Zarządzanie a odpowiedzialność, ryzyko, pandemia Covid-19, szczepienia.
Lockdown a wojna o prawo do pracy. Jak prawda via dobro zjawia się
przez piękno. Czy prawda jest praktycznie powiązana z dobrem? Nauka
kontra profesorowie koncernowi a problem deficytu prawdy i dobra via
piękno. Komercja a skutki szczepień po latach. Kinetyzacja jako model
zarządzania po r. 1989. Cz.10.

Reasumując konflikt w Polsce od r. 2012 do 2015, ale także od 16 XI 2015 do
2021 r.. Czynnik cywilizacyjny.
Minister zdrowia Adam Niedzielski (30 XII, Wprost): „Rząd rozważa wprowadzenie ograniczeń dla
osób, które się nie zaszczepią. Zastrzegł przy tym, że podobne rozważania toczą się także w wielu
innych krajach.” „Podobnie jak inne kraje w Europie, które przygotowują już takie plany”.
Odp.: 1) Polska jest krajem złupionym przez zaborców i w żadnym wypadku nie może sobie
pozwolić na umysł kopijny, a w tym odrzucanie polskiego geniuszu w narodzie, w ludzie,
docenionego przez tamecznego Viktora Orbána 1 know how króla św. Jadwigi.
2) Nie może być żadnym wzorem to, że Anglia, której król walczył po stronie krzyżaków, chce
wprowadzić legitymację szczepionego – takie rozumowanie jest typowe dla cywilizacji, która nie
znosi humanistyki, metodologii, wezwania marszałka seniora K. Morawieckiego, że
najważniejsza jest prawda, a nie prawo, przepis, regulamin i gdyby nie empiria, to nigdy by nie
uznała polskiego geniuszu kopernikańskiego, a i tak okastrowanego (na Zachodzie – widoczne jest
to w Encyklopedii WPN odkąd dzieło świadczące o polskości wpadło w ręce zachodniego
inwestora) do praw Newtona – są one pochodną teorii Kopernika, ale prawa Kopernika mają
jeszcze zupełnie inny głębszy sens, którego protestantyzm nie jest w stanie jeszcze zrozumieć i
potrzebuje na to dwa razy więcej, aniżeli 523 lata, licząc od okaleczenia hasła Kopernika w III RP
w Encyklopedii PWN’1996, w stosunku do Encyklopedii PWN’1975.
3) Internetowe Konto Pacjenta QR stanowi naruszenie prawa i prawdy oraz dobra społecznego.
„Wiele państw rozważa wprowadzenie ograniczeń dla niezaszczepionych” – jest drogą ad hoc,
z punktu widzenia do nikąd, wymaga krytyki z pozycji teorii poznania. „I my to też rozważamy.
Na przykład tylko zaszczepieni będą mieć uproszczony dostęp do pewnych świadczeń medycznych.
Nie dotyczy to oczywiście nagłych i krytycznych sytuacji” – jest to haniebne porzucenie
kwantyfikacji kopernikańskiej na rzecz kwantyfikacji egzystencjalnej i próba cofnięcia Polski do
ptolemeizmu, haniebnej kwantyfikacji przedkopernikańskiej. Wszystkie dywagacje Ministra
wskazują na brak zdolności, a w tym „Jak zaszczepię się pierwszy, to będzie, że politycy pchają się
bez kolejki. A jak się pierwszy nie zaszczepię, to znowu dam paliwo tym, którzy twierdzą, że to jest
niebezpieczne” itd. W okolicy wakacji „temat szczepionek będzie już tak oklepany, że nie będzie
popytu na to, żebym występował w towarzystwie igły przed kamerami”. 1 I 2021: 28 956 osób nie
żyje – z tego co powiedział (naliczyłem na wyrywki 137 razy!) Jerzy Zięba wynika, że gdyby
Minister Zdrowia go zaprosił, to ten rewolucjonista ekonomiczny (chodzi mi o zmianę asortymentu
wszystkich aptek w Polsce) uratowałby przynajmniej 27 tys.
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Tym Viktorem Orbánem była prawdopodobnie Tajna Rada Racji Stanu Królestwa św. Stefana. Wytypowanie przez
nich Polski zdało egzamin i pozwoliło Węgrom na kilkuwiekowy rozwój. Uważają eksperci, że Konrad
Mazowiecki był obciążony wadą Księstwa Mazowieckiego, co moim zdaniem jest efektem promieniowania.
