
COVID – 19. Wiedza o zjawiskach społecznych jako zmienna społeczna – 
generalizacje i ich wyjaśnianie w naukach społecznych o zarządzaniu.

Zarządzanie pandemią jako biznesowy standard w systemie z chaosu porządek.

Etyczne, ekonomiczne, biologiczne i fizyczne aspekty zarządzania w pandemii jako 
przedmiot badań interdyscyplinarnych humanistycznych.

 Cz IX. (Cz. 31).

1) Kulturowe i społeczne wyzwania stawiane przez COVID-19.

COVID-19 nauczył nas, żebyśmy wreszcie zaczęli rozważać społeczne znaczenie relacji lekarzy do 
mówienia prawdy o stylu zarządzania. COVID-19 nauczył nas, że lekarze stali się częścią błędnego 
schematu zarządzania pandemią, ponieważ dali się narzucić błędnym wyobrażeniom na temat 
metod naukowych oraz weryfikacji faktów i hipotez.

Wykazano, że uzasadnione jest postawienie hipotezy, że zarządzanie pandemią od II 2020 wywodzi
się ze związku monetaryzmu i sowietyzmu, a nawet jest związane z epoką potajemnego zarządzania
edukacją zdrowotną, co z kolei zaowocowało niemożliwością uznania (rozpoznania, 
zdiagnozowania, zrozumienia) przez lekarzy celów i znaczenia instrukcji Ministerstwa Zdrowia.

Zarządzanie pandemią 2020 wykazuje cechy nietwórcze (cechy, właściwości) ze względu na 
dominację promocji, adaptacji (dopasowania się) i korzyści nad pasją poznania.

Rozpoznajemy zarządzanie pro-korporacyjne (reizm socjalny, standardowe) i poza-korporacyjne 
(niestandardowe), a także sposoby naprawy całej sfery zarządzania dotyczącej walki z pandemią.

2) Zarządzanie COVID-19 a podobieństwo do zarządzania NS 2.

W sprawie zarządzania COVID-19 rząd poniósł niesłychaną klęskę. Lud poczuł się oszukany, ale 
nie wie jakie to to naciski z prawicy (nazywanej w polskich mediach lewicą, marksizmem) 
spowodowały, że rząd przyjął aż takie rozumienia zarządzania walką z pandemią C19.

Żeby to wszystko zrozumiec trzeba mieć rozległa wiedzę. Prosze popatrzeć, jak rząd polski zmaga 
się z licznymi klęskami na wielu frontach – w obszarze PO, KO, SLD, TSUE, UE, KE, PE, NS2 
i stu innych. 

Inicjatywa gaz-Bałt-rura (Nord Stream) jest całkowicie zdominowana przez dominujący rynkowy 
przedmiot (zwany podmiotem), który ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii 
w UE. Przedmioty na rynku gazu w Unii Europejskiej są uważane za ekspozyturę lewicy, która 
popiera Putina, co pokazuje, jak dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa dostaw jest projekt Nord 
Stream, czyli Bałtyku jako jeziora rosyjskiego.

W r. 1990 uważano powszechnie, że prawica, czyli kapitalizm, przyłączy NRD do Zachodu, do 
kapitalizmu, czyli lewactwo, do Zachodu. Bo tak dziś nazywamy UE, Zachód, PE, KE, tęczę, 
genderyzm, elgiebetyzm i gieeltebe itd. – jaka tam panuje hierarchia, tego nie wiemy. 1

1 Pierwszy na to zwrócił uwagę A. Macierewicz (2019), ale dziennikarka nie zrozumiała.
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Psychiatrzy niemieccy głowią się nad tym dlaczego Merkel zrobiła na szaro Niemki? Policja nie 
przyjmowała gwałty od Sylwestra 2015. Oto, szara myszka, posłuszna pracownica instytutu 
kontrolowanego przez KGB w 100 % stała się narzędziem lewackiego KGB 2 w celu przyłączenia 
UE do gazowych posiadłości kremlowskich, czyli chyba do lewactwa, prawda? Taki mamy język 
od r. 1989. Tak nam nakazuje mówić, komunikować. 

6 IX 2021, A. Miller, szef Gazpromu (rejestracja w Szwajcarii): Rosja zakończyła budowę 
gazociągu Nord Stream 2. 
Mówi się tak: Zdaniem lewicy wzrost dostaw gazu z Rosji to wzrost bezpieczeństwa. – Zgoda, że 
się tak mówi? – A co mówi prawica? – Zdaniem prawicy tłoczenie gazu NS2 to zagrożenia dla 
bezpieczeństwa energetycznego, dla dostaw gazu. Tak mówi PGNiG (Polska) i to jest prawica.

Nord Stream 2 to dodatkowa trasa dostaw gazu do Europy wybudowana na skutek tego, że prawica 
(to chyba jasne, prawda?) nie chciała gazociągu przez Polskę, uznając taki gazociąg za 
skrzywdzenie Ukrainy, a więc zadziałała NS2-gennie, czyli jak lewica, bo tak to teraz nazywają 
dziennikarze. 

