestowano przeciw kapitalizmowi - wyjątkowo dużo było
transparentów dotyczących braku socjalizmu, niesprawiedliwości pandemicznej. To biedniejsi zdecydowanie
bardziej stracili na pandemii COVID-19." Rannych 50 policjantów, zatrzymano 240 osób – wg Barbary
Słowik, szefowej berlińskiej policji. Tom Schreiber, SPD: „za nic mają ograniczenia związane z pandemią".
Wniosek teoriosystemowy, dotyczący błędów zarządzania w III RP: Trzeba było chronić własny system
wojtyłowski popiełuszkowy JPII/JPS.
Ukrywali skoro o tym miłośnicy trąbili wszem i wobec – bez możliwości dotarcia do głównych mediów.
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zastosowano testowanie pseudo-ulepszone testowania, czyli przebicia przegródki oddzielającej nos
od mózgu, która to przegródeczka pełni istotną rolę w zakażeniach.
4. Paradoksy zarządzania. Przemysł uśmiercania
Na bazie PCR celowo – w pełni świadomie – podawano (od lutego 2020 – rząd, prof. Szumowski
i inni profesorowie) fałszywe 9 liczby zakażeń. Celowo. W r. 2020 rząd nie kierował wracających
z zagranicy do szpitali, na kwarantannę na lotnisku, czego wszyscy oczekiwali. Było to normalne
postępowanie, zwłaszcza wobec rządowej histerii – rząd wykazał niedorozwój niedojrzałość,
nieodpowiedzialność, umysłowy zastój (jak po szczeRNA, wszak w r. 2021 stwierdzono, że
szczeRNA wywołuje Alzheimera, wcześniej czy później, na zasadzie bomby zegarowej).
Gratyfikacje dla tzw. "medyków", zależność "zakażeń" od liczby testów, zakaz leczenie homeopatią
itp. (stosowaną przed i po r. 1989 – zakazał min. Radziwiłł), celowe naruszanie przez rząd zasad
wnioskowania w statystyce, brak kultury metodologicznej rządu, technokratyzm (ładna nazwa
prymitywizmu epistemicznego oraz degeneracji humanistycznego wnioskowania) rządu, ukrywanie
od lutego 2020 prostych sposobów leczenia (amantadyną) i sto innych elementów – to należy do
Produkcji Fikcji i przemysłu Śmierci i jest – z punktu widzenia nauki – formą działań ludobójczych.
Wszystkie oficjalne rządowe media idą w kierunku Produkcji Fikcji. – Tymczasem ksiądz Grzegorz
Kramer chwali się, że się zaszczepił Astra Zeneca: „Nie miałem wątpliwości, że zrobiłem słusznie”
– napisał na twitterze, czyli widoczne jest niezrozumienie przez duchownego zakazu (od II 2020)
leczenia koronawirusa jako genezy pandemii. Jego wpis pojawił się w 3 dni po tym jak Episkopat
opublikował sprzeciw wobec Johnson & Johnson i Astra Zeneca, więc to już zupełnie stawia pod
znakiem zapytania intencje znanego wrocławskiego jezuity, o jakże odmiennym umyśle od jezuity
Marii Tomaszka 10, który uważał, że uczniowie, aż do matury powinni być nauczani religii, ale nie
w trybie zwykłych lekcji szkolnych. Religia w szkołach wywołuje styl myślowy nakazowy
nietwórczy standardowy sztampowy hierarchiczny przemocowy – typowy dla cywilizacji
konkretystycznej awojtyłowskiej apopiełuszkowej.
Niezwykle popularne stanowisko ludu z r. 2015, tzn. entuzjazm dla dobrej zmiany z r. 2015 –
minęło w III/IV 2021. – To już tylko 28 % poparcia. Powstał olbrzymi elektorat – wśród
zwolenników rządu (dobrej zmiany’2015) – rozczarowany (2020-2021). W przeszłości (w 2015 r.)
naród protestował przeciwko zapaści służby zdrowia za czasów PO (2007-2015) oraz już wcześniej
(1989-2005 autorstwa UD, KLD, ZChN, AWS itd). Oczekiwano dobrej zmiany (2015 11).
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Obligatoryjna przysięga doktorska zobowiązywała ich do ochrony prawdy, a nie nieprawdy, nonsensu.
