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Wstęp  do polskiego tłumacznia 

 

Na początku uwagi techniczne. 

Ze względu na fakt, iż tłumaczenie wymaga jeszcze dopracowania, dokumet zawiera zarówno tekst 

oryginalny, jak i polski. Z niewielkimi fragmentami nie byłem sobie w stanie poradzić i, rozumiejąc sens, miałem 

problem ze znalezieniem odpowiedniego sformułowania, które by ten sens oddało. Fragmenty te zaznaczyłem na 

czerwono i czekają aż pojawi się pomoc . Zdaję sobie sprawę z niedoskonałości w tłumaczeniu, dlatego też 

ucieszy mnie każda uwaga, która wpłynie na poprawę jego jakości. Wystarczy kontakt na 

cichewojny@gmail.com. 

 

Niniejszy dokument trafił moje ręce w roku 2014. Stało się to podczas przekopywania odmętów internetu 

w poszukiwaniu informacji o tajnych stowarzyszeniach i historii edukacji, do której dokłada on swoją cegiełkę. O 

ile zapoznanie się z tym dokumentem uważam z bardzo istotne, to odpowiednie do niego podejście uważąm za 

absolutnie kluczowe dla przyszłości rasy ludzkiej. I choć może zabrzmiało to pompatycznie, wstrzymaj się proszę 

Drogi Czytelniku z oceną do momentu, aż się z tym dokumentem zapoznasz. 

Chciałbym na początku zastrzec, że nie zamierzam zajmować się kwestią wiarygodności tego dzieła. 

Jeżeli jest to dokumet spreparowany, to ktoś zadał sobie naprawdę dużo trudu. Pozstaje pytanie w jakim celu. 

Jeżeli natomiast jest prawdziwy, konsekwencje są dalekoidące I zrozumieć je będą w stanie jedynie ci, którzy 

zechcą poświęcić swój cenny czas na zastanowienie się nad tezami w nim zawartymi i, co więcej, w zaciszu 

swojego serca wypracują własną, szczerą refleksję. W obu natomiast przypadkach dokument daje do myślenia. 

Kiedy po raz pierszy zapoznałem się z jego treścią, słowem, które najlepiej opisuje moją reakcję jest 

szok. Wynikał on z paru powodów i o wszystkich nie będę pisał. Niektórymi spostrzeżeniami chciałbym się 

jednak podzielić. Poraził mnie chłód i wyrachowanie, z jakim opisane zostały koncepcje i zalecane, czy też 

planowane, działania. W pierwszym odruchu pojawiła się złość. Jak ktoś, kto sam siebie uważa za człowieka, 

może dopuszczać rozwiązania takie jak ludobójstwo, zniewolenie, manipulacje, czy programowanie ludzi. Na 

początku chciałem bardzo szybko doprowadzić do przetłumaczenia dokumentu, aby jak najwięcej osób 

dowiedziało się o jego istnieniu. Pojawiła się nawet osoba, która skłonna była to zrobić, jednak po 

dokładniejszym zapoznaniu się treścią – wycofała się. Od tamtego czasu musiały upłynąć ponad trzy lata, w 

trakcie których moje spojrzenie na niniejszy document zmieniło się. Nadal uważam, że z dokumentem tym 

powinni zapoznać się wszyscy. Zdaję sobie sprawę, że dla częśći z czytających może to być gorzka pigułka do 

przełknięcia. Część przyjmie ten dokument z niedowierzaniem i będzie starała się znajdującą w nim wiedzę 

wyprzeć, być może zarzucając brak wiarygodności. Ich sprawa. Dla części jednak może to być moment 

przebudzenia i zastanowienia się nad kierunkiem w którym zmierzamy. My - jako ludzkość.  

Mimo, iż dokument może wywołać poczucie złości oraz brak wewnętrznej zgody na opisywane w nim 

działania, trudno nie zgodzić się z jedną rzeczą. Ich zgodność z rzeczywistością, w jakiej przyszłlo nam żyć, jest 
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porażająca. A to powinno dać do myślenia. Mówi się, że prawda w oczy kole. Tak też może być w przypadku 

tego dokumentu. To dobrze, bowiem dalsze zamykanie oczu doprowadzi nas do niebezpiecznej sytuacji. Dalsza 

globalizacja i automatyzacja sprawi, że zmienimy się w zbędny element system. Dodatkowo, ze względu na 

nieprzewidywalność zachowania jednostek w skrajnych warunkach stanie się on dla niego niebezpieczny. Co się 

w takiej sytuacji robi? Każdy niech odpowie sobie sam. Przykłady serwuje nam historia. 

Na całe szczęście ujawnione w nim informacje jasno wskazują na słabe punkty całej agendy i to stanowić 

może dla nas koło ratunkowe, wskazujące możliwe rozwiązania. Tylko co musiałoby się wydarzyć, aby ludzkość 

chciała z tych kół skorzystać? Przecież kurs, którym do tej pory podążamy nie zmienia się od lat. Od setek lat… 

Kolejne recesje, krachy giełdowe niczego nas nie uczą. Nawet specaliści od ekonomii przyznają, że po krachu z 

roku 2008 wprowadzono jedynie kosmetyczne regulacje, które nie musnęły nawet prawdziwych przyczyn raka, 

jaki toczy cały system finansowy. To tylko czubek gory lodowej. Ale kto ma czas kopać głębiej skoro siedzimy 

na górze kłamstw, a każde kolejne jest coraz smaczniejsze? 

 

 

“Jedna prosta prawda może być użyta jako podstawa dla całej gory kłamstw. Jeśli się wkopie 
wystarczająco głęboko w górę kłamstw, wydobędzie tą prawdę i osadzi na jej szczycie, cała 
góra rozpadnie się pod ciężarem tej jednej prawdy. I nie ma nic bardziej niszczącego dla 
budowli kłamstw niż ujawnienie prawdy, na której ta struktura została zbudowana, 
ponieważ powstała na jej skutek fala uderzeniowa odbija się echem i trwa dalej 
rozbrzmiewając na całej Ziemi przez pokolenia, budząc nawet tych, którzy nie pragnęli być 
obudzonymi by poznać prawdę.” 

Delamer Duverus
 

 

Wierzę w to, że zmiana jest jeszcze możliwa. Można bezpiecznie zawrócić znad przepaści i całkiem 

miękko wylądować. Widząc jak zmienia się świadomość ludzka wierzę, że zbierze się masa krytyczna, która 

sprawi, iż tematy będące do tej pory zamiatane pod dywan ujrzą światło dzienne. Jest ich naprawdę dużo. Wierzę 

w końcu w to, że obudzimy się ze snu i zaczniemy korzystać w pełni z naszego potencjału. I to nie do kręcenia 

karuzeli, w której jak chomik napędzamy machinę konsumpcji. Wierzę, że zwrócimy się ponownie w stronę 

rzeczy ważnych, związanych z istotą człowieczeństwa. W stronę świata, w którym seniorzy ponownie będą czuli 

się potrzebni, administratorzy, zwani obecnie rządem, działać będą dla dobra społeczeństwa, jedzenie będzie 

tylko zdrowe, a lekarz będzie zarabiał, kiedy ja będę zdrowy, a nie chory. Ale to jest możliwe, jeżeli zamiany 

zaczną się dokonywać w każdym z nas. 

 

Dziękuję za czas poświęcony na czytanie 

 

Człowiek
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This document represents the doctrine adopted by the Policy Committee of the 

Bilderburg Group during its first known meeting in 1954.  

  

The following document, dated May 1979, was found on July 7, 1986,  in an 

IBM copier that had been purchased at a surplus sale.  

  

  

  

  

 Silent Weapons for Quiet Wars  

  

http://www.lawfulpath.com/ref/sw4qw/index.shtml - preface  

  

http://www.lawfulpath.com/ref/sw4qw/  

  

  

 

The following document is taken from two sources. The 

first, was acquired on a website (of which I can't remember 

the address) listing as its source the book titled Behold A 

Pale Horse by William Cooper; Light Technology 

Publishing, 1991. The second source is a crudely copied 

booklet, which does not contain a copyright notice, or a 

publisher's name. With the exception of the Forward, the 

Preface, the main thing that was missing from the first 

source was the illustrations. As we began comparing the 

two, we realized that the illustrations, and the accompanying 

text (also missing from the first) made up a significant part 

of the document. This has now been restored by The Lawful 

Path, and so far as I know, is the only internet copy available 

complete with the illustrations.  

 

We have no first-hand knowledge that this document is 

genuine, however many of the concepts contained herein are 

certainly reasonable, important, and bear strong 

consideration.  

 

If anyone has additional knowledge about the source of this 

document; has better copies of the illustrations than the ones 

posted here; has any missing pieces to this document, or has 

any comments which can improve upon the quality of this 

document, we will appreciate your comments.  

 

The Lawful Path http://www.lawfulpath.com/  

  

  

 

 

Niniejszy document pochodzi z dwóch źródeł. Pierwszym 

jest strona internetowa (której adresu nie pamiętam), która 

jako źródło wymienia książkę zatytuowaną “Behold A Pale 

Horse” Williama Coopera, Light Technology Publishing, 

1991. Drugim źródłem jest skopiowana broszura, która nie 

zawiera adnotacji o prawach autorskich, ani nazwy 

wydawcy. Poza słowem wstępnym, przedmową, główną 

częścią, której brakowało w wersji pochodzącej z 

pierwszego źródła, były ilustracje. Kiedy zaczęliśmy 

porównywać te dwie wersje, zdaliśmy sobie sprawę, że wraz 

z towarzyszącym im tekstem (również brakującym w wersji 

z pierwszego źródła) stanowią istotny element całego 

dokumentu. Zostały one przywrócone przez The Lawful 

Path i o ile wiem, jest to jedyna w internecie kopia dostępna 

z ilustracjami. 

 

Nie posiadamy wiedzy z pierwszej ręki, że ten document jest 

autentyczny, jednak wiele z zawartych tu koncepcji jest z 

pewnością rozsądna, ważna i wymaga wzięcia pod uwagę. 

 

Jeśli ktokolwiek posiada dodatkową wiedzę odnośnie źródła 

tego dokumentu; dysponuje lepszą kopią ilustracji, niż 

znajdujące się tutaj; posiada jakiekolwiek brakujące części 

dokumentu lub ma inne komentarze, które mogą poprawić 

jakość tego dokumentu, będziemy za nie wdzięczni. 

 

The Lawful Path http://www.lawfulpath.com/ 
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Additional information includes confirmation that this policy 

was adopted by the International "Elites" at the first 

Bilderberg Meeting in 1954.   

  

  

  

Forward  

  

This manuscript was delivered to our offices by an unknown 

person. We did not steal the document, nor are we involved 

with any theft from the United States Government, and we 

did not get the document by way of any dishonest methods. 

We feel that we are not endangering the "National Security" 

by reproducing this document, quite the contrary; it has been 

authenticated and we feel that we are not only within our 

rights to publish it, but morally bound to do so.  

  

Regarding the training manual, you may have detected that 

we had to block out the marginal notes made by the selectee 

at the C.I.A. Training Center, but I can assure you that the 

manual is authentic, and was printed for the purpose of 

introducing the selectee to the conspiracy. It has been 

authenticated by four different technical writers for Military 

Intelligence, one just recently retired who wants very much 

to have this manual distributed throughout the world, and 

one who is still employed as an Electronics Engineer by the 

Federal Government, and has access to the entire series of 

Training Manuals. One was stationed in Hawaii, and held 

the highest security clearance in the Naval Intelligence, and 

another who is now teaching at a university, and has been 

working with the Central Intelligence Agency for a number 

of years, and wants out before the axe falls on the 

conspirators.  

  

We believed that the entire world should know about this 

plan, so we distributed internationally one-hundred of these 

manuscripts, to ask individuals at top level positions their 

opinions. The consensus opinion was to distribute this to as 

many people as who wanted it, to the end that they would 

not only understand that "War" had been declared against 

them, but would be able to properly identify the true enemy 

to Humanity.  

  

Delamer Duverus  

 

 

 

 

Dodatkowe informacje zawierają potwierdzenie, że polityka 

ta została zaadoptowana przez międzynarodowe “elity” na 

pierwszym spotkaniu grupy Bilderberg w 1954 roku. 

 

 

 

Słowo wstępne 

 

Dokument ten został dostarczony do naszego biura przez 

nieznaną osobę. Nie ukradliśmy go, jak również nie 

jesteśmy zamieszani w okradzenie rządu USA, ani nie 

pozyskaliśmy tego dokumentu nieuczciwymi metodami. W 

naszym odczuciu nie stanowimy zagrożenia dla 

bezpieczeństwa narodowego publikując ten document. 

Wręcz przeciwnie, nie tylko mamy prawo to zrobić, ale 

również moralny obowiązek, by tak postąpić. 

 
Odnosząc się do o podręcznika szkoleniowego, mogłeś się 

zorientować, że musieliśmy usunąć notatki marginalne 

wykonane przez podmiot wybierający w Centrum 

Szkoleniowym C.I.A., ale mogę zapewnić, że instrukcja jest 

autentyczna i została wydrukowana w celu wprowadzenia 

wybrańców w tajniki spisku. Została ona  uwierzytelniona 

przez czterech różnych pisarzy technicznych dla wywiadu 

wojskowego, z których jeden niedawno przeszedł na 

emeryturę, a który bardzo chce, aby ten podręcznik 

rozpowszechnił się na całym świecie. Drugi z nich nadal jest 

zatrudniony jako Inżynier Elektronik przez rząd federalny i 

ma dostęp do całej serii podręczników szkoleniowych. 

Jeden z nich stacjonował na Hawajach i posiadał najwyższe 

poświadczenie bezpieczeństwa w Wydziale Marynarki 

Wojennej. Ostatni obecnie uczy na uniwersytecie, i od wielu 

lat współpracuje z Centralną Agencją Wywiadowczą i chce 

ujawnienia, zanim topór spadnie na konspiratorów. 