Słowo prawica wymaga zatem zupełnie innego rozumienia, skoro w tym rozumieniu prawica jest 
nagle lewicą. Sens słów nie może tak nagle przeskakiwać. Jeśli tak jest to mamy chorobę 
cywilizacji.

Pokazuje to jakim nonsensem jest oderwanie pojęcia lewica – prawica od tego rozumienia, które 
wytworzył wojtylizm, Jerzy Popiełuszko (JP), Solidarność (S) – cały system społ.ekon. JPII/JPS.

Oczywiście protest Polski, czyli prawicy, miał na celu blokowanie przez lewicę (czyli przez 
Zachód, przez UE, KE, PE, przez Rosję) ominięcia Ukrainy, czyli chodziło polskiej prawicy 
o rozwój lewicy. Az dziwne, że ta lewica z UE nie przyznała orderu każdemu naszemu 
prawicowcowi. Było jasne, że walka prawicy z pomysłem rury przez Polskę oznacza powstanie 
Nord Stream, czyli rozwinie się – za sprawą heroicznej walki prawicy, aby nie omijać Ukrainy – 
lewicowość w całej Europie UE, w celu … dalszego ominięcia Ukrainy. 

Istnieją historycy i badacze, którzy twierdzą, że ten silnie ekstremalnie wyraźnie prawicowy protest 
był w 100 % lewicowym protestem, po to, aby ten gaz poszedł przez Bałtyk i wzmocnił lewicę 
w Europie Zachodniej, czyli w UE.

Celem lewicowego projektu Nord Stream jest ominięcie Ukrainy i Polski dotychczasowych tras 
dostaw gazu z kierunku wschodniego, a to było celem prawicowego projektu zablokowania gazrury
przez Polskę; tego właśnie pragnęła prawica.

Sugerowanie przez Polskę (czyli prawicę) możliwości zapewnienia dodatkowej podaży gazu 
wyłącznie poprzez omijanie terytorium Polski jest logicznie rzecz biorąc przejawem nacisku 
prawicy – a w rzeczywistości przejawem wzrostu znaczenia lewicy – na prowadzony proces 
opanowania Europy przez lewicę. Ominięcia dotychczasowych tras tranzytowych było projektem 
prawicowym – ale w tym języku, jaki mamy, to przypisywanym lewicy.

2 Prawda że tak, języku narzucony narodowi od okrągłego stołu? W dekadzie S Polacy mieli inny system społ.ekon., 
system Jerzego Popiełuszki (JP), wojtyłowski, wyszyńskizm. – System JPII/JPS został usunięty przez sow.gen. 
Cz. Kiszczaka i T.W. Wolskiego.
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PGNiG reprezentuje opcję prawicową, która … nie chciała lewicowej rury przez Polskę w ramach 
prawicowej obrony Ukrainy. 

Typowo prawicowy argument PGNiG, że certyfikacja Nord Stream 2 nie spełnia wymogów prawa 
UE, bo NS nie ukończono przed 23 maja 2019 jest konkretystyczny, żartobliwy i omija siłę lewicy 
w UE, a więc 
1. siłę komercji, marketingu, menadżerstwa, merkantylizmu,
2. siłę pożądania, pożądania zysku, korzyści, pieniędzy i dominacji silnego nad słabszym, siłę 
kapitału,
3. siłę wolnego rynku, biznesu, handlu -
czyli cech prawicowych, a nie żadnych lewicowych, nie żadnego popiełuszkizmu, wyszyńskizmu, 
stoczniowców, robotników, systemu z okresu PRL-wej, tego, co przedstawiała Anna Solidarność 
w konfrontacji z prawicowym3 wojewodą gdańskim Maciejem Płażyńskim, założycielem z T.W. 
Mustem partii Platformy Obywatelskiej.4 

Ponieważ Rosja nabywa prawa do zdominowania NATO na Bałtyku w ramach ochrony gazbałtrury,
która leży na ziemi „niczyjej”, więc nie można stamtąd przepędzać ochraniarzy, instalujących, co 
chcą. Nieprzypadkowo podczas układania rury zaobserwowano różne operacje wojskowych 
z jednostek specjalnych. 

1. Rosja może instalować – pod przykrywką technicznej ochrony, kontroli – podwodne drony, 
sonary, radary.
2. Może montować różnego rodzaju statyczne instalacje w „wolnym” obszarze na dnie, dobrze 
schowane, a służące do kontroli ruchu na Bałtyku i celów wojskowych. 
3. Może kontrolować statki w portach, wrazliwa na czas wojny infrastrukturę na nabrzeżach.
4. Może przechwytywać (np. podczas działań wojennych) informację podbieraną w czasie budowy 
i po – z kabli komunikacyjnych (np. Polska-Dania, Dania – RFN itd.), ze stacji NATO, które 
zbierają dane, a co może służyć do zoptymalizowania sposobów neutralizacji sił NATO.
5. Może przechwytywać technologie w szczątkach samolotów, rakiet, satelitów, okrętów. 

