Modele zarządzania w III RP jako obiekt zjawiskowy psychologiczny
Model zarządzania o cechach spektralnych
Odwracanie kota ogonem
Od roku 1989 w sektorze zarządzania państwem widoczne są różne mikro-modele zarządzania,
które się mieszczą w III RP rozumianej jako metoda zarządzaniu w ogólnym systemie po r. 1989 “z
chaosu porządek”.
W III RP mamy wiele historii takich, jak historia S. Piotrowicza, prokuratora już i czasów WRON,
członka przestępczej organizacji (PZPR), w której nie brakowało psychopatów, którzy nie byli w
stanie objąć umysłem zagadnień etycznych, humanistycznych. 1
Antoni Pikul, działacz Solidarności z własnego doświadczenia (1982) dobrze wie na czym polega ta
segmentacja (odwracanie kota ogonem) Piotrowicza. Mimo zwycięstwa S nadal był prokuratorem
w Krośnie (1990), w Rzeszowie (1992). Wyłudzone poparcie takich jak Krystyna Pawłowicz, kleru
itd. zagwarantowało mu dalszą karierę. W latach 90. usprawiedliwiał molestowania małoletnich:
„ksiądz ma zdolności bio-energo-terapeutyczne”. Niebezbieczny autyk lub psychopata. W spektrum
autystycznym mieści się cały szereg zaburzeń, w tym bezwstydność, owa bezpruderyjność: W
psychopatycznym języku prokuratora molestowanie to "daj ciumka", więc nie jest molestowaniem.
Skąd taki język, kto taki język wygenerował. – Prokuratura w Krośnie wyśmiała takie
usprawiedliwianie molestowania i sąd skazał księdza pedofila.
Piotrowicz (i zgromadzeni prawnicy) ośmiesza PiS blokując cały obóz zarządzania
leibnizowskiego, są uzupełnieniem języka autyka sow.gen. Cz. Kiszczaka. Piotrowicze blokują
wszelką myśl odkrywczą, niezbędną w sytuacji kraju osmyczonego od czasów Katarzyny Małej.
Prymitywny przeciwnik myśli kopernikańskiej reprezentuje myślenie ramowe, kodeksowe. – Istny
uderzeniowiec. I to się podoba młodziakom, którym – na skutek obniżenia przez minister
szkolnictwa A. Radziwiłł poziomu nauczania – brakuje rozumienia rzeczywistości po r. 1989.2
Cały wymiar sprawiedliwości został impregnowany językiem sow.gen. Cz. Kiszczaka. Tym
niemniej proboszcz z Tylawy został w końcu skazany – w 2004 r. – za molestowanie – jak
udowodniono – sześciu dziewczynek. Prokurator z pasją psychopaty usprawiedliwiał księdza, w
którego sprawie prokuratura, monitorowana przez Piotrowicza umorzyła postępowanie w r. 2001.
Tak działała prokuratura przed i po r. 1989. Całe sądownictwo. System kapitalistyczny przez 32 lata
( 6 II 89 – 6 II 2021) nie potrafił nic z tym zrobić.
Autystycznie sprytny członek PZPR, odznaczany na mocy decyzji (opinii, sprawczości)
przestępczego PZPR-wskiego sądu kapturowego, wyrugował z polityki ludzi niepospolitych.
Korzystając z opozycji prezydenta Dudy wobec PiS awansował w PiS na prostackim ringu ustaw o
sądach i Trybunale Konstytucyjnym. Na tym niewyszukanym polu znalazł dla siebie pole wręcz do
popisu. Bardzo się ono podobało Krystynie Pawłowicz.
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Historia profesora J. W., znanego w sektorze zarządzania, z Politechniki, to historia paralelna do znanej
powszechnie historii prokuratora WRON, członka PZPR (od 1978r.), psychopaty i/lub autystycznego niewinnego
cynika, autyka wysoko-funkcjonującego, którego cechuje aspergerowska zdeterminowana segmentacja.
W latach 70., oraz 80., w Politechnice Wrocławskiej nauczano myślenia abstrakcyjnego, wielkokorelatywnego.
