
Wojna – geneza, analiza, skutki, prognoza

Zagadnienie błędu selekcji w rozwoju cywilizacji a dziedziczenie genetyczne 
i fenotypiczne 

Cechy osobnicze a zagadnienie identytaryzmu w geopolityce 

Zagadnienie Feliksa Konecznego mieszania cywilizacji. Cz. I

M. Zabierowski

Streszczenie

Korzystając z wiedzy metodologicznej w zarządzaniu podanej przez T. Grabińską ze szkoły 
metodologicznej Kosmos-Logos w jej „Teoria, model, rzeczywistość”, „Poznanie i modelowanie”, 
analizuje się schemat cywilizacji technicznej, w tym zagadnienie błędu selekcji w rozwoju 
cywilizacji. Rozpatrujemy zagadnienie identytaryzmu w ramach teorii cybernetycznej oraz 
antropologicznych o cywilizacjach. 

Przedstawiamy teorię inżynieryjnego sposobu zarządzania, który m.in. prowadzi do ideologii 
LGBT – od strony cybernetyki i z punktu widzenia ogólnej teorii systemów. 

W nawiązaniu do utworzonej przeze mnie w doktoracie i stu pracach do habilitacji dyscypliny 
humanistyki nauk ścisłych, własnej teorii („Status obserwatora w fizyce współczesnej”, Inst. Fiz., 
Wrocław 1990 i in.), prezentujemy działania lokalistyczne od strony holizmu w naukach 
społecznych i przyrodniczych, czyli strukturalizmu, ale także od strony obecnej w fizyce warstwy 
funkcji, która ma znaczenie dla abiogenezy i procesów stawania się w nawiązaniu do 
organizmalności i inteligibilności natury, a w kategoriach religijnych, na skutek decyzji wszech-
rozumnego Stwórcy. Wyjaśniam, dlaczego obie drogi, katolicka i darwinowska prowadzą do 
podobnych wniosków.

Rozwija się (podaną od 1 marca 2022) teorię proponowanej (Instytut Lowy, 6 X 22) wojny 
prewencyjnej w aspekcie Armagedonu (ukazanego przez Bidena 8 IX 2022), ciągłości z 
zarządzaniem lat 2020-2021 na zasadach cywilizacji continuum – zasady względności Kopernika 
lex continui i jej egzekutywy liberum veto. Proponuje się nową aparaturę poznawczą na temat 
zarządzania w komercyjnej cywilizacji multimiliardowych rynków i wyobrażenia skuteczności 
takiego zarządzania. 

Rozwija się teorię skłonności, błędu selekcji w zarządzaniu faktami w kontekście współczesnego 
zagrożenia atomowego i walki z patogenami w obrazach mechanicznym oraz ewolucyjnym na 
kanwie strukturalizmu i holizmu. Rozpatruje się prawa, ich konieczność, bezwarunkowość, 
warstwowość mechanistyczną, strukturalistyczna, funkcyjną. Analizujemy walkę między 
cywilizacjami, stosujemy tu centralne zagadnienia z biologii, czyli lamarckizm i darwinizm. 
Przedstawiamy analizę politologiczną dotyczącą Albanii i Korei Płn., dochodzimy do teorii odbicia 
wektorowego i mózgu biologicznego, mózgu totalności organizmalnej.

Słowa kluczowe:
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fenotyp, identytaryzm, Darwin, Leibniz, Lamarck, biologia Gorczynskiego, cybernetyka Mazura, 
Stalin, życie, mózg, umysł, dusza, strukturalizm, holizm, chaos 

1) Jak w zarządzaniu rozumują inżynierowie? Czy życie można symulować? Błąd 
metodologiczny w rozumieniu ewolucji. Zarządzanie lokalistyczne. Znaczenie 
abiogenezy w zarządzaniu. Lwy na stepie

Inżynierowie rozumują tak, jakby gwiazdy, wytwory ewolucji, trzeba ugwieździć, a krowę u-
krowić, planetę splanetyzować. Inżynier myśli, że życie można symulować w laboratorium, jak w 
piekarniku. A wszechświat stworzyć w piekarniku. – I to jest błąd metodologiczny. Błąd 
kardynalny. Świadczy o płytkim rozumieniu obu przeciwnych światopoglądów – religijnego i 
marksistowskiego (ewolucyjnego, marksowskiego).