Od 6 września 2020 trwają targi co do certyfikacji tego kosztownego projektu, ponieważ Rosja 
dąży do maksymalnego zakrycia funkcjonowania systemu celów wywiadowczych. Zwłoka jest na 
rękę Rosji, która optymalizuje ukrycie wojskowych celów łączności technologicznej gazociągu, 
systemu zarządzania.

Cała sytuacja z gaz-Bałt-rurą przypomina przemocowe zarządzanie pandemią – 
tu przemocowe ze strony Rosji w aspekcie gazu. Potwierdza to wystąpienie prezydenta Dudy 
podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie „walki” z pandemią, Dotyczy to szczytu 
online Covid-19 w Białym Domu. 

Po wyeliminowaniu Ukrainy, lewaczka kanclerz Merkel i lewak prezydent Biden ogłaszają (lipiec 
2021, G7, Carbis Bay, GB), że udział Ukrainy w transferze jest nieodzowny… . W ten sposób 
prawica, która usunęła lądową gaz – rurę z Polski okazała się lewicą, która wzmocniła imadło 
działające między „Berlinem a Moskwą” (jak to rozpoznaje koncepcja prymasa Wyszyńskiego). Jak
się okazuje (IX 2021) Komisja Europejska odpowiada prawicowej Polsce (Fotyga się ma za 
prawicę), że nie ma uprawnień do zatrzymania NS i spełniania postulatów Mołdawii, Litwy, Łotwy 
i in. KE wskazuje, że gazociąg będzie podlegał unijnemu – czyli, jak mówi prawica: lewicowemu – 
prawu.

3 No właśnie, a nie lewicowym, zgodnie ze współczesnym absurdalnym językiem. 
4 Z Olechowskim.
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Estońska komisarz w KE: 
„Komisja wielokrotnie stwierdzała, że projekt Nord Stream 2 nie jest potrzebny z punktu widzenia 
bezpieczeństwa dostaw i nie wspiera celu, jakim jest dywersyfikacja źródeł energii w UE. Celem 
Komisji zawsze było zapewnienie, aby gazociąg Nord Stream 2 – o ile zostanie zbudowany – był 
eksploatowany w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób.” „Nord Stream 2 otrzymał wszystkie 
wymagane pozwolenia na budowę od odpowiednich krajów. Zatrzymanie trwającej budowy 
wymagałoby zatem podjęcia decyzji na szczeblu krajowym. Komisja nie ma uprawnień do 
jednostronnego działania”. Fotyga zaniemówiła.

Nieprzypadkowo prawica blokowała przesyłanie gazu przez Polskę, gdyż dążyła do lewicowego 
zwiększenia politycznej zależności Europy od Kremla, za pośrednictwem rosyjskiego gazu. 

USA wstrzymują nakładanie sankcji na rurociąg, Niemcy zainwestują w ukraińskie projekty 
zielonych, projekty energetyczne. Niemcy mają nałożyć własne sankcje w przypadku, gdy Rosja 
zacznie szkodzić Ukrainie. Wszystko się tu samo komentuje.

Prezydent Wołodymyr Zełenski: „Należy nadal przeciwdziałać realizacji projektu Nord Stream 2 
i angażować do tej trudnej walki wszystkich partnerów”, „chodzi nie o gospodarkę, a o broń”. „I nie
tylko przeciwko Ukrainie, ale też, jestem przekonany, broń przeciwko całej Europie w przyszłości” 
– UE nazywana jest lewakami.

Propagandzistka z instytutu całkowicie kontrolowanego przez KGB, Merkel, twierdzi, że Nord 
Stream 2 „nie jest dwustronnym projektem rosyjsko-niemieckim, ale europejskim, dlatego że 
uczestniczą w nim również inne przedsiębiorstwa z innych krajów”. Oczywiście, tu wcale nie 
chodzi o to, co ona sugeruje w swoich nominalnych kategoriach. Uczmy się od NS2 jeśli mamy 
rozumieć operację COVID-19.

6) Na czym bazuje zarządzanie pandemią? „Właściwe” oświadczenia. Prześladowania 
etyki zawodowej lekarzy. Kopiowanie stylu myślenia. Valery Giscard d'Estaing. 
System społeczny JPII/JPS. Rozwój dewocji. Polski oddział Smierszy.

Całe zarządzanie pandemią nie akceptuje informacji o możliwości stłumienia pandemii. Lekarze 
dostosowali się do tego stylu zarządzania. Sporządzają „właściwe” (akuratne [odpowiednie do tego 
gigantycznego kłamstwa]) – dla tego typu zarządzania – oświadczenia.

