Ekonomiczne, biologiczne i fizyczne aspekty zarządzania w pandemii jako przedmiot badań
interdyscyplinarnych humanistycznych.
Wyjaśnianie i rozumienie w naukach społecznych i w naukach o zarządzaniu.
Dialektyczne problemy zarządzania a cybernetyka.
Wiedza o zjawiskach społecznych jako zmienna społeczna.
Liczby, dane, generalizacje i ich wyjaśnianie w naukach społecznych o zarządzaniu.
Dialektyczne problemy zarządzania a cybernetyka.
Dialektyka przyrody ożywionej i dialektyka zarządzania pandemią. Jak prawda potrzebuje
większego wsparcia ze strony ekonomistów. Cz X. (Cz. 32).

1) Przykład analizy jakich brakuje w trybie reasumpcji. Między Scyllą a Charybdą.
Miedzy życiem a lojalnością wobec państwa. Tomasza Żakowskiego covidowy syndrom
lojalnego urzędnika.
1. Od lutego 2020 r. rząd premiera Morawieckiego w histeryczny sposób nakierował uwagę całego
narodu, że nie ma leku na przerażający koronawirus. Niezwykłemu ofiarowaniu się stanowisku
rządowemu podlegali zwłaszcza urzędnicy państwowi, a więc ludzie o wielkim ładunku
lojalności wobec rządu. To jest fakt empiryczny. Taką klasę ofiar rządu łatwo dziś
zidentyfikować.
Jako urzędnicy, wykazują oni – z natury rzeczy, za sprawą swego zawodu w administracji
państwowej – niezwykłe, wręcz pełne, zaufanie do przekazu administracji rządowej w mediach.
Uważali oni – a jest to społeczność służbista, bez której państwo nie mogłoby funkcjonować – że
sensowne są tylko procedury oficjalne (tzn. rządowe, podawane w mediach). Czynili to w dobrej
wierze, odrzucali, za wyraźnym wskazaniem rządu, wszelkie sugestie, że rząd – celowo lub nie –
wprowadza naród w błąd. Jest to tzw. twarde stanowisko pro-rządowe.
2. Są to ludzie o psychologicznych cechach zawodowo ukształtowanych do ofiarnego
służenia państwu, aparatowi administracyjnemu.
Mnóstwo urzędników tak rozumowało w r. 2020, tak jak inspektor zarządzania lotniskiem
w Krakowie, mgr inż. Tomasz Żakowski, a mianowicie, że trzeba realizować wytyczne rządowe,
administracyjne, ponieważ na tym polega obowiązek obywatelski wobec państwa, które
informuje obywateli w mediach o najlepszym zarządzaniu pandemią.
Postępowali oni lojalnie wobec wskazań administracji rządowej, ministerstwa zdrowia. T. Żakowski
zachorował w marcu 2020 na oskrzela, kaszlał, 38 stopni C. W tym czasie rząd odrzucał
wszystkich ekspertów, którzy proponowali inne leczenie, a nawet pisali
memoriały w tej sprawie do premiera, że ten typ zarządzania spowoduje fale
nadmiarowych zgonów.
Inspektor T. Żakowski zastosował się do procedur rządowych i zgodził się, aby zawiozło go
pogotowie do szpitala. W szpitalu poddano go intubacji (podawanie tlenu), podłączono pod
respirator. Zdaniem prof. Kuny jest to wadliwe, w 100 %, leczenie. Po kilku tygodniach ciężkiej
walki zmarł, a 8-letni Franek i 2-letnia Ola czekają nadal na ojca i pytają kiedy wróci z pracy na
antypodach. W szpitalu nie stosowano innego "leczenia" niż oficjalnie przez rząd polecanego.
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3. Z punktu widzenia medycyny alternatywnej zastosowano całkowicie wadliwy tryb leczenia.
Rząd unikał konfrontacji w mediach np. urzędników ministerstwa z genialnymi ekspertami,
którzy chcieli wykazywać błędy medycyny oficjalnej.
4. Na tym polega to, co opisałem, że na skutek wadliwego zarządzania istnieją dwa sprzeczne ze
sobą systemy zarządzania walką z COVID-19. Rząd zignorował astronomiczny katalog metod
alternatywnego leczenia COVID-19 zatytułowany „jerzyzieba.com” z uzasadnieniem stosowania
tych metod. Z mojego punktu widzenia, jako metodologa nauk, alternatywne propozycje leczenia
COVID – 19 rząd odrzucił arbitralnie, tzn. bez uzasadnienia.
