
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 1, który przemawiał i tylko napisał, że życzyłby sobie 
1 To flaga z symbolami SS. Przeciwko stanowisku tych dwóch kobiet protestuje kongresmenka Marjorie Taylor 

Green, która oskarżyła także republikanów o popieranie wojny na Ukrainie i nazwała ich „zdrajcami”. Donald 
Trump, Jr, krytykuje: „Zełenski zakazuje działalności Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Jego rząd zabiera 
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przywódców, którzy stawiają USA na pierwszym miejscu. Wtedy administrator Twittera 
zablokował mu konto. To by oznaczało, że TT wylansował pełna cenzurę.

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.

kościoły, aresztuje księży. Być może dlatego jest super gwiazdą dla Demokratów. Wyślijmy mu kolejne 
100.000.000.00 dolarów bez żadnej odpowiedzialności.” Podobnie (dla Mondafrique) były szef francuskiego 
wywiadu gospodarczego Alain Juillet. Natomiast Ukrainę popiera szef unijnej dyplomacji J. Borrell, który 
pogratulował Zełenskiemu Nagrody Karola Wielkiego za „walkę o europejskie wartości”. 
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- 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.

- 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.

Wspomniane nanocząstki posiadają ładunki elektryczne i są bardzo dobrym materiałem do 
tworzenia struktur pseudo-żyjących, samo się organizujących. Nanocząstki w warunkach żył i tętnic
oddziaływają ze ściankami. Oddziaływanie dipoli elektrycznych ze ściankami powodują powstanie 
zjawiska elektromagnetycznego z grupy quasi-solitonów. 

Ścianki żyły tworzą jakby dno kanału w którym płynie soliton i to „dno” współtworzy soliton, czyli
falę stojącą, trwałą, które nie podlega rozpadowi, gdyż stabilizuje ją dno kanału (ścianki żył). 
Soliton ten płynie przez kanał w sensie namnażania się. Następuje kondensat elektromagnetyczny 
o długości od ułamków milimetra do kilku decymetrów. Są to formy quasi-żywe, samotworzące, 
nowotworzące. 

Wbrew wszystkim wielomiliardowym zapewnieniom, że mRNA nie zaburza DNA, to pracę DNA 
zaburzają i nanocząstki (których istnieniu w szczepionkach zaprzeczano) i mRNA. Wszelkie 
aspekty znane w metrologii elektrycznej pozostają w całkowitej sprzeczności z oświadczeniami 
firm wielkiego i średniego oraz małego kapitału i z oświadczeniami rządów kapitału.

Nanocząstki generują solitony o naturze hydro-elektromagnetycznej. Istotne jest oddziaływanie 
ładunków dipolowych na DNA. 2 DNA steruje komórką, narządem. Zaburzone DNA nie odbiera 
sygnałów o zaburzonych komórkach, czyli o komórkach nowotworowych (chłoniak, białaczka, 
nowe formy raka), dlatego im więcej dawek, tym silniejsze nowotworowe zapalenie (fireball). 

Musi istnieć związek między szczepionkami mRNA na COVID-19 a różnymi chorobami. 
Szczepionki muszą wywołać zakrzepy krwi, ponieważ powstają solitony, które chcą płynąć, jak 
w kanale, ale nie mogą ze względów na elektromagnetyzm i narastają. Cząsteczki mRNA oraz 
nanocząstki prowadzą do elektrolizy komórek serca, stąd zapalenie mięśnia sercowego, zawały 
serca, udary. Szczepionki wzmagają już istniejące ogniska nowotworowe. Matki zaszczepione 
przekazują dzieciom elementy szczepionek. 

2 DNA dla komórki pełni rolę homeostatu, a ten steruje torem energetycznym i informacyjnym, ale nie są one 
oddzielone od siebie, wbrew temu co sugeruje codzienny język. Sa one powiązane tak jak w teorii hylemorfizmu. 
Każdy byt jest ukonstytuowany przez materię pierwszą, gotową przejść do aktu, która jest potencją względem 
istoty i formę substancjalną, co pozwala wyjaśnić fakt zmian – przechodzenia jednej substancji w inne substancje, 
ginięcia jednej substancji przy jednoczesnym powstawaniu innych. U Tomasza materia jest potencjalna nie tylko 
względem istoty, ale także istnienia – sama bez formy nie istnieje. Istnienie otrzymuje wraz z formą substancjalną. 
Teoria Mazura i hylemorfizmu odnosi się do ciał naturalnych, fizykalnych, substancjalnych bytów materialnych, 
podlegających zmianom, ale nie dotyczy bytów matematycznych. 
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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. 3 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.