Rząd swoim zarządzaniem pandemią 5 doprowadził do konsekwentnego prześladowania w narodzie
samej pasji poznania prawdy; do prześladowania etyki zawodowej lekarzy na wzór PZPR, jako 
centrum organizacji pracy i nauki, która prześladowała pasję poznawania prawdy i etykę zawodową
naukowców. Rząd niepotrzebnie poświęca, od lutego 2020, swoją reputację na ołtarzu kopiowania 
stylu myślenia międzynarodowych korporacji. Rząd – kopiując schemat Zachodu – dobrowolnie 
pozbył się swojej wynalazczej dynamiki. Staje się widoczne, że nie ma zarządzania pandemią bez 
filozoficznej analizy takich słów jak {wzrost zachorowalności, leczenie przez telefon, osłabienie 
odporności, niedotlenienie mózgu, sterowanie strachem, histerią, edukacja, zapalenia oskrzeli 
i łuc}.

5 Zarządzanie pandemią było niezwykle skomplikowane. Czytam artykuł, że „wybory kopertowe nie były wyborami 
Sasina w centrum był Mateusz Morawiecki" – Każdy może to znaleźć. Oto przykład znaczenia zarządzania C19 = 
Codziennie było super – "gorąco" w epoce zarządzania C19; stąd obiektywna potrzeba meta-analizy jak ta. Gazety 
trąbiły: "Raport o wyborach kopertowych gotowy. Czeka tylko na publikację. Krytycznie odnosi się do Mateusza 
Morawieckiego. W centrum całej operacji był premier" itd. (lato'2020, liczni dziennikarze).
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Istnienie pandemii – w zarządzaniu społeczeństwem przez satrapię rządową – jest również 
skorelowane z dewolucją. Wszystko wskazuje, że jest to satrapia infrastrukturalna niemiecko-
rosyjska, którą ustawiają też wedle swego rozumienia Amerykanie. W rozumieniu Valery'ego 
Giscarda d'Estaing ("Zwycięstwo armii Napoleona") Niemcy nie wyzwoliły się jeszcze z zaboru 
pruskiego. Zwycięstwo Napoleona polega na ujawnieniu problemu wielkiej satrapii w stosunku do 
wolnej myśli i w stosunku do Europy – satrapii koalicji (super-imperium) Prus i Rosji. Według 
Bonapartego Europa poszła w innym kierunku niż cywilizacja łacińska (polska) klasy continuum, 
której organem wykonawczym było polskie liberum veto. 

W latach 1980-89 powstał w Polsce nowy rozległy, głęboki system społeczny, nazwany JPII/JPS, 
od Jana Pawła II, Jerzego Popiełuszki (JP) i Solidarności (S). Ten system został zastąpiony 
obecnym systemem (zwanym "z chaosu porządek"). – Od 6 lutego 1989 r. przez polski oddział 
Smierszy (NKWD) pod dowództwem generałów armii sowieckiej (Kiszczaka i Jaruzelskiego). 6

Dość często grupa dewocyjna "uzasadnia", że pandemia jest konieczna, aby Bóg ukarał lewicę 
(opcję lewicową) za ekscesy seksualne, jak pedofilię warstwy (klasy – marksistowska walka klas) 
Epsteina. 

Wspomnijmy, że ks. Isakowicz-Zalewski zwrócił uwagę, że duchowni niestety ukrywali tę walkę, 
a nawet przejawy tej walki (stylów życia, klasową pedofilię) popierali. Wąska klasa bigotów – 
raczej leniwej inteligencji, często żyjącej ze skromnej renty monopolowej – wspiera wadliwe 
zarządzanie rządu pandemią C19 i nie uprawia krytyki błędów w zarządzaniu. 

Ta klasa (warstwa dewocji) poważnie traktuje "informacje" rządu (o rzekomej pandemii) – jako 
dowód … interwencji Boga. 

- Jako karę Boga – za postępowanie prawicowej warstwy właścicieli kapitału, którą to 
warstwę właścicieli kapitału biedota – dla „wyższych celów” – nazywa … marksizmem i opcją 
lewicową.

Biedni ludzie (mają się za prawicę7) trzymają się języka podrzuconego im przez GRU w lutym 
1989. Ta biedota uważa, że Pan Bóg karze wirusem – że karze tę opcję (warstwę prawicową 8) 
żyjących z własności. 

W kategoriach ekonomicznie skromnych dewotów (którzy się przedstawiają jako … prawica 9) 
ukaranie opcji prawicowej (właścicieli kapitału, która dewoci nazywają opcją lewicową) jest 
konieczne i tą karą jest ta pandemia.