Policjant, wojskowy zarządzają faktami tak jak inżynier, którego nie interesuje to, że czym inny jest
samochód, który naprawia, a czym innym jest człowiek. Wojsko wykonuje obowiązki i nie 
prowadzi analiz. To błąd, jak się okazało po 5, 10, 15, 20, 25, 30, latach od 6 II 1989 (a inni liczą od
Magdalenki w r. 1988). 

Przedstawiamy zarządzanie działań o charakterze lokalistycznym, czyli działania inżynieryjnego 
typu. Tymczasem jest ono nieadekwatne wobec drogi powstania człowieka. Człowiek powstał na 
skutek działania holistycznego, wszechświatowego, ewolucji, kosmo-ewolucji, międzygalaktycznej 
abiogenezy 1, skłonności wszechświata do inteligibilności – a w kategoriach religijnych, na skutek 
decyzji wszech-rozumnego Stwórcy. I tak w kosmologii Stwórca często, z punktu widzenia 
historyka (na różnych etapach rozwoju nauki) nieustannie się zjawia. 

Zawołanie czy propozycja (może wezwanie) wypowiedziana w Australijskim Instytucie Lowy’ego 
(6 X 22), że NATO powinno dokonać uderzenia prewencyjnego na Rosję, zanim ta użyje broń 
atomową ma naturę obcą przyrodzie – ma naturę niszczenia gatunku ludzkiego (i innych 
gatunków). Żaden lew, hiena, szakal nie chce zjeść całego gatunku, nie chce zniszczyć gatunku. 
Człowiek zaś przeskalowuje styl lwa, hieny, szakala. Człowiek nie chce mieć tego, co proponowała 
epoka Wyszyńskiego-Gierka – dom, mieszkanie, pracę, edukację, leczenie. Człowiek jest gotowy 
na ludobójstwo, aby zarobić. Taki jest podtekst zarządzania znanego od lutego 2020 (wg niektórych
wirus – o ile był zsekwencjonowany – nastał od grudnia 2020).
2

1 Własne odkrycia na ten temat opublikowałem w serii prac w „Astrophysics and Space Science, International 
Journal of Cosmic Physics”. Były one cytowane przez pismo „Life”.

2 W tej sprawie napisałem ponad sto analiz metodologicznych w latach 2020 – 2021. W metodologii obowiązuje 
zakaz zajmowania się jakąś jedną dziedziną. Już nawet historycy niemetodolodzy analizują dane z ostatnich lat, np. 
profesorowie Antoni Dudek, Andrzej Nowak, S. Cenckiewicz. Podobne analizy – ks. T. Guza, profesora filozofii 
w KUL. Na temat systemów społecznych, mediów, relacji zarządzania do Baraca Obamy, Hitlera, Marksa, Kanta, 
Engelsa, Gatesa; materializmu, rolnictwa, ideologii gender, braku węgla w r. 2022, produkcji węgla w ogóle, 
sytuacji kopalni w Polsce w r. 2019-2022, energetyki, płuc, nerek, polityki, kosmologii, pracy, rolnictwa, 
małżeństwa, sejmu, ministerstw, depopulacji, LGBT, zdania J. Kaczyńskiego o LGBT i zmienianiu płci, Ratzingera,
biologii, płci, zoologii, procedur, państwa, działania w XXI w., chemii, zniewolenia, bezdomności, szczepienia 
przeciw COVID-19, rasizmu, pochodzenia człowieczeństwa, zarządzania przez KE, NATO i in. „Ideologie, które 
doprowadziły do Auschwitz”, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=Kwh0Vy_v60E ; 
https://www.youtube.com/watch?v=8piADHEpFvE ; https://www.youtube.com/watch?v=j9QuQ2itbMI ; 
https://www.youtube.com/watch?v=zozMPCYU_3s; humanista ks. prof. D. Oko wskazuje, że dziś humanista musi 
zajmować się nie tylko humanistyką, ale i naukami przyrodniczymi, ewolucją, biologią, fizyką, produkcją, 
zarządzaniem, służbami mundurowymi; „O zagrożeniach dzisiejszego świata” , https://www.youtube.com/watch?
v=US2u2STRR3w ; „Zaburzenia osobowości a LGBT” – https://www.youtube.com/watch?v=UXRYZFY2u7c ; 
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2) Zarządzanie a wykrywania intruzów. Darwin, Lamarck. Krytyka zarządzania 
inżynieryjnego. Gdy klucz nie pasuje już do nakrętki. Związek genetyczny wojny od 24
II 2022 z zarządzaniem od lutego 2020. 