W sumie 10 Katyniów. Lecz cały świat ogarnął Katyń. Straszna rzecz wydarzyła się – tak jest 
codziennie. Jeden z zawodników nagle upadł na ziemię. Trzeba było wezwać karetkę. 24-letni 
zawodnik nagle upadł na ziemię po tym, jak wykonał rutynowy atak na piłkę. Tee Higgins wstał, ale
ponownie upadł po zrobieniu kilku kroków. Mecz został przerwany, wokół ratowników i zawodnika
zgromadzili się trenerzy i jego koledzy z drużyn, 24-latek został przewieziony z boiska do szpitala. 
Amerykańska prasa donosi, że stan 24-latka jest krytyczny, ale wciąż nie wiadomo, dlaczego młody
sportowiec upadł. Wśród komentujących medyków na Twitterze pojawia się opinia, że 24-latek 
najprawdopodobniej musiał mieć jakieś problemy z sercem. Bridgebuilder @Elcrawesome „This 
isn't easy This isn't clear And you don't need Jesus til' you're here Then confusion and the doubts 
you had Up and walk away They walk away When a heart breaks. When a heart breaks by ben 
rector. May we put away our differences and pray for this young man. Jesus help him”.4

Znam uczonych, którzy tedy widząc te Katynie znaleźli się w depresji. Na Wydz. Mat.Fiz.Chem. UJ
Andrzej Zięba dał mi książkę pt. Katyń. Otrzymał ją od dr. Kornela Morawieckiego. 
Przygnębiające, nawet naukowcy z PZPR byli wstrząśnięci. 5 Jeden z profesorów w towarzystwie 
powiedział, że w PRL ta książka przechodziła z rąk do rąk. Dowiedziała się o tym pewna gwiazda 
obszaru polityki i mu zadedykowała „Smutek wszelki, płacz i ból?/ Świecie nasz, Wśród ogni złych
co budzą lęk/ Nie prowadź nas, powstrzymaj nas,/ Powstrzymaj nas w pogoni/ Daj ugasić ogień 
zły! Daj nam siłę krzyku, Świecie nasz/ Daj nam w jasnym dniu oczekiwanie!/ Daj ugasić ogień 
zły!/ Świecie nasz.” 6

Białka kolca łączą się z receptorami enzymu ACE2 na błonach komórkowych, rozpuszczają ją 
i umożliwiają wejście całego wirusa do cytoplazmy, gdzie następuje replikacja wirusa. 
Rozprzestrzenianie się białka kolca po szczepieniu jest szkodliwe – rząd zapewniał, że tak nie 
będzie. Nie miał do tego żadnych podstaw naukowych. Tylko komercyjne. Jeżeli białko S nie 
wejdzie do komórki to układ immunologiczny też będzie zwalczał białko S. Będzie wywoływał 
różne choroby autoimmunologiczne. Rząd zapewniał, ze nie będzie trwałej obecności części 
koronawirusa z białkiem S – bezpodstawnie, tylko w oparciu o względy merkantylne. Białko S 
może być nadal wytwarzane po początkowym związaniu się z receptorami ACE2 i wejściu do 
niektórych komórek. Powstaje wtedy przewlekły „COVID” spowodowany ciągłą obecnością 

3 w okresie II 2020 – 24 II 2022 mamy na 1 km tysiac ofiar zarządzania pandemią. 10 Katyniów.
4 https://twitter.com/VigilantFox/status/1610099617818968071?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed  

%7Ctwterm%5E1610099617818968071%7Ctwgr%5E95403e8f6336664c866d1ca9afd69cece5fe9b6d%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flegaartis.pl%2Fblog%2F2023%2F01%2F03%2F24-letni-zawodnik-
amerykanskiego-futbolu-nagle-upadl-podczas-meczu-jego-stan-jest-krytyczny%2F 

5 Np. Leszek S.
6 Na życzenie księżnej umieszczam jej komentarz.
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i rozprzestrzenianiem się białka kolca w całym organizmie. Receptory ACE2 na komórkach 
nabłonka dróg oddechowych są pierwszym (wziewnym) celem wirusa COVID. Powstaje tak burza 
cytokin i śmierć, chyba, że się zastosuje kroplówkę J. Zięby, a w której wchodzi o technikę 
(elektrony).

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 kontrwywiadowcze, 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 jego słów 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 adsuwa 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
- 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 
państwa 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 
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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.

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 
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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).

10. To duże 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. 7 

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.