6 System ten został omówiony w M. Zabierowski, „Kulturowe i społeczne uwarunkowania komunikacji”, Wrocław 
2012, ISBN 978-83-63900-00-7; „Analiza kształtowania obrazu w psychologii i zarządzaniu”, tom. I-II, Wrocław 
2015, ISBN 978-83-65422-10-1; „Pedagogika i ekonomia. Cybernetyka, modelowanie i idealizowanie”, Wrocław 
2016, ISBN 978-83-65422-26-2. „Pedagogika i zarządzanie”, Wrocław 2013, ISBN 978-83-63900-61-8.

7 Oskubani ze wszystkich dóbr, z warsztatów pracy, z minimalizacji ryzyka, z infrastruktur edukacyjnych i 
leczniczych są w rzeczywistości lewicą.

8 Ale, która lud nazywa lewicą. Miliarder Kulczyk to dla tych biedul – lewica. – Tak im zamieszali w głowach, że lud
nazywa lewicą magnaterię finansową (Gatesy, Epsteiny). I lud robi wszystko, aby nie nazwać feudałów (posiadaczy
kapitału, warstwę od ekscesów seksualnych) – prawicą. Czyli, w tym pomylonym języku, Potoccy to lewica, 
a chłopi, niewolnicy Potockich, to prawica.

9 Przypomina mi to pewnego posła z Elbląga, który krzyczał, że jest prawicowcem, ale podczas referatu 
zauważyłem, że najwidoczniej żona zacerowała mu spodnie. Przyjął on ten wadliwy język od r. 1989 i ta lewicowa 
biedota grała rolę prawicowca. Rozmawialiśmy o tym w Zakładzie Metodologii z fizykiem K. Morawieckim: 
„No tak, od okrągłego stołu stosujemy język, który prowadzi do dziwacznych paradoksów”.
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Niewątpliwie zarządzanie COVID-19 wskazuje na pewien „poziom” profesury rządowej, 
niezlustrowanej. A dlaczego tak jest?

Uważamy, że obserwowanie tego, co robią władze z pandemią ma sens politologiczny, ma 
znaczenie dla nauk społecznych i o zarządzaniu. Analiza zarządzania ma znaczenie kulturo-
twórcze, ponieważ pozwala nam racjonalizować nasze sądy na temat bytu społecznego i na
temat decyzji w zarządzaniu o znaczeniu społecznym. Pozwala też dostrzec błędy 
języka narzuconego od r. 1989 przez polski oddział Smierszy (NKWD) pod zarządem sowieckich 
generałów Cz. Kiszczaka i W. Jaruzelskiego. 

Rząd w Polsce całkowicie zignorował analizy (wskazania) najlepszych naukowców na temat ryzyka
wadliwego zarządzania C19 i nie zareagował na ich wyraźne orzeczenia; rząd nie podjął debaty, nie
reagował na memoranda, jakby nie interesowało go ryzyko narodowej porażki. (150 tys. 
nadmiarowych śmierci).

7) Dr Bodnar, filozofia stylów myślowych Ludwika Flecka, Instrukcja NK/003/47/ AA/
OC113. Niezdolna profesura. Zarządzanie pandemią, jako pochodna od NKWD. 
NKWD: zlikwidować filozofię i uczyć konkretów.

Rząd zignorował apel naukowców (grudzień 2020 r.), podobnie jak zignorował porady dr Bodnara 
i innych wybitnych ekspertów na temat leczenia infekcji oraz porady wirusologów w lutym 2020 r. 

Lekarze tacy jak Simon, Horban, Gut inaczej spojrzeliby na swoje tezy pandemiczne, gdyby znali 
humanistykę nauk medycznych, np. filozofię stylów myślowych Ludwika Flecka – 
lwowskiego lekarza. Winny jest system. Instrukcja NK/003/47/ AA/OC113/ Moskwa: 
„Spowodować napływ ludzi, którzy nie wykazują zainteresowania nauką, a jedynie chęć 
zdobycia dyplomu uniwersytetu”. Simony, Horbany, Guty są niewinni, tak niewinni, jak Kopernicy 
nie chcą się legalnie nakraść.

Każdy naród ma swoje odkrycia, wspaniałych ludzi. – Analitycy, odkrywcy, wynalazcy, twórcy 
najgłębszej humanistyki jako rozumienia pojęć, czyli konstruktorzy nowych krajobrazów adaptacji: 
adaptacji – jak mosty – różnych pojęć rozumianych jako odosobnionych wyspy. Tymczasem patrząc
na osiągnięcia rządu w okresie pandemii widać (od lutego 2020 r.), że władze zlekceważyły cały 
kapitał mądrości, dobrych rad, jaki powstał w polskim społeczeństwie. 

