
Wojna – geneza, analiza, skutki, prognoza
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Cechy osobnicze a zagadnienie identytaryzmu w geopolityce 

Zagadnienie Feliksa Konecznego mieszania cywilizacji. Cz. IV

M. Zabierowski

Streszczenie

Analizuje się tradycjonalizm oraz etyczny i humanistyczny obszar wojny od 24 II 2022 
w kontekście hipotezy historyków na temat Rosji, która zdaniem historyków miałaby wytworzyć 
nigdzie indziej nie znany system zarządzania, oderwany od cywilizacji kontynentalnej stepowej. 
Przedstawiamy problem identytaryzmu w perspektywach, w których współczesny historyk tęskni za
wiedzą syntetyczną, nie tylko z zakresu wyspowej humanistyki, np. etyki, socjologii, psychologii, 
antropologii. Wykazuje się, że zagadnienie w zarządzaniu naprawy świata ma naturę antropologii 
lamarckowskiej. 

Niezbędna jest metodologia nauk tam, gdzie są krańcowe rozbieżności, np. że awaria rur NS I, II to 
decyzja Rosji, a inni USA (jak np. minister spraw zagranicznych R. Sikorski). Widoczne jest, że 
zdaniowa koncepcja prawdy jest niewystarczająca. 

Analizujemy wojnę od strony zasady Jana Pawła II minimalizowania ryzyka w kontekście faz 
rozwoju mózgu w ramach działania alimentatora i homeostatu. Z punktu widzenia etyki Jana Pawła 
II, który bardzo się interesował kosmologią, rozpatruje się grę czterech potencjałów mózgu tzw. 
alimentatora. Tradycjonalizm jest związany z ludzkim pragnieniem rozumienia, które w 
antropologii nie jest chwilowe. 

Omawiamy grupę operacji, która wykorzystuje ludzką potrzebę identytaryzmu oraz rewolucje 
przemysłowe, tzw. agendy. Analizuje się zdaniową koncepcję prawdy i pokazujemy, że 
w zarządzaniu przed definicjami i terminami są zawsze teorie. Omawia się zagadnienie 
bezpieczeństwa. Twierdzimy, że Putin wiedział, że szczepienia przeciwko COVID-19 są fikcją i że 
jest to punkt wyjścia w analizie tej wojny. Operacja o charakterze ludobójczym zepsuła Putina do 
reszty, pobudziła w nim około-genne białka cywilizacji Stepu Pontyjskiego. Omawia się 
problematykę niesienia pokoju. Już 24 II 2022 należało postawić zagadnienie zagwarantowania 
Ukrainie statusu Szwajcarii i to byłaby właściwa pomoc z punktu widzenia antropologii cywilizacji,
identaryzmu. Już 24 II 2022 należało podjąć wysiłki wykazania Putinowi, że Rosja może być 
potęgą bez Ukrainy. 

Przedstawia się znaczenie metodologii nauk dla wywiadu i kontrwywiadu oraz zrozumienia 
niefunkcjonalności zarządzania i środków naprawy niefunkcjonalności zarządzania, a jest to
problematyka instrumentalizmu kontra realizm w zarządzaniu, a w tym błędów 
w zarządzaniu opartym na regulaminach w świecie kół finansowych i korporacji. Przedstawia 
się zagadnienie mocy fizjologicznych i socjologicznych w kontekście sterowania Obiektami 
Zjawiskowymi Społecznymi. 
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Przedstawia się zmarnowaną szansę Polski narzucenia innego języka w sprawie wojny i przejęcia 
roli lidera w negocjacjach od 24 II 2022. Wykazuje się, że nawet z punktu widzenia darwinizmu, 
a co dopiero lamarckizmu jest widoczna niesprawność współczesnego zarządzania państwem 
z powodu konkretyzmu nie na miejscu, nieobecności pierwszej warstwy fizyki przyczynowej, a co 
dopiero strukturalistycznej i warstwy funkcji, która dotyczy skrzyżowania statystyki, teorii 
względności i kwantów i w której się zjawia inteligibilność. Definiuje się podstawy zarządzania 
kryzysowego. 

1) Rozwój mózgu. Alimentator i homeostat. Cios za cios. Gra czterech potencjałów. 
Etyka i inne spojrzenia na przekształcanie życia i budowanie zrównoważonych 
społeczności a identytaryzm. Wady zdaniowej koncepcji prawdy. Analiza zachowania 
Putina. Co mogło zainspirować Putina? Czwarta rewolucja. 

Mózg rozwija się stopniowo, np. w wieku 7 lat zaczyna uwalniać się od fazy macicznej, w wieku 28
lat od fazy ekstazy itd. Faza zrozumienia rzeczywistości dialektycznej, pełnej dojrzałości, 
przychodzi około 70 r.ż. Im młodsi, tym mniej mają rozwinięty potencjał na wejściu do mózgu 
alimentatora (A) z grupy mózgu homeostatu (H). 

Bardzo młodzi praktycznie nie mają potencjału alimentatora na wejściu (A1) od homeostatu (H) 
i w silniejszym stopniu podlegają potencjałowi na wejściu nie-homeostatycznym (A2). I podobnie 
nie mają potencjału na wyjściu alimentatora do homeostatu (A3), w istocie regulatywnego typu. – 
Bardziej podlegają zwykłemu (prymitywnemu P, jak w Kambodży, SS) potencjałowi na wyjściu, 
potencjałowi do działania bezpośredniego, bez pośrednictwa mózgu homeostatycznego, teorio-
regulatywnego (PA). Byłoby to (PA) pospolite działanie jak na ringu, cios na cios, wprost do 
środowiska, odruchowe. To dlatego to młodzi Kambodżanie wybili jedną trzecią swojego narodu, 
na zasadzie PA. Młodzi są niewinnymi ofiarami stopniowego dojrzewania mózgu, gry tych czterech
potencjałów (A1, A2, A3, PA). Młodzi są ofiarami braku równowagi między tymi czterema 
potencjałami.

4. Obecne „przekształcanie życia i budowanie zrównoważonych społeczności” (tak się to nazywa) 
jest sprzedawane jako tradycjonalizm typu British Asian Trust (BAT) – ale czy uczciwie? Z punktu 
widzenia etyki tak nie jest. Tradycjonalizm jest związany z ludzkim pragnieniem rozumienia, które 
nie jest chwilowe.