 

Uznaliśmy, że cały świat powinien wiedzieć o tym planie, 

więc rozprowadziliśmy na całym świecie sto tych 

manuskryptów, prosząc osoby na najwyższym szczeblu o 

opinie. Jednogłośnie zdecydowaliśmy rozprowadzić to do 

tych ludzi, którzy tego chcieli, aby nie tylko zrozumieli, że 

"Wojna" została im wypowiedziana, ale by byli w stanie 

właściwie zidentyfikować prawdziwego wroga Ludzkości 

 

Delamer Duverus 
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Preface  
  

Conspiracy theories are nothing new to history. Plots to 

"kill Caesar" and overthrow Rome abounded, for instance. 

However, it is seldom that concrete clues to such plots 

come to light, and are generally known.  

  

Silent Weapons for Quiet Wars, An Introduction 

Programming Manual was uncovered quite by accident on 

July 7, 1986 when an employee of Boeing Aircraft Co. 

purchased a surplus IBM copier for scrap parts at a sale, 

and discovered inside details of a plan, hatched in the 

embryonic days of the "Cold War" which called for control 

of the masses through manipulation of industry, peoples' 

pastimes, education and political leanings. It called for a 

quiet revolution, putting brother against brother, and 

diverting the public's attention from what is really going 

on.  

  

The document you are about to read is real. It is reprinted 

in its virgin form, with diagrams, as a touch of reality.  

 

Przedmowa 
 

Teorie spiskowe nie są niczym nowym w historii. 

Przykładem może być spisek "zabicia Cezara" i obalenia 

Rzymu. Jednak rzadko zdarza się, aby tak konkretne 

wskazówki wyszły na jaw i były tak ogólnie znane. 

  

Silent Weapons for Quiet Wars, Wprowadzenie do 

Instrukcji Programowania został odkryty zupełnie 

przypadkowo 7.07.1986 roku, gdy pracownik Boeing 

Aircraft Co. kupił używaną kopiarkę IBM na wyprzedaży i 

odkrył w jej wnętrzu szczegóły planu, który wykluł się w 

początkowychm okresie "zimnej wojny". Wzywały one do 

kontroli mas poprzez manipulowanie przemysłem, 

rozrywkami ludzi, edukacją i sympatiami politycznymi. 

Nawoływał do cichej rewolucji, stawiając brata przeciwko 

bratu i odwracając uwagę społeczeństwa od tego, co 

naprawdę się dzieje. 

  

Dokument, który zamierzasz przeczytać, jest prawdziwy. 

Jest przedrukowywany w swojej pierwotnej formie, z 

diagramami, jako dotyk realności. 
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TOP SECRET 
   

Silent weapons for quiet wars  
  

  

Operations Research Technical Manual  

TW-SW7905.1  

 

 

Welcome Aboard  

  

This publication marks the 25th anniversary of the Third 

World War, called the "Quiet War", being conducted using 

subjective biological warfare, fought with "silent weapons".  

  

This book contains an introductory description of this war, 

its strategies, and its weaponry.  

  

May 1979 #74-1120  

 

 

 

Witamy na pokładzie 

  

Publikacja ta oznacza 25. rocznicę Trzeciej Wojny 

Światowej, zwaną "Cichą Wojną", prowadzoną z 

wykorzystaniem podmiotowych biologicznych działań 

wojennych, w której używa się "cichej broni". 

  

Ten tekst zawiera wstępny opis tej wojny, jej strategii i 

uzbrojenia. 

 

Maj 1979 #74-1120  
 

 
 

 

Security  
  

It is patently impossible to discuss social engineering or the 

automation of a society, i.e., the engineering of social 

automation systems (silent weapons) on a national or 

worldwide scale without implying extensive objectives of 

social control and destruction of human life, i.e., slavery 

and genocide.   

  

This manual is in itself an analog declaration of intent. 

Such a writing must be secured from public scrutiny. 

Otherwise, it might be recognized as a technically formal 

declaration of domestic war. Furthermore, whenever any 

person or group of persons in a position of great power and 

without full knowledge and consent of the public, uses 

such knowledge and methodologies for economic conquest 

- it must be understood that a state of domestic warfare 

exists between said person or group of persons and the 

public.   

The solution of today's problems requires an approach 

which is ruthlessly candid, with no agonizing over 

religious, moral or cultural values.   

 

 

Bezpieczeństwo  

 

Jest rzeczą zupełnie niemożliwą omówienie inżynierii 

społecznej lub automatyzacji społeczeństwa, tj. inżynierii 

systemów automatyzacji społecznej (cicha broń) w skali 

krajowej lub światowej, bez przyjęcia daleko idących 

celów kontroli społecznej i niszczenia życia ludzkiego, tj. 

niewolnictwa i ludobójstwa. 

  

Ten podręcznik sam w sobie jest deklaracją intencji. Takie 

pismo musi być zabezpieczone przed wzrokiem opinii 

publicznej. W przeciwnym razie może zostać uznane za 

technicznie formalną deklarację wojny domowej. Ponadto, 

kiedykolwiek jakakolwiek osoba lub grupa osób o silnej 

pozycji i bez pełnej wiedzy i zgody społeczeństwa, używa 

takiej wiedzy i metod do podboju ekonomicznego - należy 

rozumieć, że między wspomnianą osobą lub grupą osób a 

społeczeństwem powstaje stan wojny domowej. 

 

Rozwiązanie dzisiejszych problemów wymaga podejścia 

bezwzględnie szczerego, bez zadręczania się o wartości 

religijne, moralne czy kulturowe 
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You have qualified for this project because of your ability 

to look at human society with cold objectivity, and yet 

analyze and discuss your observations and conclusions 

with others of similar intellectual capacity without the loss 

of discretion or humility. Such virtues are exercised in your 

own best interest. Do not deviate from them.  

 

Zakwalifikowałeś się do tego projektu, ponieważ potrafisz 

spojrzeć na ludzkie społeczeństwo z zimnym 

obiektywizmem, a mimo to przeanalizować i 

przedyskutować swoje spostrzeżenia i wnioski z innymi o 

podobnych zdolnościach intelektualnych, bez utraty 

dyskrecji i pokory. Z cnót tych korzystasz w twoim 

własnym, najlepszym interesie. Nie porzucaj ich. 
 

 

Historical Introduction   
  

Silent weapon technology has evolved from Operations 

Research (O.R.), a strategic and tactical methodology 

developed under the Military Management in England 

during  

World War II. The original purpose of Operations Research 

was to study the strategic and tactical problems of air and 

land defense with the objective of effective use of limited 

military resources against foreign enemies (i.e., logistics).   

It was soon recognized by those in positions of power that 

the same methods might be useful for totally controlling a 

society. But better tools were necessary.   

Social engineering (the analysis and automation of a 

society) requires the correlation of great amounts of 

constantly changing economic information (data), so a 

high-speed computerized data-processing system was 

necessary which could race ahead of the society and 

predict when society would arrive for capitulation.  

Relay computers were to slow, but the electronic computer, 

invented in 1946 by J. Presper Eckert and John W. 

Mauchly, filled the bill.   

The next breakthrough was the development 

of the simplex method of linear 

programming in 1947 by the mathematician 

George B. Dantzig.   

Then in 1948, the transistor, invented by J. Bardeen, W.H. 

Brattain, and W. Shockley, promised great expansion of 

the computer field by reducing space and power 

requirements.   

With these three inventions under their direction, those in 

positions of power strongly suspected that it was possible 

for them to control the whole world with the push of a 

button.   

Immediately, the Rockefeller Foundation got in on the 

ground floor by making a fouryear grant to Harvard 

College, funding the Harvard Economic Research Project 

for the study of the structure of the American Economy.
i
 

One year later, in 1949, The United States Air Force joined 

in.   

 

Wprowadzenie historyczne 

  

Technologia cichej broni ewoluowała z Badań 

Operacyjnych (B.O.), strategicznej i taktycznej 

metodologii opracowanej w ramach zarządzania 

wojskowego w Anglii podczas II wojny światowej. 

Pierwotnym celem B.O. było zbadanie strategicznych i 

taktycznych problemów obrony powietrznej i lądowej w 

celu efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów 

wojskowych przeciwko zagranicznym wrogom (tj. 

logistyce). 

Na stanowiskach władzy wkrótce uznano, że te same 

metody mogą być przydatne do całkowitego kontrolowania 

społeczeństwa. Ale potrzebne były lepsze narzędzia. 

Inżynieria społeczna (analiza i automatyzacja 

społeczeństwa) wymaga korelacji ogromnych ilości stale 

zmieniających się informacji gospodarczych (danych), 

dlatego potrzebny był szybki, skomputeryzowany system 

przetwarzania danych, który mógłby wyprzedzić 

społeczeństwo i przewidzieć, moment jego kapitulacji. 

Maszyny liczące były zbyt wolne, ale komputery, 

wynaleziony w 1946 r. Przez J. Prespera Eckerta i Johna 

W. Mauchly'ego, były w stanie to zmienić.. 

Kolejnym przełomem było opracowanie prostej metody 

programowania liniowego w 1947 r. Przez matematyka 

George'a B. Dantziga. 

Następnie w 1948 roku tranzystor, wynaleziony przez J. 

Bardeena, W.H. Brattain i W. Shockley zwiastował wielką 

ekspansję na polu komputeryzacji, zmniejszając 

zapotrzebowanie na przestrzeń i moc. 

Dzięki tym trzem wynalazkom pod ich kierownictwem ci, 

którzy mają władzę, mocno podejrzewali, że mogli 

kontrolować cały świat za pomocą jednego przycisku. 

Natychmiast Fundacja Rockefellera wkroczyła na scenę, 

udzielając stypendium Harvard College, finansując na 

Harvard Economic Research Project badania nad strukturą 

amerykańskiej gospodarki.  

Rok później, w 1949 r., do projektu dołączyły Siły 

Powietrzne Stanów Zjednoczonych. 
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In 1952 the grant period terminated, and a high-level 

meeting of the Elite was held to determine the next phase 

of social operations research. The Harvard project had been 

very fruitful, as is borne out by the publication of some of 

its results in 1953 suggesting the feasibility of economic 

(social) engineering.   

Engineered in the last half of the decade of the 1940's, the 

new Quiet War machine stood, so to speak, in sparkling 

gold-plated hardware on the showroom floor by 1954.   

With the creation of the maser in 1954, the promise of 

unlocking unlimited sources of fusion atomic energy from 

the heavy hydrogen in sea water and the consequent 

availability of unlimited social power was a possibility 

only decades away.   

The combination was irresistible.   

Although the silent weapons system was nearly exposed 13 

years later, the evolution of the new weapon-system has 

never suffered any major setbacks. 

This volume marks the 25th anniversary of the beginning 

of the Quiet War. Already this domestic war has had many 

victories on many fronts throughout the world 

  

W 1952 r. zakończył się okres grantu i odbyło się 

spotkanie elit wysokiego szczebla w celu określenia 

następnego etapu badań nad operacjami społecznymi. 

Projekt Harvard był bardzo owocny, co potwierdza 

publikacja niektórych wyników w 1953 r., sugerujących 

wykonalność inżynierii ekonomicznej (społecznej). 

Zaprojektowany w ostatniej połowie dekady lat 

czterdziestych, nowa maszyna Cichej Wojny stanęła, że tak 

powiem, w błyszczącym pozłacanym osprzęcie na 

podłodze salonu wystawowego do 1954 roku. Wraz z 

powstaniem masera w 1954 r. obietnica odblokowania 

nieograniczonych źródeł energii atomowej z ciężkiego 

wodoru w wodzie morskiej i wynikająca z tego dostępność 

nieograniczonej siły społecznej była w zasięgu tylko o 

kilkudziesięciu lat. Połączenie było nie do odparcia. 

Chociaż system cichej broni był prawie odsłonięty 13 lat 

później, ewolucja nowego systemu uzbrojenia nigdy nie 

doznała większych niepowodzeń. 

Ten tom wyznacza 25 rocznicę początku Cichej Wojny. 

Już do tej pory wojna domowa odniosła wiele zwycięstw 

na wielu frontach na całym świecie. 

  

Political Introduction  
  

In 1954 it was well recognized by those in positions of 

authority that it was only a matter of time, only a few 

decades, before the general public would be able to grasp 

and upset the cradle of power, for the very elements of the 

new silent-weapon technology were as accessible for a 

public utopia as they were for providing a private utopia.  

The issue of primary concern that of dominance, revolved 

around the subject of the energy sciences.  

 

Wprowadzenie polityczne 

 
W 1954 r. sprawujący władzę wiedzieli, że to tylko kwestia 

czasu, zaledwie kilka dziesięcioleci, zanim opinia publiczna 

będzie w stanie zorientować się o co chodzi i wścieknie się 

na władzę, ponieważ same elementy technologii cichej broni 

były tak dostępne dla publicznej utopii, jak dla zapewnienia 

prywatnej utopii. Temat największej troski w celu dominacji, 

krążył wokół zaganień z zakresu nauk dotyczących energii.

 

Energy  
  

Energy is recognized as the key to all activity on earth. 

Natural science is the study of the sources and control of 

natural energy, and social science, theoretically expressed as 

economics, is the study of the sources and control of social 

energy. Both are bookkeeping systems: mathematics. 

Therefore, mathematics is the primary energy science. And 

the bookkeeper can be king if the public can be kept ignorant 

of the methodology of the bookkeeping.  

  

All science is merely a means to an end. The means is 

knowledge. The end is control. Beyond this remains only 

one issue: Who will be the beneficiary?  

Energia 

 

Energia jest uznawana za klucz do całej aktywności na 

Ziemi. Nauki przyrodnicze to nauka o źródłach i kontroli 

naturalnej energii, a nauki społeczne, teoretycznie wyrażone 

jako ekonomia, to badanie źródeł i kontroli energii 

społecznej. Oba są systemami księgowymi: matematyką. 