Propozycje alternatywnego leczenia spełniają podstawy weryfikacji prawdziwości zdań
empirycznych w naukach przyrodniczych, empirycznych. Z naukowego punktu widzenia
rząd nie powinien odrzucać tej możliwości. To histeryczne – od lutego 2000 do grudnia 2020 –
wyczekiwanie na eliksir zdrowia było błędną strategią i należy mówić o zastosowaniu przemocy
wobec narodu, w zakresie zarządzania pandemią.
***
Historia ta jest niedoceniana, ale jest niesamowita. Powtórzę ją, ku przestrodze, w innym języku,
ponieważ obawiam się jej zlekceważenia. The story is underrated, but it's amazing. I will repeat it,
as a warning, in a different language, because I am afraid of disregarding it.
1. Since February 2020, the government of Prime Minister Morawiecki has hysterically directed the
attention of the entire nation that there is no cure for the terrible coronavirus. Government officials,
that is people with a great load of loyalty to the government, were particularly subject to unusual
devotion to the government position. This is an empirical fact. Such a class is easy to identify today.
As officials, they show – by nature, due to their profession in the state administration – remarkable,
even complete trust in the media coverage of the government administration. They believed – and
this is a service community without which the state could not function – that only official
procedures (ie government procedures, reported in the media) made sense. They did so in good
faith, rejecting, with the express direction of the government, any suggestion that the government,
whether intentionally or not, was misleading the nation. This is an example of a tough progovernment management option.
2. These are people with psychological traits (properties) professionally shaped to serve the state
and the administrative apparatus sacrificially. Many officials reasoned this in 2020, as did the
inspector of airport management in Krakow, M.Sc. Tomasz Żakowski, namely that government and
administrative guidelines must be implemented, because this is the civic duty towards the state that
informs citizens in the media about the best management of the pandemic. They acted loyally to the
indications of the government administration and the ministry of health. T. Żakowski fell ill in
March 2020 with bronchitis, coughed, 38 degrees C. At that time, the government rejected all
experts who proposed other treatment, and even wrote memorials to the prime minister on the
matter that this type of management would cause waves of excess deaths. Inspector T. Żakowski
complied with government procedures and agreed to be taken by an ambulance to the hospital. In
the hospital, he was intubated (oxygen administration), connected to a ventilator, the so-called
respirator. According to prof. Kuna (Marten:-) – a 100% defective treatment. After a few weeks of
hard fighting, he died, and 8-year-old Franek and 2-year-old Ola are still waiting for their father and
are asking when he will return from work in the antipodes. There was no "treatment" at the hospital
other than officially recommended by the government. The family's proposals were rejected.
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3. From the point of view of alternative medicine, a completely flawed treatment regimen was used.
The government avoided confrontation in the media by officials of the ministry with experts who
wanted to show the errors of official medicine.
4. This is what I have described that there are two contradictory management systems for the fight
against COVID-19 due to mismanagement. The government has ignored the astronomical catalog
of COVID-19 alternative treatment methods called "jerzyzieba.com" with the rationale for using
these methods. From my point of view, as a methodologist of science (the logic of scientific
discovery), the government rejected alternative COVID-19 treatment proposals arbitrarily, without
justification. The proposals for alternative treatment meet the basics of verifying the truthfulness of
empirical sentences in natural and empirical sciences. From a scientific point of view, the
government should not reject this possibility. This hysterical – from February 2000 to December
2020 – waiting for the health elixir was a wrong strategy and one should talk about the use of
violence against the nation in terms of pandemic management.
***
Zarządzanie COVID-19 wywołało (od lata 2021) reakcję lewicową, pro-społeczną, pro-robotniczą
opozycję prorodzinną. Podobną do udanego zamachu stanu dokonaną przez „Mazurowców” – przez
grupę Mariana Mazura, autora genialnego dzieła pt. „Cybernetyka i charakter”, w listopadzie 1990
r., następnie w postaci rządu ROP Jana Olszewskiego i całego Ruchu Odbudowy Polski. Jest to
myślenie serii lewicowych buntów społecznych zakończonych udanym tzw. "samobójstwem"
wicepremiera Leppera, ze starannie zatuszowanymi wszelkimi tego śladami. I tak, na skutek
absurdalnych decyzji rządu (respiratory, zakaz leczenia nałożony na klinikę Bodnara, absurdalne
nakazy itp.) część społeczeństwa zamieniła się w warstwę, która chyba nigdy nie oszczędzi
premiera za jego decyzje. Jak ktoś jest mądrzejszy to niech tu lepiej to nakreśli, proszę bardzo...

2) Badania empiryczne nad pseudoszczepieniami a wiedza dedukcyjna. Inne dane
o szkodliwości rządowego zarządzania pandemią. Zagadnienie władz poznawczych.