Problem identytaryzmu nie zamiera mimo trudności tzn. nacisków tysięcy projektów w w. XXI, 
które zagłuszają pragnienie rozumienia świata i pasję poznania. Są dwa tradycjonalizmy. Tylko 
jeden jest, jak mówi Jan Paweł II – adekwatny. Tradycjonalizm janapawłowy mówi, że trzeba 
chcieć minimalizowania ryzyka. Jezus pyta niewidomego z Jerycha, czy chce uczciwie 
minimalizowania ryzyka. „Co chcesz, abym ci uczynił?” czy chcesz uświadomić sobie naszą 
wspólną troskę, a nie w stylu BAT. W mechanice kwantowej uświadomić sobie to połowa 
rzeczywistego.

5. Jakie są zastrzeżenia wobec fałszywego tradycjonalizmu klasy BAT? To grupa operacji, która 
wykorzystuje ludzki identytaryzm. Czyli ludzkie pragnienie tożsamości. Tradycjonalistyczne 
upodobania wykorzystuje przemysł wpływu. Przemysł wpływu wymaga serii monograficznej. Po 
pierwsze analizy samych podstaw, po drugie jest on już tak bardzo rozwinięty.
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Jest to przemysłowe zarządzanie metodami oszukiwania młodych ludzi, którzy nie mają jeszcze ani 
mózgu homeostatycznego, ani nawet pełnego mózgu alimentatorowego, gdyż ich mózg 
alimentatorowy bazuje głównie na prostym wejściu i na prostym niewyregulowanym wyjściu – jak 
w boksie, jak na ringu, jak na boisku. – Na zredukowanej formie dwóch potencjałów 
homeostatycznych, jeszcze w zalążkowej postaci. Wykorzystanie tej zredukowanej pary 
potencjałów opisuje lamarckizm. To – w mojej interpretacji – jest istota teorii lamarckowskich.

Niedorozwój młodych wykorzystuje przemysł wpływu. A w tym np. termin „czwarta rewolucja 
przemysłowa” jest całkowicie błędny, ponieważ rewolucji przemysłowych było co niemiara, a nie 
wymyślone dziś cztery. To nie tylko tzw. „Agenda 2030” buduje społeczeństwo niewolnicze, czego 
przykładem była epoka II 2020 – 24 II 2022. Budowa poddaństwa była realizowana nie żadne 
wymyślone cztery razy, ale 137 tys. razy; Agenda Wpływu takiego, czy siakiego, to kopia 137 tys. 
poprzednich agend, też ukrytych przed ludzkim wzrokiem. Tylko wyjątkowo dano świadectwo tego
jak szlachta traktowała chłopstwo, a zwykle ukrywano te przejawy. Swoje agendy wpływu 
budowali Radziwiłłowie itd. Proszę cokolwiek historycznego umieścić na tych forumach 
sponsorowanych przez rodziny, którym, w latach 90., wojewodowie itd. przyznali majątki. Na tych 
„forumach”, swoistych zebraniach PZPR-wskich, nie forach, ponieważ to są pseudo-fora ściśle 
kontrolowane, cenzurowane. 

6. Przemysł wpływu jest bardzo rozgałęziony. I tak Business in the Community oświadcza na 
stronie, że szkoli do wykorzystania zbiorowego wpływu na – jak to nazywa – „dobro ludów 
i narodów”. O „dobro ludów i narodów” to można dbać, ale nie przez przechwytywanie terminu, 
zdania. Metodologia występuje przeciwko zdaniowej koncepcji prawdy: przed terminami jest 
zawsze teoria. 

Ten przemysł wpływu wykorzystuje dyspozycje lamarckowskie, zresztą wytwarzane w poprzednich
137 agendach, poprzedzających The Prince’s Trust. – Każda z tych agend stosowała oszustwa 
i chciała wykorzystać skłonności nabyte w toku ewolucji. To, że dziś stosujemy programy cyfrowe 
to zwykły postęp techniki; taki sam postęp był, gdy zbudowano łódź podwodną, helikopter, rakietę 
wielostopniową, baterię rakietową, kiedy wylądowano na Merkurym, na Wenus, na Księżycu 
(lądowania twarde, potem miękkie). 

7. Brakuje w tych agendach uczciwości. – A to rzekomy czwarty rewolucjonista IBM nie stosował 
swoich cyfrowych programów dla wspomagania niemieckich projektów solidnego znęcania się nad 
kobietami w Auschwitz i w innych ośrodkach niemieckiej „solidności” badawczej? Tę solidność 
mogliśmy poznać w latach 2020 – 2021 w okresie zarządzania pandemią. 10 X 2022 Komisja PE 
wszczęła śledztwo w sprawie prawdziwości oświadczeń rządów, agencji i firm, że szczepionki 
przeciwko COVID-19, według najsolidniejszych zapewnień, w 92-96% zapobiegają zakażaniu – te 
oświadczenia legły u podstaw całego zarządzania w okresie II 2020 – 24 II 2022. I uważamy, że ten
styl zarządzania zainspirował Putina.

Okazuje się, że zdaniem producenta szczepionek te zapewnienia były kłamliwe i chodziło tylko 
o sprzedaż. Na tym polega to rzekome novum czwartej rewolucji. Ono się zjawia ciągle, a w tym 
wieku to już po raz 137, a nie czwarty. Np. się zjawia u Uli Leyen. Firmy medyczne niemieckie 
błagały gestapo: Nałapcie nam jeszcze drugi transport kobiet, bo tamte transporty wymarły. Płacimy
po 150 marek za sztukę. 

Oficerowie niemieccy (oraz naukowcy) uważali, że to była solidna zapłata. Uczciwa transakcja. 
Dlatego twierdzimy, że żadne terminy w zarządzaniu nie mają sensu bez teorii. Że przed 
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definicjami są teorie. Że przed decyzjami są metafizyki. Że przed działaniem jest metodologia. Ze 
działanie najpierw wymaga humanistyk. Że konkretyzm jest błędem w zarządzaniu.

8. W latach 2020-2021 wprasowywano dyspozycje ludzkie do ulegania. Zawsze wykorzystywano 
nabyte dyspozycje ludzkie do realizacji programu uzależniania ludów i narodów i te dyspozycje nie 
zmieniły się od tysięcy lat, są trwałe i są niedostrzegane. Tak ukształtowane cywilizacje są trwałe. 
Najwięcej ludzi wolnych było w Polsce od 8 do 11 procent. W I Rzeczpospolitej. W tym czasie we 
Francji wolny był tylko jeden człowiek, czyli król. W Rzeczpospolitej 8-11 procent ludzi było 
równych królowi. Potem, w XVIII wieku ten fragment cywilizacji łacińskiej zdegenerował się i się 
przekształcił w handel głosami, na zasadzie kto zapłaci więcej za głos.

2) Los ludzi bez rozwiniętego potencjału alimentatorowego. Znaczenie informacji 
zwrotnej a regulacja i uruchamianie efektor. Zarządzanie uczuciami i lukami 
w wiedzy. Porządek z chaosu. 