7 Przedstawioną w monografii na ten temat www.experientia.wroclaw.pl
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14. „Nie ma zgody na łamanie prawa humanitarnego” w Poczdamie, w postaci zalecenia 
wzmocnienia Rosji Białorusią, Litwa, Ukrainą (Polską 8), 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. 9

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.

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.

Od lutego 2020 rząd (i wszystkie rady) ukrywał informacje na temat szczepionek, leczenia zakażeń,
szczepienia dzieci, po to, aby czekać na produkty firmy Pfizer i in. Aby naród z wytęsknieniem 
oczekiwał do grudnia 2020 na szczepionki. Wykorzystano tym samym do niecnych celów cechy 
ludzkiej emocji. Wszystkie orzeczenia w sprawie niegodnego zachowania firm produkujących 
szczepionki będą dotyczyły tych rad, ponieważ to one wydawały opinie takie, aby zaspokoić 
„potrzeby” tych firm. Te rady będą obwiniane. Natomiast Komisje społeczne z drugiego bieguna tej
osi, podważające opinie tych rad, nie będą obwiniane.

8 Latem’22 niejeden polityk zasugerował połączenie dwóch krajów i to część narodu wprawiło w zachwyt.
9 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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Rady sprzecznie z zasadami etyki (a więc i prawa, które będzie wykazane w przyszłości) ukrywały 
informacje o możliwościach leczenia c19. Społeczne rady im przeciwne nie działały sprzecznie 
z zasadami etyki. Ważne jest to, że takie społeczne elementy istniały od lutego 2020.

Nieetyczne Rady zalecały szczepienia dzieci, czyli poddania dzieci eksperymentom i ukrywały 
prawdziwą wiedzę naukową, którą podawały społeczne czynniki, a więc oddolne inicjatywy 
obywatelskie. 

Tak jak informacje o szczepionkach firm jak Pfizer na c19 są publiczne, tak samo ci, którzy służyli 
tym firmom (rady, rząd) mieli obowiązek wspierać wszystkie inne możliwości leczenia, inne niż 
oczekiwanie na szczepionki. 

W bezpodstawny sposób (a więc przestępczy) ignorowano cała gotowość przekazywania wiedzy na
temat szczepienia. 

Naruszono Konstytucję RP – prawo obywatela do uzyskania informacji. Chodziłoby tu o informacje
o działalności innych szpitali w zakresie leczenia zakażeń oskrzeli, osób pełniących funkcje 
publiczne, np. ekspertów, którzy się udzielają w mało znanych mediach i których wypowiedzi ze 
względów przestępczych są kasowane, jak np. kanał Jerzego Zięby na YT. 

Nie jest prawdą, że nie ma znaczenia, czy NOP jest po szczepieniu czy nie. Odpowiednim 
narzędziem jest analiza morfologiczna 10 , a statystyka doskonale ujawnia śmierć na zakrzepicę. Nie
jest prawda, że to nigdy nie może zostać wyjaśnione. Zakażeniom można skutecznie zapobiegać, 
ale nie maskami, zakazem wstępu do lasu. Wyśmiewanie się przez dziennikarzy z J. Zięby, bo jest 
inżynierem wyrządziło miliardowe szkody społeczeństwu. Utlenianie białek, cukrów, tłuszczów, 
enzymów i innych molekuł jest zagadnieniem inżynieryjnym. Przekazanie elektronu do utlenionych
molekuł jest zagadnieniem technicznym. Podanie infuzji askorbinianu sodu z maleńka dawką 
chlorku magnezu jest zwykłą wiedzą naukową i wyśmiewanie Jerzego Zięby jest przejawem 
korupcji. 

Media finansowane przez podatnika miały obowiązek informować o pracach naukowych, na które 
społeczne komisje typu audycje J. Zięby się powoływały. Dotyczy to informacji o działalności 
różnych klinik i lekarzy, polskich i zagranicznych, wyników badań profesorów, których 
finansowało państwo lub państwa, z którymi Polska posiadała porozumienie. 

Działalność naukową można uważać za działalność pomocniczą dla narodu, czyli jakby samorządu 
informacyjnego, prozdrowotnego, gospodarczego, zawodowego, ponieważ ci ludzie mają wiedzę 
gromadzoną przez dekady i wykonują zadania władzy publicznej i gospodarują życiem, mieniem 
publicznym, zdrowiem, majątkiem (np. Ich opinie oznaczały brak podstaw do lockdownów, a więc 
szkód majątkowych w bilionach). 