Geopolityka ma składową zonowej budowy płyty ABC (między Morzami Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym)
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„Tworzenie kodów QR i zbieranie danych na temat pacjentów jest – ze stanowiska Clauzevitza –
podżeganiem, podaniem na tacy danych do skonstruowania skutecznego ataku biologicznego na
całą populację kraju. Taką tezę postawiono w 2010 roku.2 Czyżby prof. Simon nic o tym nie
słyszał? Czy ktoś się w ogóle tym zajął? Służby do tego powołane nie zatrzymały procederu
tworzenia centralnych baz danych pacjentów. Gorzej, zagraniczne korporacje, jako dostawcy
technologii i serwisanci, administrują tymi danymi. Władze skupiły się na aferach korupcyjnych,
zapominając o prawdziwym celu tak skonstruowanych ofert, jakimi naród polski uraczyli dostawcy
technologii. Co ciekawe krajowe firmy miały lepsze rozwiązania, tylko ich nie dopuszczono do
kontraktów. Gdzie są służby odpowiedzialne za cywilną ochronę kontrwywiadowczą kraju?”
Twierdzenie rządu, że każdy mieszkaniec naszej planety musi ulec zakażeniu COVID-19 3, nie ma
uzasadnienia, podobnie jaktwierdzenie, że maska chroni przed chorobą. Nie udowodniono
naukowo, że każdy musi ulec zakażeniu lub być (groźnym, jak dzieci od 4 r.ż., ale nie w
przedszkolach) nosicielem groźnym dla otoczenia (rodzin). Rząd raz mówi że maski nic nie dają
(wg ministra Łukasza Szumowskiego), az nagle, że trzeba nosić brudne szmaty dwa lata. Kto
zapłaci za godziny przy komputerach, smartfonach, skąd rzad weźmie okulistów, Degów i
Świderskich od kręgosłupa 4 i za blokadę siłowni przy rzeczkach na słońcu (wyśmiewana przez
prorządowe media teoria J. Zięby vit. D3), motoryki na polankach, ruchu huśtawek, dzieci,
seniorów, czyli naturalnej odporności immunologicznej nabywanej w parkach, lasach, nad Wisłą, w
Sudetach itd.? Czy prof. Szumowski nie naruszył etyki, skoro spowodował tyle chorób krążenia,
raka, oskrzeli, płuc. Czy nie chciałby poddać się weryfikacji?
Mechanika aparatury jądra komórkowego obejmuje całość komórki i ulega zaburzeniom
przez wprowadzanie obcych elementów na poziomie warstwy RNA. Włodzimierza Sedlaka
język światła, geometrii i rekurencji pracuje całościowo, a więc nie w epistemologii
konkretyzmu aktualistycznego, nie w porządku liniowym; stanowczo holistycznie, a więc a-l
lokalistycznie.

Zysko-profesorowie: szczeRNA to eliksir życiowości, bo nie ma dowodów
naukowych na szkodliwość
Zysko-Profesorowie (obrońcy szczeRNA5) mówią, że nie ma dowodów naukowych na szkodliwośc
szczeRNA6.
Łatwo jest obalić ten tok rozumowania – uszkodzenie DNA może się zjawić w 3, 5, 7 pokoleniu.
Jak przejawy kiły w wielopokoleniowym procesie kiły. Polska Jagiellonów upadła po tzw.
sprowadzeniu kiły; w rzeczywistości kiła istniała już wcześniej, ale ta, która panowała w Europie
doznała tego, co prezes Kaczyński niezbyt szczęśliwie (2019, chyba na użytek wyborów) nazywa
synergią – niezbyt szczęśliwie, ponieważ synergia nie zachodzi przy byle konfrontacji, przy byle
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Grupa Kosmos – Logos.
Prezydent Duda ogłosił chorobę zawczasu. Nie będę musiał się szczepić...
Prof. Gerwazy Świderski, na posiedzeniu LPR/Rodzina Polska/RKN: „Proszę zawieźć do Watykanu moją
diagnozę: lekarze Jana Pawła II mylą dyskopatię kręgosłupa szyjnego z parkinsonem, powtarzam kręgosłupa
szyjnego”. Diagnoza została dostarczona przez profesora Politechniki Wr. do sekretarza przez ks. Kazimierza
Przydatka z Rzymu i jego siostrę (Maria, z Rzymu), fizykoterapeutkę od kręgosłupa szyjnego.
Nie znają oni pracy Ludwika Flecka, lwowskiego zaledwie miłośnika prawdy; inni byli autorytetami. – Zupełnie
jak w historii z autorytetami epoki Covid-19 od II 2020. Prawdziwym autorytetem okresu II-III 2020 był mechanik
inż. Zięba, a nie lekarz prof. Simon.