Zawsze wykorzystywano zwłaszcza ludzi młodych, ponieważ najłatwiej się nimi steruje. Ponieważ 
nie mają rozwiniętego potencjału alimentatorowego A1 do H (homeostatu), wobec tego są 
pozbawieni informacji zwrotnej (ocennej) od H i z tego powodu (braku regulacji) zaraz muszą 
uruchomić efektor. Są jednocześnie i zagubieni (brak mózgu regulatora, H) i z powodu tego 
zagubienia są pewni siebie – to młodzi wymordowali rodziców w Kampuczy. Ale ten model 
dotyczy całej cywilizacji stepowej. To nieprawda, ze dotyczy tylko Rosji, jak chce Nowak w swoich
referatach dla inteligencji, przedstawianych od początku wojny Putina.

Z punktu widzenia tych Agend młodzi są w istocie emocjonalni, niekomunikatywni, czysto 
wykonawczy. Zawsze zarządzano uczuciami typowymi dla ludzi młodych, bo są to najbardziej 
proste schematy. Zawsze zarządzano lukami w wiedzy. 

Ludzie młodzi to przedstawiciele fazy antropologicznej ekstazy.1 – Żeby zrozumieć co to oznacza 
dla sterujących to wystarczy wspomnieć, że nikt nie chce być zarządzanym przez ludzi w stanie 
ekstazę. Trudne? Do tego w antropologii młodych mówi się, że są kierowani przez fazę ekstazy … 
wulkanicznej. W ideologii hellenistycznej – w dużym stopniu w lamarckizmie – wierzy się 
w naprawę przyszłych młodych. 

Ta wskazana tu obsesja zarządzania iluzją, obsesja całego przemysłu iluzji chce wykorzystać 
nieukształtowany mózg młodych. 

Obsesja na punkcie młodych nie ma na uwadze czynienia dobra, lecz chodzi o wykorzystanie 
niedojrzałego mózgu. Prince’s Trust International rozwija wpływ na młodych i ma nie tylko 
sponsoring tzw. znajomych królika. Rodzinki finansowe, albo żony różnych Karolów, różne 
Camille. 2 Ma na usługach psychologów (od wpływania na młodych). Kiedyś wykorzystywano 
cechy psychologiczne mniej profesjonalnie, ale na miarę poprzednich epok, więc należy widzieć 
tych rewolucji 137 tys., a nie 4. 

Hasło Prince’s Trust: „Chcemy wpływać na młodych” było zawsze realizowane. Do młodych ludzi 
apelował Stalin, Hitler, Pol Pot wszyscy dyktatorzy. 

1 Termin naukowy.
2 Pedofilia, handel bronią, rynek amunicji kasetowej. Wiadomo, że Diana postanowiła ujawnić szczegóły w r. 1997. 

Książę organizował wojny w Jemenie, aby trwał rynek broni. Pedofilia. 
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British Asian Trust Charles (2007) to fragment tego wpływania przez wykorzystanie cech nabytych 
w walce o przetrwanie. Całą transformację „z chaosu porządek” (1989) dedykowano młodym, 
którym porządek z chaosu się tak spodobał, że gdy dorośli, odechciało się nawet mieć rodziny. 
Takie to było dobrodziejstwo. Zasada „z chaosu porządek” trafia do młodych, ponieważ nie 
wymaga wiedzy. Dobo, porządek powstaje samo, już nie wymaga wysiłku. Tak obiecano raj. 
Pracownicy się burzyli, ale młodym się to spodobało. Podczas okrągłego stołu mieli 25 lat, a w r. 
2919 mieli już 56 lat. I teraz patrzą inaczej.

Współczesne projekty dla młodych są finansowane przez Pfizer, Scotiabank, KPMG, Lockheed 
Martin, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Sky, BBC, Goldman Sachs, Amiya Capital, Rolls Royce, 
Facebook, Pepsi, Google, Shell UK, British Airways, BP, easyJet, Heathrow Airport Limited, Knorr
– Unilever, Bank of America, McKinsey, Morgan Stanley (finansowanie Hitlera, Mussoliniego); 
Marc Benioff, Dame Vivian Hunt, Mark Weinberg, Ian Michael Cheshire, Frances O’Grady, 
sekretarz generalny Kongresu Związków Zawodowych (TUC) i dyr. niewykonawczym w Banku 
Anglii, Owen Marksaz (Pfizer). 

Szumne programy wspierania młodych finansują firmy znane z programów unikania podatków.

Znane z działalności przestępczej, np. sprzedaży broni, prania pieniędzy w skali setek miliardów $, 
z narkotyków, terroru, organizowania wojen. Aga Khan (Prince’s Trust). – Dobrodziej w Indiach, 
Jordanii, Kenii, Pakistanie, Rwandzie i na Karaibach. Zatrudnia 80 tys. osób w 30 krajach. Non-
profit. Przyjaciel królowej Elżbiety II, Juana Carlosa. Premier Kanady uznany za naruszającego 
prawo etyczne. – Przyjaciel księcia Bernharda z Holandii i z SS oraz z WWF, a także z Bilderberg 
i z Sympozjum Zarządzania, Davos. To są ludzie, którzy znają cele wojen. I tej w Jemenie. – 
Chodziło o zachowania bezpieczeństwa na rynku. Czego? – Amunicji kasetowej. Tak się teraz 
rynek śmierci nazywa. Bezpieczeństwem. W sam raz dla młodych? Chyba nie. To naruszenie 
marzeń Krammerera przez braci. Lamarckizm jest wykorzystywany w innym celu niż proponował 
Krammerer.

3) Problematyka zaoferowania 24 II 2022 Ukrainie statusu Szwajcarii. Zagadnienie 
wykazania Putinowi, że Rosja może być potęgą bez Ukrainy. Zagadnienie tolerancji 
w kontekście cech fenotypowych utrwalanych genitalnie 

Twierdzimy tu, że Putin wiedział, że szczepienia przeciwko COVID-19 są fikcją. Putin to wiedział 
z wywiadu. Ustalił to wywiad rosyjski. Putin to wiedział od córki, profesor genetyki. Jest to nasz 
punkt wyjścia w analizie tej wojny.

Uważamy, że ta operacja, o charakterze ludobójczym zepsuła tego człowieka, można powiedzieć do
reszty, pobudziła w nim około-genne białka cywilizacji koczowników, nomadów, Stepu 
Pontyjskiego.3 – I tak podczas przesłuchania covidowego w Parlamencie Europejskim jeden 
z dyrektorów Pfizera przyznał: „w momencie wprowadzania szczepionki na rynek nigdy nie 
testowano jej pod kątem zatrzymania przenoszenia wirusa”. 