Zespoły ekspertów, profesorów, lekarzy, doktorów znane z mediów prześladowanych, 
likwidowanych, np. kanały na YT, które podważały wspieranie przez rząd firm jak Pfizer, pełniły 
role społecznych komisji. które opiniują szczepienia, prowadzenie badań klinicznych, a więc mają 
status podmiotów publicznych. 

Blokowanie dostępu do informacji publicznej byłoby wtedy przestępstwem. Te społeczne komisje 
są normalnymi samorządami, które wykonują zadania publiczne, ich opinia o dopuszczalności 

10  F. Zwicky’ego.
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takiego lub innego leczenia stanowi prawem przewidziany, obligatoryjny element procesu 
dopuszczenia takiego czy innego leczenia. 

Komisje te, choć są społeczne, samorządowe, to realizują zadania na rzecz profilaktyki i ochrony 
zdrowia społeczeństwa, a zatem zakres ich działalności jest tożsamy z wykonywaniem zadań 
publicznych. Rząd był zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, władze publiczne nie 
miały prawa ograniczać informacji na temat prac naukowych, bibliografii naukowej, wiedzy 
naukowej, po to tylko, aby wzmagać zarobki firm szczepionkowych. 

Żądane przekazanie informacji ma status okazania żądanego dokumentu i żądane przekazanie 
informacji nie stanowi tzw. tajemnicy zespoły samorządowego, skoro ten domaga się ujawnienia 
wyników swoich badań. Rząd nie powinien akceptować blokowania informacji, ani nawet 
likwidacji kanału na YT. 

Samorząd domagał się przekazania informacji uzyskanych przez siebie w żmudnym badawczym 
procesie i ta informacja nie stanowiła tajemnicy przedsiębiorcy, więc zapobieganie ujawnienia tej 
tajemnicy jest przestępstwem wobec samorządu, który nie chce swej informacji niecnie chronić, 
a przeciwnie, chce ją udostępnić. Rząd w nieuczciwy subiektywny wybiórczy i szkodliwy dla 
zdrowia społeczeństwa sposób zwalczał konkurencję dla firm produkujących szczepionki na c19 
i odmawiał udostępnienia wiedzy naukowej zebranej przez społeczne Komisje samorządowe, 
samowolnie nadając im klauzulę poufności i walor tajemnicy. 

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 11 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 

11 Danish Prime Minister Publically Shamed: 'You Killed 83,000 Danes With the Covid Vaccine' (Video) – RAIR   
(rairfoundation.com) 
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rynkowymi środkami. Nie widzę wywodu w nauce, aby procesy Markowa, chaos, kiedykolwiek 
uzyskał naukową legitymację, aby porządek, rozwój, powstawał z chaosu.

Wojna jest związana z rynkiem. Procesy Markowa są nieoperatywne12. Rynek jest nieoperatywny. 
Przez cały rok 2022 rząd przedstawiał, że wysokie ceny paliw narzucił Putin i dla wszystkich to 
było jasne. Od 1 i 2023 wiadomo, że miliony zwolenników wolnego rynku było w błędzie, bo 
można było obniżyć cenę o kilkanaście procent, czyli to rynek sam się podważa. Od 1 i 2023 znów 
obowiązuje 23% VAT na paliwa, który wcześniej był obniżona o ok. 15% (do 8 proc.) w ramach 
„tarczy antyinflacyjnej”. Mimo to, ceny na stacjach nie wzrosły, bo PKN Orlen obniżył w ostatnim 
dniu roku 2022 ceny o 12 proc. o tym, że rynek wymaga działań psychologicznych mówił prezes 
PKN Orlen Daniel Obajtek. Orlen nie manipulował cenami paliw, a działania były podejmowane 
w trosce o zdrowie psychiczne Polaków. „Gdybyśmy miesiąc wcześniej nie komunikowali, że 
zrobimy wszystko, żeby ceny utrzymać, mielibyśmy nieprzewidywaną panikę.” „Nie można było 
tego mechanizmu przeprowadzić, bo skończyłoby się to paniką”. 
Panika? – Przypomnijmy, że Kozacy szybko zmieniali zdanie, a bohater może wylądować 
w areszcie. Jest to zjawisko typowe dla niestabilnych homeostatów o charakterze Markowowskim. 
Rynek chciał wstrzykiwać mRNA. Sportowcy padają na boisku, jak Mazraoui – lekarz Roland 
Schmidt: To zapalenie mięśnia sercowego. Wolny rynek. Markowizm. Jest na wojnę, nie ma na 
leczenie. Jak podaje se.pl neurochirurdzy domagają się 180 zł/h, a nie 130. Szpital Specjalistyczny 
w Radomiu jest jedyną placówką neurochirurgiczną na południu Mazowsza. Zamknięte od 1 i 23, 
ogłoszono, że szpital szuka neurochirurgów. Wykorzystuje się Markowizm do prowadzenia 
wielkich gier. Państwo Ukryte jest gotowe poświęcić Ukraińców (mieszkańców Ukrainy) w imię 
zachodnich i wschodnich gier finansowych, tzw. politycznych. Republikański kongresmen Paul 
Gosar skrytykował (5 i 23). „Finansowanie tego konfliktu jest niemoralne” . 5 i 2023 Rosja 
wprowadziła zawieszenia broni od 12h 6 i do 24h 7 I; Zełenski odrzucił zawieszenie broni: to ruska 
„przykrywka”. Może. a może nie, w XXI wieku 137 krajów (tyle poparło sankcje, 134 i potem 3 
państwa) może to skontrolować. 