X 2021: Według badań (Uniwersytet w Londynie) zaszczepionych umiera 6 razy więcej niż nie
zaszczepionych 1
Pobrano 699 dodatnich PCR próbek z nosa od w pełni zaszczepionych (n =310) i nieszczepionych
(n = 389). „Wykryto” (przy pewnych warunkach) SARS-CoV-2 w 15 z 17 próbek (88%) od
niezaszczepionych, a od zaszczepionych – 37 z 39 (95%). Miana wirusa zakaźnego niczym nie
różniły się u zaszczepionych i nieszczepionych (48 próbek), czyli tzw. zaszczepienie nie chroni.
Nie ma dowodów naukowych, że szczepienie chroni osoby i zmniejsza ryzyko infekcji przez
kontakt wśród osób zaszczepionych. Są badania, że po szczepieniu z czasem następuje zanik
ochrony. Nie jest znana skuteczność szczepionki przeciwko infekcjom bezobjawowym
w porównaniu z infekcjami objawowymi. Wykazano, że wpływ szczepionki na ograniczenie
transmisji jest minimalny w kontekście krążenia wariantu delta.2
Pomimo pełnej ochrony przed szczepieniami, osoby z zakażaniami, nazywanymi przełomowymi,
bo po drugiej dawce, są tak samo obciążenie wirusem, jak niezaszczepieni. Osoby w pełni
zaszczepione tak samo przenoszą wirusa, jak niezaszczepione. I tak samo na osoby zaszczepione
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jak i nie zaszczepione.3 W przewrotnej interpretacji zaszczepieni powinni brać szczepienia
przypominające.
Można i należy się zastanawiać nad tym, jak to możliwe, że przeciwnicy pseudo-szczepień C19
przewidywali wyniki badań empirycznych, ale wyłącznie na drodze dedukcyjnej już na wiosnę
2020, a nawet w lutym 2020 – to jak to możliwe, że nie widzieli tego inni lekarze, doktorzy,
profesorowie? Jakie trzeba mieć zdolności, skoro tamci to widzieli? – Nie jest to jakaś intuicja. To
są zdolności mózgu człowieka do syntezy całościowej.
Istnieją dane, że wyborcy SLD, PO nie widzą niczego zdrożnego, niejasnego w pakietach
komunikacji telewizji po 10.04.2010. Jest to oczywisty przejaw do segmentowania, oddzielania, nie
zaś do łączenia.
Wśród Zjednoczonej Prawica eliksir wzięło (do X 2021) tylko 29 posłów na 232; w Koalicji
Obywatelskiej – 37 na 127; Lewica – 32 na 47; Koalicja Polska – 4 na 24, Polska 2050 – 3 na 6
posłów. Najzdolniejsza byłaby ZP. Wszyscy posiadali informacje z KPRM od lutego 2020, wszyscy
widzieli „wielkie akcje informujące Polaków o zasadach bezpieczeństwa w związku z epidemią
koronawirusa”, a „nośnikiem tych informacji są zarówno media tradycyjne, jak i media
społecznościowe należące do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i innych instytucji rządowych”.
Odpowiadał KPRM dziennikarzom. „Jednocześnie informujemy, że w ramach prowadzonej akcji są
także obecne działania płatne, obejmujące zarówno zakup reklamy w internecie i mediach
społecznościowych 4, jak i płatnej powierzchni reklamowej w wybranych tytułach prasowych,
radiostacjach i telewizjach. Zależy nam na dotarciu z tą informacją do jak najszerszego grona
odbiorców.” (Przeczytane w październiku 2021, onet).
25 X 2021, brytyjski raport rządowy „COVID-19 vaccine surveillance report” nr 42 (U.K. Health
Security Agency), s. 23: „poziom przeciwciał N [Roche N seropositivity] wydaje się być niższy
u osób, które się zaraziły, mimo dwóch dawek szczepienia.” 5
Alex Berenson, słynny okrzyczany rzekomo anty-szczepionkowiec zaszczepiony w styczniu 2021,
wykazuje szkodliwość tzw. szczepionek przeciwko COVID-19, ujawnia kamuflowanie w pismach
naukowych tej szkodliwości.
Lato/jesień 2021: Szczepionki nie powstrzymują zakażeń, przenoszenia wirusa, zaszczepieni
częściej chorują na C19 niż osoby nieszczepione.
W pracach publikowanych latem 2021 wykazywano teoretycznie, w oparciu o analizy
metodologiczne 6, że szczepionka zaburza wrodzoną zdolność organizmu do wytwarzania
przeciwciał przeciwko wirusom.
Raport stwierdza (s.28), że zaszczepione osoby nie wytwarzają przeciwciał, które są typową
odpowiedzią u osób nieszczepionych.