Cała koncepcja testowania, dystansu, paszportu covidowego była dyskryminacją. 

3 Ejecutivo de Pfizer admite que “nunca hemos probado una vacuna contra la transmisión”
Publié par Contra información sur 12 Octobre 2022, 18:28pm; 

http://www.verdadypaciencia.com/2022/10/ejecutivo-de-pfizer-admite-que-nunca-hemos-probado-
una-vacuna-contra-la-transmision.html – Janine Small, dyrektor wykonawczy firmy Pxizer stwierdza, że każdy 
kto powiedział, że trzeba się szczepić, aby zatrzymać rozprzetrzenianie się i chronić innych kłamał.
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Europoseł Rob Roos zadał na przesłuchaniu przejmujace pytanie (X 2022): „Do pani, pani Small, 
mam następujące krótkie pytanie, na które chciałbym otrzymać jasną odpowiedź. Czy szczepionka 
Covid firmy Pfizer, zanim weszła na rynek, była testowana pod kątem zatrzymania przenoszenia 
wirusa? Jeśli nie, proszę to wyraźnie powiedzieć. Jeśli tak, to czy jest Pani skłonna udostępnić te 
dane tej komisji? I naprawdę chcę uzyskać prostą odpowiedź. Czekam na nią z niecierpliwością”. 
- Janine Small: „Nie”. „Musieliśmy poruszać się z prędkością nauki, aby wiedzieć, co dzieje się na 
rynku”.
- Rob Roos: „To jest skandaliczne. Miliony ludzi na całym świecie zmuszono do szczepień 
z powodu mitu, że robisz to dla innych. Teraz okazało się, że jest to tanie kłamstwo. To powinno 
być ujawnione”. 4 Oczywiście, że to co trwało od lutego 2020 r. (wyczekiwanie na rynek 
szczepionek), cały rok 2021 i 10 miesięcy r. 2022, jest tragiczne, ale z poznawczego punktu 
widzenia ważne jest to, że od lutego 2020 w metodologii pokazywano fałszywość całej operacji. 

Wojna, wojna – wszystkie media krzyczą od 24 II 22. Sankcje, sankcje – krzyczą. Ale czy nasz 
codzienny język jest wystarczający do opisu tej sytuacji? Czy to nie są działania do jednej bramki – 
podpowiada gospodarka, ekonomia, handel. Ukraina prowadzi interesy z Rosją. 

Putin nie może wrócić do stanu sprzed 24 II 22, dlatego potrzebne byłyby różne konstrukcje 
pomostowe, których nie ma w mediach od 24 II 2022.

Nie ma żadnych naukowych analiz tej wojny, tak jak nie było analiz naukowych pandemii, 
zarządzania pandemicznego w okresie II 2020 – 24 II 2022. 

Z całości naszej analizy wynika, że już 24 II 2022 należało postawić zagadnienie zaoferowania 
Ukrainie statusu Szwajcarii. I to byłaby właściwa pomoc. Nie trzeba drugiego pouczać jak ma żyć, 
jak ma myśleć. Trzeba zostawić czas na dojrzewanie, a nie mieszać cywilizacji, co spowoduje po 
pewnym czasie zniesmaczenie cywilizacją protestancką, konkretystyczną i powrót do podstawy 
etniczno-językowej, czyli do Rosji. – Etniczno-językowej oraz do podstawy religijnej – w ramach 
jednoczenia prawosławia.

Z całości naszej analizy wynika, że już 24 II 2022 należało podjąć wysiłki wykazania Putinowi, że 
Rosja może być potęgą bez Ukrainy. Rosja ma wszystko, co potrzeba by budować własną potęgę 
bez wojny. – Walki obejmują kilka procent terytorium Ukrainy, a Rosja utrzymuje kontrolę na 
powierzchni najwyżej 10% terytorium Ukrainy, a skoro powierzchnia Ukrainy to mniej więcej dwa 
razy tyle, co powierzchnia Polski, wobec tego wolne terytorium to jakieś 180% powierzchni Polski 
(X 22), a to oznacza, że Polska i inne kraje powinny tam budować osiedla dla uchodźców, 
przesiedleńców z obszaru, gdzie toczą się walki. Wojna ta jest fragmentem pomysłu resetu, 
pomysłu zresetowania finansów Schwaba. Rosja ma 100-150 tys. żołnierzy, Ukraina – tuzin razy 
tyle ludzi pod bronią. Nie trzeba ciągle doprowadzać do ekspresji zachowań wojennych, 
burzliwych. Hipertrofia patroszeniuctwa, jako cecha fenotypowa utrwalana genetycznie, jest 
dziedziczona w warunkach koniecznej adaptacji do środowiska stepowego, polega na ekspresji 
genów przydatnych do przetrwania. – Innymi słowy, przyroda na stepie sama okaleczyła 
społeczność, tzn. usunęła osobników, którzy nie mieli genów legitymizujących patroszenie, oni 
(literaci, myśliciele) ustąpili miejsca Patroszeniukom. Na stepie przetrwali wojownicy. Wskazuje na
to historia. Mówił o tym w kwietniu’22 historyk Nowak. Inni zginęli, bo nie wypatroszyli 
złapanego (zresztą podstępem) ptaka, ich homeostat nie podjął decyzji. Ci inni, niedostosowani do 

4  <<SZOKUJĄCE wyznanie przedstawicielki Pfizera. „Okazało się, że jest to tanie kłamstwo” [VIDEO] >>
 https://nczas.com/2022/10/12/szokujace-wyznanie-przedstawicielki-pfizera-okazalo-sie-ze-jest-to-tanie-klamstwo-

video/ 
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wojny, mieli inny homeostat, mózg organizmalny, nie wiedzieli jak się zamaskować, jak zabić. 
Dziewczyna zabijała koleżankę. Mąż zabijał żonę i nie znamy ich nazwisk, bo są ochraniani.

Przyroda Stepów Pontyjskich usuwała tych, którzy mieli geny legitymizujące odkrycia, teorie. Na 
stepach potrzebne są konkrety, postawy wojenne, wojownicze. To właśnie mówi nam historia5. Nie 
trzeba naciskać. Trzeba ludziom dać spokój, a po wiekach sami to zrozumieją, tymczasem mamy do
czynienia z interwencją, zamiast nadania statusu Szwajcarii. Na stepie były potrzebne myśli inne, 
o tym, jak oprawić zwierzę, myśli konkretne, a nie metafizyki szczegółowe konkretów. 

Na stepie nie jest potrzebne to, co nazywamy człowieczeństwem w sensie cywilizacji łacińskiej, 
czyli takiej, która nie zarządza ani proceduralnie, ani witalnie – witalnie, czyli „przeżyciowo”.