W nowym systemie opartym na segmentacji (na tym polega kapitalistyczna thatcherowska reaganowska
friedmannowska chicagowska doktryna „z chaosu porządek”) zarzucono wykłady z metodologii, czyli humanistyki
uściślającej nauki ścisłe.
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Istotę autystycznej psychopatii (autyzm cechuje cynizm, który wzmaga wysoka pozycja 3) scedował
na: „jestem najbardziej w państwie atakowany”. To typ działania mimikry – podobny do TVN. W
2016 r. w TVN24 udostępnił mikrofon – Pikul: "Piotrowicz napisał akt oskarżenia na materiałach
SB". „Działanie Piotrowicza postrzegam jako działanie przeciwko narodowi polskiemu”. Celem
TVN była walka z TVP, która wychwalała prokuratora. Lecz Pikul wskazał oprawcę. Prokurator
usłużny – niezwykle usłużny, a więc nietwórczy: psychologistyczny, subiektywistyczny, tylko
wykonawczy. Tymczasem rząd potrzebował zupełnie innego sposobu myślenia, a nie myślenia
ograniczonego typowego dla ludzi chytrych, sprytnych, podłych, prymitywnych, dwuznacznych co
do racji stanu, prymitywnie egoistycznie kazuistycznych, wykrętnych, nieodpowiedzialnych,
przebiegłych.
Z takich ludzi – uderzeniowych, konkretystów – rekrutowano oddziały SS. Zero kosmologiczności.
Zero refleksji całościowej. 4 Zwykły konkretysta awansowany na najwyższe stanowiska. Zero
pojmowania obiektywizmu. Senator 2005, 2007. Poseł 2011, 2015. Minister zarządzający w
Kancelarii rządu Jarosława Kaczyńskiego’2007. Egoistyczne zarządzanie. W 2016 jego córka
zostaje prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie. Bez ogłoszenia konkursu. Ludzka
miernota (określenie JPII) rządzi krajem.
Rzecznik praw obywatelskich to urząd, który ma chronić obywatela przed przemocą (takich)
uderzeniowców, konkretystów. Ilekroć (jakikolwiek!) rząd obsadza stanowiska, w tym chroniące
prawa obywatela, to urzędnicy popadają w rutynę schlebiania władzy. Rzecznik Praw
Obywatelskich powinien pełnić obowiązki do czasu powołania nowego Rzecznika, po upływie
kadencji (pięciu lat), skoro od 9 września 2020 parlament nie ustanowił nowego RPO. Nikt sobie
nie zdaje sprawy, że zwalczanie tej zasady ośmiesza (V 2021) władze.
To typ nieuczciwej mentalności typowo sądowej. Po trzech miesiącach aresztu Piotrowicz pozwolił
(1982) zmienić Pikulowi ubranie, niczego po dobroci nie proponował. „To on prowadził moją
sprawę, oskarżał jako prokurator. On przeglądał akta w mojej sprawie”. To oczywiste. Obrala się
hiena do uczciwego człowieka.
Piotrowicz zaś twierdził, że … nie podpisywał aktu oskarżenia w sprawie Pikula; a jego nazwisko
wpisała … maszynistka. Przypadkowo. W aktach nie ma żadnej mojej parafki — twierdził.
Mniejsza z tym, że są dokumenty z jego podpisem – podpis nazwał ... parafowaniem. R. Terlecki (II
2021): „Ja uważam teraz, że ci funkcjonariusze publiczni, osoby publiczne, które były np. w PZPR,
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Cynizm jest cecha autyzmu. Pisali o tym polscy lekarze. Autycy nie potrafią zarządzać rodziną, małżeństwem,
społecznością. Stosunkowo wysoka pozycja żony Einsteina doprowadziła do umocnienia w niej autyzmu, ponieważ
na przełomie XIX i XX wieku nikt sobie nie zdawał sprawy z istnienia takiej jednostki chorobowej. Leczenie
autyzmu polega na uświadamianiu autykom defektu ich mózgu od strony zarządzania.