Historycy starają się wyjaśnić, dlaczego przedmiot badań posiada pewne cechy i z tego powodu, 
z powodu tego wyzwania, zwykle opisują, że dany Obiekt Zjawiskowy Historyczny, np. wojna, 
rozwinął się z czegoś poprzedniego. Pewne cechy wojny od 24 II 2022 wskazują, że wojna 
rozwinęła się z poprzedniej epoki – wojny z narodami w obszarze zdrowia w latach luty 2020 – 24 
II 2022. Inni historycy, jak Andrzej Nowak, wskazują 3, że wojna od 24 II 2022 jest konsekwencją 
nienawiści Rosji do zdolności państwotwórczych Kozaków. Rosja ma specyficzną nienawiść, 
odłączona od cywilizacji Azjatyckiej, cywilizacji ludów Morza Czarnego, Azowskiego, 
Kaspijskiego i Aralskiego. Rosja jest osobnym szatanem, który nie cierpi Kozaków. Nie wydaje się 
mi to wyjaśnianie słuszne. 

Organizm broni się przed intruzami. Trzeba sięgać do biologii. I tak, ludzkie komórki mają aparat 
wykrywania intruzów. Ale nie w tym omawianym przypadku – napaści cywilizacji ekonomicznej, 
technicznej na samą siebie. 

Tego nie ma ani u Darwina, ani w lamarckizmie. A wirusy przeziębieniowe (zmistyfikowane od 
lutego 2020) – i to jest istotne dla zarządzania zdrowiem i całymi państwami – są ważną składową 
ewolucyjną organizmu i uczą go podejścia strukturalistycznego, a nie zarządzania 
inżynieryjnego. Nie mówiąc o trzeciej warstwie w fizyce – warstwie funkcji, czyli stawania się.

Wydaje się mi, że to już mogłaby być warstwa w fizyce ducha – w terminologii Leibniza. Nie chcę 
tu rozstrzygać, czy inteligibilność w fizyce wszechświata to byłaby warstwa czwarta, dość często 
łącze warstwę trzecią fizyki z warstwą czwartą fizyki i akceptuje termin Leibniza, że to byłaby 
warstwa ducha w fizyce. Ale muszę tu powiedzieć tak. Przede wszystkim język, który używają 
ludzie w sklepie, taksówkarze, lotnicy, żołnierze, policjanci, czyli język codzienny jest językiem 
zbyt prymitywnym i dlatego prawie każde zagadnienie wymaga kilku tomów. Nieprzypadkowo 
Sienkiewicz, Reymont pisali tomy, aby objaśnić jakiś przedmiot opisu, jakiś Obiekt Zjawiskowy 
Historyczny Społeczny, jak krzyżaków, potop, chłopów.

