
Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego a normy promieniowania.
Topologia wyspowa jako cecha epistemologii systemu „z chaosu porządek”.
Biznes, zysk, znaczenie norm a podwyższenie sto razy normy 
promieniowania elektromagnetycznego. Cz.2.1

Każdy wie jakie skutki wywołuje kilkutygodniowe przebywanie w stanie nieważkości, czy w 
szpitalu. Jest tak także z elektromagnetyzmem. Promieniowanie elektromagnetyczne jest bardzo 
ważne dla powstania życia, dlatego może być wybitnie szkodliwe. 

Promieniowanie elektromagnetyczne uczestniczy we wszystkich procesach powstawania i dalszego 
podtrzymywania życia. Życie indywidualne przechowuje kosmogenną informację o udziale 
promieniowania elektromagnetycznego. Każda komórka pracuje na zasadach stabilności 
kosmogennej pamięci i posiada receptory sprawdzania stabilności pola elektromagnetycznego. Ze 
względów związanych ze zdrowiem społecznym, dwudziestolatka prawniczka minister W. Buk 
powinna spowodować odwołanie decyzji stukrotnego podwyższenia normy promieniowania. Nie 
wypada złożyć tylko dymisję i uciec po podwyższeniu norm promieniowania, uciec od problemu. 
Trzeba wrócić do tego, co się zrobiło i naprawiać. Dlatego Grupa Kosmos-Logos 2 od lat dowodzi, 
że nie wolno zmieniać tu standardu. Decyzje Wandy Buk wskazują na to, że Wanda Buk realizuje 
zadania Służby Bezpieczeństwa Okrągłego Stołu, służby kontradyktorycznej wobec życia 
indywidualnego, społecznego, rozwoju kraju. 3 

Fizyka nastawia umysł na duszę, ducha, ogólność, której język codzienny nie jest w stanie nawet wyrazić. Holizmu 
nie widać! (Np. teoria Piageta). W organizmie wszystko jest zamknięte na ostatni guzik. Może pokażmy jakiś przykład. 
Fizyka uczy tego domykania, dlatego mówimy, że człowiek jest zamkniętym mikro-kosmosem, humaniści spoczęli - od
r. 1989 – na laurach. Kopiują wadliwy styl myślowy Zachodu – pragmatyczny, pozbawiony piękna, czyli wszech-
symetrio-uczestniczenia. Przykładem niesamowitego holizmu jest w fizyce wszystko, np. nadprzewodnictwo, 
generowanie energii na Słońcu: Węgiel pobudza Słońce, ale się nie marnuje, nie zużywa. Trudno w to uwierzyć: C12 + 
H (wodór) = N13 + foton = C13 + pozyton; C13 + H = N14 + foton; N14 + H = O15 + foton= N15+ pozyton; N15 + 
H=C12+2Hel. – Gdyby pokazać minister prawniczce jak przebiegają te obliczenia, to byłaby przerażona natężeniem 
głupstw, jakie do narodu wypowiedziała, biegając z tą wadliwą książką o elektromagnetyzmie pod pachą i nią 
wymachując, której by nie stworzył umysł rozwinięty. 4 Jest produktem ludzkiego geniuszu to, że wszystko zostało tak 
wydedukowane z teorii (przecież nikt na Słońcu nie zrobił doświadczenia, eksperymentu), aby węgiel działał, bez utraty
na Słońcu. Skala przebiegu tej jednej reakcji trwa dziesiątki milionów lat i gdyby cokolwiek byłoby tu naruszone, a 
skala była zmieniona o sekundę kontra miliony lat, to życie by się skończyło. Mózg ludzki, musi się najpierw uczyć 
wiele lat, fizyka uczy precyzji holistycznej, całościowego widzenia zjawiska. Taka jest podstawa wypowiedzi ministrów
(z której sobie nie zdają nawet sprawy) z wiosny 2016, że poprzednicy nie byli patriotami,  

W okresie zaledwie jednego kwartału Korea Południowa zasadziła 75 000 drzewek stalowych 
gatunku g5.  Istnieją tysiące prac teoretycznych i tysiące empirycznych, pokazujących negatywny 
wpływ fal elektromagnetycznych na życie, a w tym na układ odpornościowy. Opowiadania fizyków
klasy Marcinkiewicza o niskiej intensywności energetycznej fal i nieszkodliwości 
elektromagnetyzmu są tylko komercyjne, nierzetelne, to nie są żadni fizycy tylko ludzie kultu 
pieniądza, a nie poznania. Nie rozszyfrowałem zagadki psychologicznej, jaką stanowią tacy jak 
prof. W. Mejbaum: zero kultu pieniądza, wybitny uczony, ale też zero pasji poznania, z wyjątkiem 

1 Niniejsze studium jest recenzją niezwykle obszernej własnej analizy Patryka Ogonowskiego, eksperta fizycznego, 
energetycznego, logistycznego, chemicznego i z nauk o zarządzaniu.