Cecha autyków jest egocentryzm. Skrajny egocentryzm i konkretyzm. Brak zainteresowań całością, etyką,
niezdolność do obejmowania wojtylizmu – z wyjątkiem wyuczenia się, co pokazuje, że edukacja nie jest
wystarczającym narzędziem budowy społeczeństwa. Jako kierownik samodzielnej pracowni Stałych
Fundamentalnych i Standardów Pomiarowych w Instytucie Metrologii Elektrycznej, muszę powiedzieć, że
ewolucja – w języku materialistycznym, a w terminologii religijnej dzieło Boga – bardzo ściśle wyznacza granice
ingerencji w ludzkie ciało, w odżywianie, w szczepienia i leczenie. Zarówno materialistyczny, jak i religijny punkt
widzenia precyzyjnie wyznaczają obszar ryzyka względem genomu ludzkiego i potępiają 99% zdań
wypowiedzianych od lutego 2020, w okresie tzw. pandemii.
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powinny składać rezygnację, podobnie jak to zrobił ten pan, który był w ONR”. 5 (Terlecki wzywa
byłych członków PZPR do rezygnacji z funkcji publicznych. Są także w środowisku PiS).
. Zeznania o dotykaniu intymnych miejsc dzieci tłumaczył tym, że "ksiądz ma zdolności
bioenergoterapeutyczne". – Decyzja prokuratury o umorzeniu postępowania została uchylona po
latach przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie, a w 2004 r. ksiądz został prawomocnie skazany.
Widoczne są zaburzenia rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenie ze
spektrum. Aspergeryzm może być powiązany z psychopatią, sawantyzmem, ale i bez psychopatrii
aspergeryzm jest ekstrawertyzmem zamkniętym w swoim świecie.
Inteligencja chorego jest niska, dlatego nie powinien sprawować żadnych ról na wysokich
stanowiskach w państwie. Chociaż inteligencja chorego jest mała, to posiada on zdolności
umysłowe w prawie, pozwalające uważać go – ludzkiej miernocie (możliwości Krystyny
Pawłowicz są dobrze znane) – za sprawnego w prawie.
Znane jest dziedziczenie skłonności do zaburzeń ze spektrum. Spektrum może wywołać celiakia,
trudna ciąża, ciąża niedonoszona, wcześniactwo, niska waga urodzeniowa, metale, szczepienia,
infekcje mózgu, oziębłość matki. Asperger to trudne do zauważenia upośledzenie społeczne –
dlatego autycy nie powinni zarządzać ministerstwem. Asperger to prawie niezauważalne
upośledzenie kooperacyjne (i małżeńskie też – odpowiadam na pytanie czytelniczek). Asperger to
brak empatii, automatyzm, dystans („średnio na jeża”), wykonawczość, automatyczność,
bezrefleksyjność, nieumiejętność współpracy, kłopoty z tworzeniem przyjaźni i więzi
emocjonalnych.
Z wyjątkiem faz agresji to z zasady: Skąpe gesty, mimika twarzy (Sfinks), brak kontaktu
wzrokowego, automatyzm, mechanicyzm, komunikacja jakby z dystansem i od niechcenia,
zaburzenia mowy, ale język pedantyczny, perfekcyjny plus ograniczenia w zrozumieniu przenośni,
ukrytych znaczeń, zachowania nieadekwatne, rutynowe, wyuczone, powtarzalne; stosowanie języka
wyuczonego, najprostsze czynności wykonywane są według określonego schematu; wzmożony
sensualizm, ale … niska wrażliwość na temperaturę, wąskie specjalistyczne zainteresowania,
nietypowe ruchy, niezdarność.
Nieustanna dominacja autyka jest związana z cechą logicyzacji życia, z silną cechą segmentowania,
szatkowania – stąd trudności z nawiązywaniem znajomości oraz podtrzymywania znajomości, co
skutkuje służalczością. Autyk jest całkowicie uległy tam, gdzie ma zyskać akceptację, lubi prawo i
nauki techniczne, w XX w. – fizykę, a w XXI wieku – bardziej programowanie. Autyk nie dąży do
poznania, dąży do klasyfikowania.
Cechą aspergeryzmu jest brak umiejętności podtrzymywania rozmowy, zaburzenia pamięci
proceduralnej – problemy z odruchowym wykonywaniem zwykłych czynności, np. kierowaniem
autem.