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25 X 2021, Byram Bridle, profesor rządowy: „Popełniliśmy wielki błąd. Nie wiedzieliśmy, że samo
białko spike jest toksyną. Szczepiąc ludzi nieumyślnie wszczepiamy toksynę”. – Zaszczepieni będą
bardziej podatni na wszelkie mutacje białka kolców, a niezaszczepieni uzyskają długotrwałą, jeśli
nie trwałą, odporność na wszystkie szczepy po naturalnym zakażeniu, choćby jeden raz.
Ale o tym mówili już polscy eksperci w lutym 2020.
Pielęgnowany od II 2020 mit o cudownej szczepionce okazał się trikiem kapitalistycznym,
wolnorynkowym, typowym fałszerstwem systemu z chaosu porządek, ale w maksymalnej skali. Od
II 2020 złowrogi akomercyjny Jerzy Zięba wielokrotnie wskazywał (II 2020), że organizm staje się
fabryką produkującą białko kolczaste (spike). Ludzie zdrowi przechwytują szkodliwe białka,
emitowane przez ludzi po szczepieniach.7
Wirusolog profesor Bhakdi (RFN) z Niemiec, przed szczepieniem pilnie ostrzega: „Każde kolejne
szczepienie zagraża życiu. Pandemia, rozumiana w kategoriach medialnych, jako śmiertelnie
niebezpieczna nowa choroba nie istnieje”. Każde szczepienie zagraża życiu, ponieważ jest to próba
symulowania ewolucji w warunkach laboratoryjnych. Z punktu widzenia dialektyki przyrody
w procesie ewolucji był czas w miliardach lat na antycypację harmonii na odległość, z przyszłości,
aby zmiana nie zaszkodziła. Tego czasu nie ma w symulacji, czyli w laboratorium.
Zgadza się to wszystko z tym, co przypisuje się gejtsistom, czyli warstwie właścicieli majątków.
Bill Gates: „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami, zmniejszymy populację o 10-15%”.
Lekarz Włodzimierz Zelenko:
„To sztucznie wytworzona broń biologiczna”. „Nie ma żadnego uzasadnienia dla użycia tego
trującego, śmiertelnego zastrzyku!” „20 grudnia 2020 w izraelskiej służbie zdrowia nastąpił
ogromny wzrost krzywej zgonów. 20 grudnia 2020 rozpoczęły się ogólnokrajowe szczepienia!” To
by wskazywało, że nie chodzi o tzw. przełomowe zakażenia, ale o implementowanie zakażeń. –
Tymczasem zespół dr-a Zelenko wyleczył tysiące pacjentów z Covid.

3) Franciszek Bergoglio. Kto płaci antyszczepionkowcom? Nieprawdziwe liczby
zmarłych na Covid. Szczepienia a agresja. Znaczenie przyrody – teoria rozwoju.
Ryzyko C19 a śmierć dzieci. Znaczenie filozofii. Ahumanistyczna i acybernetyczna
ideologia.
Franciszek Bergoglio: „Szczepcie się”. „To akt miłości”. – Niezorientowany? Udaje? Śmierć,
ludobójstwo jest przejawem miłości. Wprowadził w Watykanie, jako w pierwszym państwie na
świecie, obowiązkowe Covid paszporty.
Noblista (za odkrycie HIV) wirusolog dr Montagnier: „Ta szczepionka stanowi największe ryzyko
eksterminacji ludzkości w całej historii”. Czy za to mu płaci jakieś lobby antyszczepionkowe
w postaci firmy produkującej szczepionki? Czy nie jest tak, że firmy płacą, ale w drugą stronę?
Ludzie są przytłoczeni „informacjami”, ryzykują okaleczenie. Udowodniono, że więcej ludzi
umiera z powodu szczepionki niż na Covid. Śmiertelność z powodu Covid nie przekroczyła
śmiertelności z powodu grypy sezonowej. Wykryto, że rządy zawyżały liczby zmarłych na Covid.
Zmarłych może i z C19, ale nie na C19. To różnica.
Wirusolog Soňa Pekova: Nie można wyprodukować skutecznej szczepionki. Szczepionka nie
wyprzedzi mutacji. Co innego szczepionki przeciwko stabilnym infekcjom (polio, odra).
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Szczepienia indukują wielkie trudności finansowe i społeczne. Na przykład, zauważono, że
zaszczepionych (XII 2020 – X 2021) cechuje agresja i nienawiść, uderzeniowość, konkretyzm,
a niezaszczepionych – nie, raczej namysł, zastanawianie się, ważenie.
Szczepionka zmienia działanie ludzkiego genomu, wytwarza mutantów. Patrioci mówią: Pedofilie,
kosztowanie mózgu dzieci, ekscesy seksualne, szczepionki przeciwko C19 wprowadzili marksiści.
