
Psychoneurologiczne podstawy tej wojny

Graniczne problemy w zarządzaniu a humanistyka 

Bezpieczeństwo, przyczynowość, strukturalizm i funkcja tej wojny

Izomorfizm zarządzania w różnych skalach

Formy sterowania z punktu widzenia cybernetycznej teorii zarządzania 
działaniami i motywacjami zachowania 

Zagadnienie granicznych problemów metodologii w zarządzaniu 
a etyka. Cz. IX

1. Jak egzodynamizm „nakręcam” styl narracyjny wojny Rosji na Ukrainie bez 
refleksji. Czy Rosja jest sama w sobie cywilizacją oderwana od cywilizacji stepowej? 
Powstanie atomowego mocarstwa. Kto sfinansował atom rosyjski? Twitter i Musk. Jak
się dochodzi do wielkich prawd? Ryzyko dla Polski. Popiełuszkowy wojtyłowski język 
a ruski mir. Ruś, pierogi ruskie, wojna na Ukrainie i nasza pustka. Brak warunków ze 
względu na fizykę społeczną. 

Od marca i kwietnia 2022, pod wpływem naszych cech egzodynamicznych „nakręcamy” pewien 
styl narracyjny, w którym nie ma miejsca na refleksję. Staramy się przedstawić, że Rosja to 
autonomiczna (wyjątkowa) cywilizacja bestialstwa – to bestialstwo rosyjskie, traktujemy właśnie 
jako coś normalnego i nie dążymy do jego opisu ani do rozpoznania genezy. Odrywamy Rosję od 
całości historycznej cywilizacji w skali tysiąca lat wyczynów cywilizacji znad Stepów Pontyjskich.

2. Nie wiemy i nie chcemy wiedzieć, co jest równoznaczne z powstaniem atomowego mocarstwa. 
Nie chcemy wiedzieć ani rozumieć jak się ono – to mocarstwo atomowe – zjawiło. Jak zostało ono 
sfinansowane. Właśnie nie pytamy, dlaczego je wytworzono ani nawet gdzie i kiedy, ponieważ 
postanowiliśmy nie dostrzegać prawdy, nie zgłaszać roszczeń strony pokrzywdzonej, ani o 
odszkodowanie. Postanowiliśmy nie żądać zadośćuczynienia. Postanowiliśmy tak zrobić jako 
zwycięzcy? Nie chcemy wiedzieć, skąd jest to zwycięstwo tej atomowej potęgi, jak się wybiła na 
dyrygowanie światem 1945-89.

3. Po przejęciu Twitter przez Muska okazało się, że firma TT ściśle współpracowała z 
amerykańskim establishmentem i była całkowicie uzależniona od kopiowania propagandy 
pentagonowej. Analiza stosowanego języka wskazuje, że jest to wojna USA z Rosją, a nie tylko 
Rosji z Ukrainą i że obie strony umacniają się w szczelinie konfliktu, jak w wąwozie. – Musk 
przywrócił skasowane posty negatywnie oceniające rolę USA w wojnie na Ukrainie. Np. 
użytkownik TT umieścił zdjęcie wiceprzewodniczącej Kamali Harris i marszałek Izby Nancy Pelosi
rozciągających ukraińską flagę za Zełenskim, który przemawiał i tylko napisał, że życzyłby sobie 
przywódców, którzy stawiają USA na pierwszym miejscu. Wtedy administrator Twittera 
zablokował mu konto. To by oznaczało, że TT wylansował pełna cenzurę.
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Z analizy metodologicznej danych w telewizji wynika, że prawdziwe podstawy polityki Białego 
Domu są inne niż to przedstawia oficjalna narracja. W identyczny sposób można było 
wywnioskować, że 10 IV 2010 doszło do zamachu na samolot prezydenta RP.

Od strony cybernetycznej na wszystkich kanałach telewizyjnych komentatorzy polityczni mówią 
o wojnie. Jednakże robią to tak, aby telewidz chciał eskalacji tej wojny, ale tak, aby tego nie 
powiedzieć wprost. 