Dlatego matematyka jest podstawową nauką o energii. A 

księgowy może być królem, jeśli społeczeństwo może być 

utrzymywane w nieświadomości metodologii księgowości. 

  

Cała nauka jest jedynie środkiem do celu. Środkiem jest 

wiedza. Końcem jest kontrola. Poza tym pozostaje tylko 

jedna kwestia: kto będzie beneficjentem? 
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In 1954 this was the issue of primary concern. Although the 

so-called "moral issues" were raised, in view of the law of 

natural selection
1
 it was agreed that a nation or world of 

people who will not use their intelligence are no better than 

animals who do not have intelligence. Such people are beasts 

of burden and steaks on the table by choice and consent.  

  

Consequently, in the interest of future world order, peace, 

and tranquility, it was decided to privately wage a quiet war 

against the American public with an ultimate objective of 

permanently shifting the natural and social energy (wealth) 

of the undisciplined and irresponsible many into the hands 

of the self-disciplined, responsible, and worthy few. In 

order to implement this objective, it was necessary to 

create, secure, and apply new weapons which, as it turned 

out, were a class of weapons so subtle and sophisticated in 

their principle of operation and public appearance as to earn 

for themselves the name "silent weapons".  

                                                  

In conclusion, the objective of economic research, as 

conducted by the magnates of capital (banking) and the 

industries of commodities (goods) and services, is the 

establishment of an economy which is totally predictable and 

manipulatable.  

  

In order to achieve a totally predictable economy, the low-

class elements of society must be brought under total 

control, i.e., must be housebroken, trained, and assigned a 

yoke and long-term social duties from a very early age, 

before they have an opportunity to question the propriety of 

the matter. In order to achieve such conformity, the lower-

class family unit must be disintegrated by a process of 

increasing preoccupation of the parents and the 

establishment of government-operated day-care centers for 

the occupationally orphaned children.  

  

The quality of education given to the lower class must be of 

the poorest sort, so that the moat of ignorance isolating the 

inferior class from the superior class is and remains 

incomprehensible to the inferior class. With such an initial 

handicap, even bright lower class individuals have little if 

any hope of extricating themselves from their assigned lot in 

life. This form of slavery is essential to maintain some 

measure of social order, peace, and tranquility for the ruling 

upper class. 

 

 

 

                                                 
1
 This concept was never more than a questionable theory of 

elitist Charles Darwin 

W 1954 r. był to główny problem. Chociaż podnoszono tak 

zwane "kwestie moralne", w świetle prawa doboru 

naturalnego
2
 ustalono, że naród lub świat ludzi, którzy nie 

wykorzystają swojej inteligencji, nie jest lepszy niż 

zwierzęta, które nie mają inteligencji. Tacy ludzie są 

ciążącymi zwierzętami i stekami na stole z wyboru i za 

zgodą. 

W związku z tym, w interesie przyszłego porządku 

światowego, pokoju i spokoju, postanowiono prywatnie 

prowadzić cichą wojnę przeciwko amerykańskiej opinii 

publicznej, której ostatecznym celem jest przeniesienie na 

stałe energii naturalnej i społecznej (bogactwa) wielu 

niezdyscyplinowanych i nieodpowiedzialnych na ręce 

niewielu zdyscyplinowanych, odpowiedzialnych i godnych . 

Aby zrealizować ten cel, konieczne było stworzenie, 

zabezpieczenie i zastosowanie nowej broni, która, jak się 

okazało, była klasą broni tak subtelną i wyrafinowaną w 

swojej zasadzie działania i publicznego pojawienia się, że 

zdobyła sobie nazwę "cicha broń".                                    

Podsumowując, celem badań ekonomicznych, 

prowadzonych przez magnatów kapitału (bankowość) i 

przemysłu towarów (towarów) i usług, jest ustanowienie 

gospodarki, która jest całkowicie przewidywalna i możliwa 

do manipulowania. 

  

Aby osiągnąć całkowicie przewidywalną ekonomię, nisko-

klasowe elementy społeczeństwa muszą zostać poddane 

całkowitej kontroli, tj. Muszą być ograniczone, wyszkolone, 

z przydzielonym jarzmem i długoterminowymi 

obowiązkami społecznymi od bardzo wczesnego wieku, 

zanim będą miały możliwość zakwestionowania słuszności 

sprawy. Aby osiągnąć taką zgodność, jednostka rodziny 

niższej klasy musi zostać rozproszona poprzez proces 

zwiększania troski rodziców i ustanowienia państwowych 

ośrodków opieki dziennej dla osieroconych dzieci. 

  

Jakość edukacji zapewnianej klasie niższej musi być 

najniższego sortu, tak że fosa ignorancji izolująca niższą 

klasę od klasy wyższej jest i pozostaje niezrozumiała dla 

klasy niższej. Przy takim początkowym upośledzeniu nawet 

błyskotliwe osoby z niższych klas mają niewielką, jeśli w 

ogóle jakąkolwiek, nadzieję na wyrwanie się z przypisanego 

im losu w życiu. Ta forma niewolnictwa jest niezbędna, aby 

zachować pewną miarę porządku społecznego, pokoju i 

spokoju panującej wyższej klasy. 

                                                 
2
 Ta koncepcja nigdy nie była czymś więcej niż wątpliwą 

teorią należącego do elit Charlesa Darwina 
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Descriptive Introduction of the Silent 

Weapon  
Everything that is expected from an ordinary weapon is 

expected from a silent weapon by its creators, but only in its 

own manner of functioning.  

  

It shoots situations, instead of bullets; propelled by data 

processing, instead of chemical reaction (explosion); 

originating from bits of data, instead of grains of gunpowder; 

from a computer, instead of a gun; operated by a computer 

programmer, instead of a marksman; under the orders of a 

banking magnate, instead of a military general.  

  

It makes no obvious explosive noises, causes no obvious 

physical or mental injuries, and does not obviously interfere 

with anyone's daily social life.  

  

Yet it makes an unmistakable "noise," causes unmistakable 

physical and mental damage, and unmistakably interferes 

with the daily social life, i.e., unmistakable to a trained 

observer, one who knows what to look for.  

  

The public cannot comprehend this weapon, and therefore 

cannot believe that they are being attacked and subdued by a 

weapon.  

  

The public might instinctively feel that something is wrong, 

but that is because of the technical nature of the silent 

weapon, they cannot express their feeling in a rational way, 

or handle the problem with intelligence. Therefore, they do 

not know how to cry for help, and do not know how to 

associate with others to defend themselves against it.  

When a silent weapon is applied gradually, the public 

adjusts/adapts to its presence and learns to tolerate its 

encroachment on their lives until the pressure (psychological 

via economic) becomes too great and they crack up.  

  

 

Therefore, the silent weapon is a type of biological warfare. 

It attacks the vitality, options, and mobility of the individuals 

of a society by knowing, understanding, manipulating, and 

attacking their sources of natural and social energy, and their 

physical, mental, and emotional strengths and weaknesses. 

 

 

 

Opisowe wprowadzenie do Cichej Broni 

 

Wszystkiego, czego oczekuje się od zwykłej broni, twórcy 

oczekują się też od cichej broni, chociaż może ona 

funkcjonować na swój własny sposób. 

  

Strzela ona sytuacjami, a nie kulami, napędzanymi 

przetwarzanymi danych, zamiast reakcji chemicznej 

(eksplozja); pochodzące z bitów danych, zamiast ziaren 

prochu; z komputera zamiast z pistoletu; obsługiwane przez 

programistę zamiast strzelca; pod rozkazami magnata 

bankowego, zamiast generała wojskowego. 

  

Nie wywołuje odgłosów wybuchów, nie powoduje 

widocznych urazów fizycznych lub psychicznych i nie 

zakłóca w oczywisty sposób codziennego życia społecznego. 

  

Mimo to powoduje charakterystyczny "hałas", powoduje 

wyraźne uszkodzenia fizyczne i psychiczne, i niewątpliwie 

ingeruje w codzienne życie społeczne, tj. niewątpliwe dla 

wyszkolonego obserwatora, który wie, czego szukać. 

  

Opinia publiczna nie może zrozumieć tej broni i dlatego nie 

może uwierzyć, że jest atakowana i podporządkowana przez 

broń. 

  

Opinia publiczna może instynktownie poczuć, że coś jest nie 

tak, ale to ze względu na techniczną naturę cichej broni, nie 

mogą oni wyrazić swoich uczuć w sposób racjonalny lub 

poradzić sobie z problemem za pomocą inteligencji. Dlatego 

nie wiedzą, jak wołać o pomoc i nie wiedzą, jak się połączyć 

z innymi, aby się przed nią bronić. 

Kiedy cicha broń jest wprowadzana stopniowo, 

społeczeństwo dostosowuje się do jej obecności i uczy się 

tolerować jej ingerencję w życie, dopóki presja 

(psychologiczna przez ekonomiczną) nie stanie się zbyt duża 

i pękną. 

  

Dlatego cicha broń jest rodzajem biologicznej walki. 

Atakuje witalność, opcje i mobilność jednostek 

społeczeństwa poprzez poznanie, zrozumienie, 

manipulowanie i atakowanie ich źródeł energii naturalnej i 

społecznej, a także ich fizycznych, mentalnych i 

emocjonalnych mocnych i słabych stron. 
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Theoretical Introduction  
  

“Give me control over a nation's currency, and I care 

not who makes its laws.” 

-Mayer Amshel Rothschild (1743-1812) 

  

Today's silent weapons technology is an outgrowth of a 

simple idea discovered, succinctly expressed, and 

effectively applied by the quoted Mr. Mayer Amschel 

Rothschild. Mr. Rothschild discovered the missing 

passive component of economic theory known as 

economic inductance. He, of course, did not think of his 

discovery in these 20th-century terms, and, to be sure, 

mathematical analysis had to wait for the Second 

Industrial Revolution, the rise of the theory of 

mechanics and electronics, and finally, the invention of 

the electronic computer before it could be effectively 

applied in the control of the world economy.  

 

Wprowadzenie teoretyczne 

 

“Dajci mi kontrolę nad walutą kraju i nie obchodzi 

mnie, kto tworzy jej prawo.” 

-Mayer Amshel Rothschild (1743-1812) 

  

Dzisiejsza technologia cichej broni jest wynikiem 

prostego pomysłu odkrytego, zwięźle wyrażonego i 

skutecznie zastosowanego przez cytowanego pana 

Mayera Amschela Rothschilda. Pan Rothschild odkrył 

brakujący element pasywny teorii ekonomicznej znany 

jako indukcyjność ekonomiczna. On sam oczywiście 

nie myślał o swoim odkryciu w tych kategoriach i, z 

pewnością, analiza matematyczna musiała czekać na 

Drugą Rewolucję Przemysłową, powstanie teorii 

mechaniki i elektroniki, a na koniec wynalazek 

komputera elektronicznego, zanim można go skutecznie 

zastosować w kontroli światowej gospodarki. 

 

General Energy Concepts  
  

In the study of energy systems, there always appears 

three elementary concepts. These are potential energy, 

kinetic energy, and energy dissipation. And 

corresponding to these concepts, there are three 

idealized, essentially pure physical counterparts called 

passive components.  

(1) In the science of physical mechanics, the 

phenomenon of potential energy is associated with a 

physical property called elasticity or stiffness, and can 

be represented by a stretched spring. In electronic 

science, potential energy is stored in a capacitor instead 

of a spring. This property is called capacitance instead 

of elasticity or stiffness.  

 

(2) In the science of physical mechanics, the 

phenomenon of kinetic energy is associated with a 

physical property called inertia or mass, and can be 

represented by a mass or a flywheel in motion.   

In electronic science, kinetic energy is stored in an 

inductor (in a magnetic field) instead of a mass. This 

property is called inductance instead of inertia.  

 

(3) In the science of physical mechanics, the 

phenomenon of energy dissipation is associated with a 

physical property called friction or resistance, and can 

be represented by a dashpot or other device which 

converts energy into heat. In electronic science, 

dissipation of energy is performed by an element called  

 

Ogólna koncepcja energii 

 

W badaniu systemów energetycznych zawsze pojawiają 

się trzy podstawowe pojęcia. Są to energia potencjalna, 

energia kinetyczna i rozpraszanie energii. Odnosząc się 

do tych koncepcji, istnieją trzy wyidealizowane, 

zasadniczo czyste fizyczne odpowiedniki zwane 

komponentami pasywnymi. 

(1) W mechanice fizycznej zjawisko energii 

potencjalnej związane jest z właściwościami 

fizycznymi zwanymi elastycznością lub sztywnością i 

może być reprezentowane przez rozciągniętą sprężynę. 

W elektronice energia potencjalna jest przechowywana 

zamiast sprężyny w kondensatorze. Właściwość ta 

nazywana jest pojemnością zamiast elastyczności lub 

sztywności. 

(2) W mechanice fizycznej zjawisko energii 

kinetycznej związane jest z fizyczną właściwością 

zwaną inercją lub masą i może być reprezentowane 

przez masę lub koło zamachowe w ruchu. 

W elektronice energia kinetyczna jest przechowywana 

w cewce indukcyjnej (w polu magnetycznym) zamiast 

masy. Właściwość ta nazywa się indukcyjnością 

zamiast bezwładności. 

(3) W mechanice fizycznej zjawisko rozpraszania 

energii jest związane z właściwościami fizycznymi, 

zwanymi tarciem lub oporem, i może być 

reprezentowane przez tłumik lub inne urządzenie, które 

zamienia energię w ciepło. W elektronice rozproszenie 

energii odbywa się za pomocą elementu zwanego  
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either a resistor or a conductor, the term "resistor" being 

the one generally used to describe a more ideal device 

(e.g., wire) employed to convey electronic energy 

efficiently from one location to another. The property 

of a resistance or conductor is measured as either 

resistance or conductance reciprocals.  