Od lutego 2020 to neomarksizm, marksizm, postmarksizm, nowy marksizm. Zapominają jednak, że
w rozumieniu marksizmu mutanty nie żyją długo. Tak mówi materializm, ewolucjonizm, dialektyka
poznania, a przede wszystkim cała Dialektyka Przyrody, cała teoria rozwoju.
Badacze wskazują, że nie wiadomo, co zawiera szczepionka. Rząd polski nie prowadzi takich
badań. Na pewno stwierdzono nanocząsteczki, które dostają się do mózgu. Na pewno można wtedy
sterować charakterem via 5G. To udowodniono.
Mogą to być elementy chipów. Człowiek – biorobotem. Eksperyment zakazany przez Kodeks
Norymberski – zbrodnia przeciwko ludzkości.
IX 2021: Dziesiątki czołowych zdolnych nieprzekupnych ekspertów w dziedzinie wirusologii
ostrzegają przed konkretnymi konsekwencjami, które widzimy, ale ich nie chcemy uznać i je
odrzucamy.
Dr Ryan Cole, USA: „Szczepionka mRNA jest toksyną i powoduje choroby płuc, choroby naczyń
krwionośnych, choroby serca, choroby mózgu”.
IX 2021: Stu lekarzy i ekspertów podkreśla, że szczepionka uszkadza centralny układ nerwowy.
Lato 2021, dr Cahill z Irlandii: „Istnieje ryzyko, że w ciągu dwóch lat znaczny procent
zaszczepionych osób umrze”. – Eksperci twierdzą, że 99,998% dzieci wraca do zdrowia po Covid
bez żadnego leczenia, chociaż można by je doleczyć np. wit. C, tak jak proponuje katalog
Obserwatorium Astronomicznego Pandemicznego , tymczasem po szczepieniu dzieci umierają lub
mają poważne problemy. Mikrobiolog i wirusolog prof. dr Bhakdi ostrzega: „Kiedy szczepicie
swoje dzieci, popełniacie przestępstwo! Uważam te genowe szczepionki za eksperyment na
ludziach, który jest zakazany”.
U szczytu technologicznej rewolucji można innym narzucić kajdany. Technologia komputerowa. –
Korzyść może się stać wielkim zagrożeniem dla ludzkości.
Ludzie zastanawiają się, czy nie wprowadza się całkowitej kontroli nad ludźmi? Czy ludzki umysł
posiadacza kapitału nie jest przypadkiem zaślepiony, upojony „sukcesami”? Czy przypadkiem
technologia nie znalazła niszy w rękach złych ludzi, a cały postęp naukowy nie jest skierowany
przeciwko jednostce jak i ludzkości?
W rozumieniu polskiej antropologii wojny, zbrodnie pochodzą z mózgu gadziego człowieka,
z mózgu drapieżnego. Technologia tego nie rozpoznaje, ale już humanistyka tak – filozofia,
metodologia nauk. Od lutego 2020 ludzie się obawiają, że zło jest przez „prawo” uprzywilejowane.
Promowana jest ahumanistyczna, a-cybernetyczna ideologia, w której nie ma połowy z połowy
{(XY), (XX)}. Akceptowana jest również kradzież dzieci przez wymiar sprawiedliwości w imię
praw dzieci. Lekarze nie chcą leczyć, chociaż złożyli przysięgę Hipokratesa, chcą zarabiać. Wirus
omijał gabinety prywatne.
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Załamała się cywilizacja. Cynicznie odmawia się leczenia, giną setki tysięcy ludzi, zanika pojęcie
Stwórcy i ewolucji, żalu, pokuty, nawet marksizmu – marksizmem określa się pedofilię, ekscesy
seksualne. Po stronie patriotycznej z marksizmem się wiąże marsze kobiet, Strajk Kobiet, KOD,
uzupełnianie przedmiotu badań Witelona., naruszanie zasad cybernetyki.
Zanika pojecie grzechu wobec absolutu. Ludzie przyjęli tzw. „keczap” (mRNA, szczepionkę –
ludzie kamuflują terminy), nie obchodzi ich ani światopogląd człowieka jako dzieła Stwórcy, ani
światopogląd materialistyczny – człowieka jako dzieła ewolucji trwającej miliardy lat. Czy był stan
wojenny, czy byli pod presją WRON-y? Czy nie ponoszą winy, że się dobrowolnie poddali nie
wiadomo czemu? Miliony wyginęły bez potrzeby. Tylko w okresie wiosna 2020 – lato 2021
naddatkowo, z powodu braku dostępu do leczenia i leków zginęło 150 tys. Polaków. Czy to nie tu
właśnie Jezus by powiedział: „Śmierć przyjdzie jak złodziej; nie znasz ani dnia, ani godziny”, skoro
zabójczy mechanizm przyjmuje jako dobro 55% zaszczepionych, a druga połowa chętniej wyleje
keczap do zlewu, a przynajmniej nie może zrozumieć co jest przyczyną aż takiej bezmyślności
zarówno w sferze światopoglądu relacji człowiek – Stwórca, jak i relacji człowiek – materia
(marksizm, materializm, ewolucjonizm).