Konstruuje się język, który wytwarza koleinę, w której się ma poruszać świat pojęć, a wojna przez 
pełnomocnika nie jest ukazywana. Ryzyko starcia między dwoma wielkimi mocarstwami nie jest 
ryzykiem dla USA, ale dla Polski. Polska mogła już 1 marca 22 to zrozumieć i wytworzyć inny 
popiełuszkowy wojtyłowski język, lecz nie miała centrów analitycznych. 

Dla Jana Pawła II rosyjskie obawy dotyczące bezpieczeństwa nie byłyby nie do zniesienia. Są one 
nie do zniesienia dla rządu polskiego. A dlaczego? Bo rząd polski jest zbyt słaby intelektualnie, aby 
np. systematycznie obalać argumentację Rosji i w tym sensie jest prorosyjski, w tym sensie 
wspomaga Rosję w tej wojnie. 
Jan Paweł II z chęcią by wysłuchał drugą stronę, w stereonie rozwiązywania problemu. Brak 
dialogu wytwarza wrogość. Z winy ludzi pospolitych, niewojtyłowskich, z winy języka pospolitego 
wzrasta ryzyko wzmożenia wojny rosyjsko-amerykańskiej na terenie strefy zgniotu. Nie bada się 
potrzeby różnych krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, prowadzenia tej wojny.

4. To, co jest nazywane ruskim mirem, nie zostało przez nas wyjaśnione, nie pokazaliśmy żadnej 
teorii antropologicznej Rosjanom, a oni na pewno by nas wysłuchali. Tymczasem, my ich unikamy, 
jak niezadowolone dziecko unika ojca, bo „oglądają się za nim” (ot, np. za prof. Andrzejem Ziębą). 

5. Nie pokazaliśmy Rosjanom żadnej logicznej analizy, powiedzmy jak u Newtona, nie 
wprowadziliśmy żadnego formalizmu, nie podaliśmy żadnych warunków ze względu na 
‘fizykę’ społeczną, czyli zjawisko, żadnego warunku ze względu na aproksymację, czyli nie 
uwzględniamy niczego co do niewiedzy, ani żadnego warunku ze względu na teorię (a to jest co 
innego niż ze względu na zjawisko), ze względu na formalizm. Nic. Pustka.

2) Czy rząd polski powinien inaczej patrzeć niż niemiecki i powinien przestać sterować
wedle zasad sterowania wrażeniami, czyli w istocie osobniczymi złudzeniami? 
Freudowska fantazja. Zamrożony rząd w rozwoju ontogentycznym. Manipulacje 
Fryderyka Małego, zwanego na Zachodzie „Wielkim”. Różnica między rządem 
ekstazy a rządem Leibnizów. A widział kto, aby Kopernik chciał się legalnie nakraść?” 
– c.b.d.o. 

1. – Nie mamy żadnej analizy co oznacza brutalność, a powinniśmy mieć, aby wychowywać 
establishment rosyjski.
- Nie mamy żadnej teorii agresji.
- Nie wiemy, co chcemy powiedzieć na temat agresji, wojny, biedy.
- Nie dysponujemy żadnym językiem, bo nie czytamy nawet „Laborem exercens”, a jeśli nawet 
przeczytamy, to tego nie zrozumiemy, ponieważ utraciliśmy język.
- Ten język, którym operujemy jest językiem sztampowym, składa się z kilku fraz powtarzanych jak
mantra.
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- I co – „śmierć”? – A proszę się zastanowić, dlaczego siedzimy z podkulonym ogonem, skąd ta 
nasza niemożność. Boimy się siebie, tego, że od lutego 2020 do 24 II 2022 sterroryzowaliśmy cały 
naród maskami, mówiąc, że one chronią przed zakażeniem, a one wzmagają zakażenia. 
Sterroryzowaliśmy cały naród blokując leczenie, przychodnie, szpitale, restauracje, hotele, 
wsadzając patyki do nosa, wstrzykując stułbie, zmodyfikowane hydry, nanoczastki, kolce białka, 
mikroobwody.