Nie uważam, że Leibniz wziął tezy o duchu w fizyce literalnie od swego ojca (od profesora 
Lubienieckiego), ale jego twórczość, zdolności jest dla mnie silnym dowodem słuszności teorii 
M. Głogoczowskiego, którą tu rozwijam. – Jego teorii o lamarckizmie. Osiągnięcia Leibniza są dla 
mnie dowodem „istnienia predyspozycji przenoszonych genitalnie, ale nabytych”. 4

Chce tu powiedzieć, że w dotychczasowych naukach o zarządzaniu nie aplikujemy nawet 
pierwszego poziomu dynamiki i kinematyki klasyczne, czyli Newtona. 5 

„Bitwa o rodzinę”, https://www.youtube.com/watch?v=oJ5bkGJ8Bm8 ; LGBT, referat w Sejmie, 
https://www.youtube.com/watch?v=gDMMuS32ysE , https://www.youtube.com/watch?v=BRjzwjfNV-E

3 Referaty Nowaka były oklaskiwane w marcu/ kwietniu 2022 przez elitę intelektualną.
4 M. Głogoczowski, strona Marek Glogoczowski. Książkę M. Głogoczowskiego omawiał na seminarium mojej 

grupy metodologicznej Kosmos-Logos fizyk, dr K. Morawiecki.
5 Mirosław Zabierowski, The antinewtonian concept of the observer, w: "Isaac Newton's ' Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica", W.A. Kamiński (red.), (Proceedings of the Lublin Celebration of Isaac Newton's 
"Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", 15-17 X 1987 Lublin), World Scientific, Singapore 1988, 61-68; 
M. Zabierowski, Metoda naukowa mechaniki newtonowskiej a kryterium demarkacji. Annales Academiae 
Paedagogicae Cracoviensis 60 (2008) 11-20, Studia Philosophica V; M. Zabierowski, The explanation of Enders' 
doubts about an analysis of Newton's dynamics, Apeiron 18 (1) (2011) 17-21, Studies of infinite nature; © 2010 
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Trzeba tu podkreślić, że już na poziomie technicznym – a co dopiero ze stanowiska drugiego 
poziomu fizyki (strukturalizmu) i trzeciego (funkcji) – a więc z punktu widzenia zwykłego 
mechanika samochodowego, jest dość zrozumiałe, że:
– wystarczy drobna mutacja zmieniająca to wstrzykiwane jedno białko S (kolca) i wirus czy 
bakteria, na którą chcemy się uodpornić znika z pola widzenia organizmu, jako obiekt namierzalny 
– klucz nie pasuje już do nakrętki.

Więc nawet na tym poziomie popełniliśmy błąd w zarządzaniu w okresie pandemii II 2020 – 24 II 
2022. (Całe pole semantyczne, na które się składają maski, testy, dystans, respiratory, pulsatory, 
setki nakazów, zakazów znanych od II 2020, nagle znikły od 24 II 2022 i nagle w pracach pokazano
skuteczność amantadyny, iwermektyny, chydroksychlorchiny, a pielęgniarki nagle przestały się bać 
stosować procedury 6 podawane od lutego 2020 itd.). 

Stawiamy tezę, że obecna wojna ma związek genetyczny z zarządzaniem od lutego 2020. Byłby to 
olbrzymi obszar badania zarządzania dla całego instytutu naukowców, który nie jest uruchomiony. 
Dlaczego człowiek posiada mózg? – A jaka jest rola mózgu? Dlaczego jest wojna od 24 II 2022. To 
jest etap rozwoju świata, ta wojna ma jakąś rolę. Jest to konsekwencja fizjologii systemu „z chaosu 
porządek”. Tak jak mózg. Fizjologia wyjaśnia po co jest mózg. Mózg przyczynia się do 
podtrzymania działania ciała i jest konsekwencją ewolucji. Albo Stwórcy. Ta wojna przyczynia się 
do podtrzymania działania świata, na niej korzystają ci, którzy mają korzystać i jest ona 
konsekwencją ewolucji wypadków, nie tylko majdanowego spalenia żywcem kilkudziesięciu osób 
(ok. trzystu ciężko rannych), czy w r. 2014 w Donbasie, o których mówią mieszkańcy (tylko trzeba 
chcieć ich posłuchać, a to wymaga wysiłku). Wojna ta ma stwórcę – Putin mówił, że pomści 
spalonych. Polska tak nie mówi, że pomści spalonych, wypatroszonych z dzieci Polek, wyłupionych
(Hłasko opisał, jak po gwałcie na Polce Ukraińcy wyłupili jej oczy).