Obligatoryjna tzn. pod rygorem lustracji. Wszyscy członkowie grupy (koncernu) ścigającej prawdę (PZPR), którzy
po złożeniu przysięgi nie wystapili ze zbrodniczej organizacji sami sobie odebrali stopień doktora nauk.
Oczywiście, rozdawanie doktoratów za tańczenie, fotografowanie, śpiewanie (2001) świadczy tylko o generalnym
„rozumie” rządu.
10 Prowadził on notatki na wypadek, gdyby Polska odzyskała niepodległość i wystąpiłaby nagle potrzeba
posiadania nowej administracji. Potrzeba, tzn. potrzeba dziejowa. Taki plan istniał XII 2006. Wtedy z analiz
cybernetycznych mazurowcy (pewien profesor w r. 2006) „wyczytali” (zrekonstruowali, jako jedyni w kraju, poza
wielomiliardową strukturą gen. Kozieja, który się zorientował na miesiąc przed wojną, a nie na 2 lata przed), że
zbliża się wojna i zawiadomili rząd o jej terminie. Wiosną 2006 cybernetycy (tenże profesor, inni informację
zawieźli) oznaczyli dość precyzyjnie jej termin, aczkolwiek nie wiedzieli gdzie to nastąpi (chodzi o wojnę rosyjsko
– gruzińską), a wiosną 2007 termin oznaczyli na lato-jesień 2008. Plan im. M. Celejewskiego z r. 2006 dotyczył
szkolenia i wymiany kadry.
11 Wcześniej oczekiwano w r. 2005.
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Krytyka rządu dobrej zmiany jest efektem rządu technicznego. Bazuje on na ograniczeniu wizji
świata do aparatury narzuconej przez sow.gen. Cz. Kiszczaka, w istocie aparatury materialistycznej
w sensie instrumentalizmu – kontra realizm.
Bazuje na w istocie technicznej, ponieważ język konkretystyczny nie daje rozwiązań całościowych.
W teorii cybernetycznej znane są nieporadności każdego rządu technokratycznego.
Konsekwencją posługiwania się językiem technicznym, konkretystycznym była niezdolność do
nakreślenia adekwatnej strategii rządu dotyczącej walki z koronawirusem. Konkretyzm pobudza
wadliwe centra mózgu, był znany z komuny PRL-wskiej, prowadzi do wadliwego zatrudniania
w państwowych firmach, wadliwego nimi zarządzania. „Jak za komuny”, czyli trzeba było się
zapisać do PZPR, żeby zrobić karierę. Konkret, legitymacja partyjna, a nie odkrycia, odkrywczość,
metodologiczność. Metoda konkretystyczna brzydzi ludzi. Następuje niezdolność do artykułowania
racji stanu, polityki państwa. O dziwo telewizja PRL potrafiła mieć wyższy poziom niż ta od
r. 1989, w III RP, w „Systemie III RP”. Cała prawica przejęła język sow.gen. Cz. Kiszczaka. Nieco
wcześniej, przed okrągłym stołem, pisano na murach „Jaruzelski – Pinochet”, „Precz z juntą
Jaruzelskiego” itp. W tym języku porozumiewa się Sebastian Pitoń z M. Jaruzelską (IV 2021).
5. Jak wadliwy system zarządzania budzi ludzką podłość. Jak ewolucjonizm i dewocja idą
w tym samym kierunku
Od lutego 2020 powstała nowa zapaść. Wykazano, że w r. 2020 z powodu zablokowania prawa do
leczenia zmarło w miesiącach X-XI przynajmniej tyle osób, ile zamordowali w Katyniu. To
naturalnie rozpoczęło głęboki pochód rozczarowania, poparcie PiS spadło z ok. 44 % na 28 % (IV
2021). Winę za to ponosi ministerstwo zdrowia, niezlustrowana nietwórcza przemocowo myśląca
(raczej „myśląca”) profesura struktur PZPR-wskich, która narzuciła technokratyczne ujęcie
pandemii i spowodowała setki miliardów strat. Simon. Horban. Gut. Itd. SzczeRNA Astra Zeneca
podawano np. nauczycielom (I-II 2021) – wykazywano tu komercyjne tło, drugi sort itd. Istotny jest
ten odkryty wtedy element marketingowy.