Zarządzanie pandemią odkrywa (unaocznia), że mózg człowieka przeciwstawia się mózgowi 
gadziemu – jak się go nazywa w antropologii. Pandemia proponuje nam nowe tematy i projekty 
badawcze socjologiczne, psychologiczne, z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

Z powodu błędnego zarządzania pandemią (od lutego 2020) w jeden rok wzrosło wielkie 
niezadowolenie, zwłaszcza w klasie średniej. Ludność wyprzedziła profesurę co do zapytania, czy 
ten styl zarządzania powstał w wyniku błędnej oceny pandemii? – Błędnej oceny przez naukowców
doradców rządowych. Czy uzasadnione było czekanie (nie leczenie zakażeń od lutego 2020) na 
szczepionki, blokowanie ośrodków zdrowia, unikanie powszechnej edukacji w telewizji o bardzo 
łatwym leczeniu zakażenia COVID-19 itd., itd.

Wyszło na jaw, że polska nauka, zwłaszcza humanistyczna (metodologia to humanistyka), ale także 
nauki ekonomiczne, polityczne, społeczne i o zarządzaniu wywodzą się z kierownictwa 
prosowieckiej Partii Robotniczej (PZPR). Ponieważ nauka nie została uwolniona od sowieckiego 
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zastraszania i monitoringu (brak antysowieckiej lustracji ), dlatego naukowcy nie są w stanie 
myśleć twórczo, samodzienie, oryginalnie, odważnie, przez umiłowanie prawdy.

www.money.pl/gospodarka/raport-nik-o-wyborach-kopertowych. Zarządzanie pandemią 
przedstawiam w zupełnie innym świetle! – jako pochodna nieszczęścia w dziedzinie oświaty 
kontrolowanej przez NKWD. – Sytuacja w zarządzaniu pandemią jest pochodną wpływów 
sowieckich, NKWD, braku zdolnej inteligencji na uczelniach, braku metodologii nauk. 
Metodologia obejmuje również humanistykę uściślania faktów, danych, nauk ścisłych. Obejmuje 
teorie Poppera, Kuhna, Lakatosa, Zahara, Tarskiego, Ajdukiewicza, Mariana Mazura, Feyrabenda. 

Blokady, zakazy i nakazy, blokowania dostępu do leczenia były błędne. Szczepienie nie chroni 
przed infekcją. Błędem było wywoływanie histerii oczekiwania – od lutego 2020 r. – na szczepionki
(zamiast leczenia). Wiosną 2021 r. profesorowie rządowi bezpodstawnie i nienaukowo oskarżają 
ludność, a nie siebie, o irracjonalne zachowanie. Trudno im przyznać, że nie mieli zdolności 10. 
Skoro szczepienia nie pomagają, to paszporty szczepionkowe są błędem zarządzania.

Wszystkie kontrowersje wokół zarządzania pandemią od lutego 2020 r., wszystkie oszustwa są 
związane z kwestiami metodologicznymi, których lekarze nie są w stanie wyjaśnić. – Instrukcja 
NKWD nr 003/47 (1947): „Nadzorować laboratoria i szkolnictwo. Nie zezwalać na publikowanie 
wartościowych prac. Usuwać profesorów z autorytetem. Wymienić ich na naszych [z NKWD 11]. 
Zlikwidować filozofię. Uczyć wąskich dziedzin." 

8) Analogia historyczna zdrada w r. 1444. Węgierskie Cesarstwo Myśli 
Chrześcijańskiej. Luki metodologiczne w języku o zarządzaniu. Jak prawica (szlachta)
nie dostrzegała zagrożenia dziejowego. 

Zarządzanie pandemia jest błędne – żądza zysku, konkretyzm zlikwidował najpotężniejsze 
królestwo cywilizacji łacińskiej, a szlachta I RP nie dostrzegała zbliżającego się niebezpieczeństwa.
Analogia z komercyjnym aspektem pandemii jest dobrze widoczna w związku z upadkiem 
Węgierskiego Cesarstwa Myśli Chrześcijańskiej.

Z metodologicznego punktu widzenia, widać, od lutego 2020, że cały język prawicowo – lewicowy 
jest nieużyteczny, bezsensowny. Dotyczy to takich pojęć jak: {opcja lewicowa, opcja prawicowa, 
materializm, wykluczalność, empiryzm, chęć przetrwania, system JPII/JPS, czyli: system Jana 
Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszki (JP) i Solidarności (S) – 1980-1989}. Przytaczamy serię 
zaobserwowanych decyzji rządu. Całe zarządzanie rządowe od lutego 2020 r. było wadliwe. 
Pokazujemy, że umysł "konkretystyczny” – w antropologii: „gadzi” – nie jest w stanie poradzić 
sobie z zagrożeniami. Tworzy to ambiwalencję zgodnie z równaniem kwadratowym p (1-p) = 0. To 
jest przyczyną publicznego buntu przeciwko rządowi oraz całej ekipie rządzącej, którą poparł naród
15 października 2015 r.