4) Kto jest bohaterem? Ludzie pytają dlaczego nic się nie zgadza? Wątpliwości co do
zasadności używania danych, „faktów”, terminów, „konkretów”.
Bohaterami są lekarze, którzy zostali zawieszeni w firmach za nieposłuszeństwo, za mówienie
o obiektywnych przyczynach śmierci w czasie pandemii, którzy w imię prawdy utracili pensje,
gdyż sprzeciwili się poddaniu się instrukcji prezydenta o przyjmowaniu eksperymentalnych
szczepionek, które nie są szczepionkami. W USA zwolniono ponad trzysta tysięcy pielęgniarek za
kontestowanie. Podobna liczba pielęgniarek odeszła ze szpitali i klinik z powodu ich zamykania na
skutek braków kadrowych. Najpierw zwolniono za brak szczepień, a potem nowe zwolniono z tego
powodu, że tamte zwolniono.
Widoczny jest tu spisek urojonych „wartości”, że szczepienia są bezpieczne, czego nie potwierdza
analiza danych FDA, EMA, MHRA, VAERS, CDC.
VAERS, stan na 26 września 2021 – 726 965 zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionką
Covid zgłoszonych do VAERS, 15 386 zgonów, 99 410 poważnych powikłań między 14 grudnia
2020 r. a 17 września 2021.
Wszyscy pamiętamy, że prezes J. Kaczyński chciał wyborów 10 V 2020 w pandemię, a Gowin nie
chciał, ale po analizie widoczne jest, że jest odwrotnie. Dlaczego? – To ważny moment w historii
zarządzania pandemią. Odwrotnie, ale Jarosław Gowin nie chciał, lecz tej analizy nie dokonał. 8
Święte oburzenie było widoczne w manifestach z kwietnia 2020 i w wielu innych wypowiedziach
G.P. itp., że mają być wybory. Coś podobnego prowadza wszystkie rządy świata.
Z rozlicznych danych z wiosny 2021 wynika, że mylne było przekonanie rządu o tym, że
zaszczepione osoby w wieku 70, 80 i 90 lat nie zachorują na coś dziwnego ze spektrum C19. To
samo dotyczy osób w wieku 60 – 70 lat. Zostali zaszczepieni w pierwszej fazie, dla ich dobra, wg
ideologii, że starsi mają słabszy system odporności – a najsilniejszy mają dzieci i niemowlęta –
i żeby bronić najsłabszych.
- Ulegli a) dziwnym chorobom, b) COVID-19 oraz c) śmierci. Śmiertelność była większa niż
w poprzednich latach. Skuteczność szczepionki przeciwko infekcjom C19 nie potwierdziła się.
8

Na ten temat specjalna praca na www.experientia.wroclaw.pl.
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Latem 2021 natrafiamy na informację, że tam gdzie tzw. wskaźnik szczepień wynosił 60-70-80 i 95
% (w wieku powyżej 65 lat), tam ponownie zjawił się COVID-19 w 50-60% a nawet 70-80 %
u zaszczepionych, a więc o tyle mniej u niezaszczepionych.
Z tego wynika, że szczepienia zmniejszają odporność, zamiast ją zwiększyć. Część niesamowitych
nowych chorób występowała wkrótce po szczepieniu, a większa część po czterech miesiącach po
szczepieniu. Zapamiętałam porównawcze dane zachorowania po szczepionkach Pfizer-BioNTech,
Moderna, gdyż te były stosowane i rozliczane. Rząd podawał inne zdania, ale wiedza leżała na ulicy
i wypowiedzi w sieci było ponad sto. Przeróżne dane, ale jednak w dogłębnej szczegółowej analizie
powstaje obraz całościowy. Istniały wiarygodne, przytłaczające dane latem 2021, że do szpitali
chorych na COVID-19 trafiało ponad 60-70 % zaszczepionych, a zatem, że szczepienia zwiększają
zakażenia, a nie zmniejszają. Były też wyraźne dane, że przechorowanie COVID-19 jest
nieporównanie lepsze (niż szczepienia) w sensie ochronny przed tzw. hospitalizacją. Dodatkowo,
obserwowano w sieci, że szpitale prowadziły różne klasyfikacje zakażeń, tak aby wybronić
sensowność szczepień. Istniały dowody w sieci, że szczepienia nie tłumią, ale podtrzymują
pandemię. Zjawiły się wątpliwości co do zasadności używania danych, terminów itd. Tylko
ponadnormatywna i wręcz niezwykła dociekliwość pozwalała wyeliminować przekaz rządowy
i wyłuskać prawdę.