Tysiące ludzi zaczęło dostrzegać w tym kwestię zysku wraz z ulosowieniem ludzkiego losu – do
ludzi zaczęło docierać podejrzenie pandemii (rządu) o reizowanie osoby ludzkiej. Że pandemia jest
operacją wojenną, jawnie prowadzoną, ale o celach skrywanych.
Miliony ludzi to odkryło, reagując: Niech głupi się zaszczepią, pandemii nie ma, jest sztucznie
wywołana, podtrzymywana przez rząd, ze strata setek miliardów, na tym polega dobór naturalny.
Na stepie przyroda morduje słabych i ma prawo to robić. Nawet musi to robić.
Dewocja zaś mówi inaczej: Pandemia jest. Pan Bóg spuszcza niesłychanie zabójczego wirusa, chce
ukarać ludzi, dlatego Pan Bóg ich morduje.
Pan Bóg ma prawo mordować. Nawet musi to robić, żeby ukarać zło. Ewolucjonizm i dewocja idą
w tym samym kierunku. Nie piszą takich analiz jak ta, nie ostrzegają ludzi, nie proponują wiedzy,
nie naprawiają systemu k-PIT-izmu, czyli z chaosu porządek. UPR i kler. Jedni i drudzy nie widzą
absurdalności k-PIT-izmu, doktryny z chaosu porządek. UW, PO i Dominikanie. Jedni i drudzy nie
troszczą się o tych, którzy ustawiają się w kolejkach po choroby. – Niebywałe, ludzie dobrowolnie
idą do gazu bo tak chce ficer (Phizer, Gwiazda Śmierci). Jedni i drudzy uznają fatum, klątwę –
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fatum walki o byt lub palec Boga. 12 I ci i ci nie nawołują do oświecenia, nebularyzacji, czyli
odniesienia konkretu to systemu pojęciowego.
6. Rząd pozamykał kluby, dyskoteki – słusznie, ale po co pozamykał od II 2020 możliwości
edukacji przez telewizję, że koronawirusa się leczy wedle lekarzy, metod spisanych w katalogu
jerzyzieba.com?
Na skutek jawnych kłamstw od II 2020 na dyskoteki chodzą młodzi ludzie, którzy nie stronią tam
od wysiłku fizycznego i wymiany powietrza, bez maseczek. Policjanci interweniują, ale nie dążą do
rozwiązania problemu, potrafią karać za zjeżdżanie na sankach ze stoczków. Na dyskotekach trwa
zabawa spragnionej młodzieży. Rząd pozamykał kluby, dyskoteki – słusznie, ale po co pozamykał
możliwości edukacji, że koronawirusa się leczy? Czy w takich miejscach jak lasy, stoki, bulwary,
ulice łatwo rozprzestrzenia się zakażenie? Nie, ale przede wszystkim spadek poparcia dla rządu
wynika z cenzury nałożonej na lekarzy leczących (Covid-19) od II 2020. Rząd bał się być w
prawdzie – oryginalny, twórczy, racjonalny rozsądny, mądry.
Ludzie zobaczyli, że zginęło z powodu działań rządu trzy razy tyle ludzi od II 2020 do II 2021 co
w Katyniu i zaczęli się buntować.
Od początku 1-2 i 3 fali pandemii lekarze ostrzegają, że grasuje wirus, ale nie w gabinetach
prywatnych. To powoduje skłonność do ryzyka, ludzie organizują zabawy, policjanci nie potrafią
racjonalizować, kierują się ślepym wojskowym okopowym regulaminem, że mogło dojść do
złamania przepisów epidemicznych, podczas gdy epidemia powstała na skutek zablokowania
leczenia (od II 2020). Wniosków do prokuratury nie ma.
7. Rząd kopiuje cywilizację techniczną czyli konkretystyczną
Policja zabezpiecza nie to co trzeba, ponieważ polecenia rządu są techniczne. Rząd o sobie mówi,
że jest techniczny, a więc ma umysł techniczny. Doradca rządu 13, już pod koniec 2016 r., mówił, że
trzeba stworzyć rząd technokratyczny. Czyli jaki? – Rozpoznający świat od słupka do słupka i
wydający decyzje odpowiadające takiej ontologii.