2. Rząd polski (jak na razie w przeciwieństwie do niemieckiego) powinien przygotować inny 
polityczny plan niż ten znany od 1 marca 2022, odpychania Rosji od granic Polski. Ta narracja nie 
ma sensu, ponieważ Polska ma 222 kilometrową granicę z Rosją. Rząd polski powinien inaczej 
patrzeć niż niemiecki i powinien przestać sterować wedle zasad sterowania wrażeniami, czyli w 
istocie osobniczymi złudzeniami, że armia rosyjska i dobrobyt w Rosji zostaną zlikwidowane, a 
armia ukraińska i dobrobyt na Ukrainie (nie w Ukrainie, to błąd Miodka, Bralczyka i innych 
polonistów oraz błąd dziennikarek) się rozwinie. 

3. Wszystkie komunikaty rządu polskiego są przejawem Freudowskiej fantazji wybudowanej przez 
broniący się organizm neurologiczny, który w sytuacji głębokiej wiary jest w stanie wojny z samym
sobą. Ta diagnoza dotyczy katolików (i chyba tylko katolików). Trudno funkcjonować rozważnie, 
mając na sumieniu 200 tys. ofiar naddatkowych w okresie II 2020 – 24 II 2022 plus 22.5 tys. 
śmierci w okresie 28 dni po zaszczepieniu 27 XII 2020 – marzec 2022. 

4. Polskie władze to grupa młodziaków, ludzi zamrożonych w rozwoju ontogentycznym na etapie 
filogenetycznie bezmyślnej ekstazy wulkanicznej, a nie grupa Leibnizów – owszem, tak jest 
wszędzie w Europie, to prawda, ale inne państwa są w innej sytuacji wywiadu i kontrwywiadu, 
wywiadowczej i kontrwywiadowczje, od czasów Fryderyka Małego, zwanego na Zachodzie 
„Wielkim” (bo utopił Niemcy we krwi) i Katarzyny Małej, jak mawiał Władimir Bukowski, zwanej 
na Zachodzie „Wielkiej” („która utopiła moją ojczyznę we krwi”). To podstawowa różnica między 
rządem ekstazy, a rządem Leibnizów.

5. Młodziactwo, które nie wyszło z fazy rozwoju ekstazy wulkanicznej, otacza Jarosława 
Kaczyńskiego, zwłaszcza otacza kopiowaniem i schlebianiem i jest to stereon całkowicie 
pozbawiony aparatury naukowej i w ten sposób wyprowadza go na bezdroża, gdyż kultywuje swoje
pragnienie, aby się tylko legalnie nakraść, dlatego odsuwa od J. Kaczyńskiego myśl o rządach 
Leibnizańskich. (Dowód tej tezy: „A widział kto, aby Kopernik chciał się legalnie nakraść?” – 
c.b.d.o.). 

3) Analiza przemówienia A. Dudy.

1. Z powodu różnicy sytuacji polskiej, w porównaniu do innych państw, od czasów Katarzyny (na 
Zachodzie nazywanej „Wielką”), władze w Polsce zafiksowały się na pragnieniach i mylą swoje 
pragnienia z rzeczywistością, a nawet nie rozpoznały pojęcia odwagi w odniesieniu do tej wojny.

2. Nie chodzi tu o sam konkretny izolowany tzw. „interes” Rosji, ale o coś takiego, co w fizyce 
wysoko-energetycznych zderzeń nazywa się workami, workami MIT, a którego to sposobu 
argumentacji rząd polski nie zna. – Inne rządy też nie znają, ale inne kraje są w innej sytuacji od 
czasów Katarzyny Małej. 

3. Tu chodzi o coś, co jest 
- 1. procesem kolektywnym, i to w rozumieniu fizyki, a więc jest
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- 2. przeciwne do wszystkich głosów na świecie (zachodnim), dotyczących podejścia Zachodu do 
wojny.

