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.9.
Nagminne jest to (a nie że „zdarza się”!), że fałszywe wiadomości firmują osoby, które stosują
tylko procedury ustalone przez koncerny zysku i nie mają oni wszyscy nic wspólnego z prawdą, z
nauką (pomimo szyldów naukowych, szyldów kierowników klinik, oddziałów szpitalnych), ze
zdolnościami analitycznymi i te osoby tych zdolności nie mają, a nawet nie zdają sobie sprawy z
naukowych podstaw
1) krytyki GMO, a ma to związek z szczeRNĄ, atoli mitochondria zawierają całą historię
kosmogenezy 1, czy
2) krytyki podwyższenia norm promieniowania o tysiąc procent i są wszyscy oni na poziomie 25letniej minister Wandy Buk, prawniczki, a więc są w fazie ekstazy wulkanicznej w rozwoju
ontogenetycznym: pani minister ganiała po Sejmie i przekonywała, że podwyższenie norm o tysiąc
procent jest … zgodne z zasadami nauk o zdrowiu. Jest to wybitny dowód jak niszczące jest
przerwanie ontogenezy.2
Chcecie być dalej rządzeni przez ekstazę? – No właśnie. Nie chcecie. A jesteście. Dlaczego? – Bo
nie macie wiedzy. Każdy z akapitów sprawia – nawet inteligencji – trudność w zrozumieniu i
dopiero i 80 % ludzi musi przeczytać tekst 7 razy, zanim zakrzyknie: to oczywiste.

Szyje, szyje i pruje, pruje. Czy genom wie, że z jego punktu widzenia
niekorzystne jest dla całego organizmu wzmożenie ekspresji
SzczeRNA. SzczeŻy. Tymczasowe dopuszczenia w UE szczepionek; tymczasowe, czyli urzędnicy z
UE boją się konsekwencji, odpowiedzialności i potwierdzają (XII 2020 – I 2021), że produkt nie
jest przebadany. Najpierw wzmóc aktywność genomu, bo (mówimy) to jest korzyść, a potem to, co
niby korzystne, mamy sztucznie zahamować. Oczywiście, genom wie, że z jego punktu
widzenia niekorzystne jest dla całego organizmu wzmożenie ekspresji. Genom
kieruje się strukturalną wiedza całościową.
Dlatego go bodźcujemy, ale – uwaga – niekorzystne jest w tej logice (Simonów, Gutów, Horbanów)
korzystnym; i tę zasadniczą niekorzystność należy w tej logice (inżynierów udających albo Boga,
albo 4. miliardów lat ewolucję) … wzmóc.
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To dotyczy prawa, o którym nie chcę tu mówić, aby nie speszyć katolików, którzy za heretyka mają Wyszyńskiego,
Wojtyłę, Popiełuszkę, a system społ.ekon. Solidarności za system do usunięcia. Rozumiem, że system JPII/JPS
chcieli zniszczyć M. Rakowski, T. W. Wolski, Cz. Kiszczak, ale tu mamy ze zjawiskiem zidiocenia części
katolików. S. Michalkiewicz. Korwin. N. Czas. UPR, wszystkich niewolników głupiego myślenia w kategoriach
austriackiego gadania Hayekowego, Misesowego, Friedmanowskiego i ekstazy chicagowskiej. Od r. 1989 porządzili
III RP chłopcy chicagowcy, czyli banksterzy – efekty są widoczne.
Pisarz, autor „Anioł zagłady” nie rozumie zjawiska zablokowania osobowości Harrego Pottera przez awansowanie
zanim czegokolwiek Harry Potter dokonał. Nie rozumieją tego prezydenci, ministrowie, posłowie, są to ludzie
zatrzymani w rozwoju, widać to po karierze 20-latków takich jak późniejsi premierzy, późniejszy 30-letni premier
Pawlak. Czy premier Tusk nie stara się małpować Dodzi? Mamy w Polsce armię 10 tys. osób, które niczego w
życiu nie odkryli, a jednocześnie nie mogą dojrzewać, ponieważ awansowali jako 20-latkowie. Przedwczesny
awans przerywa zjawianie się nowych faz.