Jest ona dramatycznie ciemnogrodzka, jawnie nienaukowa. I ta nienaukowość jest narzędziem. Tą
nienaukowością steruje się dziejami od 6 II 89. 6 II 2021 mija 32 lata kapitalizmu, systemu, który
odrzucił system społ.ekon. Wojtyłowski, Jerzego Popiełuszki (JP), Solidarności (S), udany system
społ.ekon. JPII/JPS. Od r. 1989 cała elita około-sejmowa (a kto? – to zadanie dla psychologów), z
wyjątkiem takich jak fragmenty rządu Jana Olszewskiego, czyli w sumie dziesiątki tysięcy posłów,
ministerialnej administracji to jakby wtórni analfabeci, którzy nie są w stanie zrozumieć polskich
encyklik, adhortacji i listów pasterskich, ani tysiąca polskich homilii. 14
Techniczny, czyli technokratyczny. Policja robi źle, bo ma wadliwe instrukcje, wadliwe polecenia.
Postępuje tak jak techniczny prodziekan, prorektor technokrata, który stawia trudności
patriotycznemu 15 studentowi, bo ten wykazuje błędy w podręczniku do logistyki, zresztą celowo
wprowadzone w zleconej naukowcom operacji 16, wkrótce po stanie wojennym. „O proszę pana, co
12 Ale nie dbają o naukowe uzasadnienie palca Boga.
13 Lingwistyka zestrzeliwania samolotów.
14 Jest problemem naukowym, że od r. 1989 elita przy-sejmowa (10^4 administratorów) nie rozumie polskich
encyklik, homilii. W okresie dekady 1980-89 powstał nowatorski system społ.polit. JPII/JPS. A więc homilii Jana
Pawła II (JPII) i Jerzego Popiełuszki (JP), homilii o naturze terminu Solidarność (S, bez cudzysłowu), odmiennego
od słownikowego znaczenia słowa solidarność, zresztą zbliżonego do „Solidarności” w cudzysłowie, „S”. Trudne?
– taka jest historia Polski.
15 Po r. 1989 narzucono pedagogikę wstydu, że patriotyzm jest cywilizacyjnym nieporozumieniem, czymś nagannym.
16 To zagadnienie pola semantycznego {profesura, prawica, PZPR, lewica, system JPII/JPS, Katarzyna II, „polityka”
Kremla}. Słówko za chwilę.
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to to nie, pan nam przynosi jakieś De revolutionibus orbium logisticus, a my tu mamy się trzymać
Almagestu.” – A dlaczego mamy? – Bo on jest tylko techniczny, technokrata niczego nie tworzy,
tak widzi potencjał ludzki 17; trzyma się szablonu, schematu.
***

Obiecane słówko. Wielu profesorów uczestniczyło w tej prawicowej operacji sow.gen. Cz.
Kiszczaka. Chodzi o PZPR. Że co?, że to lewica? – doprawdy nonsens, produkt narzuconego
języka przez polski oddział Smierszy. PZPR była prawicą, tak nazywano PZPR – nomenklatura
kapitalizmu państwowego. W efekcie kapitalizm państwowy łatwo się przekształcił w
kapitalizm indywidualny. W 1980-89 mamy uwłaszczenie nomenklatury, około tysiąc sześćset
milionów dolarów ukradzione z FOZZ (Grzegorz Żemek et al). Kto był po drugiej stronie tej
prawicy? – cały system JPII/JPS. System wojtyłowski, popiełuszkowy, wyszyńskowy – był
lewicą, a nie prawicą. Ani lgbt, ani tbgl (nie wiadomo jaka tam jest hierarchia) nie jest żadną
lewicą, to wybryk (wykwit) warstw prawicowych. Kto sobie zmienia co tam chce jak nie
warstwa typu Michel Jackson? Klasa ... – podobnie jak pedofilia (kapitał i kler). Filozof
w „Prawach” ostrzegał prawicowe hedonistyczne epikurejskie zyskowne monetarystyczne
warstwy eksceso-rodne, że związki z matkami, siostrami i córkami są niedopuszczalne. Może
już zostawmy profesurę UJ, która już dała się poznać z akceptacji wyskoków, chodzi o coś
innego. Trzeba dodać, że ci wszyscy spoza PZPR, czyli zbiór topologicznie bardzo rzadki
w zbiorze uczonych, często się nie domyślali takich operacji (jak ta z wadliwymi podręcznikami
w zarządzaniu); zresztą jeśli już ktoś nie tyle się domyślił, ile to zdeszyfrował, czyli o tym
wiedział, to nie miał gdzie o tym zameldować, ponieważ od czasów Katarzyny II nie ma
właściwych służb; zaiste portret największego polskiego patrioty (czyżby?) wisi na Kremlu.