4. Jarosław Kaczyński (czyli rząd polski) powinien powiedzieć: 
- musimy zbadać nie tylko relację {Rosja-wojna na Ukrainie}, ale i relacje {każdego innego 
państwa i ich wywiadów vs wojna}, mamy sto takich katedr w uczelniach i dane otrzymamy już 
w kwietniu;
- sądzę – już przed otrzymaniem analiz w marcu’22 – że wojna ta jest bardzo ryzykowna dla 
wszystkich, ale także dla narodu ukraińskiego (chociaż nie będę tu dywagował o pojęciu narodu, 
państwa), ponieważ w jeden rok doprowadzi do wyeliminowania 300 – 400 tys. budowniczych 
panstwa ukraińskiego;
- Już 3 III 2022 moje otoczenie przedstawiło mi obliczenia: niech w jeden rok wojny śmierć 
poniesie sto tys. przedstawicieli narodu (trzymajmy się terminologii zachodniej) ukraińskiego, 
wobec tego ciężko rannych będzie 300 – 400 tys., a ciężko chorych będzie milionowa armia ludzi, 
która będzie potrzebowała drugiej armii ludzi do obsługi. Podobne szacunki dotyczą Rosji i z tymi 
szacunkami wracam 15 III 2022 z Kijowa przez Moskwę, przedstawiając Rosji plan właściwego 
rozwoju i likwidacji broni atomowej na całym świecie.
- Po utworzeniu w marcu 2022 dwóch grup – w moim wieku, z tych, którzy odmówili SB, WSW, 
Informacji Wojskowej, a nie tylko PZPR (1) oraz grupy młodziaków, ale Leibnizów (2) (bo tylko te 
dwie grupy dopuściłem do zarządzania), otrzymałem dwa identyczne raporty, że naród ukraiński 
będzie utrzymywał się [w narracji amerykańskiej, czyli w ramach języka narzucającego wydarzenia
z r. 2022] wyłącznie z pomocy rzędu 200 – 300 miliardów dolarów rocznie, dostarczanych w stu 
formach pomocy przez USA, Europę, państwa NATO [w tym przez naród polski], a w drugim roku 
będzie potrzebował drugie tyle, których to kosztów finansowych utrzymania narodu ukraińskiego 
żaden naród nie udźwignie, wobec tego już 2 IV, w rocznicę śmierci Jana Pawła II powołałem 
kolejne dwie grupy do zbadania możliwych dróg pokoju i zagadnienia, czego chce Rosja, co znaczą
gwarancje bezpieczeństwa dla każdego państwa i rosyjskie i antyrosyjskie zdania o „poszanowaniu 
suwerenności i integralności Rosji”.
- W związku z zagadnieniem przywództwa Rosji, uzupełniłem istniejącą od r. 1989 lukę 5 tys. 
historyków i w marcu 2022 otworzyłem 3 tys. etatów dla historyków w obszarze badania 
dokumentów w archiwach europejskich i na świecie, celem zbudowania prawdy i usunięcia 
pragnienia wyeliminowania jednej walczącej strony przez drugą, natomiast droga pokonania Rosji 
[realizowana od marca 2022] była aktualna przed Poczdamem, a nie od marca 2022, przed 
sfinansowaniem wybudowania mocarstwa atomowego rosyjskiego przez oddanie przez aliantów 
Polski w ręce Stalina.
- Przedstawiam ten projekt, gdyż Polska jako aliant niezdolnego sojuszu powinna przejąć 
inicjatywę, ponieważ konflikt z Rosją spowoduje nieodwracalne w tym stuleciu szkody nie tylko 
dla Ukrainy, ale także dla krajów zachodnich.

5. Prezydent Duda narzeka na „antywartości”. – „Antywartości”, przeciw którym zgodziliśmy się 
współpracować, aby budować Europę i świat? – A gdzie teoria wartości. Jakie hipotezy dodatkowe?
Jakie warunki idealizacyjne? – To dlatego nie potrafimy niczego oryginalnego powiedzieć 
wojującym, potrafimy tylko cukierki rozdawać, tym samym wspierać państwo ukryte.

6. A. Duda: „gdzie szanuje się właśnie wolność jednostki”. – A „gdzie szanuje się właśnie wolność 
jednostki”? – świetnie to pokazaliśmy w Europie i USA w czasie p(l)andemii.
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7. – A „gdzie szanuje się ludzkie życie” – czekając na remdesivir? Czekając dniami na przyjęcie do 
szpitala? A może niszcząc najlepszych lekarzy jak tych z kliniki dr-a Bodnara z Przemyśla, jak dr-a 
Z. Martykę?