  

In economics these three energy concepts 

are associated with:  

1. Economic Capacitance - Capital (money, 

stock/inventory, investments in buildings and 

durables, etc.)  

2. Economic Conductance - Goods (production flow 

coefficients)  

3. Economic Inductance - Services (the influence of 

the population of industry on output)  

  

All of the mathematical theory developed in the study 

of one energy system (e.g., mechanics, electronics, etc.) 

can be immediately applied in the study of any other 

energy system (e.g., economics).  

 

rezystorem lub przewodnikiem, przy czym termin 

"rezystor" jest ogólnie używany do opisania bardziej 

idealnego urządzenia (np. drutu) wykorzystywanego do 

przenoszenia energii elektronicznej z jednego miejsca w 

drugie. Właściwość rezystancji lub przewodnika 

mierzona jest jako odwrotność rezystancji lub 

przewodności. 

 

W ekonomii te trzy koncepcje energetyczne są 

powiązane z: 

1. Pojemność ekonomiczna - Kapitał (pieniądze, zapasy 

/ inwentarz, inwestycje w budynki i dobra trwałe itp.) 

2. Przewodnictwo ekonomiczne - Towary 

(współczynnik przepływu produkcji) 

3. Indukcyjność ekonomiczna - Usługi (wpływ 

populacji przemysłu na produkcję) 

  

Całą teorię matematyczną opracowaną w badaniu 

jednego systemu energetycznego (np. Mechaniki, 

elektroniki itp.) można natychmiast zastosować w 

badaniu dowolnego innego systemu energetycznego 

(np. Ekonomii). 

  

Mr. Rothschild's Energy Discovery  
  

What Mr. Rothschild
3
 had discovered was the basic principle 

of power, influence, and control over people as applied to 

economics. That principle is "when you assume the 

appearance of power, people soon give it to you."  

Mr. Rothschild had discovered that currency or deposit loan 

accounts had the required appearance of power that could be 

used to induce people (inductance, with people 

corresponding to a magnetic field) into surrendering their 

real wealth in exchange for a promise of greater wealth 

(instead of real compensation). They would put up real 

collateral in exchange for a loan of promissory notes. Mr. 

Rothschild found that he could issue more notes than he had 

backing for, so long as he had someone's stock of gold as a 

persuader to show his customers.  

Mr. Rothschild loaned his promissory notes to individuals 

and to governments. These would create overconfidence. 

Then he would make money scarce, tighten control of the 

system, and collect the collateral through the obligation of 

contracts. The cycle was then repeated. These pressures 

could be used to ignite a war.  

 

                                                 
3
 Read The Synagogue of Satan by Andrew Hitchcock to 

discover the truth about Mr. Rothschild 

Odkrycie Rothschilda w zakresie energii 

 

To, co odkrył pan Rothschild
4
, było podstawową zasadą 

władzy, wpływów i kontroli nad ludźmi stosowanymi w 

ekonomii. Ta zasada brzmi: "kiedy założysz pojawienie się 

mocy, ludzie wkrótce ci ją dadzą." 

Pan Rothschild odkrył, że rachunki walutowe lub 

depozytowe mają wymagany wygląd mocy, która mogłaby 

zostać użyta do nakłonienia ludzi (indukcyjność, z ludźmi 

odpowiadającymi polu magnetycznemu) do oddania 

prawdziwych bogactw w zamian za obietnicę większego 

bogactwa (zamiast tego rzeczywistej rekompensaty). W 

zamian za pożyczenie weksli wystawiliby rzeczywiste 

zabezpieczenie. Pan Rothschild stwierdził, że może 

wystawić więcej not, niż ma pokrycie, o ile ma czyjś zapas 

złota jako argument, aby pokazać swoim klientów. 

Pan Rothschild pożyczał swoje weksle osobom prywatnym i 

rządom. To miało zbudować nadmierne zaufanie. Wówczas 

mógłby doprowadzić do do sytuacji, kiedy pieniądze stają 

się dobrem rzadkim, zacieśnić kontrolę nad systemem i 

odbierać zabezpieczenia poprzez zobowiązanie wynikające z  

umów. Następnie cykl był powtórzony. Te naciski mogły  

być wykorzystane do wywołania wojny. 

                                                 
4
 Przeczytaj”Ssynagogę szatana” autorstwa Andrew 

Hitchcocka, aby odkryć prawdę o panu Rothschildzie 
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Then he would control the availability of currency to 

determine who would win the war. That government which 

agreed to give him control of its economic system got his 

support.  

  

Collection of debts was guaranteed by economic aid to the 

enemy of the debtor. The profit derived from this economic 

methodology made Mr. Rothschild all the more able to 

expand his wealth. He found that the public greed would 

allow currency to be printed by government order beyond 

the limits (inflation) of backing in precious metal or the 

production of goods and services 

 

Następnie kontrolował dostępność waluty, aby ustalić, kto 

ma ją wygrać. Rząd, który godził się przekazać mu kontrolę 

nad swoim systemem gospodarczym, zyskiwał jego 

poparcie. 

  

Windykacja długów była gwarantowana przez pomoc 

ekonomiczną wrogowi dłużnika. Dochód z tej ekonomicznej 

metodologii powodował, że pan Rotszyld mógł jeszcze 

bardziej powiększać swoje bogactwo. Odkrył, że publiczna 

chciwość pozwoli na drukowanie waluty za pomocą 

zamówień rządowych wykraczających poza granice 

(inflację) pokrycia w postaci metali szlachetnych lub 

produkcji dóbr i usług. 

Apparent Capital as "Paper" Inductor  
  

In this structure, credit, presented as a pure element called 

"currency," has the appearance of capital, but is in effect 

negative capital. Hence, it has the appearance of service, but 

is in fact, indebtedness or debt. It is therefore an economic 

inductance instead of an economic capacitance, and if 

balanced in no other way, will be balanced by the negation 

of population (war, genocide). The total goods and services 

represent real capital called the gross national product, and 

currency may be printed up to this level and still represent 

economic capacitance; but currency printed beyond this 

level is subtractive, represents the introduction of economic 

inductance, and constitutes notes of indebtedness.  

  

 

 

 

War is therefore the balancing of the system by killing the 

true creditors (the public which we have taught to exchange 

true value for inflated currency) and falling back on 

whatever is left of the resources of nature and regeneration 

of those resources.  

  

Mr. Rothschild had discovered that currency gave him the 

power to rearrange the economic structure to his own 

advantage, to shift economic inductance to those economic 

positions, which would encourage the greatest economic 

instability and oscillation.  

  

The final key to economic control had to wait until there was 

sufficient data and highspeed computing equipment to keep 

close watch on the economic oscillations created by price 

shocking and excess paper energy credits - paper 

inductance/inflation. 

 

Kapitał pozorny czyli "papierowa" indukcyjność 

ekonomiczna 
W strukturze tej kredyt, przedstawiony jako czysty element 

zwany "walutą", ma wygląd kapitału, ale w rzeczywistości 

jest kapitałem ujemnym. W związku z tym wydaje się 

słyżyć, ale w rzeczywistości jest zadłużeniem lub długiem. 

Jest to zatem ekonomiczna indukcyjność zamiast 

ekonomicznej pojemności, a jeśli nie zostanie 

zrównoważona w żaden inny sposób, będzie równoważona 

przez negację populacji (wojna, ludobójstwo). Całkowite 

dobra i usługi stanowią rzeczywisty kapitał zwany 

produktem narodowym brutto, a waluta może być 

wydrukowana do tego poziomu i nadal reprezentować 

pojemność ekonomiczną; ale drukowana waluta 

przekraczająca ten poziom jest ujemna, stanowi 

wprowadzenie indukcyjności ekonomicznej i jest 

poświadczeniem zadłużenia. 

 

Wojna jest więc równoważeniem systemu, poprzez zabicie 

prawdziwych wierzycieli (społeczeństwo, którego 

nauczaliśmy, aby wymieniać prawdziwą wartość za podatną 

na inflację walutę) i oparciu na tym, co zostało z zasobów 

natury i regeneracji tych zasobów. 

  

Pan Rothschild odkrył, że waluta dała mu możliwość zmiany 

struktury gospodarczej na swoją korzyść, aby przesunąć 

indukcyjność ekonomiczną na te pozycje ekonomiczne, 

które sprzyjałoby największej niestabilności gospodarczej i 

oscylacji. 

  

Ostatni klucz do ekonomicznej kontroli musiał poczekać, aż 

pojawią się wystarczające dane i sprzęt komputerowy o 

dużej prędkości, aby uważnie obserwować oscylacje 

ekonomiczne wywołane szokiem cenowym i nadwyżkami 

kredytów papierowych - indukcyjność papieru / inflacja. 
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Breakthrough   

The aviation field provided the greatest evolution in 

economic engineering by way of the mathematical theory of 

shock testing. In this process, a projectile is fired from an 

airframe on the ground and the impulse of the recoil is 

monitored by vibration transducers connected to the airframe 

and wired to chart recorders.  

  

By studying the echoes or reflections of the recoil impulse in 

the airframe, it is possible to discover critical vibrations in 

the structure of the airframe which either vibrations of the 

engine or aeolian vibrations of the wings, or a combination 

of the two, might reinforce resulting in a resonant self-

destruction of the airframe in flight as an aircraft. From the 

standpoint of engineering, this means that the strengths and 

weaknesses of the structure of the airframe in terms of 

vibrational energy can be discovered and manipulated. 

 

Przełom 

Lotnictwo stanowiło największą ewolucję w inżynierii 

ekonomicznej dzięki matematycznej teorii testów 

szokowych. W tym procesie pocisk wystrzeliwuje się z 

płatowca na ziemi, a impuls odrzutu jest monitorowany 

przez przetworniki drgań podłączone do płatowca i 

podłączone do rejestratorów wykresów. 

  

Analizując echa lub odbicia impulsu odrzutu w płatowcu, 

można odkryć krytyczne wibracje w strukturze płatowca, 

których albo drgania silnika, albo eoliczne wibracje 

skrzydeł, lub kombinacja tych dwóch, mogą wzmocnić w 

rezonansowym samozniszczeniu płatowca w locie jako 

statku powietrznego. Z punktu widzenia inżynierii oznacza 

to, że mocne i słabe strony struktury płatowca pod względem 

energii wibracyjnej można odkryć i zmanipulować

. 
 

Application in Economics  
  

 To use this method of airframe shock testing in economic 

engineering, the prices of commodities are shocked, and the 

public consumer reaction is monitored. The resulting echoes 

of the economic shock are interpreted theoretically by 

computers and the psychoeconomic structure of the economy 

is thus discovered. It is by this process that partial differential 

and difference matrices are discovered that define the family 

household and make possible its evaluation as an economic 

industry (dissipative consumer structure).  

  

Then the response of the household to future shocks can be 

predicted and manipulated, and society becomes a well-

regulated animal with its reins under the control of a 

sophisticated computer-regulated social energy bookkeeping 

system.  

 

Eventually every individual element of the structure comes 

under computer control through a knowledge of personal 

preferences, such knowledge guaranteed by computer 

association of consumer preferences (universal product code, 

UPC; zebra-striped pricing codes on packages) with 

identified consumers (identified via association with the use 

of a credit card and later a permanent "tattooed" body 

number invisible under normal ambient illumination). 

 

 

 

 

Zastosowanie w ekonomii 

 

Aby zastosować tę metodę testu szokowego w inżynierii 

gospodarczej, ceny towarów są poddawane zmianom, a 

publiczna reakcja konsumentów jest monitorowana. 

Powstałe echa szoku gospodarczego są interpretowane przez 

komputery, a zatem odkrywana jest psychoekonomiczna 

struktura gospodarki. Dzięki temu procesowi odkrywane są 

częściowy dyferencjały I macierze dyfercencjałów, które 

definiują rodzinne gospodarstwo domowe i umożliwiają jego 

oceny jako branży gospodarczej (stratna struktura 

konsumencka). 

Reakcję domowników na przyszłe wstrząsy można wówczas 

przewidzieć i sterować nią, a społeczeństwo staje się dobrze 

regulowanym zwierzęciem z wodzami pod kontrolą 

wyrafinowanego, sterowanego komputerowo, systemu 

księgowania energii społecznej. 

  

Ostatecznie każdy poszczególny element struktury znajduje 

się pod kontrolą komputera dzięki znajomości osobistych 

preferencji, takiej wiedzy gwarantowanej przez 

komputerowe kojarzenie preferencji konsumentów 

(uniwersalny kod produktu, UPC, kody pasków zebry na 

opakowaniach) ze zidentyfikowanymi konsumentami 

(identyfikowane poprzez powiązanie z użycie karty 

kredytowej, a później stałego "wytatuowanego" numeru 

ciała niewidocznego w normalnym oświetleniu otoczenia). 
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Summary  
  
Economics is only a social extension of a natural energy 

system. It, also, has its three passive components. Because of 

the distribution of wealth and the lack of communication and 

lack of data, this field has been the last energy field for 

which a knowledge of these three passive components has 

been developed.  

  

Since energy is the key to all activity on the face of the earth, 

it follows that in order to attain a monopoly of energy, raw 

materials, goods, and services and to establish a world 

system of slave labor, it is necessary to have a first strike 

capability in the field of economics. In order to maintain our 

position, it is necessary that we have absolute first 

knowledge of the science of control over all economic 

factors and the first experience at engineering the world 

economy.  

  

In order to achieve such sovereignty, we must at least 

achieve this one end: that the public will not make either the 

logical or mathematical connection between economics and 

the other energy sciences or learn to apply such knowledge.  

  

This is becoming increasingly difficult to control because 

more and more businesses are making demands upon their 

computer programmers to create and apply mathematical 

models for the management of those businesses.  

  

It is only a matter of time before the new breed of private 

programmer/economists will catch on to the far-reaching 

implications of the work begun at Harvard in 1948. The 

speed with which they can communicate their warning to the 

public will largely depend upon how effective we have been 

at controlling the media, subverting education, and keeping 

the public distracted with matters of no real importance. 