F. Jacob (1970, str. 318): „W procesie syntezy białek przekazywanie informacji odbywa się zawsze 
w jednym kierunku, od kwasu nukleinowego do białka, nigdy w kierunku odwrotnym. W naturze 
nie ma żadnego rodzaju molekuł, które potrafiłyby modyfikować sekwencję nukleinową”. – 
W rzeczywistości istnieje wiele dróg zmiany DNA. 

4) Nieustanna walka na terenie biologii, która przypomina zmagania przeciwko 
z okresu zarządzania pandemią 2020-2021. Cisza na temat użycia atomu i inne 
przyklady

M. Głogoczowski wykazuje, że „W jądrze komórki istnieją białka zdolne przeciąć i naprawić 
(„splicing”) łańcuch DNA w ściśle określonym punkcie; istnieją plazmidy zdolne do duplikacji oraz
wzmocnienia poszczególnych sekwencji genetycznych.” 6

Tonegawa et al. 7 zademonstrowali rekombinację DNA w trakcie rozwoju organizmu, „czyli 
z konieczności ta rekombinacja była uzależniona od sygnałów zewnętrznych w stosunku do 
komórek, w której ona zachodziła.” „Obecnie znane są mechanizmy tysięcy takich środowiskowo 
stymulowanych rekombinacji DNA, by wspomnieć tutaj o ‘łysenkowskich’ pracach Barbary 
McClintock 8 z lat 1940-tych, za które otrzymała Nagrodę Nobla w roku 1983, czy o pracach 
polskiego biochemika Piotra Słonimskiego”9. „Środki materialne do kontrolowanych zmian tekstu 
genetycznego istnieją w obfitości.” 10

To te białka (a nie wolna wola, jak uważa Głogoczowski) są główną przeszkodą w akceptacji 
lamarckizmu. 11 Przesadą jest mówienie, że te białka nie mają znaczenia.

F. Jacob:„Mutacje występują zawsze przez przypadek. Nigdy nie znaleziono jakichkolwiek relacji 
między ich powstaniem i warunkami zewnętrznymi, żadnego kierunku „wdrukowanego” 
(odciśniętego, imprimée) przez środowisko.” 12

5 Na tym polegało wystąpienie narodu kozackiego przeciwko Rzeczpospolitej.
6 Marek Głogoczowski, bibliothéque du Jardin Royal des Plantes, Paris, listopad 1979; wskazuje on na niewidzialną 

cenzurę na Zachodzie. 
7 S. Tonegawa S. et al., Cell, 13, 1-14, 1978. Opracowanie tego odkrycia jest na stronie markglogg.eu
8 B. McClintock „Znaczenie odpowiedzi genomu na rzucone mu wyzwanie”. Science, 226, 792, 1984, 
9 P. Słonimski, Cell, 22, 333, 1980; dziękuję dr-wi M. Głogoczowskiemu za uwagi, które w części są na stronie 

markglogg.eu
10 M. Głogoczowski, wskazuje, że J. Steele, R. Gorczynski (Gorczyński, Univ. Toronto), wykazali dziedziczenie przez

myszy reakcji na specyficzne antygeny. Ta tolerancja jest w znacznym stopniu dziedziczna, głównie w linii 
męskiej, lecz jest dostrzegalna dopiero w dalszych, drugim i trzecim, pokoleniach.

11 J. B. Lamarck, „Philosophie zoologique” Paris, F. Savy, 1873 (istnieje polskie wydanie tej książki).
12 F. Jacob, „La logique du vivant” („Logika istot ożywionych”), Paris Gallimard 1970, s. 242, za M. Głogoczowskim.
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Karol Darwin odpowiada Jacobowi 102 lata wcześniej, w rozdziale „Przyczyny zmienności”: 
„Przypomnijmy teraz argumenty ogólne, które wydają się potwierdzać opinię, że zmienność 
wszystkich rodzajów i wszystkich stopni jest spowodowana przez warunki zewnętrzne, na które 
każdy byt zorganizowany, a w szczególności jego przodkowie, zostali wystawieni”. 13

Głogoczowski: „Darwin daje setki przykładów rozmaitych wariacji (zmian dziedzicznych takich jak
adaptacje, aklimatyzacje, efekty użycia bądź nieużywania, nawet mutacje „spontaniczne”).” 14

Darwin odpowiada ponad sto lat wcześniej: „Mamy solidne argumenty by sądzić, że działanie 
zmiany warunków zewnętrznych akumuluje się w ten sposób, że żaden efekt nie jest widoczny 
u gatunku, zanim przez wiele pokoleń nie został poddany ciągłej kulturze”.15 „Jest zasadą, że im 
bardziej jakiś typ zaczyna się zmieniać, tym większą wykazuje on tendencję do robienia tego i im 
bardziej odbiega on od typu pierwotnego, tym silniejsze wykazuje on predyspozycje, aby się odeń 
oddalić jeszcze więcej.” 16 – Dziś, im bardziej zjawia się typ dewiacyjnego rozumienia płciowości, 
tym silniejsze wykazuje predyspozycje, aby się oddalić jeszcze bardziej od normy. Coś takiego 
dotyczy genderyzmu, tzw. tęczy – optyki aberracyjnej ze stanowiska nauki. 

W Anglii zamknięto klinikę „zmiany płci”, ponieważ setki rodzin złożyło pozwy (2022) o 
okaleczenie młodych ludzi. Zdaniem National Health Service (NHS) – w raporcie „Tavistock and 
Portman NHS Foundation Trust” – w klinice w Tavistock zmieniano normalną płeć nastolatków na 
nienormalną, najpierw przy pomocy okaleczających „leków”, hormonów, a potem operacji. – 
Nawet w przypadku autyzmu. Jak wiadomo choroba ta (trwa dyskusja, jak autyzm określać) 
cechuje się kompulsywną nieadekwatną oceną rzeczywistości. I tak Keiry Bell po kilku latach 
spoważniała, rozmyśliła się i oskarżyła lekarzy kliniki w Tavistock o błędną ocenę psychiatryczną 
i o okaleczenie przez podawanie „leków”, hormonów męskich oraz przez zoperowanie jej. Tom 
Goodhead, kierownik jednej z kancelarii, powiedział: „Dzieci i młode nastolatki były pospiesznie 
wprowadzane do leczenia”, „zostały źle zdiagnozowane i rozpoczęły ścieżkę leczenia, która nie 
była dla nich odpowiednia.” Tym leczeniem była zmiana ciał, płodności, niepokój psychiki. Jak 
stwierdzało wielu badaczy „Krajowy Program Działań Na Rzecz Równego Traktowania na lata 
2022-2030” „jest wyrazem uległości wobec środowisk LGBT i stanowi podstawę do przyjmowania 
takich rozwiązań prawnych, które dają homolobby nienależne przywileje, a także umożliwiają 
promocję dewiacji pod państwową kuratelą. Brutalna rzeczywistość zmiany płci może wkrótce stać 
się udziałem także polskich dzieci.” 