„ Paul Gosar, DDS @RepGosar 
Unsurprisingly, Zelensky has rejected peace. It is immoral to fund this war.
Disclose.tv @disclosetv JUST IN – Ukraine rejects Russia's proposal for a temporary Orthodox 
Christmas ceasefire.”

Z punktu widzenia cybernetyki, czyli analizie wyjść i wyjść, wzrasta ryzyko wojny z udziałem 
NATO i widać, że do tego obie strony popycha język, tymczasem rząd zarządza społeczeństwem na 
bazie wrażeń, że ryzyko wojny jest zerowe. Jak już mówiliśmy, cybernetyka nie polega na tym, że 
włamuje się jakaś grupa hakerska. Np. latem 2022 hakerzy włamali się do trzech laboratoriów 
atomowych w USA. (Reuter, celem hakerów to Brookhaven, NJ; Argonne; Lawrence Livermore 
Kalifornia). 

Wojna niszczy etykę, pobudza cywilizację bizantyjką turańską. Najzdolniejsi hakerzy to Rosjanie. 
24 XII 2022 – raport, że wyciekły dane dotyczące 235 mln kont na Twitterze, dane o osobach, 
kontach, followersów. Hakerzy mogą wykorzystać adresy e-mail. nazwiska użytkowników, adresy 
e-mail. Baza danych jest publicznie dostępna i każdy może ją pobrać.

Ryzyko to rozkłada się na segmenty, ponieważ do tego ryzyka należy niewiadoma o tym czynniku, 
który wojnę zainicjował – a to wynika z wypowiedzi Merkel. Możliwe jest porozumienie 
pokojowe, aby szkolić, zbroić, finansować, a potem przystąpić do powtórki z dn. 24 II 2022. 
Przesłanki, że tak rozumują wywiadownie są tu dwie – porozumienia mińskie i powtórki dawek 

12 Wynik działania procesów Markowa jest często odwrotny.
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pseudo-szczepionek na c19. Porozumienia mińskie nie miały być realizowane. Merkel przyznała, że
celem porozumień mińskich była wojna, bo w 2014 roku NATO nie mogło dostarczyć broni 
w takim stopniu, w jakim zrobiono to teraz. Takiego zdania jest były prezydent Francji François 
Hollande, więc taki wariant jest rozważany. 

Pomoc finansowa dla Ukrainy może ustać, Zełenski straci wszystko w narodach. Pokój zawsze 
pyta: ile istnień ludzkich zostałoby uratowanych za te miliardy? i to pytanie zawsze jest stawiane.

W rozumieniu cybernetyki 
- wojna na Ukrainie jest ściśle związana z wojną poprzednią. Z wojną od 2014 r., z majdanami, 
z protokołem Mińskim13, 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. Książę jest prostym
człowiekiem, nie czytał Dialektyki Przyrody, Materii, Chemii. Tzw. „szczepionka” na COVID 
wywołuje zakrzepicę. Tendencję tę mierzy podwyższony poziom D-dimerów, ale tylko w 50-70%. 
Skrzepy mogą być nie tylko rzędu 1/10 mm, ale i metra. Mylą się wszyscy lekarze, którzy 
zaprzeczają temu, że szczepienia powodują krwotoki na skutek niskiego poziom płytek krwi, ale też
i zakrzepicę. Zakrzepica mimo braku podwyższonego poziomu D-dimerów i przy małej liczbie 
płytek krwi jest ewidentnym makroskopowym czynnikiem dialektycznym. 

13 Angela Merkel i b. prezydenta Francji François Hollande wskazywali (XII 2022), że inny był cel porozumień 
mińskich, niż to ogłoszono i chodziło o wzmocnienie armii. 
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