Historia Polski wymaga trochę innego języka niż profesorów najnowszej historii. Historią
najnowszą i bieżących wydarzeń zajmują się doktorzy i profesorowie. To jest zaskakujące, że
polityką zajmują się profesorowie – dla tych zdemoralizowanych, którzy w r. 1989 byli
studentami (i zostali profesorami), ale doprawdy tzw. polityką zajmują się profesorowie i
doktorzy, inteligencja. – Żebrowski, P. Gontarczyk, J. Bartosiak, Lech Kowalski,
S. Cenckiewicz, P. Zychowicz, G. Motyka, E. Kurek, Andrzej Nowak, Jakub Polit, Antoni
Dudek, K. Rak, P. Natanek, B. Nagel, Cz. Bartnik, T. Guz, Bartłomiej Grysa, J. Zgierski,
A. Kocikowski, J. Bralczyk, troszeczkę lek. M. Skoczylas, H. Czerniak i inni jak P. Lisicki,
K. Karon, P. Karauda, Kluska, Gwiazdowski, Semka, Radziejewski, Stawiszyński, Karbowiak,
Mieszkowski, L. Sykulski, Terlikowski, A. Duda, J. Kaczyński, Z. Martyka, P. Majewski,
T. Pawłowski. Kontra Horban, Simon, Gut i in. z refleksji M. Jaruzelskiej. Prawnicy jak mec.
J. Wilk.
To nieprawda, co mówią nasi profesorowie zarządzania, że życie składa się z życia i polityki, która
już do życia nie należy:
1. Polityka jest historią.
2. Tzw. polityka jest żywym wcieleniem historii.
3. W r. 1989 narzucono język i umowy klasy Fryderyka II i Katarzyny II, ramiona spiralnej
galaktyki klasy ks. Adama Jerzego Czartoryskiego, którego portret nieprzypadkowo wisi na
Kremlu. 18

17 Potencjał ludzki to fachowa (antropologiczna) nazwa strony małpiej. Mózg w antropologii dzieli się na stronę
małpią oraz jej dopełnienie, czyli to, co nie jest skutkiem ewolucji. To jest za trudne dla człowieka z dyplomem
z III RP, już od „systemu sow.gen. Cz. Kiszczaka”.
18 Pewien generał zdjął portrety z holu, a Kreml by nie zdjął?
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4. Inteligencja klasy ks. J. Tischnera się nie zorientowała po r. 1989, chociaż płk Jan Kiliński 19 nie
zgodziłby się ze mną i był inaczej to ujmował.
5. Naród bez polityki umiera tak, jak w 27-leciu 1989 – 2015, z wyjątkiem krótkich rewolucji –
a) zamachu stanu mazurowców,
b) rządu socjalisty Jana Olszewskiego,
c) sporadycznych akcji Samoobrony miary zero w zbiorze leninowskich pożytecznych i… ,
d) wzmożenia ROP, nawet do 25%,
e) rządu likwidacji WSI’2005,
f) rządu miesięcznej lustracji 2007.
6. Wiedza historyczna polityczna chroni naród.
7. Po r. 1989 polityka to inaczej krajobrazy adaptacyjne adaptujące izolowane wyspy, czyli fakty,
izolowane itemy. Tylko profesorowie autycy nawołują, że wielkie syntezy polityczne z
zarządzania nie należą do nauki.
8. Wiosną 2021, we Francji, tysiąc oficerów, w tym 20 generałów współpracuje na rzecz Francji,
czyli ogłasza błędy prezydenta Macrona, wzywa ślepego do rozpoznania sytuacji
odkryciogennej. Oczywiście, byliby większymi bohaterami, gdyby nie byli oficerami
emerytowanymi, ale „Lepszy rydz niż nic”.