13 „Przyczyny zmienności”, str. 242, por. markglogg.eu
14 Głogoczowski czasem stosuje akceptowalne nadinterpretacje np. w materii, czym jest kopernikanizm, ale jest to do 

przyjęcia w całym języku potocznym. Odkrycie kopernikańskie w ogóle nie polega na tym, co funkcjonuje 
w języku potocznym, przeciwnie na relatywizmie, na zasadzie relatywistycznej, czyli na kwantyfikacji 
kopernikańskiej. W niczym jednak to nie obniża wkładu dr-a M. Głogoczowskiego do nauki, wielokrotnie 
większego aniżeli wkład profesorów. To efekt braku lustracji – rozpoczął ją prof. L. Kaczyński, TK przerwał 
w r. 2007, a premier J. Kaczyński chciał ją wcielić w życie (12 X 18). Np. K. Błachut.

15 Darwin, ibid., str. 277-279.
16 Analizę tę napisałem w r. 1996 podczas moich rozmów z dr-em M. Głogoczowskim. Potem, w r. 2004 podczas 

moich rozmów z dr-em Kornelem Morawieckim na temat pomarańczowej rewolucji, aplikowałem ją w odniesieniu 
do tych wypadków. W pomarańczowej rewolucji widziałem elementy tu przedstawione. W szczególności moje 
domysły, np. odnośnie do sterowania endogennego i z zewnątrz oraz metody Stalina itd. nie miały w r. 2004 
poparcia w faktach, więc pracę zostawiłem. Później pojawiły się publikacje jak S. S. Montefiore „Stalin”, czy 
Blendi Fevzi „Hoxha”. W maju r. 2014 aplikowałem te analizę do przerażających nas wystąpień w Odessie – 
wielokrotnie rozmawialiśmy (w Klubie „Kosmos-Logos”) na ten temat z dr-em K. Morawieckim. Aplikowałem te 
pracę 28 II 2022 na okoliczność wojny 24 II 22. 6 X 2022 skonsultowałem ją z dr-em M. Głogoczowskim, 
z którym często się różnię, ale doceniam jego wysiłek syntetyczny, jego pasję poznania. 
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Zgodnie ze słowami Darwina takie działanie genderowskie z pewnością o cechach nacisku 
zewnętrznego, będzie prowadzić do powstania traumy w pierwszym pokoleniu, która będzie miała 
skutki w drugim i w następnych pokoleniach, a powtarzane przez wiele pokoleń w ciągłej kulturze 
LGBT będzie realizować prawo Darwina, że „im bardziej jakiś typ [populacji] zacznie się zmieniać 
[odstawać], tym większą wykazuje on tendencję do robienia tego [czyli tym mniej jest podatny na 
perswazję 17] i im bardziej odbiega on od typu pierwotnego, tym silniejsze wykazuje on 
predyspozycje, aby się odeń oddalić jeszcze więcej [następuje wyostrzenie tej szpicy, oddzielenie 
wyspy].”

Jest to działanie nie tak spektakularne jak wskazany (6 X 22) przez Bidena: „Od czasu Kennedy'ego
i kryzysu kubańskiego nie mieliśmy do czynienia z perspektywą apokalipsy”. Biden powiedział, że 
„rosyjski przywódca nie żartuje, kiedy mówi o użyciu taktycznej broni jądrowej, broni biologicznej 
lub chemicznej”, „użycie taktycznej broni może szybko wymknąć się spod kontroli i doprowadzić 
do globalnej zagłady. Nie ma czegoś takiego jak łatwe użycie broni taktycznej, to zakończy się 
Armagedonem”. 

5) Moce fizjologiczne narodów a płeć fizjologiczna naturalna. Jak Polska wyprzedzała 
analizy amerykańskie o 7.25 miesięcy. Cywilizacja łacińska kontra cywilizacja 
z chaosu porządek. Przykład z węglem vs zarządzanie a warstwy fizyki. 
Niefunkcjonalność zarządzania i środków naprawy niefunkcjonalności zarządzania. 
Instrumentalizm a realizm w zarządzaniu. Błędy zarządzania opartego na 
regulaminach

Istnieje problem darwinizmu i lamarckizmu, walki o byt narodów i o przystosowania; a nawet to 
dotyczy różnych kół finansowych, korporacji itd.

Od rewolucji pomarańczowej 2004 trwa jakaś walka o byt i od r. 2014 ma inną formę, majdanową 
i zielonych, a od 24 II 2022 widzimy kolejną odsłonę. 18 Wzmagane są moce fizjologiczne (coś 
takiego jak płeć fizjologiczna naturalna) na moce socjologiczne – przez różne sterowania 
socjologicznego typu (aż do analogicznej zamiany – podczas zabiegów psychologicznych – płci). 19 
Tymczasem – jest to ważne z punktu widzenia badania Obiektów Zjawiskowych społecznych – 
w Polsce uciszano analityków, którzy od 1 marca 2022 ostrzegali ministrów, że ruch Putina z 24 II 
2022 to perspektywa apokalipsy i wyprzedzali oświadczenie Bidena o 7.25 miesięcy20 (o użyciu 
atomu przez Rosję), co dawało szanse Polsce 1. narzucenia innego języka i 2. przejęcia roli lidera. 21

Jednocześnie, Polacy mieli 1. gotową, od 1 III 2022, bez pomocy Bidena (z 6 X 22), ekspertyzę, 
dlaczego rosyjski przywódca nie żartuje, kiedy mówi o użyciu broni jądrowej, broni biologicznej 

17 M. Zabierowski, „Kulturowe i społeczne uwarunkowania komunikacji”, Wrocław, 2012.
18 W nauce polskiej, na skutek braku tzw. lustracji (czyli weryfikacji – jeśli ktoś ma inną diagnozę, to niech ją poda) 

nie ma opracowań teorio-systemowych, teorio-względnościowych, czyli kopernikańskich (zasada względności 
Kopernika), prognozujących i np. w r. 2004 nie było przewidywania sytuacji z roku 2014 (form majdanowych 
i zielonych), a w r. 2014 nie było opracowań rozwoju sytuacji od 24 II 2022. Karleje nauka, gdyż jak mówił Jan 
Paweł II (1991) nie ma w Polsce wolności słowa, a tym samym nauki.