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Oczywiście, Genom zapamięta to zrównanie: że kiedyś, w r. 2020, niekorzystne = korzystne. I w r.
2120, 2620, a może dopiero w r. 3683, po dwóch tysiącach lat Genom powie:
„Wszystko miałem dostosowane, dopasowane, do czasu zjawienia się wirusa grypopodobnego,
zresztą łatwego do wyleczenia. Ale w r. 2021 kazano mi porzucić to dostosowanie Boskie, które, w
literaturze, niewierzący nazywają ewolucją. Wprowadzone zmiany w aparaturze mitochondrialnej
wytworzyły zmieniły cały mój język. Wytworzyły 1.frakcje 3, 2. brak antropicznej zgody, 3.
przygodność, 4. nowy język szyje, szyje, pruje, pruje. Po latach godzenia nie ma materii do szycia,
więc nie mam czego pruć. Już zgłupiałem, nie potrafię sterować. Myślałem że podołam, ale jak żyć
między frakcjami. Do r.2021 frakcji nie miałem. Już tego życia w całości nie utrzymam,
przepraszam, odpuszczam. To dlatego już zreizowałem podmiotowość, ludzi, dlatego przeznaczam
ludzi na śmierć”. Tak powie Genom Ludzki, na przykład 1 IX 2750.
Pandemia to – w wydaniu rządu polskiego – mózg kopiujący dane od starszych inaczej,
mądrzejszych inaczej. W wydaniu globalnym zaś to – według oświadczeń prawicy (trudno bogaczy
zaliczyć do lewicy, prawda) – broń w wojnie o depopulację, oręż do walki z rodziną. Covid to
grypopodobne schorzenie, wyleczalne w 99 % w większości samymi domowymi sposobami,
niekoniecznie tylko lukrecja, gorąca kąpiel, różne przepisy podawane przez podłego genialnego
samouka inż. Jerzego Ziębę. Z nieznanych dla rządów powodów, a może znanych tylko
przemilczanych ze strachu przed bogaczami, przed prawicą (czy chłopi mówili prawdę
Czartoryskim vel Repninom?) , mainstreamowe media wywołują strach, lęk, panikę. Czy mają to
nakazane? – może komunikacja idzie inaczej falami…
Czy media mają od lutego 2020 nakazane wywoływanie paniki i strachu? Czy ze strachu
posłusznie, jak chłopi pańszczyźniani, podają codzienne „raporty”, zresztą całkowicie … fałszywe.
O śmierci. Która ma zupełnie inne (w 99%) przyczyny. Fikcyjny związek – to fakt? Jeśli
jakikolwiek doktor o tym wiedział i w celu zamaskowania kłamstwa wprowadzał tego typu
lockdowny, zamiast całkowicie innych i przy innej organizacji i infrastrukturach (np. edukacji,
monitoringu), to naruszył ślubowanie służenia prawdzie, czyli się sam zlustrował i odebrał stopień
naukowy doktora.
Czy za tym nie kryje się depopulacja, niszczenie tzw. biznesmenów, czyli ludzi, którzy musieli się
samo-zatrudnić w imię cudownego systemu, kapitalizmu, zwanego przez prawicę – chyba dla
zmylenia samej siebie – kapitalizmem bandyckim, banksterskim, liberalizmem, kapitalizmem XIXwiecznym (zamiast XXI-wiecznym!). 4
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Przypominam sobie jak w r. 2015, prof. z UJ, Andrzej Nowak, proponował zlikwidowanie rozbicia Polaków na
obóz PiS i PO. 1. Jego diagnoza – acz był to cenny wykład z czerwca 2015 w Domu Pielgrzyma „Amicus” (parafia
św. Stanisława Kostki) – była wadliwa. Polska musi wrócić do systemu społ.ekon. JPII/JPS, natomiast budowa
łuku, krzyża, kopca nie połączy podziału Polaków PiS – PO. Oświadczenie Andrzeja Nowaka, że 1. rzeczy III RP
czuje (rozumie?) Jan Pietrzak jest wątpliwe, ale 2. jego wielką zasługą jest rozpoznawanie wydarzeń codziennych
(wybór A. Dudy, 24 V 2015) w kategoriach historycznych; 3. To wcale nie byli studenci w VI 1989, na placu
Niebiańskiego Spokoju, tylko – wg świadków – robotnicy chińscy. Wielokrotnie to prostowali obserwujący
dyplomaci. Ta podmiana robotników na studentów ma kolosalne znaczenie historyczne, ponieważ dotyczy całej
ideologii UW, zmiany po r. 1989, wyrażanej tysiące razy w GW, w TVP, np. przez K. Modzelewskiego.