Silną cechą aspergeryzmu są zaburzenia obsesyjne, kompulsje – obsesyjne przestawianie znaczków,
prostowanie obrusa, książek wg różnych kluczy. Przywiązanie do zgromadzonych ustawionych
przedmiotów, np. reprintów. Rytualizacja zachowań. Nieprawidłowe odbieranie bodźców –
egzekwowanie ciszy itp. – Agresja, dominacja, schizofrenia, depresje.
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https://wiadomosci.onet.pl/kraj/terlecki-wzywa-bylych-czlonkow-pzpr-do-rezygnacji-sa-takze-w-pis/zbxs39m . K.
Czabański – Rada Mediów Nar., poseł PiS; PZPR 1967-1980, następnie działacz S. Andrzej Kryże, Min.
Sprawiedliwości w rządach Marcinkiewicza i Kaczyńskiego. Maciej Łopiński – rada nadz. PZU i TVP, poseł PiS,
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Wiele zaburzeń autystycznych jest mylonych z osobowością. Odpowiedni rozwój mowy i lepsze
wpasowanie się w społeczeństwo powodują, że asperger jest w ogóle niezauważalny. Zdolności w
jakiejś wąskiej dziedzinie powodują, że przejawy choroby są traktowane jako
charakter, ekscentryzm, indywidualizm.
Autyzm wysokofunkcjonujący polega na nieadekwatności, dysharmonii. Nieprzypadkowo
w leczeniu stosuje się huśtawki, hamaków, trampoliny, piłki, podwieszane platformy – w celu
harmonizowania zmysłów, koordynacji ruchowej dziecka. Terapia w pewnym stopniu naśladuje
potrzeby autyka, musi być też z konieczności silnie schematyczna – nagrody, kary uczenie
schematów funkcjonowania wśród ludzi; uczy jedynie mechanicznych zachowań, nie uczy
zrozumienia potrzeb i intencji drugiego człowieka.
Chorzy ze spektrum mogą nie mieć zainteresowania innymi osobami, nie zwracają uwagi na
twarze, często przybierają maskę Sfinksa; nie dzielą uwagi, mogą być „bladzi mimicznie”, często
jakby nie słyszą. Wydaje się, że nie rozumieją co się do nich mówi, mają trudności z prowadzeniem
dialogu, są zainteresowani tym, co sami mówią, a nie tym co ma do powiedzenia partner interakcji
itp. Szeregują przedmioty. Jakby nie słyszą, ale rozmowa może spowodować krzyk.
Autycy segmentują, nie łapią całości, nie czytają między wierszami, nie wyłapują przenośni,
rozumieją wszystko dosłownie. Dlatego mają kłopoty z nawiązywaniem kontaktów, które nigdy nie
następują automatycznie i są traktowani jako odmieńcy. Aspergerowski prawnik potrafi wiele
zrobić, aby zdobyć uznanie. 6
Życie oparte jest o przekaz słowny, z którym autycy mają kłopoty, agresją pokonują trudności a) w
komunikowaniu się i z powodu b) dosłownego rozumieniu mowy, faktów. Nie ma mojego podpisu,
to maszynistka dopisała mnie – powie przestępca prokurator, czyli nadużywają rozumienie
konkretów i faktów i sprowadzają zarzut niszczenia narodu do konkretów, paragrafów, faktów.
Zagadnienia bardzo ogólne ich nie obchodzą, są mocni w ataku. Spektrum się leczy (np. usuwanie
metali), objawy zmieniają z wiekiem, w związku z sytuacją zewnętrzną. Autystyczny karierowicz
prawnik swoją uderzeniowością uzyskuje aprobatę, wsparcie środowiska, które pozwala mu jeszcze
lepiej radzić sobie z trudnościami i osiągać sukcesy. Autystyczny prawnik chce się dostosować np.
uznaje globalny kryzys zdrowotny (pandemię) i nigdy nie stworzy nic oryginalnego, czeka aż
dostanie pozwolenie, aby już tylko kopiować diagnozę (postulat), że na przykład ochrona patentowa
utrudnia stworzenie nowych typów szczepionek. Wszelka twórczość jest poza zasięgiem takiego
prawnika, ponieważ on nie widzi rzeczywistości.