***
Cały materiał przeanalizowany przez policję w okresie II 2020 – II 2021 jest wadliwy, jest wadliwie
sformatowany. Policja nic z tego nie rozumie, ponieważ nierozumne są instrukcje; materiał
przekazany do prokuratury jest irracjonalny, a zwłaszcza nie dotyczy ważnych spraw, np. łamania
epidemicznych restrykcji przez rząd, przez niezlustrowanych profesorów, nie ma wniosków
o ukaranie rządów i lichych profesorów do sądu. Do tego, co widać w decyzjach od II 2020
udostępnionych w telewizji rządowej policja się nie odniosła. Mimo codziennych informacji
o setkach ofiar pandemii, prawie połowa Polaków uważa, że są zakłamane. Tzw. odporność stadna
jest całkowicie błędnie rozumiana, jest kopią informacji z zewnątrz.
Policja nie przekazuje materiału do prokuratury, że szczepienie jest groźniejsze od 1) rządowego
zakazu leczenia, 2) koronawirusa. 3) Rząd celowo podaje fałszywe informacje o skali pandemii.
4) Ludność nie twierdzi, że Covid-19 nie jest w stanie wywołać śmierci najbliższych, ludność
twierdzi co innego, że rząd jest większym mordercą niż Covid-19 na skutek zablokowania (od II
2020) leczenia. Nastąpiła polaryzacja. Są trzy grupy. a) Odpowiedzialni, patriotyczni, analizujący
dane, często znający polskie encykliki, adhortacje, czasami homilie Jerzego Popiełuszki (JP),
myślący o społeczności, wspólnocie, Doktorzy Judymi, którzy odróżniają szczepionki od
SzczeRNA, bardziej się poświęcający; b) nieodpowiedzialni, egoiści, egocentrycy, irracjonalni,
niezdolni do analizy danych, liczb; c) cynicy, którzy wykorzystują brak zdolności grupy drugiej,
a zdolności grupy pierwszej ukrywają.
8 IV 2021: Powstaje Program Zarządzania Kryzysem. Powstaną oddziały wojewódzkie, powiatowe,
gminne. Są to też lekarze. Przykre. Zarysowuje się temat badawczy dla psychologów. Istnieją
w każdym narodzie ludzie pospolici, którzy nie prowadzą dyskusji z ekspertami, z profesorami,
z ludźmi zatroskanymi, ale to jest jednak waznym tematem badawczym na prace dyplomowe.

19 A przedtem gen. Kazimierz Pułaski.
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Istnieją ludzie czynienia dla samego czynienia. Nie czytają analiz i ich nie prowadzą, a przede
wszystkim nie analizują ryzyka za 2, 10, 30 i sto lat dla całego narodu. Oni chcą pojechać na
wczasy do Grecji, Włoch, Hiszpanii. Od dzieciństwa nie potrafią się skupić, chorują na ADHD.
Istnieją ludzie, którzy chcą działać i wszystko widzą od punktu do punktu, od słupka do słupka.
Istnieją wykonawcy poleceń. Istnieją umysły stricte wykonawcze. Istnieją ludzie, którzy nigdy nie
czytali książek Wojtyły, o. Mieczysława Krąpca, nie są w stanie tych książek zrozumieć, siąść
i przeczytać, a nawet mówią, że męczy ich każda strona.
Nie obchodzą ich rozważania wielkich twórców, społeczników, mózgów zwanych w antropologii
potencjałem ludzkim (w antropologii rozważa się dwa mózgi – potencjał ludzki i mu przeciwny
mózg gadzi). Nie obchodzą ich myśli – często analityczne – Judymów, źródła ich zastanawiania się.
Nie obchodzą ich myślowe procesy analogizujące, parainformatyczne 20, bo tak zostali nauczeni
w III RP. Nauczam do zawodu pastuchów, bo ktoś musi pasać krowy – wyjaśniała minister Anna
Radziwiłł. Ani ich nie interesują wypowiedzi gatesów, że trzeba wyniszczyć (zdepopulować) –
z pomoca szczepionek – 15 % ludności. Istnieją ludzie, którzy na szczeRNA mówią szczepionki.