3) Zrządzanie popytami i narodami a komercja. Zagadnienie wyjaśniania 
probabilistyczne. Propagowanie błędu selekcji. Rewelacje Bidena (6 X 2022) o Putinie 
i Armagedonie. Porażka metod inżynieryjnych a nieodpowiedzialność za przyszłe 
pokolenia. 

W zarządzaniu w latach 2020 – 2021 istotna była wiara polityków, dziennikarzy, profesorów, 
doktorów lekarzy. Uważamy, że ma to związek genetyczny (w sensie wyjaśniania genetycznego) 

C. Roy Keys Inc – http://redshift.vif.com; ISSN 0843-6061; M. Zabierowski, The influence of space-time models 
on interpretation of empirical data, Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej nr 1(5) (2011) s. 77-84, 
"Modelowanie w naukach ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych w kontekście interdyscyplinarnym", 
Wydaw. Educator, Częstochowa 2011; Teresa Grabińska, Mirosław Zabierowski, O relacji korespondencji między 
teoriami Einsteina i Newtona, Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody VI (1984) 145-153, 
M. Lubański, Sz. Ślaga (red.), Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1984; T. Grabińska, M. Zabierowski, 
Newtonian gravitation and general relativity in the light of the correspondence between their mathematical 
models, w: Nijmegen Studies in the Philosophy of Nature and Its Sciences, Abstracts of International Colloquium: 
Newton's Scientific and Philosophical Legacy (9-12 VI 1987, Nijmegen), (1997) 17; T. Grabińska, M. Zabierowski,
Newtonian gravitation theory and general relativity in the light of the correspondence between their 
mathematical models, w: "Newton's Scientific and Philosophical Legacy", P.B. Scheurer, G. Debrock, Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht 1988, 193-199; T. Grabińska, M. Zabierowski, The correspondence between the 
Einsteinian and Newtonian theories of gravitation, w: "Isaac Newton's ' Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica", W.A. Kamiński (red.), (Proceedings of the Lublin Celebration of Isaac Newton's "Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica", 15-17 X 1987 Lublin), World Scientific, Singapore 1988, 61-68; T. Grabińska, 
The operationism postulate in the classical kinematics, w: "Isaac Newton's ' Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica", W.A. Kamiński (red.), (Proceedings of the Lublin Celebration of Isaac Newton's "Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica", 15-17 X 1987 Lublin), World Scientific, Singapore 1988, 41-48.

6 Procedury lecznicze, np. J. Zięby, zresztą znane w klinikach np. Mayo.
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z wojną od 24 II 2022, tak nie uważa teoretyk ewolucji dr M. Głogoczowski, ponieważ on nie 
dostrzega ludobójstwa w zarządzaniu luty 2020 – 24 II 2022, przeciwnie on tu dostrzega działania 
prozdrowotne, mianowicie twierdzi, że wstrzykiwanie trucizny jest korzystne i jest przejawem 
troski państwa o zdrowie narodu. – Irracjonalna wiara w skuteczność wstrzykiwania mRNA wynika
z propagandy komercyjnej – codziennie, moim zdaniem, naprawiano brak popytu przy 
pomocy telewizji, listów rządu do rodzin, kar SANEPIDU za nienoszenie maski itd. Tymczasem maski
wzmagają generowanie cząsteczek bardziej agresywnych. 7 Z tym dr M. Głogoczowski by się 
zgodził, chociaż uważa, że tu chodziło o wzmożenie stanu zdrowia. To byłaby trzecia – w świecie 
nie znana – interpretacja. Putin ma inne informacje od genetyków i przez rok nie mógł uwierzyć 
w ludobójstwo, a kiedy uwierzył (to zdegenerowana kultura, mam okazje ratować świat) to ruszył. 