(Oczywiście, od okrągłego stołu do wyboru PAD minęło 26.25 lat, a nie 25 lat. Jedynie min. A. Macierewicz
prawidłowo policzył, że od okrągłego stołu do powstania nowego rządu 16 XI 2015 minęło 27 lat, a nie jak
podawali dziennikarze – lat 25. Widać, że min. A. Macierewicz jako jedyny na tysiąc głów nie jest podatny na
falę ...).
Ten błąd powtarza historyk Andrzej Nowak, tak jakby nie znał prac „Kosmos-Logos”, „Fundamenty – Studia
Economica Cosmologica”, „Quaestiones”, „Wszechświat i człowiek”, Politechnika Wr. 1993 „Wszechświat i
wiedza”, P.Wr, 1994, „Wszechświat i kopernikanizm”, P.Wr., 1997„Wszechświat i metafizyka”, PWN, 1998.
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W celu rzekomego wykrywania zakażeń covidem rząd wręcz nakazał stosowanie niewiarygodnych,
błędnych testów PCR – powstaje pytanie: z jakiego powodu to zrobił? Zamiast leczyć ruchem, wit.
D3 i podobnymi środkami, to rząd wprowadził nakaz noszenia kagańców (maseczek) – po co? Sam
minister Szumowski odpowiedział: Nie wiem po co wprowadziłem maseczki. Czy one coś dają? –
nie wiem – powtórzył. Czyżby to była prawda, że Szumowski odniósł korzyści fajzerowskie i jako
profesor celowo zwalczał prawdę? Rząd wymyślił obrażającą bajeczkę, że społeczeństwo jest
niezdyscyplinowane.
Wg Ministerstwa Zdrowia „gwarantem odpowiedzialności cywilnej jest państwo”, tymczasem
kruczki prawne – a jest ich tuzin – generują wątpliwości. Kilka z nich to: Szczepienia są, ustawy na
temat odszkodowań i dochodzenia roszczeń nie ma. Ustawy, ustawy, ale ze skutkami zostaje ofiara
realnie sama, w życiu, a nie gdzies tam w ustawie. Producent szczeRNA zastrzegł, że nie
odpowiada za produkt. Jaki sens ma zdanie: „Rząd w to uwierzył?” Nie ma sensu, tu się toczy
podwójna gra.
Młodziak, reprezentujący myśl technokraty (jeśli to można nazwać myślą) z rządu, Piotr Müller:
chodzi o roszczenia … w tej chwili. Czyli np. porażenie nerwów. Porażenie nerwu twarzowego
byłoby może widoczne (chociaż w postaci rudementarne nie), a porażenie np. nerwu
odpowiadającego za bieganie, siły mięśniowej serca, siły kończyn górnych, mięśni utrzymujących
np. organy itd.
Pozywanie producenta szczeŻy (tzw. szczepionek, które nie są szczepionkami)? – taka rada dla
ludzi? To proces wieloletni, jeśli nie beznadziejny. To proces wymagający nawet nowego
słownictwa, jeszcze nie istniejącego. A kiedy humaniści takie słownictwo utworzą?