Mają oni dyplomy ukończenia studiów medycznych, prawniczych, wydziałów zarządzania,
logistyki. Znani w polityce 21 jako leninowscy pożyteczni idioci.
Istnieją ludzie, którzy będą chcieli wstrzyknąć Polakom ryzykowną toksynę, jeśli tylko naród jej
dużo zakupi, nie zastanawiają się nad 1. istotą komercji, 2. ryzykiem, 3. przyszłością narodu.
Nazywają ją szczepionką, nie interesuje ich zmiana genotypu ani z punktu widzenia katolicyzmu,
ani teorii ewolucji. Ich nie obchodzi, ani boskość, ani … materializm; chcą w pojedynkę szczepić
dziennie sto i więcej Polaków. Wojewodowie chcą się dobrowolnie dostosować – i mówią
cynicznie, technicznie technokratycznie, że już starają się zaprojektować jak najwięcej punktów
szczepień; rząd ogłosił, wojewodowie nie badają zgodności z prawem człowieka, z prawem
naturalnym, nie stanowionym, ale wojtyłowskim (JPII), w rozumieniu Jerzego Popiełuszki (JP),
Solidarnościowym (S, nie solidarnościowym w sensie słownikowym 22). KE, PE, UE przebąkują
o paszportach szczepionkowych. To spowoduje wzmożenie postaw leninowskich w grupie drugiej
(b). 23
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że skale epidemii są od maja 2020 znacznie zaniżane z powodu
wadliwego zarządzania (a to jest efekt wadliwej edukacji w III RP). – Wadliwie pomyślanymi
lockdownami, po których następuje gwałtowne zagęszczenie spragnionych normalności ludzi.
Rząd źle wprowadza lockdowny, np. nie powinien nasyłać policji na dzieci zjeżdżające ze
stoczków, przeciwnie powinien powołać grypy edukacyjne, instruujące, monitorujące, ale nie na
zasadach policyjnych np. XI-XII 2020, powinien rozdawać dzieciom ciepłe zupki, czekolady,
udostępniać sanki, narty itd., pomoc wolontariuszy. Wadliwe policyjne restrykcyjne
konkretystyczne niewychowawcze nieedukacyjne lockdowny i mandaty, typowe dla zarządzania
20 Marian Mazur, „Cybernetyka i charakter”. Wielokrotnie wznawiane.
21 Chyba nie tylko jeden Andrzej Nowak powiedział, że polityka to zwykła historia, najnowsza.
22 W języku polskim wyjątkowo jest potrzebne drugie słowo – Solidarność – oprócz słownikowego terminu
solidarność. To drugie słowo (Solidarność) ma znaczenie cywilizacyjne i Polska musi wrócić do systemu społ.ekon.
JPII/JPS i to się odbywa – niezwykle nieudolnie (ponieważ sow.gen. Cz. Kiszczak zniszczył język) – od 16 XI
2015, natomiast słownikowa treść terminu solidarność nie ma nic wspólnego z tym systemem społe.ekon. S’198089 i jest ona „aktualna” zawsze poza tym systemem.

23 1 V 2021: „Według informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, lekarze
pracujący w mobilnym punkcie szczepień mogą zaszczepić dziś około 1000 osób. Wojewoda stara się
o zwiększenie tej liczby w Krakowie. Kolejka ludzi wije się na kilometr. Seniorzy, młodzi”. 1 V 2021 – we
Wroclawiu w kolejce stoją tysiące ludzi zdeterminowanych, nie zwracających uwagi na ryzyko zmiany
psychiki, chociaż setki razy powtarzali „jakie ciało taki duch”, przestraszonych paszportami.
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nauczanego od r. 1989, napędziły niechęć społeczeństwa do obostrzeń, a następnie szybkie
zniesienie przez władze ostrych lockdownów w niektórych obszarach życia (aspektach
społecznych) wywołują gwałtowne zakażenia (nadmierne skupiska ludności w wąskich obszarach,
zamiast odwrotnie – w jak najszerszych przestrzeniach, jak najmniej obsadzanych). Zamiast
zwiększenia liczby pociągów – rząd te liczbę zmniejszał, powodując zagęszczenia gdzie nie trzeba,
w miejsce rozrzedzenia.