 

Podsumowanie 

 

Ekonomia jest tylko społecznym rozszerzeniem naturalnego 

systemu energetycznego. Ma również trzy pasywne 

elementy. Ze względu na dystrybucję bogactwa oraz brak 

komunikacji i brak danych, pole to było ostatnim polem 

energetycznym, dla którego rozwinięto wiedzę o tych trzech 

pasywnych komponentach. 

  

Ponieważ energia jest kluczem do wszelkiej działalności na 

powierzchni ziemi, wynika z tego, że aby osiągnąć monopol 

na energię, surowce, towary i usługi oraz ustanowić 

światowy system niewolniczej pracy, konieczne jest 

posiadanie pierwszeństwa zdolności uderzeniowej w 

dziedzinie ekonomii. Aby utrzymać naszą pozycję, 

konieczne jest, abyśmy posiadali absolutnie pierwszą wiedzę 

naukową o kontroli nad wszystkimi czynnikami 

ekonomicznymi i pierwszym doświadczeniem w inżynierii 

gospodarki światowej. 

Aby osiągnąć taką suwerenność, musimy przynajmniej 

osiągnąć ten jeden cel: społeczeństwo nie stworzy ani 

logicznego, ani matematycznego związku między ekonomią 

a innymi naukami energetycznymi ani nie nauczy się 

stosować takiej wiedzy. 

Jest to coraz trudniejsze do kontrolowania, ponieważ coraz 

więcej firm żąda od swoich programistów komputerowych 

tworzenia i stosowania modeli matematycznych do 

zarządzania tymi firmami. 

 

Jest tylko kwestią czasu, zanim nowa rasa prywatnego 

programisty/ekonomisty przyjmie daleko idące implikacje 

prac rozpoczętych na Harvardzie w 1948 roku. Szybkość, z 

jaką mogą oni przekazać swoje ostrzeżenie społeczeństwu, 

w dużej mierze zależy od tego, jak skutecznie 

kontrolowaliśmy media, podkopywaliśmy edukację i nie 

zwracaliśmy uwagi na sprawy, które nie mają większego 

znaczenia 

 

The Economic Model  
Economics, as a social energy science has as a first objective 

the description of the complex way in which any given unit 

of resources is used to satisfy some economic want. (Leontief 

Matrix). This first objective, when it is extended to get the 

most product from the least or limited resources, comprises 

that objective of general military and industrial logistics 

known as Operations Research. (See simplex method of 

linear programming.)  

  

Model ekonomiczny 

Ekonomia jako społeczna nauka energetyczna ma jako 

pierwszy cel opisać złożony sposób wykorzystania dowolnej 

jednostki zasobów do zaspokojenia pewnych potrzeb 

ekonomicznych. (Leontief Matrix). Ten pierwszy cel, kiedy 

jest rozszerzany, aby uzyskać jak najwięcej produktów z 

najmniejszej ilości  lub ograniczonych zasobów, obejmuje 

ten cel ogólnej logistyki wojskowej i przemysłowej znanej 

jako Badania operacyjne. (Zobacz prosty sposób 

programowania liniowego.) 
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The Harvard Economic Research Project (1948-) was an 

extension of World War II Operations Research. Its purpose 

was to discover the science of controlling an economy: at 

first the American economy, and then the world economy. It 

was felt that with sufficient mathematical foundation and 

data, it would be nearly as easy to predict and control the 

trend of an economy as to predict and control the trajectory 

of a projectile. Such has proven to be the case. Moreover, the 

economy has been transformed into a guided missile on 

target.  

  

The immediate aim of the Harvard project was to discover 

the economic structure, what forces change that structure, 

how the behavior of the structure can be predicted, and how 

it can be manipulated. What was needed was a well-

organized knowledge of the mathematical structures and 

interrelationships of investment, production, distribution, and 

consumption.  

  

To make a short story of it all, it was discovered that an 

economy obeyed the same laws as electricity and that all of 

the mathematical theory and practical and computer 

knowhow developed for the electronic field could be directly 

applied in the study of economics. This discovery was not 

openly declared, and its more subtle implications were and 

are kept a closely guarded secret, for example that in an 

economic model, human life is measured in dollars, and that 

the electric spark generated when opening a switch 

connected to an active inductor is mathematically analogous 

to the initiation of war.  

  

The greatest hurdle which theoretical economists faced was 

the accurate description of the household as an industry. This 

is a challenge because consumer purchases are a matter of 

choice which in turn is influenced by income, price, and 

other economic factors.  

  

This hurdle was cleared in an indirect and statistically 

approximate way by an application of shock testing to 

determine the current characteristics, called current technical 

coefficients, of a household industry  

  

Finally, because problems in theoretical electronics can be 

translated very easily into problems of theoretical 

electronics, and the solution translated back again, it follows 

that only a book of language translation and concept 

definition needed to be written for economics. The 

remainder could be gotten from standard works on 

mathematics and electronics. This makes the publication of 

books on advanced economics unnecessary, and greatly 

simplifies project security. 

Harvard Economic Research Project (1948-) był 

rozszerzeniem badań operacyjnych II wojny światowej. Jego 

celem było odkrycie nauki o kontrolowaniu gospodarki: 

najpierw amerykańskiej, a następnie światowej. Uważano, 

że przy wystarczających podstawach matematycznych i 

danych, prawie tak samo łatwo byłoby przewidzieć i 

kontrolować trendy gospodarcze, jak przewidzieć i 

kontrolować trajektorię pocisku. Okazało się, że tak jest. Co 

więcej, gospodarka została przekształcona w pocisk 

kierowany na cel. 

  

Bezpośrednim celem projektu Harvard było odkrycie 

struktury ekonomicznej, jakie siły zmieniają jej strukturę, 

jak można przewidzieć zachowanie struktury i jak można nią 

manipulować. Potrzebna była dobrze zorganizowana wiedza 

o strukturach matematycznych i wzajemnych zależnościach 

inwestycji, produkcji, dystrybucji i konsumpcji. 

  

Krótko mówiąc, odkryto, że gospodarka przestrzega tych 

samych praw, co energia elektryczna, i że cała teoria 

matematyczna oraz wiedza praktyczna i komputerowa 

opracowana dla dziedziny elektronicznej mogą być 

bezpośrednio wykorzystane w badaniu ekonomii. To 

odkrycie nie zostało jawnie zadeklarowane, a jego 

subtelniejsze implikacje były i są trzymane w ścisłej 

tajemnicy, na przykład, że w modelu ekonomicznym ludzkie 

życie mierzone jest w dolarach, a iskra elektryczna 

generowana podczas otwierania przełącznika połączonego z 

aktywnym cewka jest matematycznie analogiczna do 

zapoczątkowania wojny. 

  

Największą przeszkodą, z którą mieli do czynienia teoretycy 

ekonomii, był dokładny opis gospodarstwa domowego jako 

sektora. Jest to wyzwanie, ponieważ zakupy konsumenckie 

są kwestią wyboru, który z kolei zależy od dochodu, ceny i 

innych czynników ekonomicznych. 

Ta przeszkoda została oczyszczona w pośredni i 

statystycznie przybliżony sposób poprzez zastosowanie 

testów wstrząsowych w celu określenia charakterystyk 

przepływu, zwanych technicznymi współczynnikami 

przepływu, przemysłu gospodarstwa domowego 

  

Wreszcie, ponieważ problemy w teorii elektroniki można 

bardzo łatwo przetłumaczyć na problemy teoretycznej 

elektroniki, a rozwiązanie ponownie przetłumaczyć, wynika 

z tego, że należało napisać jedynie tłumaczenie i definicję 

koncepcji dla ekonomii. Resztę można zdobyć ze 

standardowych prac z matematyki i elektroniki. Sprawia to, 

że publikowanie książek o zaawansowanej ekonomii jest 

niepotrzebne i znacznie upraszcza bezpieczeństwo projektu. 
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Industrial Diagrams  
An ideal industry is defined as a device which receives value 

from other industries in several forms and converts them into 

one specific product for sales and distribution to other 

industries. It has several inputs and one output. What the 

public normally thinks of as one industry is really an 

industrial complex, where several industries under one roof 

produce one or more products.   

A pure (single output) industry can be represented 

oversimply by a circuit block as follows: 

 

 

Diagramy branż 

Idealna branża definiowana jest jako urządzenie, które 

otrzymuj wsad z innych branż w różnych formach i 

przekształca je w jeden konkretny produkt przeznaczony do 

sprzedaży i dystrybucji do innych branż. Ma kilka wejść i 

jedno wyjście. To, co społeczeństwo zwykle uważa za jedną 

branżę, to tak naprawdę kompleks przemysłowy, w którym 

kilka branż pod jednym dachem produkuje jeden lub więcej 

produktów. 

Czysty (pojedynczy produkt) przemysł może być 

reprezentowany w dużym uproszczeniu jako blok obwodu w 

następujący sposób: 

 

 

  

The flow of product from industry #1 (supply) to industry #2 

(demand) is denoted by 112. The total flow out of industry 

"K" is denoted by Ik (sales, etc.).   

 

A three industry network can be diagrammed as follows: 

Przepływ produktu z branży #1 (podaż) do przemysłu #2 

(popyt) jest oznaczony jako 112. Całkowity przepływ z 

przemysłu "K" jest oznaczony przez Ik (sprzedaż, itp.). 

 

Sieć trzech branż można przedstawić w następujący sposób 
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A node is a symbol of collection and distribution of flow. 

Node #3 receives from industry #3 and distributes to 

industries #1 and #3. If industry #3 manufactures chairs, 

then a flow from industry #3 back to industry #3 simply 

indicates that industry #3 is using part of its own output 

product, for example, as office furniture. Therefore the 

flow may be summarized by the equations: 

 

 

 

Węzeł sybolizuje zebranie i dystrybucję przepływu. 

Węzeł #3 otrzymuje od branży #3 i dystrybuuje do branż 

#1 i #3. Jeśli branża #3 produkuje krzesła, przepływ z 

branży #3 z powrotem do branży #3 oznacza, że branża 

#3 wykorzystuje część własnej produkcji, na przykład 

jako meble biurowe. Dlatego przepływ można 

podsumować za pomocą równań:

 

                    
Three Industrial Classes  
  

Industries fall into three categories or classes by type of 

output:  

Class #1 - Capital (resources)  

Class #2 - Goods (commodities or use - 

dissipative)  

Class #3 - Services (action of population)  

  

  

Class #1 industries exist at three levels:  

(1) Nature - sources of energy and raw materials.  

(2)  Government - printing of currency equal to the gross 

national product (GNP), and extension of currency in 

excess of GNP.  

(3) Banking - loaning of money for interest, and extension 

(inflation/counterfeiting) of economic value through the 

deposit loan accounts.  

  

Class #2 industries exist as producers of tangible or 

consumer (dissipated) products. This sort of activity is 

usually recognized and labeled by the public as "industry."  

  

Class #3 industries are those which have service rather than 

a tangible product as their output. These industries are called 

(1) households, and (2) governments. Their output is human 

activity of a mechanical sort, and their basis is population 

 

 

Trzy klasy branż 

  

Branże dzielą się na trzy kategorie lub klasy według rodzaju 

produkcji: 

 

Klasa 1 - Kapitał (zasoby) 

Klasa 2 - Towary (towary lub użycie - marnotrawione) 

Klasa 3 - Usługi (działania ludności) 

  

  

Branże Klasy 1 istnieją na trzech poziomach: 

(1) Natura - źródła energii i surowców. 

(2) Rząd - drukowanie waluty równej produktowi 

narodowemu brutto (PNB) i rozszerzenie waluty 

przekraczającej PNB. 

(3) Bankowość - pożyczanie pieniędzy z odsetkami oraz 

rozszerzenie (inflacja / fałszowanie) wartości ekonomicznej 

za pośrednictwem kont depozytowych. 

  

Branże Klasy 2 istnieją jako producenci produktów 

materialnych lub konsumenckich (rozproszonych). Tego 

rodzaju działalność jest zazwyczaj uznawana i oznaczana 

przez społeczeństwo jako "branża". 

Branże należące do Klasy 3 to te, które przynoszą usługę, a 

nie produkt materialny. Branże te nazywa się (1) 

gospodarstwami domowymi i (2) rządami. Ich wydajność 

jest ludzką aktywnością mechaniczną, a ich podstawą jest 

populacja 

. 
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Aggregation   
The whole economic system can be represented by a three-

industry model if one allows the names of the outputs to be 

(1) capital, (2) goods, and (3) services. The problem with 

this representation is that it would not show the influence, 

say, the textile industry on the ferrous metal industry. This 

is because both the textile industry and the ferrous metal 

industry would be contained within a single classification 

called the "goods industry" and by this process of 

combining or aggregating these two industries under one 

system block they would lose their economic individuality. 

 

 

Agregacja 

Cały system gospodarczy może być reprezentowany przez 

model trój-branżowy, jeśli nazwie się produkcje (1) 

kapitałem, (2) towarami i (3) usługami. Problem z tą 

reprezentacją polega na tym, że nie wykaże on wpływu, 

powiedzmy, braznży tekstylnej na branżę metalurgiczną. 

Wynika to z faktu, że zarówno branża włókiennicza, jak i 

branża metalurgiczna byłyby zawarte w ramach jednej 

klasyfikacji zwanej "branżą towarów", a dzięki temu 

procesowi łączenia lub agregowania tych dwóch gałęzi 

przemysłu w ramach jednego bloku systemowego 

utraciliby swoją indywidualność ekonomiczną. 

 

  

The E-Model  
A national economy consists of simultaneous flows of 

production, distribution, consumption, and investment. If all 

of these elements including labor and human functions are 

assigned a numerical value in like units of measure, say, 

1939 dollars, then t his flow can be further represented by a 

current flow in an electronic circuit, and its behavior can be 

predicted and manipulated with useful precision.  