8. – A „gdzie czyni się wszystko, aby ludzie mogli żyć w jak najbardziej godnych warunkach”? – czy
nie doprowadziliśmy do nędzy, do PKB na poziomie przed Gomułką? Nie cofnęliśmy państwa o 70 
lat?

9. – A „gdzie wszystkie problemy rozwiązuje się w drodze negocjacji bez uciekania się do przemocy”
– przecież nawet nie dopuszczaliśmy informacji na temat remdesiviru, „leczenia” respiratorami, na 
temat leczenia zablokowaniem leków lub przez telefon. Wszystko to, co powiedział Andrzej Duda 
jest pozbawione aparatury naukowej, mimo wojny. To błąd. Wojna potrzebuje 
aparatury naukowej, aby politycy nie mogli uprawiać zarządzania wrażeniami, 
wyobrażeniami.

10. Prezydent: „Zachód musi wspólnie pokazać, że wartości i zasady, które zostały 
wypracowywane dekady temu, nadal są aktualne”. – W języku dyplomacji to by mogło tylko 
nakierować na grupę gorących zapewnień Hoeneckera – względem opcji Margaret 
Thatcher’1988/89 – że nie dojdzie do połączenia NRD z RFN. I że prezydent dopuszcza możliwość
tzw. wielkiego resetu. Merkel, „Die Zeit”, XII 22: „Umowa z 2014r. [o zawieszeniu broni 
w Donbasie] była próbą dania Ukrainie czasu”, żeby mogła lepiej przygotować się do wojny. 
Heinz-Christian Strache, wicekanclerz Austrii w latach 2017-2019, XII’22: „Szczerość, z jaką pani 
Merkel mówi o tym, jest przerażająca i mrozi krew w żyłach”. Strache dodał „to podważa zaufanie 
do polityków”

11. I dalej: „To bezwzględna konieczność. Nie ma zgody na zbrodniczą agresję w XXI wieku, nie 
ma zgody na łamanie prawa humanitarnego, na celowe ataki na infrastrukturę cywilną i środowisko.
Zgody takiej nie ma i nie może być ani teraz, ani w przyszłości.”
Jednocześnie podkreślił, że nie może być również zgody na jakiekolwiek porozumienie, które 
„sankcjonowałoby siłową zmianę granic w Europie, a wszelkie rozmowy pokojowe muszą się 
odbywać za dobrowolną zgodą władz Ukrainy. Tylko sami Ukraińcy mają prawo decydować 
o przyszłości swojego kraju.” Trudno jednak o pokój, skoro wszyscy chcą zarobić na wojnie. 
Przykładowo Grecja chce przekazać (XII’22) Ukrainie radzieckie rakiety przeciwlotnicze S-300, 
Tor-M1, Osa-AKM, ale za to USA mają dostarczyć Grecji Patrioty. Grecja stopniowo oddaje (X’22)
radzieckie wozy bojowe BMP-1 w zamian za niemieckie. 

12. A. Duda: „Rosja to państwo zbrodnicze. Musimy zintensyfikować działania mające na celu 
zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka. Wspierać 
prowadzenie dochodzeń i ściganie osób odpowiedzialnych za najpoważniejsze zbrodnie. Natomiast 
winnych zbrodni agresji, zbrodni wojennych, przeciwko ludzkości i ludobójstwa należy absolutnie 
pociągnąć do pełnej karnej odpowiedzialności. Tylko w ten sposób możemy przywrócić pokój 
w Europie i zapobiec aktom agresji w przyszłości”. 