19 W XXI wieku patrioci nie mogą nie znać M. Mazura „Cybernetyka i charakter”. Rozdz. „Moc fizjologiczna 
i socjologiczna”. Od 1 III 22 udają (nie rozumieją), że Francja zrzuci atom NATO na Rosję; nie wiedzą, co to są 
potencjały homeostatu i alimentatora. Redaktor aż się wystraszył łatki „ruskiej onucy”. Od 1945 Francja utworzyła 
homeostat; Polska jest niedouczona.

20 W dziedzinie metodologii Polska wyprzedza państwa zachodnie o sto lat i ma to znaczenie dla SKW. 
21 Można zauważyć, że większość prac w obszarze jak wykształcić lidera, przewodnika, przywódcę są absolutnie 

wadliwe z powodu konkretyzmu nie na miejscu. Dlatego też żaden z pracowni przywództwa nie opublikował od 24
II 2022 żadnej pracy o tym, co powiedział 6 X 2022 Biden i niczego nie przewidział odnośnie do pomarańczowej 
rewolucji 2004, a potem wydarzeń wewnętrznych jak w Odessie i zewnętrznych (zieloni).
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lub chemicznej, 2. dlaczego diagnoza głównego eksperta psychiatrii, że Putin jest idiotą, 
paranoikiem jest całkowicie wadliwa. 3. Tylko naród polski miał diagnozę 1 III 22, że wszystko, 
tzn. cały ten aplikowany język wskazuje, że świat zmierza do globalnej zagłady i że obszarem 
Armagedonu nie są odległe od Polski wyspy. 
Tymczasem tych naturalnych mocy fizjologicznych 22 Polska nie wykorzystała do tego, aby 
rozwinąć niesienie skutecznej pomocy w tej wojnie w postaci działań pokojowych, lecz działała na 
zasadach – uwaga – giełdowych, czyli „z chaosu porządek”. 

Państwa pewnych obszarów (no nie z obszaru cywilizacji łacińskiej) stosują wobec państw 
cywilizacji łacińskiej (uzależnionych, bo cywilizacja łacińska zawsze ulegnie cywilizacji 
bizantyjskiej i bizantyjsko-turańskiej) różne instrumenty, których naliczyłem dwa tuziny, ale dla 
przykładu podam jeden. – Dlaczego węgiel jest drogi? – Odpowiedź: Marże. I w ten sposób 
państwa cywilizacji „z chaosu porządek” 23 wpędzają je w „kozi róg”. Globenergia – tylko jako 
przykład, bo moim celem nie jest wykład z ekonomii, chociaż metodolog musi i tym się 
zajmować.24 

3 X 2021 dla elektrowni węglowych marże stanowiły 11%, a za rok – 72%. Koszty za emisje CO2 
są fikcyjne i mogą raz wynosić 56%, a innym razem nie więcej jak 16%. Zwykle zawyżane są 
koszty węgla, raz 25% a innym razem mniej niż 9%. Koszty stałe też są arbitralne, raz 8%, a innym 
razem cztery razy mniejsze (2%). Trudno jest mi się powstrzymać i nie wskazać, że KE zezwala 
stronie niemieckiej na dopłaty do elektrowni brunatnych (spalanie złowrogiego węgla brunatnego), 
za to te „straty/ zysk” (na tym polega ta dialektyka) musi 25 sobie powetować na np. polskich 
brunatnych elektrowniach (spalanie węgla brunatnego). 

Nawet z punktu widzenia darwinizmu, a co dopiero lamarckizmu jest widoczna 1) niesprawność 
współczesnego zarządzania państwem. – Z powodu konkretyzmu nie na miejscu, braku pierwszej 
warstwy fizyki (tej którą niby wszyscy znają, czyli braku myślenia przyczynowego), drugiej 
(wyższej, strukturalistycznej) i trzeciej, czyli warstwy funkcji, która dziś się nazywa fizyką 
stającego się, czyli rozwoju. W warstwie czwartej, a która dotyczy skrzyżowania statystyki, teorii 
względności i kwantów, zjawia się inteligibilność. 

Skąd się one brały? Bo pierwsza okazała się niezdolna do definiowania prawdy. Ale przecież te 
naprawy są nauką dla zarządzania. 2) Po drugie, więcej, w naszym zarządzaniu jest widoczna 
niefunkcjonalność nawet naszych narzędzi tego naszego nieustannego naprawiania naszego 
zarządzania. Nieskuteczność tych narzędzi odzwierciedla sfera do nowej ustawy o … ochronie 
ludności i o stanie klęski żywiołowej. 

To postulat ostrożny infinitezymalny: Cała nauka o zarządzaniu wymaga nie tyle może 
gruntownego przeorganizowania systemu, ile strony komplementarnej. Mówiąc najogólniej 
wadliwe dotychczasowe zarządzanie wymaga … zarządzania kryzysowego. Czyli łatania dziur. 
Łódka przecieka, a my upychamy przecieki szmatami. Nie potrafimy pojąć, po prostu rozpracować 
tego, co politycy dyktowali w latach II 2020 – 24 II 2022.26 Nie mamy analizy w nauce 

22 Terminologia neurocybernetyczna, wg „Cybernetyka i charakter”. Moc fizjologiczna to to, co naturalne. 
Odpowiada to ewolucji na stepie. Lew nie podnosi mocy fizjologicznej do mocy socjologicznej.

23 To w tych kategoriach trzeba widzieć wojnę od 24 II 2022.
24 Zdanie to dedykuję pani profesor, która nie wie, że w rozumieniu polskiej szkoły metodologicznej cele metodologii

nauk są inne niż zwykłej nauki mechaniki, materiałoznawstwa, tzn. nie jest zajmowanie się jedną dyscypliną.
25 Język codzienny jest wadliwy. Musi? – Wcale nie musi, ale żeby to wszystko oddać to potrzeba monografii zamiast

akapitu. Tak jest ze wszystkim. Po wykładzie z mechaniki, studenci wykonują setki zadań, żeby zrozumieć niby 
proste zdanie. Te setki zadań to odpowiednik tuzinów monografii i zdaniach z teorii.

26 24 II 2022 zarządzanie Covid-owe przerwał Putin, a może państwo ukryte.
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o zarządzaniu – analizy tego, co proponowały ośrodki opiniotwórcze w czasie tzw. pandemii.27 I to 
co w zarządzaniu zrobiliśmy, zaakceptowaliśmy, jest dowodem niezupełności podstaw nauki 
o zarządzaniu. Widoczna jest bezradność nauk o zarządzaniu kontra opinie ekspertów medycznych, 
konkretystów, którzy nie mieli racji, bo trzymali się procedur, myśleli w kategoriach specjalności, 
eksperctwa, wg zasad PR – pijaru, żeby „dobrze wypaść” w swoim środowisku. 