Unia uznała skutki przez rok, a co ze skutkami po 20 i stu latach? Wszędzie haczyki … I tak np.,
haczykiem jest to, że producent może twierdzić, że stan wiedzy 27 XII 2020 nie pozwalał na
wykrycie jakiegoś działania niepożądanego. Inny, że sprzedano szczepionki po obniżonej cenie, z
promocji, na wyprzedaży, a więc nie można reklamować, mówić o wadach ukrytych. Wtedy inaczej
wygląda odpowiedzialność za skutki.
Ceny za szczepionkę nie są znane, były znane kilka dni... 30 XII w Belgii – od 1,78 euro do 18
dolarów. Potem ceny zdjęto z internetu. Takie rzeczy powinny być zdjęte? Dnia 1 I 2021 umowy
producent -Komisja Europejska – Polską nie są znane! – to jak to kupujemy, aplikujemy, stosujemy
bez umów? I to jest wina ludzi, a nie rządu?
Oto i dialektyka marksistowska, nazywana lewicą, lewactwem, ale to przecież wymysł kapitalizmu.
W imię transparentności prawa umowy są nietransparentne, są tajne. Tajne, jak u ludobójców 23
VIII 1939. Prawo jest nieograniczone i wszystko możliwe… No dobrze tak może być, jeśli jest
regulator, o którym powiedziano 12 XI 2015. Że nad prawem jest prawda. 5 Obywatel ma mieć
zaufanie do państwa, prawa, braku transparentności, braku informacji. Wg nieodpowiedzialnego
lekkomyslnego dr-a Pawła Grzesiowskiego na 4,2 mln zaszczepionych na świecie odnotowano
jedynie 8 przypadków ciężkiej reakcji alergicznej, ale co będzie za 20 czy 100- 200 lat? ( Lobby
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Chodzi mi o przemówienie wielkiego miłośnika prawdy z Pracowni Teorii Piękna, Twórczości i Rozwoju KosmosLogos, fizyka dr-a K. Morawieckiego.
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przeciwne wielkim miłośnikom prawdy 6 https://www.prawo.pl/zdrowie/kto-ponosiodpowiedzialnosc-za-skutki-uboczne-szczepionki,505505.html)
Wirus SARS-CoV-2 najpierw rozpoznano w grudniu 2019, w Wuhan (laboratoria
producentów „szczepionek” 7). WHO nieustannie zmieniała procedury i na te procedury zdał się
rząd, zamiast stworzyć w ł a s n e procedury, testy, uznać liczne lekarstwa (chyba andrograpchis
paniculata, hydroksychlorochina 8, azytromycyna, lokinavir, chlorochina, arechina, różne mieszanki
np. z Zn) i własną szczepionkę bez ryzyka wymiany informacji (swoistej interferencji) obiektów
klasy RNA z ludzkim DNA. Sekcje ciał zmarłych tyle co na lekarstwo. Dlaczego na napływające
pytania nie odpowiadał Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski, prezes Naczelnej Izby
Lekarskiej, prof. Andrzej Matyja? W kategoriach Leibniza istniałby duchowy kod DNA.
Naruszanie projektu Boga to wywołanie wilka z lasu. W rozumieniu bardzo uogólnionych teorii
Cartanowskich istnieje język światła. Komunikacji ciał komórkowych.

Komórka dokonuje naprawy elementów wadliwych o ile tylko genom jest
grupy XX, powstają listki interferencyjne, które umożliwiają oznaczyć x,y,z
elementu wadliwego i go naprawić dzięki kopii X. Cała „aparatura”
mitochondrialna jest holistyczna, a nie jak uważa obóz profesorów
komercyjnych – segmentacyjna. Nie jest mechaniczna, w logice lokalistycznej.
Jest Sedlakowska.
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Jak ten sędzia Srzednicki, pierwszy prezes SN po odzyskaniu niepodległości, człowiek, który by nie ukradł
złotówki.
Charakter własności znika na skutek transakcyjności („zbywania”).
Punktowane pisma? A ile było krzyku w tycvh prestiżowych pismach, że hydroksychlorochina jest do niczego.
I co? Tyle są warte prestiże – mogą wyrządzić więc kłopotów niż dobra, zresztą nie kierują się żadnym dobrem
tylko siłą koncernową.
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