Cytuję: „Pokój, równość i współpraca to idee według których należy prowadzić dialog.” „Dziś 
widzimy wyraźnie, że niestety jedno z państw członkowskich, Rosja, brutalnie dopuściło się 
pogwałcenia wszystkich tych zasad. Nie ulega wątpliwości, że jest to dziś państwo zbrodnicze, 
z którego polityką nie można, podkreślam, nie można się zgadzać i w słowa, którego nie można 
wierzyć”. (Koniec cytatu).
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10. To duze uproszczenie, co mówi rządowa narracja, że Rosjanie chcą najechać czołgami Polskę 
i tylko ich powstrzymuje Ukraina. Rosjanie mogą utworzyć agenturę wpływu, ale temu Polska 
mogła się setki razy przeciwstawić, np. dokonując reformę SKW. 1 

11. Polska nie powinna liczyć na Zachód i czekać, aż Zachód coś „pokaże”, coś stworzy. Zachód 
nic nie „pokazał” przed II W. Św. – oczekiwanie było daremne, naiwne. Ponadto polska cywilizacja
nie powinna kopiować. 

12. – Wartości i zasady? – Te może, które zostały wypracowywane w Poczdamie, dekady temu, 
w odniesieniu do stworzenia Imperium ZSRR ? – Otóż te zasady i wartości wymagają trudnej 
metodologicznej analizy zasad i wartości – wojtyłowskiej klasy, tego, co próbował zrobić system 
społ.ekon. JPII/JPS. Więc ... nie są aktualne. 

13. Bezwzględną koniecznością jest od-ukrzyżowanie Polski – ukrzyżowanej w Poczdamie. „Nie 
ma zgody” na zbrodnicze budowanie Imperium Atomowego, czyli agresję w XX wieku.

14. „Nie ma zgody na łamanie prawa humanitarnego” w Poczdamie, w postaci zalecenia 
wzmocnienia Rosji Białorusią, Litwa, Ukrainą (Polską 2), Łotwą, Estonią itd. To także w Poczdamie
„zniszczono polską infrastrukturę cywilną i środowisko”, więc „zgody takiej nie ma i nie może być 
ani teraz, ani w przyszłości.”

15. „Nie może być zgody na jakiekolwiek porozumienie”, które sankcjonowałoby wybudowanie 
w Poczdamie potężnego tyrana. To w Poczdamie kosztem wielu państw zbudowano potęgę 
atomowa ZSRR i nie było tu „poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego i praw 
człowieka”. 
Prowadzenie dochodzeń i ściganie osób odpowiedzialnych za najpoważniejsze zbrodnie, a w tym 
ludobójstwa. Winnych zbrodni ludobójstwa należy pociągnąć do pełnej karnej odpowiedzialności. I 
tu, w odniesieniu do sprawy celowego powołania potęgi rosyjskiej możemy przywrócić pokój 
w Europie i zapobiec aktom agresji w przyszłości. 3

16. A. Duda, cytuję: „Pokój, równość i współpraca to idee według których należy prowadzić 
dialog”, ale my tego nie robimy. Potrzebna jest teoria prawdy w polityce, teoria słowa, wiary.

4) Cybernetyka a programowanie, mózgu elektronowy. Marksizm – cybernetyka – 
życie. Ogólna teoria systemów. 

1. Cybernetyka jest teorią decyzji, teorią optymalizacji, teorią programowania, ale nie jest samym 
programowaniem.

2. Cybernetyka jest teorią zasad myślenia, ale nie jest budowaniem mózgu elektronowego.

3. Cybernetyka jest teorią zasad życia, ale nie jest budową sztucznych zwierząt. Jest teorią gier, ale 
nie jest grą.

1 Przedstawioną w monografii na ten temat www.experientia.wroclaw.pl
2 Latem’22 niejeden polityk zasugerował połączenie dwóch krajów i to część narodu wprawiło w zachwyt.
3 Prezydent nie chciał się zaszczepić. Szczepionka przeciwko Covid-19 nie została poddana badaniom z 

zachowaniem należytych standardów, natomiast zniesienie obowiązku szczepienia przeciwko Covid-19 np. 
w służbie zdrowia i służbach mundurowych leży w interesie zarządzania państwem. 
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4. Powieści fantastyczne SF (science fiction) rzekomo cybernetyczne są ucieczką od 
cybernetyki, od rzeczywistości, którą zajmuje się cybernetyka i która powiada, że życie jest o wiele 
ciekawsze od SF. Przypomina to, jak duńska premier Mette Frederiksen kazała się nazywać matką 
dzieci / premierem dzieci. – A tu partia duńska „The Freedom List” powstała jako reakcja na afery 
związane ze szczepieniami na COVID-19 i z tego powodu zyskała ona wielką popularność wśród 
ludzi świadomych skutków wstrzykiwania grafenów, białek kolca itp. Już wcześniej wskazywano, 
że luminiowy adiuwant inicjuje zapalenie w miejscu wstrzyknięcia. Al jest transportowany do 
gruczołów limfatycznych, jest przenoszony w makrofagach i innych histiocytach na cały organizm, 
także do mózgu.