A czy nie jest to podobne do pomocy danej przez USA łączności satelitarnej, w tym akumulatory, 
które pozwalają utrzymać połączenie w najgorętszych punktach via kilkadziesiąt satelitów28, 
pomimo braku zasilania. Korporacja satelitarna finansowana przez USA ogłosiła: „Ponowne 
wybory w anektowanych przez Rosję regionach Ukrainy pod kontrolą ONZ. Rosja odchodzi, jeśli 
taka jest wola ludu. Krym formalną częścią Rosji, jaką był od 1783 (przed błędem Chruszczowa). 
Zapewnione zaopatrzenie Krymu w wodę. Ukraina pozostaje neutralna” – koniec cytatu (X 2022). 
Czyli USA ostrzegają: Cytuję: „wynikiem tego konfliktu może być wojna nuklearna”. Ukraiński 
dyplomata Andrij Melnyk: „Żaden Ukrainiec nigdy nie kupi pie….. szajsu korporacji Tesli.” No 
cóż, taki konkretyzm. Chyba chciał coś powiedzieć ... Wystarczy języka dyplomaty. Wracajmy do 
naszego języka z zakresu zarządzania, a nie wadliwego języka codziennego, jakże ograniczonego.

USA odmówiły Ukrainie włączenia anektowanych republik i Krymu w obszar działania systemu 
satelitarnej komunikacji ... Rząd ukraiński stwierdził, że są USA dobre i USA złe. To jest retoryka, 
a nie analiza. Z tego całego obrazu wynika, że to jest instrumentalizm, a więc, że prawa 
fundamentalne tej rzeczywistości są inne, że znika prawda, czyli realizm; że prawda (a więc 
realizm) jest ukrywana na rzecz jakiegoś ułatwienia, powiedzmy ekonomizmu, że nie jest ważne to,
jak jest, tylko my sobie mamy ustawiać elementy wedle jakiejś gry, jakiegoś schematu, 
metody. A nawet nie ustawiać, tylko kopiować ustawianie.

A więc my też czegoś tu od 1 marca 2022 nie rozumiemy. Mieliśmy dość czasu w dniach 24 II 2022
– 1 III 2022, aby coś więcej zrozumieć. I wtedy, w latach 2020-2021, w naukach o 
zarządzaniu zrzekliśmy się tego wysiłku. 

Okazało się, że szczepionki – wbrew antynaukowej propagandzie – wcale nie miały „kluczowego 
znaczenie dla zakończenia pandemii COVID-19”. To co mówiono w telewizji ma cechy 
instrumentalizmu, jest odrealnione, sprzeczne z realizmem. W ten anty-realizm epoki II 2020 – 24 
II 2022 uwierzyli ludzie, inteligencja, dziennikarze, nie dopuszczali myśli o kłamstwie, nie widzieli 
tu kłamstwa. Ta okoliczność ma fundamentalne znaczenie w obszarze wojna – wywiad rosyjski – 
Rosja. 

Przeciwnie, cały narzucony układ pojęciowy (maski, testy na C19, pulsatory, respiratory) sprzyjał 
rozszerzaniu zakażeń i ukrywał prawdę, czyli rzecz odwrotną do przedstawianej w telewizji. 

Ludzie byli głusi na fakty – wykazywano, że szczepionka COVID-19 oparta na mRNA może 
powodować groźne skutki uboczne, zawały, wylewy, niedowłady, cukrzycę, śmierć, depresje, lęki, 
szerokie spektrum schizofreniczne, paranoiczne, urojenia, samobójstwa, znaczne ograniczenia 
poznawcze. Setki prac wskazuje na to, że „po zaszczepieniu powstają zaburzenia miała 
schizoidalne, paranoidalne cechy osobowości silnie związane ze schizofrenią”, tymczasem dopiero 
od 24 II 2022 w mediach zaczęto mówić o paranoi, ale w stosunku do Putina, a nie w sprawie 
szczepień. Szczepienia oparte na mRNA wykazują „silny związek przyczynowy między 
wstrzyknięciem szczepionki COVID-19 opartej na mRNA a początkiem psychozy”. 

27 Chodzi o Covid-19.
28 „SpaceX”.

11



Ludźmi z psychozą łatwo sterować, ale w rozumieniu lamarckizmu może się ona przenosić na 
dalsze pokolenia i otrzymujemy populację niezdolną do samosterowania. 29 

Chcemy tu wskazać, że w zarządzaniu II 2020 – 24 II 2022 30 widoczny jest instrumentalizm. 31 Że 
widoczny jest brak poszanowania i poszukiwania prawdy, a w miejsce prawdy aplikowano 
procedury, przemoc. 

W zarządzaniu II’20 – 24 II 2022 widoczne jest powszechne rozgrzeszanie się z działania bez 
podstaw naukowych i że podstawy naukowe zostały wypchnięte przez … regulaminy KE. 
Regulaminy sprzed zarządzania pandemią.

W efekcie, z powodu lockdownów, w okresie II 2020 – II 2022 mieliśmy 200 tys. statystycznie 
nadmiarowych zgonów, likwidację zabiegów leczniczych, leczenia sanatoryjnego, 
w przychodniach, klinikach. Zanik szpitalnego leczeniu chorób przewlekłych, miliardy wyrzucone 
w błoto na niepotrzebne szczepionki, gdyż wirus szybko mutował, a szczepionki się 
przeterminowały. Mamy wzburzenie społeczne, tysiące procesów sądowych przeciwko 
administracji. Mamy kredyt na Europejski Fundusz Odbudowy, którego nie dostaliśmy. To są błędy 
tego, co nazywam konkretyzmem w naukach o zarządzaniu. Konkretyzmem nie na miejscu. Fizyka 
doskonale te sprawy zna i ma swoje nowatorskie diagnozy. Już Leibniz, którego duszę 
ukształtowała przedstawiana tu pochodna naukowa (no bo nie jakaś „tresura” naukowa) od-
ojcowska, czyli mechanizm lamarck’owski, spostrzegł, że w fizyce Newtona istnieje jeszcze to, co 
nazwał on duchem, a ja, w stu pracach do habilitacji, nazywam funkcją. 32 

29 Przykład pierwszy lepszy z brzegu – „Psychoza po zaszczepieniu przeciwko COVID-19”, Psychiatr Danub, 2022 
Sep; 34(Suppl 8):56-59, „First Episode Psychosis Following COVID-19 Vaccination” ; 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36170703/ 

30 Do tej wojny od 24 II 2022.
31 Patrz nowatorska teoria instrumentalizmu w: T. Grabińska, Realizm i instrumentalizm w fizyce współczesnej”, 

Politechnika Wrocławska, 1992.
32 M. Zabierowski, „Status obserwatora w fizyce współczesnej”, Instytut Fizyki, Wrocław 1990.
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