To nie jest szczepionka, stąd szczeRNA. Szczepionka apeluje do jednego z układów (raczej odpornościowego niż
kanaboidalnego), natomiast pseudo-szczepionka siega po jądro życia. Człowiek nieopanowany natury
konkretystycznej, chce wejść w prerogatywy Boga = zarządzać jądrem życia.
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spotkaniu, byle czym, np. w spotkaniu PZPR i PiS 7, ale na zasadzie klucza i zamka, np. w
spotkaniu 1. Ducha Dziejów, jak Sierpień’80 i 2. człowieka ok. 28-30 r.ż. (przekształcenie w
antropologii). A i to nie zawsze. Generalnie jednak inna jest populacja, która spotkała Ducha
Obiektywnego w r. 1980, a inna, która spotkała ducha św. interesu po r. 1989.
- Cała szlachta chorowała na kiłę utajoną, którą zwalczył system odpornościowy. Wykształcony w
toku ewolucji, w ciągu tysięcy lat. Po wyprawach Kolumba nastąpiła „restrukturyzacja”
uekspresjowienie (od ekspresji) tej kiły pod wpływem bodźca z Ameryki, też kiły. I tu i tam
„nieszkodliwej”. Dwie nieszkodliwości pasowały do siebie, jak te przypadki wywołania raka szyjki
macicy przez szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy, jak te przypadki polio – po
zaszczepieniu przeciwko polio; jak depresja po tabletce przeciwko depresji.

Profesor koncernowy
Profesorom Simonowi, Gutowi, Horbanowi itd. trzeba było – już wiosną 2020! – odpowiedzieć na
komercyjną mantrę: „nie ma dowodów naukowych na rzecz wystąpienia objawów niepożądanych”,
że nie ma dowodów naukowych na rzecz niewystąpienia objawów niepożądanych, np. w 3-cim
pokoleniu. A czy były dowody naukowe na rzecz wystąpienia objawów niepożądanych związków
rtęci czy aluminium w szczepionkach (albo napalmu w wędlinach)? Też nie było. Autyzmy
poszczepienne zostały okrzyknięte jako teoria spiskowa. Ale przecież one są. Przecież nie jest tak,
że ich nie ma. Więc co jest spiskowe, skoro jest realizowalne, widoczne? Może antyspiskowe?
W r. 2020 nie ma dowodów naukowych na lokalizm niutonowski. W rozumieniu Sedlaka inżynieria
mitochondrialna niszczy język światła zjawiający się w DNA; kiedy akceptujemy go, jak Sedlak,
pobudzamy odradzamy nasz duchowy kod DNA, który jest ponad materia, ale i jej istnienia
wymaga, nie wyrządzamy krzywdy populacji. Natomiast zniszczony (zaberrowany) genotyp Leszka
Millera będzie działała na genotyp społeczeństwa.
Człowieka zakorzeniono w strukturze, w snesie bytowym. Przejawem jest DNA/ RNA. Świat
przemawia geometryczną formę, daje to symetrię, jej uogólnieniem jest ogólna kowariancja, czyli
dobro społeczne, ostatecznie prawda. Umysł koncernowy jest umysłem chciwym i od prawdy
dalekim, uruchamia pewne anty-informacje w ludzkim mózgu.
1) Informacje pobierane przez mózg, przeżycia, z jego szyszynką itd., jakiejś jednostki A1, także z
samo usłyszeniem siebie podczas mówienia o czymś przez A1, na jakiś temat, wpływają na DNA
organizmu A1, aby dostosować organizm A1 do takich zadań, gdyż te elementy są odbierane jako
środowisko rozwoju A1.
2) Ten proces (1) osobnika A1 wpływa na DNA całej populacji {A}.
3) Jednostka A2 o wyższym poziomie niż poziom w {A}, samym swoim językiem przekształca
populację {A} z poziomu niższego na wyższy.
Zastosowanie do zjawiska stagnacji całej populacji {A}: Redaktor A1 (pisma, w RTV) na niskim
poziomie umacnia się swoimi decyzjami, tak jak w handlu w salonie i broni swojego poziomu,
generuje i dostosowuje się do {A}, nie dopuszczając wyższego poziomu jakiegoś osobnik A2 do
druku prac i w ten sposób dba o swoje dobre samopoczucie – i tylko o to mu chodzi. Na straganie
czy w salonie potrzebny jest poziom tylko {A}, wszyscy A1, A2, A3 itd. mają rozumować jednym
językiem, wedle jednego poziomu, nie jest potrzebny poziom wyższy, wszyscy wokół mają tkwić w
jednym miejscu. Cała populacja tkwi w jednym miejscu {A}, a pismo praktycznie upada. Jeżeli
pismo prowadzi osoba chora na potrzebę utrzymania dobrego samopoczucia, niedowartościowana,
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Gwiazda Przyłębska.