W zarządzaniu trzeba sobie uświadomić, że z tego wszystkiego, co mówili ministrowie, rząd, to 
wyraźnie widać, że chodziło o sprzedaż – oby tylko popyt się odnawiał. To ma cechy propagandy 
komercyjnej w sprawie omawianej tu wojny. Propagandy, a nie zarządzania opartego na nauce. 8

Niewątpliwie nabłonki ssaków pod wpływem, powiedzmy, stresów, zmieniają swą strukturę 
powierzchniową. Białka S przyczepiają się do nabłonków i mają chronić przed zakażeniem 
oskrzeli, płuc. 

W zarządzaniu jest często powtarzany argument (2020 – 2021), że tuzin osób wśród znajomych 
przyjęło szczepionki z mRNA i zaszczepieni nie umarli. Ale to nie jest wyjaśnianie 
probabilistyczne. Nie uwzględnia ono milionów ludzi zmarłych po szczepieniu. I nie uwzględnia 
szczepionek z wodą. (Mam wiadomości, że w pewnej fabryce w Szwecji pracownicy wykryli, że 
wstrzyknięto im wodę). 

Rzecz w tym, że nie należy oczekiwać idealnej zgodności losu kilku indywiduów z milionami 
przypadków śmierci. Fluktuacje nie przeczą prawom statystycznym. 9 Przesłankami są tu 
zarządzenia administracji, które nie mają cech probabilistycznych, dlatego są one podstawą 
procesów sądowych po zakończeniu przez Putina zarządzania opartego na nakazach i zakazach do 
24 II 2022. Zdania explicanda są statystyczne, ponieważ część przesłanek wykorzystuje dane 
statystyczne z roczników.

Wcale nie potrzeba żadnych negatywnych (pozytywnych) skutków u (w końcu kilku) znajomych, 
aby obalić (lub potwierdzić) twierdzenie statystyczne. Jeśli ośmiu znajomych nie umarło z powodu 
zablokowania leków leczących zapalenia 10, to to nie obala twierdzenia o 200 tysiącach 
nadmiarowych zgonów z powodu zablokowania leków, przychodni, dostępu do leczenia. 

7 Kinetykę nauczano w szkole. W mojej szkole ja uczyłem, a pani od przyrody szła odpocząć. Nie wiem, jakim 
sposobem profesorowie uważają, że maski chronią. Maski emitują bardziej niebezpieczne cząsteczki. Wynika to 
z kinetyki.

8 Ponieważ nie istnieje nic apolitycznego, z wyjątkiem Giewontu, a i to nie, to historycy lat 20. XXI wieku zajmują 
się tym, co człowiek prymitywny nazywa polityką. W języku pospolitym życie składa się z życia i polityki, która 
nie należy do życia. To gruby prymitywny błąd. Dlatego „polityką PiS/ PO” (czyli życiem) zajmują się wybitni 
naukowcy jak Nowak, Dudek, Zybertowicz. Tym niemniej w Polsce brakuje szkół naukowych bardziej 
„sofisticated”. https://nutube.pl/w/mW6ob4dPTj55BGyT7yCAfw 

9 Wyjaśnianie probabilistyczne nie jest chwilowe, tymczasowe, skutkiem braku praw ogólnych lub koniecznych, 
chociaż można byłoby wykazać, że śmierć ludzi w zbiorze śmierci w nadmiarowej liczbie, nie wynikała z ich stanu,
lecz zablokowania leków, przychodni, leczenia, zabiegów, dostępu do leczenia, ale lekarze bali się tak badać śmierć
ludzi. Tym niemniej statystki nie da się oszukać i teraz to ona góruje nad prawami ogólnymi w modelu 
dedukcyjnym. 

10 Chodzi o zapalenia nazywane COVID 19, ale jest problem z tym, że rząd nie sekwencjonował wirusa, czyli jest on 
w dużym stopniu domysłem, nie mówiąc o wadliwości – zdaniem wynalazcy noblisty – testów.
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Quod non te occidit, fortior te facit jest regułą selektywną, jest błędem poznawczym selektywnym, 
którym w latach 60. – 70. w kosmologii zajmował się Jerzy Spława-Neyman, Malmquist i inni.11 
Państwa zwalczają kretów, wywiady obce, nie stosują tej reguły.

