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BIULETYN INSPIRACYJNY DLA PRZYSZŁYCH ELIT RZĄDOWYCH 
 
Szanowni Państwo, 
 
Poznajcie naukę która nas wyzwoli!  Cybernetyka społeczna – nauka o sterowaniu 
społeczeństwami.  Dopóki nie poznamy tej wiedzy, trudno będzie nam cokolwiek zmienić, bo 
aby coś zmienić, to trzeba wiedzieć co i jak robić.  
 
Polecam szczególnie osobom które zamierzają udzielać się w ramach inicjatyw 
obywatelskich, politycznych, społecznych mających na celu odzyskiwanie wolności i 
niezależności Polski. 
 
JAK POWINNIŚMY DZIAŁAĆ – wskazówki z wykładu Polskej Szkoły Cybernetyki  
 
Naszą bronią są WIEDZA i INFORMACJA – to jest nasz oręż – Musimy wciąż pogłębiać 
naszą wiedzę po to, aby móc rozróżnić prawdę od fałszu. To PRAWDA nas wyzwoli. 
 
Naszą organizacją jest ORGANIZACJA BEZ ORGANIZACJI –  STRUKTURA PŁASKA  -  
to nowy rodzaj organizacji, której nikt i nic nie jest w stanie zniszczyć. „To działalność 
małych grup i pojedynczych osób powiązanych jedną MYŚLĄ oraz WSPÓLNYM 
KATALOGIEM WARTOŚCI, a nie strukturą, regulaminami i procedurami.” Po więcej 
informacji odsyłam do książki Rafała Brzeskiego pt.”WOJNA INFORMACYJNA –wojna 
nowej generacji”  Pan Brzeski wykłada również w Narodowej Akademi Informacyjnej.  Jego 
wykłady można znaleźć na youtubie.  
  
Naszym ogniwem spajającym jest DUCH NARODOWY.  
 
Pamiętajmy że MYŚL jest bronią. 
 
W jednym z ostatnio dodanych na youtuba wykładów Docenta Józefa Kosseckiego z serii 
Polska Szkoła Cybernetyki, odcinek 19, dostajemy wskazówki jak mamy działać aby wygrać.  
Docent Józef Kossecki jest wykładowcą Narodowej Akademi Informacyjnej zajmującej się 
kształceniem przyszłych elit rządzących.  
 
Warto szczególnie odsłuchać fragmentu w drugiej godzinie i dwunastej minucie, tj. prawie 
przy końcu wykładu. Wykłady są nagrywane przez Harfor. 
 
 
Tytuł wykładu z seri Polska Szkoła Cybernetyki:   
 

„PSC 19. Polski system sterowania społecznego po tzw. Transformacji” 

Podaję link do wykładu:      
https://www.youtube.com/watch?v=U-1eeuULbYs 
 
 
Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany pogłębieniem wiedzy na temat cybernetyki czyli 
nauki o sterowaniu społecznym, to są dostępne wykłady między innymi docenta Józefa 
Kosseckiego na youtubie.  Najlepiej odsłuchać je w następującej kolejności: 
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Seria CAH Cybernetyczna Analiza Histori PRL  
Seria NOC Nauka o cywilizacjach 
Seria PSC Polska Szkola Cybernetyki 
Seria SPP Społeczne procesy poznawcze 
  
Bezpłatną literaturę dostępną w tym temacie można znaleźć na stronie:  www.autonom.edu.pl 
 
 
Polecane książki to: 
„Naukowe podstawy nacjokratyzmu” autor: Józef Kossecki  
„Wojna informacyjna” autor: Rafał Brzeski 
„Kto tu rządzi?” autor: Grzegorz Braun,  
„Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego” autor: Edward Dubanowicz 
"Przyszły ustrój Polski" autor: Stanisław Krajski  
„Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego” autor: Wojciech Sumliński 
 
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco zachęcam do studiowania i efektywnego 
działania 
 
TG 
 
p.s. 
Jeśli uważacie Państwo że ta informacja może być komuś użyteczna, to uprzejmie proszę o 
przekazanie jej dalej.  Chodzi o to aby nasze społeczeństwo zostało jak najszybciej 
uświadomione.  Bo tylko ludzie uświadomieni podejmują właściwe działania i korzystne dla 
siebie i społeczeństwa decyzje. 
 
. 