Prawda nie ma charakteru absolutnego, prawda ma odpowiadać społecznemu zapotrzebowaniu,
uważa Putin. Putin kwestionuje decyzję parlamentu ZSRR – deputowanych ludowych ZSRR – z r.
1989, potępiającą pakt Ribbentrop-Mołotow. W rozpoznaniu CIA Putin jest autykiem. – W r. 2005
prezydent Kwaśniewski zorganizował spotkanie z Putinem, przy którym był min. A. Rotfeld i min.
obrony J. Szmajdziński. W rozumieniu Putina akt KBWE sankcjonował prawa ZSRR, podział
Europy na dwa bloki. Podczas rozmowy Putin patrzył przestrzeń. Nie chciał się witać.
Zaspergeryzowany nie wiedział kiedy podać rękę. Nie reagował na to, co Kwaśniewski mówił.
Putin odwracał głowę. Był całkowicie nietowarzyski.
Nie odpowiadał nam w tej rozmowie w naszym małym kółku. Podczas rozmowy zapadały ciągle
cisze. Putin mógł tego w ogóle nie widzieć. Mówił od niechcenia. To typowe a autyzmie.
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- Pan, panie prezydencie, odnosi się – mówi Rotfeld – do NATO życzliwie, a do KBWE bardzo
krytycznie. Rotfeldowi wydawało się to centralnym spostrzeżeniem. Taka ocena przez Putina
NATO-KBWE jest oderwana od rzeczywistości i wskazuje na jakąś kompulsję. Putin to właściwie
potwierdził.
Putin wyjaśniał, że tak jest, że Rosja płaci dużą składkę na KBWE. KBWE ma służyć prawom
Rosji do Europy Wschodniej i Środkowej. Zmierzał w istocie do tego, że Rosji ma prawo zastraszać
innych. Putin – zdaniem Rotfelda – był w rozmowie o KBWE nieprawdopodobnie precyzyjny, co
jest cechą autyków. Putin mówił szczegółowo, w sposób niezwykle ułożony. Był tak szczegółowy,
że Rotfeld powiedział Putinowi, że w Polsce nie ma takich administratorów w ministerstwie
posiadających aż taką wiedzę na temat KBWE, jak Putin. – Potem Putin dokładnie to, co tam w ich
grupie mówił, powtórzył w r. 2007. W sumie, że „KBWE to wulgarny instrument Zachodu, jako
instrument nacisku do mieszania się w sprawy Rosji.” Putin chce wszystkim osobiście kierować,
chce wszystko kontrolować.
W Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1975 w Helsinkach uczestniczyła wiele
państwa. Putin uważa, że suwerenna równość i nieużywania siły oraz groźby, nienaruszalność
granic to prawo ZSRR do okupowania państw RWPG... Odpowiada to koncepcji Dugina.
Podpisana w KBWE nieingerencja w sprawy wewnętrzne Putin traktuje jako ingerencję w sprawy
ZSRR, ponieważ zobowiązuje państwa do respektowania mniejszości. NATO i Układ Warszawski
podpisały (1990) w ramach KBWE układ o redukcji broni konwencjonalnej.
Ustalenia w obszarze kontakty międzyludzkie, współpraca i wymiana ludzi godzą w radzieckie
(rosyjskie) ścisłe odseparowanie sektora wojskowego od cywilnego, w radzieckie rozumienie
bezpieczeństwa i rozbrojenia oraz redukowania konfrontacji militarnej i odprężenia, a także
wymiany informacji.
KBWE to idea A. Rapackiego (14 XII 1964, ONZ) współpracy pomiędzy państwami należącymi do
NATO i Układu Warszawskiego. KBWE kopiuje zasady I RP – odrzuca asymilację mniejszości
wbrew ich woli; mają prawo do posługiwania się swoim językiem, utrzymania własnych
organizacji i stowarzyszeń, wyznawania i praktykowania swej religii, utrzymywania kontaktów
transgranicznych. Od r. 1990 ministrowie spraw zagranicznych spotykać się mają co roku (ale nie
zapobiegli konfliktami w ZSRR, Jugosławii, Rosji, Armenii, Czeczenii, Gruzji itd.).
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