2 Grupa ta wytworzyła warsztat pracy dla fizyka dr-a K. Morawieckiego.
3 Za S.Cenckiewicz „Służba Bezpieczeństwa Okrągłego Stołu”, Tyg. „Wprost”, 26.06.2005. Prezes J. Kaczyński 

może tego nie rozumieć, ponieważ nie ma umysłu nastawionego na coś, co jest tak ogólne, a co jest niewyrażalne w
języku codziennym, ale już istnieje na Słońcu. Otóż choroba kolana jest skutkiem tego, że wszystko w organizmie 
jest domknięte. Fizyka uczy tego domykania. Człowiek jest zamkniętym mikro-kosmosem, fizyk o tym wie, ale 
odkrywanie tak wciąga (rzecz jasna nie premiera Marcinkiewicza), że tego nie mówi prezesowi. Brakuje też języka 
do wyrażenia tego holizmu,  strukturalizmu, humaniści nic nie robią od r. 1989, tylko kopiują.

4 To dlatego marszałek senior, jak mówi matematyczka, namilczał się.



tego, co chce, jak chce i kiedy chce. 5 Ale dlaczego nie tylko wolał stalinizm, lecz mu służył, za 
idiotę miał Jana Pawła II? - a może dlatego, że tak samo traktował Sacharowa, Diraca, Wheelera, 
Dickego, Carra, Penziasa, Penrosa, Iwanienko, Wilsona, Partridge’a, Sabbatę, Recamiego, Canuto. 
Gdy na to patrzę, to twierdzę, że umysł jest formą zespołu statystycznego fal Błochincewa. Doc. 
Mejbauma obserwowałem jako student Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UJ i pod wpływem 
obserwacji napisałem pracę magisterską z teorii umysłu, że umysł jest zespołem koherentnym – a 
więc niedyssypatywnych – fal, z których każda jest zespołem koherentnym fal nierozpraszalnych, 
stąd ludzkie obsesje. 6  

Szkodliwe jest nawet słabe promieniowanie telefonu komórkowego, a co dopiero g5 - wystarczy
wspomnieć, że naturalne ludzkie pole elektromagnetyczne ciała jest często odbierane na odległość,
jak to zademonstrowali Haris Clive, Johannes Rongen, A. Klimuszko i kilku innych. Inaczej by nie
mogli  leczyć  pacjenta  samym  niepełnym  dotykiem.  (Tysiące  pacjentów  leczonych  z  ramienia
polskich  neurologów  i  Episkopatu;  tym  bardziej  nienaturalne  jest  materialistyczne  dewocyjne
mechaniczne  stanowisko  ministra  zdrowia  K.  Radziwiłła,  który  odrzucił  leczenie  medycyną
holistyczną; znane są odwrotne twierdzenia biskupów w stosunku do postępowania Episkopatu,
który organizował leczenie przez Clive’a Harrisa i Johannesa Rongena).  

5g jest nieporównanie bardziej niebezpieczna, niż niefrasobliwie twierdzi dwudziestolatka minister
Wanda Buk. I tak, Belgia, w r. 2019, odmówiła uruchomienia 5g. Szwajcaria wskazała na wzrost
chorób spowodowanych 5g. W wielu pracach, w oparciu o mechanikę kwantową, krytykowałem
nadmiarowe  wykorzystanie  fal  elektromagnetycznych  w  życiu  (naruszanie  standardów
biologicznych), w wykładach w Politechnice Wr., a w tym także – w obszarze socjologii, pedagogii
społecznej - skutki instalowania domofonów, bramek itd. (moda z III RP), należące do dziedziny
zde-pedagogizowania  społeczeństwa,  na  którym  to  wychowaniu  tak  bardzo  zależało  Janowi
Pawłowi II,  którego niby cenił minister zdrowia K. Radziwiłł,  Ł. Szumowski i inni materialiści
dewoci, którzy nie są w stanie zrozumiec trudnego dziela Jana Pawła II „Osoba i czyn”, polskich
encyklik, adhortacji i homilii.

Młode  osoby  zapadają  na  Alzheimera,  autyzm,  ADHD,  śmierć  „bezobjawową”  (blokada  akcji
serca).  Tam,  gdzie  nie  ma  5g,  tam  Covid-19  występuje  o  wiele  bardziej  łagodniej.  Należy
spodziewać się, że narzucenie g5 spowoduje wielotrylionowe koszty leczenia, straty wydajności,
twórczości, niepokój, halucynacje, schizofrenię. Objawy ADHD, neurastenie, mutacje genetyczne,
raka, zwłaszcza trzustki, przewlekłe bóle trudne do leczenia, nadciśnienie, bóle kręgosłupa. 

Zasadzenie  stalowych  drzewek  w świetle  obserwacji:  „pro-covidowych”  oznacza  wzrost  wielu
innych  chorób.  Nie  istnieje  żaden  dowód,  ani  jedno  badanie,  które  by  obalało  poprzednie
osiągnięcia ludzkości, w tym teorię elektronicznego człowieka 7 (homo electronicus) ks. W.