4a. Z jakichś powodów krzem organizuje życie, nie wiemy dlaczego tak jest. Drugi pierwiastek 
ziemski. Trzeci pierwiastek – Al – jest jego sąsiadem. Ale jest konkurentem, więc krzem blokuje 
przedostawanie się aluminium do noosfery, flory i fauny. Sole glinu są powszechnymi adiuwantami 
w szczepionkach i skutki inspirowały ludzi do protestowania, aż do powstania Freedom List. – Od 
jesieni 2022 partia ta przesłuchuje 4 oficjeli, którzy zalecali eksperymenty mengelowskie, 
depopulujące, wyludniające. 

4b. Partia, która zrzesza naukowców i lekarzy nie powstała w lutym 2020, ponieważ szczepionki 
mRNA były przedstawiane, jako wielkie dobrodziejstwo – partia Freedom List nie zna zasad 
teleologicznych ani marksizmu, które zabraniają inżynieryjnej zmiany DNA i jeszcze wtedy oficjele
zapewniali, że mRNA nie narusza funkcjonowania DNA. 

4c. Freedom List nie miała ludzi, którzy by dysponowali wiedzą cybernetyczną w lutym 2020. 
Partia mówi do premier – jak ci nie wstyd wobec faktu, że kłamałaś. Jak możesz spać, wiedząc, że 
krzywdzisz i zabijasz Duńczyków, bo szczepionki zabiły 83 tys Duńczyków, 150 tys. zostało 
rannych. Co to za „premier dzieci”, która morduje duńskie dzieci. Jak możesz żyć, skoro 
mordujesz. Freedom List ogłasza: „Premier jest lodem, jej nie obchodzi, że zabija, jest szalona”. – 
Partia żąda odpowiedzialności za zbrodnie medyczne, za przemoc medyczną.

5. Wiedza cybernetyczna to teoria systemów, podejście systemowe – ogólna teoria systemów jest 
szersza, dotyczy pól torsyjnych, podczas gdy cybernetyka jest bardziej uogólnioną teorią rzeczy też 
dotykalnych, czyli może bardziej w środowisku klasy tu i teraz. Propaganda komercyjna polegała 
na przedstawianiu spraw niejasnymi (chyba, że z chaosu porządek to jakaś jasność) komercyjnymi 
rynkowymi środkami. Nie widzę, aby procesy Markowa, chaos, kiedykolwiek uzyskał naukową 
legitymację, aby porządek, rozwój, powstawał z chaosu.

W rozumieniu cybernetyki 
- wojna na Ukrainie jest ściśle związana z wojną poprzednią. Z wojną od 2014 r., z majdanami, 
z protokołem Mińskim, z zamachem stanu 2004;
- jest związana z atomem, z ustawieniem Rosji w Poczdamie jako mocarstwa atomowego 
sfinansowanego przez oddanie Polski przez aliantów w łapy Stalina;
- wojna na Ukrainie jest związana z wojną kapitalizmu z ludnością od lutego 2020 do 24 lutego 
2022, z wojną firm kapitalistycznych, które w imię zysku doprowadziły miliony ludzi do śmierci;
- wojna ta wykorzystuje sterowanie wrażeniami, wyobrażeniami zwykłego człowieka, które 
generuje narzucony mu język. Książę, który nie jest mądry nie potrzebuje mądrych doradców ani 
cybernetyki.

4 Danish Prime Minister Publically Shamed: 'You Killed 83,000 Danes With the Covid Vaccine' (Video) – RAIR   
(rairfoundation.com) 
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