To tak, jakby z użycia bomby atomowej cieszyli się ci, którzy jakimś cudem przetrwali. Zaiste 
Prezydent USA Joe Biden powiedział 6 X 22, że 
1) „ryzyko nuklearnego Armagedonu jest najwyższe od r. 1962” i dodał
2) „Putin to człowiek, którego znam dobrze, on nie żartuje”.

Chodzi tu wie rzeczy: 
1) Do dnia 6 X 2022 nie wolno było nic mówić na temat ryzyka użycia broni atomowej w strefie 
zgniotu. To było zakazane. Wielokrotnie, od 25 II 2022 minister mi mówił, że Rosja nie użyje broni 
atomowej. A 6 X 22 zaniemówił – ma to kolosalne znaczenie dla kognitywistyki. I tak samo mówiło
mi wielu patriotów, a w tym z KPN i wszelkich organizacji, które się podawały za patriotyczne. Od 
6 X 22 już tylko mówią „no to patriotyzm trzeba od nowa zdefiniować oraz całą edukacje, 
wychowanie, szkolnictwo”.
2) Do dn. 6 X 22 nie mówiono, że ktoś zna dobrze Putina. W okresie 24 II 2022 – 6 X 22 
przyjmowano w Polsce, że Putin jest paranoikiem. To bardzo ważne dla MSZ. Już 1 marca 2022 
autor podał, że Putin nie jest paranoikiem i jako autor licznych prac z psychologii podał inną 
diagnozę.

Do 6 X 2022 nie było ani jednej analizy, z wyjątkiem tych wspomnianych prac z 1 III 2022 – 
w końcu warto o tym wiedzieć, ponieważ to ma znaczenie dla socjologii, psychologii, dla rozwoju 
teorii zarządzania i psycho-polityki. Wiedzę tę posiadał rząd, wraz z pełnym uzasadnieniem, 
dlaczego tak jest. – Zwalczanie czynników patogennych jest możliwe i konieczne, ale nie w ramach
obrazu mechanistycznego, potrzeba bardziej zaawansowanych metod, których nigdy nie posiada 
grupa „spadochroniarzy”. Zostawiam ten temat dla innych.

W przeciwieństwie do M. Głogoczowskiego uważam, że samo zwalczanie mikrobów przyczynia się
do zachowania zdrowia, a nawet polepszenia stanu zdrowia, ale wyłącznie w trybie 
ewolucyjnym. Formą stanowiska mechanistycznego jest kinetyka, czyli doktryna „z chaosu 
porządek”. Jej skutki niedawno ocenili tacy naukowcy jak Paweł Bożyk, Andrzej Karpiński, Adam 
Karpiński, dr Ryszard Ślązak.12

Jeżeli powiadam: w trybie ewolucyjnym, to chcę powiedzieć, że nie w trybie interwencji 
ślusarskiej, czyli interwencji inżyniera. Nie przez wstrzyknięcie towotu. Jest sens zwalczać mikroby
w trybie ślusarskim w sytuacjach nagłych, gdy dominuje ryzyko przy zaniechaniu. Organizmu 
nie uzdrowi się głęboko w trybie interwencji ślusarskiej (intruz dostosowuje się nawet 
do antybiotyków). Można to zrobić wyłącznie w ramach strukturalizmu. Tylko w ramach 
holizmu można doskonalić system odpornościowy, a nie przez interwencję inżynieryjną. 
Interwencje inżynieryjne są ważne, ale nie dotyczą funkcji. Oczywiście, trzeba poskładać robotnika,
który spadł z rusztowania.

Ma to kolosalne znaczenie dla przyszłości cywilizacji łacińskiej, której najlepszą formą, zdaniem 
F. Konecznego, jest cywilizacja polska. Podobnie jest z narodami. 