Za niechęcią do szczepień stoi propaganda sugerująca nagle opanowanie epidemii, jak np. w trakcie
kampanii prezydenckiej maj-czerwiec 2020. Ponadto istotne jest ignorowanie przez państwowe
media teorii alternatywnych, często oczywistych, teorii zgodnych ze sztuką rozumowania, analizy,
której to sztuki media nie przejawiają, zresztą i od 10 IV 2010, kiedy z góry – jak wskazał gen.
S. Petelicki – nakazano odrzucenie możliwości brania przez śledczych (w tym naród, który ma
zdolności dedukcyjne, przyrodnicze, inżynieryjne) wersji zamachu, a więc tzw. spiskowych
(niepaństwowych). Rząd od II 2020 pracował na brak zaufania do władz administracyjnych.
Szczepionka Sputnik V zatwierdzona w 60 krajach (1 V 2021) nie została zatwierdzona w Brazylii.
Szczepionka zalecana przez „Lancet” miałaby adenowirus 5, czyli zjadliwa toksynę – rodzaj
wirusa, który może się … namnażać. Wirus przeziębienia nie został inaktywowany, co może
skutkować depopulacją (wirusolog dr Angela Rasmussen z Center for Global Health Science and
Security na Uniwersytecie Georgetown). Tymczasem Sputnik V (jak Astra Zeneca czy Johnson
& Johnson) jest szczepionką „wektorową”, czyli korzystniejsze niż „szczepionki” mRNA
(szczeRNA). W szczepionce wektorowej tzw. „nieszkodliwe wirusy” (tylko już nieaktywne)
przenoszą do komórek instrukcję kopiowania białek Spike i wtedy SARS-CoV-2 miałby nie
przyczepiać się do ludzkich komórek: komórka wytwarza przeciwciała oraz specyficzne limfocyty
T. Kontrola przeprowadzona przez Słowaków (przez Państwowy Instytut Kontroli Leków SUKL)
wykazała, że 200 tys. szczepionek nie było szczepionką Sputnik V, którą zachwalał Lancet.
Minister zdrowia podał się do dymisji. Rosja twierdzi, że Sputnika V zwalczają inne koncerny.
Zapewne tak jest w świecie komercji, a wtedy zjawia się ostrzeżenie starożytnego filozofa, prefundamentu chrześcijaństwa 24: tam gdzie zjawia się komercja, tam się zjawia oszustwo.
IV 2020: 41 procent Polaków uważa, że podawane przez władze statystyki zakażeń i zgonów
z powodu COVID-19 są celowo fałszowane. Od II 2020 przez rok, do wiosny 2021 nie było
naukowców, którzy by to rozumieli – rząd tak sterroryzował nawet naukowców.
Ponadto rząd jest niedouczony w zakresie oceny swego własnego zdania (decyzji, obwieszczeń,
wypowiedzi ministrów) – ocenianego jako bezczelne – o tym, że szczepionka jest
1. bezpieczna,
2. skuteczna.
A wreszcie
3. rząd jest tragicznie niedouczony odnośnie do rozumienia
3a) czym się różnią naukowcy z PZPR od takich, którzy nie złamali przysięgi doktorskiej i wobec
tego nie odebrali sobie sami stopnia doktora i w konsekwencji rząd pozbawił się
3b) rzetelnej kadry i
3c) rozumienia czym jest weryfikacja, falsyfikacja, konfirmacja.
Ludzie zmienią zdanie (nie o szczepionkach, ale o rządzie) dopiero wtedy, gdy rząd rozumowania
technicznego zrozumie zarzuty 1-2-3, gdy dojrzeje. I to dojrzewanie rządu rozumowania
24 To nie oznacza, że tę pre-podstawę chrześcijaństwa wyznaczył tylko Arystoteles, a już nie Platon. II 2021: Prawica
(rotszyldyzm) mówi o 1. zasadach popiełuszkowych, o miłości, sprawiedliwości i 2. zapewnia siebie, papieża
Franciszka, że „kapitalizm jest najlepszym systemem”, dziękują papieżowi za przybycie na finansowe wyżyny
prawicy.

9

technokratycznego się dzieje, ale bardzo powoli i dlatego jest całkowicie niezauważane –
wypowiedzi rządu polskiego są dużo bardziej racjonalne, ale rodacy zarzucają mu (wtedy)
podstępność.
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