  

The three ideal passive energy components of electronics, 

the capacitor, the resistor, and the inductor correspond to the 

three ideal passive energy components of economics called 

the pure industries of capital, goods, and services, 

respectively:  

  

∗ Economic capacitance represents the storage of capital in 

one form or another.  

∗ Economic conductance represents the level of 

conductance of materials for the production of goods.  

* Economic inductance represents the inertia of economic 

value in motion. This is a population phenomenon known as 

services. 

 

Model E 

Gospodarka narodowa składa się z jednoczesnych 

przepływów produkcji, dystrybucji, konsumpcji i inwestycji. 

Jeżeli wszystkie te elementy, w tym funkcje pracy i ludzkie, 

mają przypisaną wartość liczbową w \jednostkach miary, 

powiedzmy, dolarach z 1939 roku, to jego przepływ może 

być dalej reprezentowany przez przepływ prądu w obwodzie 

elektronicznym, a jego zachowanie można przewidzieć i 

precyzyjnie manipulować. 

Trzy idealne bierne komponenty energetyczne elektroniki, 

kondensatora, rezystora i cewki odpowiadają trzem 

idealnym pasywnym komponentom energetycznym 

ekonomii zwanej czystą branżą kapitału, towarów i usług, 

odpowiednio: 

  

* Pojemność ekonomiczna oznacza przechowywanie 

kapitału w takiej czy innej formie. 

* Przewodnictwo ekonomiczne reprezentuje poziom 

przewodnictwa materiałów do produkcji towarów. 

* Indukcyjność ekonomiczna reprezentuje bezwładność 

wartości ekonomicznej w ruchu. Jest to zjawisko 

populacyjne znane jako usługi. 

Economic Inductance  
  

An electrical inductor (e.g., a coil or wire) has an electric 

current as its primary phenomenon and a magnetic field as its 

secondary phenomenon (inertia). Corresponding to this, an 

economic inductor has a flow of economic value as its 

primary phenome non and a population field as its secondary 

field phenomenon of inertia. When the flow of economic 

value (e.g., money) diminishes, the human population  

field collapses in order to keep  

Indukcyjność ekonomiczna 

 

Induktor elektryczny (na przykład cewka lub drut) ma prąd 

elektryczny jako swoje podstawowe zjawisko, a pole 

magnetyczne jako jego zjawisko wtórne (bezwładność). 

Analogicznie, induktor ekonomiczny ma przepływ wartości 

ekonomicznej jako swojego głównego zjawiska i pola 

populacyjnego jako wtórnego zjawiska bezwładności. Kiedy 

zmniejsza się przepływ wartości ekonomicznej (np. 

pieniędzy), populacja ludzka załamuje się aby utrzymać 
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the economicvalue (money) flowing (extreme case - war). 

 

This public inertia is a result of consumer buying habits, 

expected standard of living, etc., and is generally a 

phenomenon of self-preservation. 

przepływ wartości ekonomicznej (pieniędzy) (skrajny 

przypadek - wojna). 

Ta publiczna inercja jest wynikiem nawyków zakupowych 

konsumentów, oczekiwanego standardu życia itp. I jest 

generalnie zjawiskiem samozachowawczym. 

 

 

Inductive Factors to Consider  
  

(1) Population  

(2) Magnitude of the economic activities of the government  

(3) The method of financing these government activities 

(See Peter-Paul Principle - inflation of the currency). 

 

 

Czynniki indukcyjne do rozważenia 

  

(1) Populacja 

(2) Wielkość działalności gospodarczej rządu 

(3) Sposób finansowania tych działań rządowych (patrz 

zasada Peter-Paul - inflacja waluty). 

 

 

  

Translation  
(a few examples will be given)  

  

• Charge: Coulombs; Dollars (1939)  

• Flow/Current: Amperes (coulombs/ second) Dollars of flow 

per year  

• Motivating Force: Volts; Dollars (output) demand  

• Conductance: Amperes per volt; Dollars of flow per year 

per dollar demand  

• Capacitance: Coulombs per volt: Dollars of production 

inventory/ stocks per dollar demand  

Tłumaczenie 

(kilka przykładów) 

  

• Ładunek/Opłata: Kulomb; Dolary z 1939 roku 

• Przepływ/Strumień: Ampery (kulomb na sekundę); 

przepływ dolarów na rok 

• Siła motywująca: Wolty; Żądania w dolarach (produkcji) 

• Przewodnictwo: Ampery na wolt; Dolary 

przepływu rocznie na popyt dolara 

• Pojemność: Liczba kulombów na wolt: dolary inwentarza / 

zapasów produkcyjnych na dolara 

 

 

Time Flow Relationships and Self-Destructive 

Oscillations  
  

An ideal industry may be symbolized electronically in 

various ways. The simplest way is to represent a demand by 

a voltage and a supply by a current. When this is done, the 

relationship between the two becomes what is called an 

admittance, which can result from three economic factors: 

(1) foresight flow, (2) present flow, and (3) hindsight flow.  

  

1. Foresight flow is the result of that property of living 

entities to cause energy (food) to be stored for a period of 

low energy (e.g., a winter season). It consists of demands 

made upon an economic system for that period of low 

energy (winter season).  

  

In a production industry it takes several forms, one of which 

is known as production stock or inventory.  

Relacje przepływu w czasie i drgania samoniszczące 

  
Idealny przemysł może być symbolizowany elektronicznie 

na różne sposoby. Najprostszym sposobem jest 

przedstawienie zapotrzebowania na napięcie i zasilanie 

prądem. Kiedy to nastąpi, relacja między nimi staje się tak 

zwaną admitancją (wstępem), która może wynikać z trzech 

czynników ekonomicznych: (1) przewidywany przepływ, (2) 

bieżący przepływ i (3) przepływ po fakcie. 

  

1.  Przewidywany przepływ jest wynikiem tej 

właściwości żywych istot, która powoduje, że energia 

(żywność) jest przechowywana w okresie niskiej energii (np. 

w sezonie zimowym). Składa się z wymagań stawianych 

systemowi gospodarczemu dla tego okresu niskiej energii 

(sezon zimowy). 

W przemyśle produkcyjnym ma kilka form, z których jedna 

znana jest jako zapasy produkcyjne lub inwentarz 
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In electronic symbology this specific industry demand (a 

pure capital industry) is represented by capacitance and the 

stock or resource is represented by a stored charge. 

Satisfaction of an industry demand suffers a lag because of 

the loading effect of inventory priorities.  
  

2. Present flow ideally involves no delays. It is, so to 

speak, input today for output today, a "hand to mouth" flow. 

In electronic symbology, this specific industry demand (a 

pure us industry) is represented by a conductance which is 

then a simple economic valve (a dissipative element).   

  

3. Hindsight flow is known as habit or inertia. In 

electronics this phenomenon is the characteristic of an 

inductor (economic analog = a pure service industry) in 

which a current flow (economic analog = flow of money) 

creates a magnetic field (economic analog = active human 

population) which, if the current (money flow) begins to 

diminish, collapse (war) to maintain the current (flow of 

money - energy).  

  

Other large alternatives to war as economic inductors or 

economic flywheels are an openended social welfare 

program, or an enormous (but fruitful) open-ended space 

program.  
  

The problem with stabilizing the economic system is that 

there is too much demand on account of (1) too much greed 

and (2) too much population.  

  

This creates excessive economic inductance which can only 

be balanced with economic capacitance (true resources or 

value - e.g., in goods or services).  

  

The social welfare program is nothing more than an open-

ended credit balance system which creates a false capital 

industry to give nonproductive people a roof over their heads 

and food in their stomachs. This can be useful, however, 

because the recipients become state property in return for the 

"gift," a standing army for the elite. For he who pays the 

piper picks the tune.   

  

Those who get hooked on the economic drug must go to the 

elite for a fix. In this, the method of introducing large 

amounts of stabilizing capacitance is by borrowing on the 

future "credit" of the world. This is a fourth law of motion - 

onset, and consists of performing an action and leaving the 

system before the reflected reaction returns to the point of 

action - a delayed reaction. 

W symbolice elektronicznej to konkretne zapotrzebowanie 

branży (czysta branża kapitałowa) jest reprezentowane przez 

pojemność, a zapasy lub zasoby są reprezentowane przez 

przechowywany ładunek. Zaspokojenie popytu w branży 

cierpi przez opóźnienia ze względu na wpływ obciążenia na 

priorytety zapasów.  

 2.  Idealny bieżący przepływ nie pociąga za sobą 

żadnych opóźnień. Jest to dzisiejszy wkład do dzisiejszej 

produkcji, przepływ "z ręki do ręki". W elektronice ten 

specyficzny popyt w przemyśle (czysta branża “my”) jest 

reprezentowany przez konduktancję, która jest wówczas 

zwykłą ekonomiczną zastawką (element stratny). 

3.   Przepływ po fakcie znany jest jako nawyk lub 

bezwładność. W elektronice zjawisko to jest cechą induktora 

(analog ekonomiczny = czysty przemysł usługowy), w 

którym przepływ prądu (analog ekonomiczny = przepływ 

pieniądza) tworzy pole magnetyczne (analog ekonomiczny = 

aktywna populacja ludzka), które, jeśli prąd ( przepływ 

pieniędzy) zaczyna słabnąć, załamuje się (wojna), aby 

utrzymać prąd (przepływ pieniędzy - energii). 

  

Inną dużą alternatywą dla wojny jako ekonomicznych 

induktorów lub ekonomicznych kół zamachowych jest 

otwarty program pomocy społecznej lub olbrzymi (ale 

owocny) bezterminowy program kosmiczny. 

  

Problem z ustabilizowaniem systemu ekonomicznego polega 

na tym, że istnieje zbyt duże zapotrzebowanie ze względu na 

(1) zbyt dużą chciwość i (2) zbyt dużą populację. 

  

Stwarza to nadmierną indukcyjność ekonomiczną, którą 

można zrównoważyć jedynie pojemnością ekonomiczną 

(prawdziwe zasoby lub wartość - np. w towarach lub 

usługach). 

Program pomocy społecznej to nic innego, jak bezterminowy 

system bilansu kredytowego, który tworzy fałszywy 

przemysł kapitałowy, by nadawać nieproduktywnym 

ludziom dach nad głową i jedzenie w żołądku. Może się to 

jednak przydać, ponieważ odbiorcy stają się własnością 

państwową w zamian za "dar", wierną armią dla elit. Ten kto 

płaci, wybiera melodię. 
 

Ci, którzy uzależniają się od narkotyków ekonomicznych, 

muszą udać się do elit po pomoc. W ten sposób metodą  

wprowadzania dużych ilości pojemności stabilizującej jest 

pożyczanie na przyszłość "kredytu" na świecie. Jest to 

czwarta zasada dotycząca ruchu, polegająca na wykonaniu 

działania i opuszczenia układu zanim reakcja powrócie do 

punktu działania – opóźniona reakcja. 
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The means of surviving the reaction is by changing the 

system before the reaction can return. By this means, 

politicians become more popular in their own time and the 

public pays later. In fact, the measure of such a politician is 

the delay time.  

  

The same thing is achieved by a government by printing 

money beyond the limit of the gross national product, and 

economic process called inflation. This puts a large quantity 

of money into the hands of the public and maintains a 

balance against their greed, creates a false self-confidence in 

them and, for awhile, stays the wolf from the door.  

  

They must eventually resort to war to balance the account, 

because war ultimately is merely the act of destroying the 

creditor, and the politicians are the publicly hired hit men 

that justify the act to keep the responsibility and blood off 

the public conscience. (See section on consent factors and 

social-economic structuring.)   

  

If the people really cared about their fellow man, they would 

control their appetites (greed, procreation, etc.) so that they 

would not have to operate on a credit or welfare social 

system which steals from the worker to satisfy the bum.  

  

Since most of the general public will not exercise restraint, 

there are only two alternatives to reduce the economic 

inductance of the system.  
  

1. Let the populace bludgeon each other to death in war, 

which will only result in a total destruction of the living 

earth.  

2. Take control of the world by the use of economic "silent 

weapons" in a form of "quiet warfare" and reduce the 

economic inductance of the world to a safe level by a 

process of benevolent slavery and genocide.   

  

The latter option has been taken as the obviously better 

option. At this point it should be crystal clear to the reader 

why absolute secrecy about the silent weapons is necessary. 

The general public refuses to improve its own mentality and 

its faith in its fellow man. It has become a herd of 

proliferating barbarians, and, so to speak, a blight upon the 

face of the earth.   

They do not care enough about economic science to learn 

why they have not been able to avoid war despite religious 

morality, and their religious or self-gratifying refusal to deal 

with earthly problems renders the solution of the earthly 

problem unreachable to them.  

Środkami przetrwania reakcji jest zmiana systemu przed 

powrotem reakcji. W ten sposób politycy stają się bardziej 

popularni we własnym czasie, a społeczeństwo płaci później. 

W rzeczywistości miarą takiego polityka jest czas 

opóźnienia. 

  

To samo osiąga rząd, drukując pieniądze poza granicę 

produktu narodowego brutto i zjawisko ekonomiczne zwane 

inflacją. Działania te dostarczają dużą ilość pieniędzy w ręce 

społeczeństwa utrzymując równowagę w stosunku do ich 

chciwości, tworzy w nich fałszywą pewność siebie i przez 

jakiś czas powstrzymuje wilki od drzwi. 

  

Muszą ostatecznie uciekać się do wojny, aby zrównoważyć 

rachunek, ponieważ wojna ostatecznie jest jedynie aktem 

zniszczenia wierzyciela, a politycy są publicznie 

zatrudnianymi likwidatorami, którzy usprawiedliwiają czyn, 

aby utrzymać odpowiedzialność i krew poza  publiczną 

świadomością. (Zobacz rozdział dotyczący czynników 

zgody i struktury społeczno-gospodarczej.) 