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nauczona schematyzmu, jakiś schematyczny żołnierz 8, nieszczęśliwy inwalida, to ono samo musi
upaść.
Wyobrażenie, profesorze Koncernowy {Simon, Gut, Horban}, że wstrzyknięte szczepionką żądanie
manipulacji z użyciem mechanizmu RNA, tego ze szczepionki zbudowanej na strachu, kłamstwie i
histerii nie zmienia DNA osoby A ostrzykniętej (zaszczepionej), jest komercyjne, prymitywne, jest
konkretystyczne, przemocowe, jest uderzeniowe, tzn. nie ma takich danych naukowych, aby pogląd
o rzekomym nieingerowaniu (zachowaniu) DNA utrzymać. – Na poziomie wykonawczym,
fenomenologicznym, to już będą inne uczucia, myśli, pisma, czasopisma, nauka, sztuka, taniec.
Nastąpi zerwanie ze światem WyspiańskoDNAgennym, KopernikoDNAgennym, ze światem tego
malarstwa i Chopina, zerwanie z tym człowiekiem, tu i teraz, z tą mową ciała (obserwujmy mowę
ciała zaszczepionych), ze światem, który
1) w języku protestantyzmu, religijnego konkretyzmu biblijnego stworzył Bóg, jak w Biblii
odczytanej tak-tak, nie-nie, kilka tysięcy lat temu,
2) w języku scjentyzmu – Matka Natura, czyli ewolucja z jej doborem przypadkowym,
3) a w języku wojtylizmu Bóg w ewolucji trwającej miliardy lat, w której przypadek nie jest do
końca przypadkiem, a protestanckie odczytanie Biblii jest egzemplifikacją zachodniej skłonności do
a-wojtylizmu, a-polskości, do przemocy, konkretyzmu.
Żaden profesor Koncernowy nie uznaje języka światła Włodzimierza Sedlaka, jest tylko zdolny do
stymulowania swojego DNA do wywoływania w sobie, w swoim DNA, w swoich komórkach
dobrego samopoczucia, a wyśmiewanie leczenia innymi niekoncernowymi metodami 9 nie jest
rozpoznawane przez Profesora Koncernowego jako udział w ludobójstwie, w niszczeniu człowieka
pamięci światła, „słowa”, czy to wytworu Pana Boga, jak chce religijność zachodnia, czy ewolucji –
jak to akceptuje a) scjentyzm, b) i przeciwny scjentyzmowi i protestantyzmowi wojtylizm.
Protestantyzm poszedł w dwóch kierunkach: Duch dla protestantyzmu nie potrzebuje skafandra
DNA i można DNA zniszczyć. Albo tak: W ogóle nie ma ducha, jest tylko materia, do scjentyzmu
można dodać sobie religijność i to będzie instrumentalna dewocja, albo można trzymać się tylko
scjentyzmu, materializmu, hedonizmu i te cechy wykorzystać tak, jak się to robi w „pandemii” w
cudzysłowie, dla samego straszenia.
Wszystko jest ze sobą powiązane Lewicowy szturm zwolenników lewicowego Trumpa na Kapitol
był prawdopodobnie przejęty (6 I 2021) przez służby. Zwolennicy Trumpa stali się narzędziem do
kompromitowania prezydenta USA. I wszystko wydaje się obracać wokół planów sorosowych,
gatesowych, zagadnienia populacji i szczepionek. 90 milionów ludu obserwowało Trumpa na tłicie,
tak jak lud obserwował Ronlado. Trump od jesieni pisał o fałszerstwach wyborczych, cóż więc
dziwnego, że informacje w sprawie leczenia są takie jakie są. Twitter, Fb, youtube – likwidacja
słowa Trumpa. Google, Amazon, Apple, Marriott, a nawet … Deutsche Bank: – My prawica
odcinamy lewicowych polityków, jak Trump, którzy poparli twierdzenia narodu, ludzi, ludu
(lewicy) o sfałszowanych wyborach.