Poszukiwanie prawdy wymaga układania scenariuszy i porównywania. Latem 2021 ludzie się
spotykają, bez maseczek. Podaje się, że rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Potem się mówi, że
dlatego, bo nie noszą maseczek. Ale czy takie „wyjaśnienie” jest – w świetle innych faktów –
prawdziwe? W Dani bez maseczek, w Szwecji bardzo krotko z maseczkami. Itd.
Można też wykonać testy pod kątem obecności SARS-CoV-2, zależnie od techniki uzyskuje się
wynik pozytywny. – Zależnie? – Zależnie od potrzeb w danych (potrzebnych) okresach albo
w danych (potrzebnych) grupach wiekowych, albo w danych miastach… Podobnie można
manipulować liczbą hospitalizacji pacjentów z Covid-19, grypą itp.
Uzyskuje się „niezbędne” dane takie, aby minister zdrowia, ten lub inny, w tym lub innym państwie
mógł powtórzyć, w wybranym momencie, mantrę z XII 2020, że od dnia X osoby najbardziej
narażone na zachorowanie, 60+, będą mogły otrzymać trzecią dawkę szczepionki przeciw
koronawirusowi C-19, albo, że jako pierwsze otrzymają ją osoby mieszkające w domach opieki.
Gazeta informuje także, że Holendrzy masowo (IX 2020) odwiedzają restauracje i kluby
w północnej Belgii. Nie obowiązuje tam bowiem obowiązek okazywania przepustki sanitarnej,
a lokale są otwarte dłużej niż do północy. To niezwykle ważna dla całej oceny informacja.

5) Z Kanady do Czech.
W dobie zarządzania pandemią COVID-19 trzeba zdać sobie sprawę ze znaczenia języka. To jest
podstawowa sprawa. Trzeba poznawać możliwości jego wykorzystania, skoro dwie trzecie
ankietowanych (IX/X 2021) Kanadyjczyków popiera, niewątpliwie na skutek wpływu języka,
narracji medialnej, pracowników służby zdrowia odmawiających opieki osobom, które są
niezaszczepione chociaż wiedza lezy na ulicy. 9
9

Osoby po pomidorze mogą doznać reakcji podczas nurkowania, w warunkach ciśnienia w synergii z anomalią
magnetyczną pod Sobótką. – Reakcja na białko kolca polega na wystąpieniu nowej jednostki dialektycznej choroby.
Na nieustabilizowanej (dialektycznej) fuzji zakrzepów i krwawień, na fuzji zamiennych jednoczesnych chwilowych
mini-mikro-udarów i mini-mikro-wylewów, które w normalnych warunkach ciśnienia i pól organizm sam
rozpoznaje, jako pre-zagrożenia i usuwa (wchłania lub neutralizuje hormonalnie, sterując mózgiem tak, aby się
„zmieścić” w ramach homeostatu). Ustalenie przyczyn śmierci trójki nurków (IX 21) nie będzie możliwe, ponieważ
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Język umacnia poczucie wspólnoty z własną kulturą, daje częstą analizę, kontakt z radościami
i troskami życia. Przykładowo inny jest język Very Jourovej 10 : „Jeżeli nie utrzymamy w Unii
Europejskiej zasady, że te same reguły obowiązują we wszystkich krajach, to cała Europa zacznie
się rozpadać”. „Unia musi zareagować na otwarcie nowego rozdziału przez polski Trybunał
Konstytucyjny.” W rzeczywistości Jourova jest przedstawicielem umysłu o zdolnościach kopijnych
i nie rozumie terminu „te same reguły”. Termin ten nie może być pozbawiony warunków
idealizacyjnych ze względu na wyższą teorię reguł i tych samych reguł oraz korespondencji między
regułami. Ani tez nie rozumie, tylko kopiuje slogany, zbitki takie jak: prawo unijne, przepisy
europejskie. Kompetencje przekazane przez Polskę – części suwerenności państwowej – nie
przeczą wyrokowi TK.
Język jest ważnym miejscem formacji umysłowej, serca i rozumu – to za trudne dla osoby
impregnowanej taką infrastrukturą, której zniesienie domagała się Wysoka Komisja Aliancka.
Język daje możliwość poznania aktualnych trendów myślowych oraz nawiązania silnych
i głębokich więzów z tymi, z którymi w życiu, w przyszłości będą użytkownicy szli – drogą życia. –
Kopiowania języka lub nie. – Chodzi o więzy społeczne, twórcze, nie tyle towarzyskie, o bliskość
wobec ludzi i tego co obiektywne, a czego nie widać w powierzchownych spotkaniach
towarzyskich; chodzi o znajomość codziennych realiów życia, współodczuwania z ludźmi, tak jak
w rodzinie.