Gdyby ludzie naprawdę troszczyli się o swoich bliźnich, 

kontrolowaliby swoje apetyty (chciwość, prokreację, itp.), 

nie musieliby działać na systemie kredytowym czy opieki 

społecznej, który kradnie od pracownika, aby zaspokoić 

obiboka. 

 

Ponieważ większość ogółu społeczeństwa nie będzie 

stosować ograniczeń, istnieją tylko dwie alternatywy w celu 

zmniejszenia indukcyjności ekonomicznej systemu. 

  
1. Pozwolić populacji na wybicie się nawzajem na śmierć w 

wojnach, co tylko doprowadzi do całkowitego zniszczenia 

życia na Ziemi. 

2. Przejąć kontrolę nad światem za pomocą ekonomicznej 

"cichej broni" w formie "cichej wojny" i zmniejszyć 

ekonomiczną indukcyjność świata do bezpiecznego poziomu 

poprzez proces dobrowolnego niewolnictwa i ludobójstwa. 

 

Ta druga opcja została uznana za zdecydowanie lepszą 

opcję. W tym momencie czytelnik powinien wiedzieć, 

dlaczego bezwzględna tajemnica o cichej broni jest 

konieczna. Ogół społeczeństwa  nie chce poprawić własnej 

mentalności i wiary w bliźniego. Stało się ono stadem 

mnożących się barbarzyńców i, że tak powiem, zarazy na 

powierzchni ziemi. 

Nie przejmują się ekonomią, aby dowiedzieć się, dlaczego 

nie są w stanie uniknąć wojny pomimo religijnej moralności, 

a ich religijna lub zadowolona z siebie odmowa zajęcia się 

ziemskimi problemami sprawia, że rozwiązanie ziemskiego 

problemu jest dla nich nieosiągalne. 
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It is left to those few who are truly willing to think and 

survive as the fittest to survive, to solve the problem for 

themselves as the few who really care. Otherwise, exposure 

of the silent weapon would destroy our only hope of 

preserving the seed of the future true humanity. 

 

 

Pozostawia się tych, którzy naprawdę są gotowi myśleć i 

przetrwać jako najlepiej przystosowani do przetrwania, aby 

rozwiązać problem dla siebie jako tych, którym naprawdę 

zależy. W przeciwnym razie ekspozycja na cichą broń 

zniszczyłaby naszą jedyną nadzieję na zachowanie nasienia 

przyszłego prawdziwego człowieka 

 

Industry Equivalent Circuits  
  

The industry 'Q' can be given a block symbol as follows: 

 

Branżowe obwody równoważne 
 

Branży "Q" można nadać symbol blokowy w następujący 

sposób 

 

                     
Terminals #1 through #m are connected directly to the 

outputs of industries #1 and #m, respectively.  

  

The equivalent circuit of industry 'Q' is given as follows: 

Terminale od 1 do m są połączone bezpośrednio z wyjściami 

branż odpowiednio od 1 do m. 

  

Równoważny obwód branży "Q" jest następujący: 

  

               
  

Strzałki oznaczają 

kierunek przepływu 

kapitału, dóbr I 

usług 
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Characteristics:  

  

All inputs are at zero volts.  

  

A - Amplifier - causes output current IQ to be represented by 

a voltage EQ. Amplifier delivers sufficient current at EQ to 

drive all loads Y10 through YmQ and sink all currents i1Q 

through imQ.  

  

The unit transconductance amplifier AQ is constructed as 

follows: 

 

Charakterystyka: 

  

Wszystkie wejścia mają napięcie zerowe. 

  

A - Wzmacniacz - powoduje, że prąd wyjściowy IQ jest 

reprezentowany przez  napięcie EQ. Wzmacniacz dostarcza 

wystarczający prąd w EQ, aby sterować wszystkimi 

obciążeniami od Y10 do YmQ i zlewać wszystkie prądy i1Q 

poprzez imQ. 

  

Wzmacniacz tranzystancyjny jednostki AQ jest 

skonstruowany w następujący sposób 

  

  

                      
  

* Arrow denotes the direction of the flow of capital, goods, 

and services. The total demand is given as EQ, where 

EQ=IQ.  

 Strzałka oznacza kierunek przepływu kapitału, towarów i 

usług. Całkowite zapotrzebowanie jest podane jako EQ, 

gdzie EQ=IQ

 

  

               * - do innych branż 
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The coupling network YPQ symbolizes the demand which 

industry Q makes on industry P. the connective admittance 

YPQ is called the 'technical coefficient' of the industry Q 

stating the demand of industry Q, called the industry of use, 

for the output in capital, goods, or services of industry P 

called the industry of origin.  

  

The flow of commodities from industry P to industry Q is 

given by iPQ evaluated by the formula:  

iPQ = YPQ* EQ.  

  

When the admittance YPQ is a simple conductance, this 

formula takes on the common appearance of Ohm's Law 

iPQ = gPQ* IQ. 

  

The interconnection of a three industry system can be 

diagrammed as follows. The blocks of the industry diagram 

can be opened up revealing the technical coefficients, and a 

much simpler format. The equations of flow are given as 

follows: 

Sieć sprzęgająca YPQ symbolizuje popyt, jaki branża Q 

wytwarza dla branży P. Współzależność YPQ nazywana jest 

"współczynnikiem technicznym" branży Q, określającym 

popyt branży Q, zwaną branżą zużycia, dla produkcji w 

kapitale, towarach lub usługach branży P, nazywanej branżą 

pochodzenia. 

  

Przepływ towarów z branży P do branży Q jest określony 

przez iPQ liczony według wzoru: 

iPQ = YPQ * EQ. 

  

Kiedy admitancja YPQ jest prostą konduktancją, ta formuła 

nabiera wspólnego wyglądu Prawa Ohma 

iPQ = gPQ * IQ. 

  

Połączenie między trzema systemami branż można 

przedstawić w następujący sposób. Bloki diagramu 

branżowego można otworzyć ujawniając współczynniki 

techniczne i znacznie prostszy format. Równania przepływu 

podano w następujący sposób: 
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Stages of Schematic Simplification  

 

Etapy uproszczenia chematu

 
  

  

Generalization  
  

All of this may now be summarized.  

Let Ij represent the output of industry j, and  

* ijk, the amount of the product of industry j absorbed 

annually by industry k, and      

* ijo, the amount of the same product j made available for 

'outside' use. Then: 

Uogólnienie 

 

Wszystko to można teraz podsumować. 

Niech Ij reprezentuje produkcję branży j, i 

* ijk, ilość produktu branży j pochłanianego corocznie przez 

przemysł k, oraz  

* ijo, ilość tego samego produktu j udostępniona do 

"zewnętrznego" zastosowania. Wówczas: 

   

                                              
  

Substituting the technical coefficiences, yjk Zastępując techniczne współczynniki, yjk 
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which is the general equation of every admittance in the 

industry circuit 

który jest ogólnym równaniem każdego wstępu w obwodzie 

branżowym.

  

  

Final Bill of Goods  Ostateczny rachunek dóbr

 

  
is called the final bill of goods or the bill of final demand, 

and is zero when the system can be closed by the evaluation 

of the technical coefficients of the 'non-productive' 

industries, government and households. Households may be 

regarded as a productive industry with labor as its output 

product.  

nazywany jest ostatecznym rachunkiem dóbr lub rachunkiem 

końcowego popytu i wynosi zero, kiedy system może zostać 

zamknięty przez wycenę współczynników technicznych 

"nieproduktywnych" gałęzi przemysłu, rządu i gospodarstw 

domowych. Te ostatnie mogą być postrzegane jako przemysł 

wytwórczy z pracą jako produktem końcowym. 

  

The Technical Coefficients  
  

The quantities yjk are called the technical coefficients of the 

industrial system. They are admittances and can consist of 

any combination of three passive parameters, conductance, 

capacitance, and inductance. Diodes are used to make the 

flow unidirectional and point against the flow.  

  

 

* gjk = economic conductance, absorption coefficient  

 

* yjk = economic capacitance, capital coefficient  

* Ljk = economic inductance, human activity coefficient 

 

 

 

Współczynniki techniczne 

 

Ilości yjk nazywane są współczynnikami technicznymi 

systemu branżowego. Są to dopuszczenia i mogą składać się 

z dowolnej kombinacji trzech parametrów pasywnych, 

przewodnictwa, pojemności i indukcyjności. Diody służą do 

tego, aby przepływ był jednokierunkowy i skierowane są 

przeciwko przepływowi. 

 

* gjk = przewodnictwo ekonomiczne, współczynnik 

absorpcji 

* yjk = pojemność ekonomiczna, współczynnik kapitałowy 

* Ljk = indukcyjność ekonomiczna, współczynnik 

aktywności człowieka
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Types of Admittances Typy dopuszczeń
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The Household Industry  
   

The industries of finance (banking), manufacturing, and 

government, real counterparts of the pure industries of 

capital, goods, and services, are easily defined because they 

are generally logically structured. Because of this their 

processes can be described mathematically and their 

technical coefficients can be easily deduced. This, however, 

is not the case with the service industry known as the 

household industry.  

Branża gospodarstw domowych 

   

Branże finansów (bankowość), produkcja i rząd, rzeczywiste 

odpowiedniki czystych gałęzi przemysłu, dóbr i usług, są 

łatwo zdefiniowane, ponieważ są logicznie uporządkowane. 

Z tego powodu ich procesy można opisać matematycznie, a 

ich współczynniki techniczne można łatwo wydedukować. 

Nie dotyczy to jednak branży usługowej zwanej branżą 

gospodarstw domowych 

     

Household Models  
  

When the industry flow diagram is represented by a 2-block 

system of households on the right and all other industries on 

the left, the following results 

 

Model gospodarstw domowych 

 

Gdy schemat przepływów branżowych jest reprezentowany 

przez 2-blokowy system gospodarstw domowych po prawej i 

wszystkich innych branż po lewej, otrzymamy taki rezultat 

 

                
The arrows from left to right labeled A, B, C, etc., denote 

flow of economic value from the industries in the left hand 

block to the industry in the right hand block called 

'households'. These may be thought of as the monthly 

consumer flows of the following commodities. A - alcoholic 

beverages, B - beef, C - coffee, . . . . , U - unknown, etc. . .  

  

 The problem which a theoretical economist faces is that the 

consumer preferences of any household is not easily 

predictable and the technical coefficients of any one 

household tend to be a nonlinear, very complex, and variable 

function of income, prices, etc.  

  

Computer information derived from the use of the universal 

product code in conjuction with credit-card purchase as an 

individual household identifier could change this state of 

affairs, but the U.P.C. method is not yet available on a 

national or even a significant regional scale. To compensate  

Strzałki od lewej do prawej oznaczone jako A, B, C itd. 

oznaczają przepływ wartości ekonomicznej z branż w bloku 

po lewej do branży w prawym bloku, zwanym 

"gospodarstwami domowymi". Można je traktować jako 

miesięczne przepływy konsumenckie następujących 

towarów. A - napoje alkoholowe, B - wołowina, C - kawa,. . 

. . , U - nieznane itp. . 

 Problemem, z którym boryka się teoretyczny ekonomista, 

jest to, że preferencje konsumenckie jakiegokolwiek 

gospodarstwa domowego nie są łatwe do przewidzenia, a 

współczynniki techniczne jednego gospodarstwa domowego 

wydają się być nieliniową, bardzo złożoną i zmienną funkcją 

dochodów, cen itp. 

Informacje komputerowe uzyskane w wyniku zastosowania 

uniwersalnego kodu produktu (U.P.C.) w połączeniu z 

zakupem kartą kredytową jako indywidualnego 

identyfikatora gospodarstwa domowego mogą zmienić ten 

stan rzeczy, ale metoda U.P.C. nie jest jeszcze dostępna w  
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for this data deficiency, an alternate indirect approach of 

analysis has been adopted known as economic shock testing. 

This method, widely used in the aircraft manufacturing 

industry, develops an aggregate statistical sort of data.  

  

Applied to economics, this means that all of the households 

in one region or in the  whole nation are studied as a group 

or class rather than individually, and the mass behavior 

rather than the individual behavior is used to discover useful 

estimates of  the technical coefficients governing the 

economic structure of the hypothetical single household 

industry...  

  

Notice in the industry flow diagram that the values for the 

flows A, B, C, etc. are accessible to measurement in terms of 

selling prices and total sales of commodities.  

  

One method of evaluating the technical coefficients of the 

household industry depends upon shocking the prices of a 

commodity and noting the changes in the sales of all of the 

commodities. 

skali krajowej, ani nawet na dużą skalę regionalną. Aby 

zrekompensować ten niedobór danych, przyjęto 

alternatywne pośrednie podejście do analizy, znane jako 

szokowy test ekonomiczny. Metoda ta, szeroko stosowana w 

przemyśle wytwórczym samolotów, rozwija zagregowany 

statystyczny rodzaj danych. 

Stosowana w ekonomii oznacza, że wszystkie gospodarstwa 

domowe w jednym regionie lub całym kraju są badane 

raczej jako grupa lub klasa, niż pojedynczo, a zachowanie 

masowe, a nie indywidualne, służy do oszacowania 

użytecznych współczynników technicznych rządzących 

strukturą ekonomiczną hipotetycznego branży gospodarstw 

domowych... 

Należy zauważyć na schemacie przepływów branżowych, że 

wartości przepływów A, B, C itd. mierzalne pod względem 

cen sprzedaży i całkowitej sprzedaży towarów. 

 

Jedna z metod oceny współczynników technicznych branży 

gospodarstw domowych polega na szokowych zmianach cen 

towaru i odnotowywania zmian w sprzedaży wszystkich 

towarów. 

 

Economic Shock Testing  
  

In recent times, the application of Operations Research to the 

study of the public economy has been obvious for anyone 

who understands the principles of shock testing.  