Z gabinetu Trumpa uciekają Chao (żona szefa Republikanów McConnella, który usuwa i usuwa
Trumpa); Betsy DeVos; doradca ds. bezpieczeństwa – O’Brien; Mike Pence… Oskarża się Trumpa
o … udział w powstaniu. = Trump widząc fałszerstwa powinien milczeć. Nie wolno wskazywać
fałszowania wyborów.
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Nie każdy żołnierz jest tylko bankiem musztry, ale większość żołnierzy to nie Napoleony, Kościuszki, Skrzyneccy
(zabrakło mu jednak czegoś, coś go trzymało, historycy, jak Franciszek Sikorski, uważają, że Rosja, że Skrzynecki,
geniusz wojskowy, był „wrednym agentem rosyjskim”).
Zamiast kwercetyny, H2O2, Zn, wit. K,A,D,E,C – wypis: śmierć z powodu Covid-19.
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Zwykłe janapawłowe popiełuszkowe Solidarnościowe (JPII/JPS) 10 zdanie „Jeśli nie będziecie
walczyć, nie będziemy mieli państwa” jest prawdziwe, a w USA stało się dowodem, że Trump
chciał zabić Pence’a i deputowanych rękami lewicy (ludu).
Trump stwarza powstaniowość. Zagrożenie dla ładu. Bezpieczeństwa.
13 stycznia Izba Reprezentantów: impeachment. Dziesięciu Republikanów, jak … Liz Cheney,
autorytet Republikanów, córka Dicka Cheneya, wiceprezydenta przy Bushu Jr. Republikanie – Mitt
Romney przeciwko Trumpowi; Lisa Murkowski, Susan Collins, Pat Toomey, Andrzej Kohut ocenia
czy w USA mamy do czynienia z zamachem stanu i zastanawia się nad polityczną przyszłością
kraju: To nie był tłum zdobywający Bastylię. O ostatnich wydarzeniach na amerykańskim
KapitoluAndrzej Kohut: Biden uczy jak pogodzić sprzeczne oczekiwania i własny interes. Kogo
możemy się spodziewać w nowym amerykańskim rządzie?Andrzej Kohut o tym, jak wybory
prezydenckie 2020 roku zmieniły oblicze USA: To była kampania inna niż wszystkie. 10 trendów,
które zmienią Amerykę
22 XII 2020: Sukces impeachmentu pod znakiem zapytania.
Opisanie atmosfery końca epoki Trumpa wymaga pióra Reymonta. Nie chodzi o wewnątrzpartyjne
rozgrywki – tu chodzi o presję prawicy na lewicę (=Trumpa), czyli kół finansowych, a nawet
jastrzębi. Ze strony wielkiej własności, tamecznych Radziwiłłów. Prawicy, jakże niechętnej do
zwykłych ludzi, gotowej nawet pobierać hormony dziecięce – przez oko – z mózgu pod kontrolą
tomografów. Kapitalizmu.
Nie chodzi o emocje, o nastrój chwili – prawica temu nie ulega. Ludzie temu ulegają, lud,
pracownicy, bezdomni, lewica, ale nie prawica. Tłumaczył to Korwin.
Prawica to drobiazgowe kalkulacje korzyści. Nie zabrakło Republikanów chcących wymierzyć
prezydentowi cios – w imię zysku. Senator Lindsey Graham – rzekomy sojusznik prezydenta
Trumpa – uznał fałszowanie głosów za prawdę, tzn. za nieprawdę… Na tej dwupłciowości opiera
się ta cywilizacja, dlatego wszystko jest możliwe w obszarze zdrowia, szczepienia, niszczenia
populacji. Szturmujących – czyli sterowanych przez antysiebie – nazwał terrorystami.
Tłum Amerykanów, zwykłych ludzi, otoczył Grahama na waszyngtońskim lotnisku i wyzywał
od zdrajców. 60 – 80% republikańskich wyborców nie zamierza głosować na polityków,
którzy odwrócili się od prezydenta. W Polsce powstaje wielomilionowa armia ludzi obrony prawdy,
inżyniera, który napisał do premiera list, że chce leczyć Polaków – leczyć, tzn. pokazać
(zademonstrować, ujawnić, konsultować, proponować) lekarzom, profesorom, szpitalom
skuteczność znanych w literaturze naukowej metod leczenia.

10 Nie solidarnościowe, bo przeciwne słownikowej treści. Od r. 1980 są w Polsce, w języku, w komunikacji dwa
słowa – solidarność (oznacza tyle co chcą słowniki na całym świecie, na Zachodzie i tzw. Wschodzie) i Solidarność
(ten termin ma sens kosmologii kopernikańskiej).
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