10 Wypowiedzi Horbanów itd. wiążę z nadzorem laboratoriów i szkół przez NKWD.
11 M. Zabierowski, “The status of an observer in modern physics”, Institute of Physics, Wrocław University of 

Technology, monographs No.18, 1990.The book was read (with the help of translators) by Popper (LSE), John
Archibald Wheeler. My research on LSE ended with a trial brought (against me by KGB officers, by 
professors of the Polytechnic associated with the pro-Soviet security services) at the Wrocław University of 
Technology during martial law in 1982 and 1983.
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To ludność, a nie profesura, zadała pytanie: Czy WHO jest agendą systemu monetarystycznego 
(bank-izmu, bank-ster-yzmu)? Sam fakt, że w tym obszarze zarządzania może istnieć narracja 
przeciwna do oficjalnej zachodniej (promowanej przez korporacje finansowe), wskazuje na
a) luki metodologiczne w języku o zarządzaniu,
b) niedociągnięcia, które początkowo nie były dostrzegane przez miliony ludzi (wiosna-lato 2020).

W celu rozpoznania zagadnienia walki z pandemią, niezbędne jest modelowanie historyczne 
Zaledwie w dekadę po klęsce króla Polski pod Warną (10 listopada 1444, Władysław III Warneński)
Konstantynopol padł. Król Władysław III Warneński został zdradzony przez sojuszników, 
zwłaszcza przez Wenecjan i papiestwo. Ówczesne potęgi zdradziły króla Polski po to, aby zarobić 
na … obronie Węgier przed islamem.
 
Czy efektem błędnego zarządzania pandemią nie będzie upadek cywilizacji? Efektem 
krótkozasięgowej heurystyki politycznej Palatynów Europy (założycieli i sponsorów zachodniej 
"myśli marketingowej, menedżerskiej") była klęska pod Mohaczem i tragiczny upadek Węgier – 
wielkiej cywilizacji myśli chrześcijańskiej w 1526 roku. Firmy zarabiają na zdradzie w walce 
z wirusem c-19.

Zachodnia szlachta zdradziła polskie imperium myśli kowariantnej po to, aby zarobić na wojnie, 
tzn. walcząc z islamem i pomagając Imperium Osmańskiemu. Bardzo to przypomina walkę 
z pandemią od lutego 2020. 

W XVIII wieku europejska „myśl” handlowa spowodowała upadek najpotężniejszego królestwa 
cywilizacji łacińskiej, od morza do morza. Tego fenomenalnego przejawu w Europie marketingu 
(menadżerstwa) polska szlachta nie dostrzegała, jako nadchodzącego zagrożenia dziejowego. 
Widoczna jest analogia z pandemią.

Ponieważ ludzie są wściekli na lockdowny, to wadliwe zarządzanie C-19 przez rząd jest 
wykorzystywane do walki z rządem, nawet na forum UE, PE, TSUE. Zarządzanie pandemią 
przekształciło się w pełzającą rewolucję mas przeciwko lockdownom. Pełzająca rewolucja jest 
nośnikiem karier 
1. ludzi, którzy sprzeciwiają się rządowi i
2. ludzi zaciekle popierających rząd, zarówno bez zdolności analitycznych (bez odkryć, teorii, 
hipotez) i o osobowościach psychopatycznych, które ze względu na swoje zdecydowanie i wadliwy 
konkretyzm są dla rządu jeszcze groźniejsze niż pierwsza grupa. 

Od około X 2021 w społeczeństwie przebijają się różne myśli prawdo-Upodobania. Działa 
zbiorowa mądrość analizy, poszukiwania prawdy, upodobania prawdy, a nie instrukcji, rozkazu. 
W październiku 2021 widać w rozmowach myśl zbiorową taką jak np.: Permanentny stan 
mobilizacji przeciwciał niezależnie od zakażenia narusza zasady tak 
1) myśli religijnej, jak i
2) marksistowskiej, materialistycznej.
Zarówno 1) zasadę rozumienia człowieka, jako wytwór myśli Stwórcy, jak i 
2) człowieka jako wytwór ewolucji trwającej miliony, a nawet miliardy lat. 

9) Piotr Kuna o szkodliwości rządowego zarządzania pandemią. O szkodliwości 
lansowanego w zarządzaniu pandemią od lutego 2020 leczenia z użyciem respiratorów.
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Prof. Kuna: „Koronawirus jest mutacją dobrze znanych wirusów wywołujących przeziębienie.12 
Wirus powoduje stan zapalny naczyń, prowadząc do powikłań zatorowo-zakrzepowych. 
Kuna: „Pacjentów z niewydolnością oddechową nie wolno podłączać do respiratora.13 To prowadzi 
do bakteryjnego szpitalnego zapalenia płuc, sepsy i zgonu. Dokładnie to widzimy w COVID. 
Wiemy dobrze, że jak pacjent trafi pod respirator, to umrze.” 14

Kuna: „To jest przerzucanie odpowiedzialności za prowadzenie ciężko chorego człowieka na 
innych. Uważa się, że jak pacjent zginie na OIOM, to nie będzie kłopotu, a jak umrze u nas, 
to mogą być zarzuty.” 