Język buduje zasady wnioskowania, analizy na odległość, dedukcję. Jourova jest w tym na
poziomie Timmermansa. Wystarczy porównać ich zdania, te same frazy.
Ze względów ekonomicznych, czyli dla celów eksploatacji Polski od r. 1989 11 wywiadownie
modyfikowały język komunikacji epoki systemu JPII, Jerzego Popiełuszki (JP), S’ 1980-89, całego
systemu teorio-rozpoznawczego ekon.społ. JPII/JPS. Wywiadownie. V kolumna. Fundacje.
Pieniądze. Itd.

5) W małogrupowości naród traci dynamikę formacyjną.
Powstały profesjonalne siatki zniekształcania języka. One się kierowały strategią taką, którą tu
rekonstruujemy: W małogrupowości (w małej grupie, która powstaje przez segmentację) naród jako
całość utraci swoją dynamikę formacyjną, dynamikę dekady systemu społ.ekon. JPII/JPS, co jest
bardzo niekorzystne dla narodu, ale bardzo korzystne dla rynku, dla kapitalizmu, ponieważ istotą
kapitalizmu jest wszelka mało-formacyjność.
Ponieważ ludzie potrzebują relacji, komunikacji, odniesienia, oceniania, to wobec tego narzucanie
nowego języka pomoże w realizacji planu KGB, GRU, czyli eksploatacji Polski, najintensywniej od
r. 1989 przez RFN. Tak przebiegał ten proces.
Dobre interakcje językowe pozwalają na zaistnienie ważnych procesów integrujących,
wychowawczych, a nawet naukowych, procesów łączenia, tworzenia wspólnoty misji narodu, nie
tylko misji gospodarczej oraz misji powołania do rozpoznawania prawdy, dania świadectwa
10
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mechanizmu nie potrafi detektować (ustalić) dostępna dziś aparatura pomiarową.
https://dorzeczy.pl/wiceszefowa-ke-trzeba-zakwestionowac-orzeczenie-polskiego-tk
Już w październiku 1989 premier Mazowiecki podpisał zobowiązanie w Brukseli redukcji produkcji rolniczej o 30
proc., czyli 1. i przemysłowej, bo nie ma rolnictwa bez przemysłu, 2. a zatem i grubo ponad te 30 %, ponieważ
inaczej wygląda kwit na 30 %, a inaczej na np. 55%. Można było podpisać te 30 %, ale nie dwa razy tyle, prawda?
Przypadek ten ma znaczenie dla protestów przeciwko wyrokowi TK z 8 X 2021.
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zamiarów życia w systemie społ.ekon. JPII/JPS, czyli tego, żeby z całą jasnością (nie protestancką
ostrością) uwidoczniła się wewnętrzna prawda aktualności życia codziennego, która zawsze idzie
przez piękno na drodze dobra. Tak to jest w cywilizacji łacińskiej. (Której Jourová nie rozumie, bo
to już jest inna podstawa metafizyczna języka, być może wywołana innym polem geograficznym).
Zarządzanie COVID-19, zarządzanie pretensjami UE o reformę sądownictwa ma konsekwencje
naukowe w dyscyplinach kognitywistyce, ekonomii, politologii, humanistyce, socjologii, nauk
społecznych i o samym zarządzaniu.
Język jest bardzo wrażliwy na punkcie autentyczności i sensu komunikacji. Jeżeli to powołanie
języka się zaburza – a stało się tak na skutek gospodarczej napaści przez system kinetyczny na
Polskę już od r. 1989 – to następuje w życiu społeczeństwa orkan, wzrost niepewności, lęków,
strachów, a w konsekwencji depopulacja.
12 X 2021: Podczas lotu zaszczepiony przed kilkoma dniami pilot samolotu linii Delta Air Lines,
który wystartował w Los Angeles, zaczął nieskładnie mówić i zmarł. Samoloty lądują w
międzyczasie, ponieważ zaszczepieni pasażerowie nie mogą oddychać, podobnie jak dopiero co
zaszczepieni piloci mają ból w klatce piersiowej. Pilot z Seattle, dwie stewardesy z Atlanty zmarł na
zator po szczepieniach. Steward z Salt Lake City zmarł po szczepieniu. Southwest Airlines
odwołały 1800 lotów. FAA: brakuje personelu. 12
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https://rumble.com/vnlwi9-sources-vaxxed-delta-pilot-dies-in-flight-emergency-landing-required.html ;
https://uncutnews.ch/geimpfter-pilot-stirbt-waehrend-des-fluges-flugzeug-muss-notlanden/
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