5 Wydaje mi się, że jego „Świnia na sośnie” wymaga nowej teorii psychologicznej. Co to jest? Na pewno jest to 
przejaw jakiejś beztroski, lekkomyślności.

6 Jeszcze inna motywacją była próba znalezienia aparatury poznawczej, która by uchwyciła problem wyśmiewania 
wielkiego odkrycia Andrzeja Zięby. 

7 Sedlaka koncepcja elektronicznego człowieka wymaga niesłychanie ostrych nienaruszalnych 
stałych warunków elektromagnetycznych, to całkowicie zamknięty świat standardów, które są 
holistycznie powiązane z naszym poczuciem czasu, przestrzeni, decyzjami, z własnościami umysłu, z całym życiem. 
Przykładowo np. M. Zabierowski „O Wszechświecie zamkniętym”, Politechnika Wrocławska. Instytut Metrologii 
Elektrycznej, Raport nr 81, 1980, s.1-4; “On length standards in general relativity” Pol. Wr., Inst. Metrologii Elektr.,
Raport nr 96, 1980, s. 1-10; „Zagadnienie empirycznego statusu pojęć czasu i przestrzeni”, P. Wr., Inst. Metr. Elektr.,
Raport nr  67 (1980) 1-21; „Współczesne schematy kosmogoniczne. Problematyka lokalnych i globalnych własności 
materii”. P. Wr., Inst. Metr. Elektr., Raport nr  95, 1980, s. 1-322.



Sedlaka;  to  nieodpowiedzialne,  niepatriotyczne,  gwaltowne,  nieprzemyślane,  nienaukowe,
przemocowe,  uderzeniowe  i  autystycznie  cyniczne,  co  twierdzi  minister  Wanda  Buk:  g5  jest
nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Twierdzić, walczyć, przekonywać, że 5g jest bezpieczne, że
jest nieszkodliwe, że nie dezorientuje ludzkich komórek, że 5g nie spowoduje tego, co Jan Paweł II
nazywał  buntem rzeczy (!)  jest  dowodem,  delikatnie  mówiąc,  niedojrzałości  umysłowej,  i  to
powinna być domena śledztwa ABW. 

Ta kategoria, Jana Pawła II – dojrzałość,  Miłość i odpowiedzialność -  jest za trudna w III RP.
Myślę, że dwudziestolatka prawniczka nie jest nawet w stanie zrozumieć podstawowej kategorii
janapawłowej  –  buntu rzeczy.  Objawy  nadruchliwości  dzieci  i  sto  innych  -  to  wynika  z
milionów elementów wiedzy, np. z opisów, przez prof. Aleksandrowicza i stu innych, objawów
życia  na  ciekach  wodnych.  Znakomite  doświadczenia  są  udziałem  dr-a  Krzysztofa  Kolona  z
Instytutu Botaniki.

Nowy system jest systemem zarządzania po r. 1989 - pochodzi z niemieckiej doktryny wojennej
Mitteleuropa (Energiewende, Ekowende, Industriewende, Agrowende). Lobbing, think thank, BCC,
podporządkowanie ludności, granty niemieckie, stypendia, fundacje, angielska metodologia działań
jak w epoce buntu Chmielnickiego, destrukcja nauki i likwidacja kulturowej aparatury poznawczej,
destrukcja podstępnie zwana … harmonizacją, podbicie zwane rozwojem; i to podporządkowanie
jako … współpraca; a współpraca, jako kradzież technologii i przemysłu zbrojeniowego 8 , jako św.
otwarcie. W III RP ewidentne błędy stały się motywem awansów... 

Trzeba umieć powiedzieć, że dzięki wysokorozwiniętej Polsce, państwa takie a takie, stworzyły
przemysł, w tym zbrojeniowy - taki a taki. Odwracalna agentura tak nie umie powiedzieć, tak nie
myśli. Kontrola RFN, USA, GB, F, I itd. 

8 Produkcja przemysłu pancernego, śmigłowcowego. Zbrodnicza organizacja matrioszek (Kiszczak, Jaruzelski, 
WSW) wykorzystali  wielką uczciwość ludzi walczących o wolność, takie ascetyczne osoby jak marszałek senior 
K. Morawiecki (w 2019 A. Macierewicz) i ten wysiłek obrócili przeciwko narodowi, aby przerwać ten 
wyszyńskizm, jako styl myślenia, w którym nie było dziecinnego gadania o miłości ojczyzny, tak jak od r. 1989 (na
tym polega zadanie „co to jest patriotyzm”, co byłoby teorią patriotyzmu na miarę obrony przed zniszczeniem, 
depopulacją), tylko była konstrukcja. Jana Pawła II odizolowano od tego planu z pomocą seminariów 
sierpniowych, bo chyba nie kard. Dziwisza, sekretariatu, nieprawdaż? To jest właściwym zadaniem dla historyków, 
historyków politologów, a nie rządzenie (z wyjątkiem genialnych; niezdolnych fizyków, matematyków, logików, w 
znaczeniu studiów sprzed r.1989, właściwie nie ma).