Kuna: „Zgonów byłoby [od razu] kilkakrotnie mniej. Mamy na to dowody”. Czyli Polska mogłaby 
zaoszczędzić miliardy. 15

Kuna: „Sale, na których umieszcza się covidowych pacjentów, powinny być maksymalnie 
dwuosobowe. Wirus bowiem działa tak, że im więcej go zainhalujemy, to jest większe ryzyko, 
że on nas zabije.” Z tego wynika, że w szkołach i całej edukacji należy zachować kubaturę ciągle 
świeżego do oddychania, powinno być jak najmniej osób. 

Kuna: „Jeżeli na sali leży sześć osób to wytwarzany z każdym oddechem bioaerozol zabije 
każdego.” Czyli w salach powinno być jak najmniej uczniów, klimatyzacja powinna być nocą 
starannie dezynfekowana, ale nie tak, aby potem aerozolami z klimatyzacji uszkadzać układ 
oddechowy i zwiększać ryzyko infekcji. 

Kuna: „Szpital to najgorsze wyjście. Zakażeni powinny być u siebie w domu. Do szpitala powinni 
trafiać chorzy, którym inaczej nie można pomóc.” Na przykład są z domu wyrzucani.

„Szpitale leczące chorych na COVID-19 powinny być umieszczone w otoczeniu lasów.”16 „Tak jak 
dawniej leczono gruźlicę.” „Dystans dwóch metrów, mycie rąk wodą z mydłem.” „Środki 
dezynfekujące uszkadzają drogi oddechowe i torują drogę wirusom. Każda osoba z infekcją dróg 
oddechowych powinna się izolować od innych.” 

Kuna: „Remdesivir jest lekiem bezużytecznym, rekomenduje się go, ale nie zapobiega, nie leczy, 
nie zmniejsza ryzyka zgonu. Ta choroba jest leczona przez nasz układ odpornościowy. A ten buduje 
się zanim zachorujemy na wirusa. Odpowiednia długość snu, dieta bogata w warzywa i owoce, 
spacery, unikanie stresu. Jest 1500 leków, które stosowane zapobiegają rozwojowi koronawirusa po 
zainfekowaniu.”

Kuna: „Przyjmowałem pacjentów cały czas [od lutego 2020]. Z pacjentów, których leczyłem 17 na 

12 https://pulsmedycyny.pl/prof-kuna-o-chorych-z-niewydolnoscia-oddechowa-za-wszelka-cene-nie-intubowac-i-nie-  
podlaczac-do-respiratora-wywiad-1131406

13 Kuna: za-wszelka-cene-nie-intubowac-i-nie-podlaczac-do-respiratora
14 Ibid., za-wszelka-cene-nie-intubowac-i-nie-podlaczac-do-respiratora . Artykuł pt. „Prof. Kuna o chorych 

z niewydolnością oddechową: za wszelką cenę nie intubować i nie podłączać do respiratora”.
15 Tak zmarł (23 IV 2021) 36-latek mgr inż. Tomasz Żakowski, inspektor z Balic, faktycznie zarządzający – z racji 

wiedzy i zaangażowania – lotniskiem, urzędnik, który kierując się urzędniczą lojalnością wobec szpitala i rządu 
zgodził się na przewiezienie do szpitala, w którym stosowano (zatem wadliwe) procedury wskazane przez prof. 
Kunę, jak intubowanie, respirator, nieruchomość, sepsa. Zapewne ufni w odpowiedzialność państwa 8-letni Franek 
i 2-letnia Ola całkowicie niezorientowani w heurystyce wadliwych procedur leczenia po roku i dwóch latach 
i więcej będą pytać, czy i kiedy ojciec wróci z dalekiej podróży do pracy na Taiwanie.

16 Rząd zamknął lasy zamiast nakazać wzmacniać odporność w lasach ludziom po pracy, w której mogli złapać 
bioaerozol z wirusem.

17 Czyli dopuszczalnymi lekami, nie amantadyną i bez respiratora.
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zapalenie płuc SARS-CoV-2 nie umarła ani jedna osoba.”

„Będziemy się zakażać koronawirusem, jak ktoś nie zakazi się dziś, to stanie się to za pół roku, za 
rok.” – Czyli rząd od razu mógł rozdawać wejściówki na baseny, spa itd., kupony na Zn, Se i sto 
innych, ekstrakty na odporność, zwłaszcza podwójne dawki osobom zagrożonym.

Kuna: „Pacjenci powinni mieć od samego początku fizjoterapię.” – A tym bardziej mieszkańcy. 
Rząd powinien kierować ludzi na fizjoterapię, kupić w Wieliczce, Ciechocinku czy Bochni milion 
grot solnych 24h, tak jak bankomaty.

18 III 2021, Dr Ryan Cole: 20-krotny wzrost raka u pacjentów zaszczepionych. 
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