11 Także, „Wszechświat i metafizyka”, PWN 1998.
12 Np. 13 X 2016 w PTE. Paweł Bożyk, w „Apokalipsa według Pawła. Jak zniszczono nasz kraj”, Akademia 

Finansów i Biznesu Vistula, Andrzej Karpiński, współautor „Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji 
kraju”, dr Ryszard Ślązak, w „Czarna księga prywatyzacji 1988-1994, czyli jak likwidowano przemysł”, Wyższa 
Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej w Wołominie.
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Cywilizacja łacińska nie zmieni – metodą przesiedleń – cywilizacji Czyngis-chana. Przesiedlenia 
nie zmienią cywilizacji azjatyckiej. Czyngis-Chan w wieku 10 lat zabił brata Bektera – wraz 
z bratem Kasarem. Rutynowe zabójstwa. To skłonności tzw. Dzikich Pól – termin ten jest z I i II 
Rzeczpospolitej, zanikł w PRL, ponieważ w okresie pokoju Rosję traktowano jako państwo ludzi 
normalnych. Dopiero w marcu / kwietniu zjawiły się referaty Nowaka, że Rosja to wyizolowany 
osobny byt państwowy, czyli wyizolowany z cywilizacji ord, chanatów, chazaryzmu, z tzw. Stepów 
Pontyjskich. Żyły tam przez tysiąclecia ludy okrutne, a zabicie człowieka było traktowane jak 
owcy.

Negatywne skutki wstrzykiwania grafenu, hydr, mikro-obwodów i nanocząstek mogą dać znać 
dopiero w kolejnych pokoleniach. Osoby, które się zaszczepiły wykazały nieodpowiedzialność za 
przyszłe pokolenia, przekazały tę nieodpowiedzialność przyszłym pokoleniom, skaziły przyszłe 
pokolenia, ale o tym nie wiedziały. Operacja ta, zdaniem wynalazcy szczepionek, dr-a Milo 
Candariana ma za zadanie wzmocnienie intelektualne ludzkości przez wyeliminowanie ludzi 
niezdolnych. To niedopuszczalne z punktu widzenia polskich encyklik i adhortacji oraz tysiąca 
homilii Jerzego Popiełuszki (JP), kapelana Solidarności (S) i całego systemu społ.ekon. JPII/JPS.

J. Steele i R. Gorczyński (Toronto), pod wpływem Koestlera 13, „pomimo ostrzeżeń swych 
kolegów” 14 sprawdzili zasadność dogmatu o nie dziedziczności cech nabytych. „Zrobili to 
w szczególnym przypadku dziedziczenia przez myszy nabywanej przez nie tolerancji na 
specyficzne antygeny. I metodą statystyczną potwierdzili, że ta tolerancja jest w znacznym stopniu 
dziedziczna, głównie w linii męskiej, przy czym występuje ona w sposób statystycznie dostrzegalny
dopiero w drugim i trzecim pokoleniu”. Podobnie jak dziedziczna otyłość, opisana w wielu pracach.
15 

13 A. Koestler „L’etreinte du crapaud” (The Case of Midwife Toad), Calman-Levy, Paris 1972. 
14 E. Steele, R. Gorczynski, Proc. Natl. Acad. Science USA, 77, 2871, 1980. M. Głogoczowski objaśnia błędy 

naukowe ich krytyków. Christopher Exley (U. Stirling): Al inicjuje reakcje zapalne. Al osiada w gruczołach 
limfatycznych, w mózgu. Nie ma dowodów, że wstrzykiwane Al jest bezpieczne. Jednak dr Głogoczowski ma rację,
że nauka w kapitalizmie też oszukuje. Czy z tego powodu, że się nie zgadzam z M. Głogoczowskim to mam go 
pomijać, ignorować? Firmy produkujące szczepionki mówią, że w celu porównania zaszczepionych 
i niezaszczepionych, w badaniach klinicznych trzeba jako placebo podawać Al. To jest oczywisty błąd 
metodologiczny eksperymentalny.

15 Popularyzacja – np. Chyłkiewicz „Newsweek Polska”. E. Steele, R. Gorczyński tworzą śmiały twórczy zespół, 
wraz astrofizykiem z N. Ch. Wickramasinghe i sam byłem proponentem pochodzenia życia w kosmosie we 
wszystkich skalach.
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