  

In the shock testing of an aircraft airframe, the recoil impulse 

of firing a gun mounted on that airframe causes shock waves 

in that structure which tell aviation engineers the conditions 

under which some parts of the airplane or the whole airplane 

or its wings will start to vibrate or flutter like a guitar string, 

a flute reed, or a tuning fork, and disintegrate or fall apart in 

flight.  

  

Economic engineers achieve the same result in studying the 

behavior of the economy and the consumer public by 

carefully selecting a staple commodity such as beef, coffee, 

gasoline, or sugar, and then causing a sudden change or 

shock in its price or availability, thus kicking everybody's 

budget and buying habits out of shape.  

  

They then observe the shock waves which result by 

monitoring the changes in advertising, prices, and sales of 

that and other commodities.   

  

The objective of such studies is to acquire the know-how to 

set the public economy into a predictable state of motion or 

change, even a controlled self-destructive state of motion 

which will convince the public that certain "expert" people  

Testowanie szokiem ekonomicznym 
  

W ostatnim czasie zastosowanie Bada Operacyjnych do 

badania gospodarki publicznej było oczywiste dla każdego, 

kto rozumie zasady testowania szokowego. 

  

W badaniu odporności na wstrząsy kadłuba samolotu, 

odrzutowy impuls wystrzelenia działa zamontowanego na tej 

ramie powoduje fale uderzeniowe w tej konstrukcji, które 

informują inżynierów lotniczych o warunkach, w których 

niektóre części samolotu lub cały samolot lub jego skrzydła 

zaczną wibrować lub trzepotać jak struna gitary lub kamerton 

i rozpadają się. 

  

Ekonomiści osiągają taki sam wynik w badaniu zachowań 

gospodarki i konsumentów, starannie dobierając podstawowe 

produkty, takie jak wołowina, kawa, benzyna lub cukier, a 

następnie powodując nagłą zmianę lub szok w cenie lub 

dostępności, co powoduje przewrót budżet wszystkich i 

wypaczenie nawyków zakupowych. 

  

Następnie obserwują fale uderzeniowe, które wynikają z 

monitorowania zmian w reklamie, cenach i sprzedaży tego i 

innych towarów. 

  

Celem takich badań jest zdobycie widzy, aby ustawić 

gospodarkę publiczną w przewidywalnym kierunku lub 

zmiany, nawet w kierunku kontrolowanej autodestrukcji, 

która przekona społeczeństwo, że niektórzy "eksperci"  
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should take control of the money system and reestablish 

security (rather than liberty and justice) for all. When the 

subject citizens are rendered unable to control their financial 

affairs, they, of course, become totally enslaved, a source of 

cheap labor.  

  

Not only the prices of commodities, but also the availability 

of labor can be used as the means of shock testing. Labor 

strikes deliver excellent tests shocks to an economy, 

especially in the critical service areas of trucking 

(transportation), communication, public utilities (energy, 

water, garbage collection), etc.  

  

  

By shock testing, it is found that there is a direct relationship 

between the availability of money flowing in an economy 

and the real psychological outlook and response of masses of 

people dependent upon that availability.  

  

For example, there is a measurable quantitative relationship 

between the price of gasoline and the probability that a 

person would experience a headache, feel a need to watch a 

violent movie, smoke a cigarette, or go to a tavern for a mug 

of beer.   

  

It is most interesting that, by observing and measuring the 

economic models by which the public tries to run from their 

problems and escape from reality, and by applying the 

mathematical theory of Operations Research, it is possible to 

program computers to predict the most probable 

combination of created events (shocks) which will bring 

about a complete control and subjugation of the public 

through a subversion of the public economy (by shaking the 

plum tree). 

 

powinni przejąć kontrolę nad systemem pieniężnym i 

przywrócić bezpieczeństwo (zamiast wolności i 

sprawiedliwości) dla wszystkich. Kiedy obywatelom danego 

podmiotu uniemożliwia się kontrolowanie swoich spraw 

finansowych, stają się oni całkowicie zniewoleni, źródłem 

taniej siły roboczej. 

Nie tylko ceny towarów, ale także dostępność siły roboczej 

mogą być wykorzystywane jako środek testowania 

szokowego. Strajki pracowników zapewniają doskonałe 

testy szoków dla gospodarki, szczególnie w krytycznych 

obszarach usługowych w zakresie transportu (transportu), 

komunikacji, usług użyteczności publicznej (energia, woda, 

wywóz śmieci), itp. 

  

Testy szokowe wskazują, że istnieje bezpośredni związek 

między dostępnością pieniędzy płynących w gospodarce a 

realnymi perspektywami psychologicznymi i reakcją mas 

ludzi zależnych od tej dostępności. 

  

Na przykład istnieje mierzalna zależność ilościowa między 

ceną benzyny a prawdopodobieństwem, że dana osoba 

odczuje ból głowy, odczuje potrzebę obejrzenia filmu z 

użyciem przemocy, zapalenia papierosa lub pójścia do 

tawerny na kufel piwa. 

  

Najciekawsze jest to, że obserwując i mierząc modele 

ekonomiczne, za pomocą których społeczeństwo próbuje 

uciec od swoich problemów oraz rzeczywistości, i stosując 

matematyczną teorię Badań Operacyjnych, można 

zaprogramować komputery, aby przewidzieć najbardziej 

prawdopodobną kombinację wydarzeń (wstrząsów), które 

spowodują całkowitą kontrolę i podporządkowanie 

społeczeństwa poprzez obalenie gospodarki publicznej 

(poprzez potrząsanie śliwą). 

 

Introduction to the Theory of Economic Shock 

Testing  
Let the prices and total sales of commodities be given and 

symbolized as follows: 

Wprowadzenie do teorii testowania szokiem 

ekonomicznym 

Załóżmy, że ceny i całkowita sprzedaż towarów są podane i 

oznaczone w następujący sposób: 

 
Commodities  Price Function Total Sales 

alcoholic beverages A  fA  

beef  B  fB  

coffee  C  fC  

gasoline  G  fG  

sugar  S  fS  

tobacco  T  fT  

unknown balance  U  fU  
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Let us assume a simple economic model in which the total 

number of important (staple) commodities are represented as 

beef, gasoline, and an aggregate of all other staple 

commodities which we will call the hypothetical 

miscellaneous staple commodity 'M' (e.g., M is an aggregate 

of C, S, T, U, etc.) 

Załóżmy prosty model ekonomiczny, w którym łączna liczba 

ważnych (podstawowych) towarów jest reprezentowana jako 

wołowina, benzyna i agregat wszystkich innych 

podstawowych towarów, które nazwiemy hipotetycznym 

podstawowym towarem "M" (np. M jest agregatem C, S, T, 

U itp.). 

.

  

Example of Shock Testing  
  
Assume that the total sales, P, of petroleum products can be 

described by the linear function of the quantities B, G, and 

M, which are functions of the prices of those respective 

commodities. 

Przykład testu szokowego 

  

Załóżmy, że łączną sprzedaż P produktów naftowych można 

opisać za pomocą liniowej funkcji ilości B, G i M, które są 

funkcjami cen tych dóbr. 

 

P = aPG B + aPG G + aPM M  

  

Then where B, G, and M are functions of the prices of beef, 

gasoline, and miscellaneous, respectively, and aPB, aPG, 

and aPM are constant coefficients defining the amount by 

which each of the functions B, G, and M affect the sales, P, 

of petroleum products. We are assuming that B, G, and M 

are variables independent of each other.  

  

If the availability or price of gasoline is suddenly changed, 

then G must be replaced by G +  G. This causes a change in 

the petroleum sales from P to P +  P. Also we will assume 

that B and M remain constant when G changes to G +  G. 

Wtedy B, G i M są funkcjami cen odpowiednio wołowiny, 

benzyny i różnych, i odpowiednio aPB, aPG i aPM są 

stałymi współczynnikami określającymi wielkość, o jaką 

każda z funkcji B, G i M wpłynie na sprzedaż produktów 

ropopochodnych P. Zakładamy, że B, G i M są zmiennymi 

niezależnymi od siebie. 

  

Jeśli nagle zmieni się dostępność lub cena benzyny, 

wówczas G musi zostać zastąpione przez G + G. Powoduje 

to zmianę sprzedaży ropy naftowej z P na P + P. Przyjmijmy 

również, że B i M są stałe, gdy G zmienia się w G + G. 

 

  

(P + P) = aPB B + aPG (G + G) + aPMM.  

  

Expanding upon this expression, we get  Rozszerzając to wyrażenie, otrzymujemy 

  

P + P = aPB B + aPG G + aPG G + aPM M  

  

and subtracting the original value of P we get for the change 

in P 

i odejmując pierwotną wartość P otrzymujemy zmiany w P 

Change in P = P = aPG G  

  

Dividing by G we get                                         Dzieląc przez G otrzymujemy 

  

aPG = P / G .  

  

This is a rate of change in P due only to an isolated change in 

G,  G.  
Jest to tempo zmian w P tylko ze względu na izolowaną 

zmianę w G, G. 
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In general, ajk is the partial rate of change in the sales effect j 

due to a change in the causal price function of commodity k. 

If the interval of time were infinitesimal, this expression 

would be reduced to the definition of the total differential of 

a function, P.   

 

Ogólnie, ajk jest częściową stopą zmiany efektu sprzedaży j, 

spowodowaną zmianą funkcji ceny przyczynowej towaru k. 

Jeśli przedział czasu byłby nieskończenie mały, to wyrażenie 

byłoby zredukowane do definicji całkowitej różnicy funkcji, 

P. 
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When the price of gasoline is shocked, all of the coefficients 

with round G (2G) in the denominator are evaluated at the 

same time. If B, G, and M were independent, and sufficient 

for description of the economy, then three shock tests would 

be necessary to evaluate the system.  

  

There are other factors which may be represented the same 

way.  

  

For example, the tendency of a docile sub-nation to 

withdraw under economic pressure may be given by  

Gdy cena benzyny poddana jest szokowi, wszystkie 

współczynniki z okrągłym G (2G) w mianowniku są 

oceniane w tym samym czasie. Jeśli B, G i M byłyby 

niezależne i wystarczające do opisu gospodarki, do oceny 

systemu konieczne byłyby trzy testy wstrząsów. 

  

Istnieją inne czynniki, które mogą być reprezentowane w ten 

sam sposób. 

  

Na przykład skłonność do potulnego podporządkowania się 

pod naciskiem ekonomicznym może być wyrażona przez 

 

                  
  

where G is the price of gasoline, WP is the dollars spent per 

unit time (referenced to say 1939) for war production during 

'peace' time, etc. These quantities are presented to a computer 

in matrix format as follows: 

 

gdzie G jest ceną benzyny, WP to dolary wydawane w 

jednostce czasu (odnosąc się powiedzmy do dolarów z 1939 

r.) na produkcję wojenną w czasie "pokoju" itp. Ilości te są 

przedstawiane komputerowi w formacie matrycy w 

następujący sposób: 

  

 

  

  
and  

X1 = G   Y1 = P - KP 
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X2 = B        Y2 = F - KF 

X3 = etc.          Y3 = etc. 

  

Finally, inverting this matrix, i.e., solving for the Xk terms of 

the Yj, we get, say, 

 

Na koniec odwracając tę macierz, tj. rozwiązując dla 

warunków Xk dla Yj, otrzymujemy, powiedzmy, 

 

 

[bkj] [Yj ] = [Xk]   

  

This is the result into which we substitute to get that set of 

conditions of prices of commodities, bad news on TV, etc., 

which will deliver a collapse of public morale ripe for take 

over.  

  

Once the economic price and sales coefficients ajk and bkj 

are determined, they may be translated into the technical 

supply and demand coefficients gjk, Cjk, and 1/Ljk.  

  

Shock testing of a given commodity is then repeated to get 

the time rate of change of these technical coefficients. 

 

 

Jest to wynik, do którego zastępujemy, aby uzyskać ten 

zestaw warunków cen towarów, złych wiadomości w TV 

itp., które spowodują załamanie się morale publicznego 

dojrzewając do przejęcia. 

  

Po ustaleniu ekonomicznych cen i współczynników 

sprzedaży ajk i bkj można je przełożyć na techniczne 

współczynniki podaży i popytu gjk, Cjk oraz 1/Ljk. 

Testy wstrząsowe danego towaru są następnie powtarzane w 

celu uzyskania wskaźnikaszybkości zmiany tych 

współczynników technicznych. 

 

  

Introduction to Economic Amplifiers  
  

Economic amplifiers are the active components of economic 

engineering. The basic characteristic of any amplifier 

(mechanical, electrical, or economic) is that it receives an 

input control signal and delivers energy from an independent 

energy source to a specified output terminal in a predictable 

relationship to that input control signal.  

  

The simplest form of an economic amplifier is a device 

called advertising.  

  

If a person is spoken to by a TV advertiser as if he were a 

twelve-year-old, then, due to suggestibility, he will, with a 

certain probability, respond or react to that suggestion with 

the uncritical response of a twelve-year-old and will reach in 

to his economic reservoir and deliver its energy to buy that 

product on impulse when he passes it in the store.  

  

An economic amplifier may have several inputs and output. 

Its response might be instantaneous or delayed. Its circuit 

symbol might be a rotary switch if its options are exclusive, 

qualitative, "go" or "no-go", or it might have its parametric  

 

 

Wprowadzenie do wzmacniaczy ekonomicznych 

  

Wzmacniacze ekonomiczne są aktywnymi komponentami 

inżynierii ekonomicznej. Podstawową cechą każdego 

wzmacniacza (mechanicznego, elektrycznego lub 

ekonomicznego) jest to, że odbiera on wejściowy sygnał 

sterujący i dostarcza energię z niezależnego źródła energii 

do określonego terminala wyjściowego w przewidywalnym 

związku z tym wejściowym sygnałem sterującym. 

Najprostszą formą ekonomicznego wzmacniacza jest 

narzędzie zwane reklamą. 

  

Jeśli osoba, do której mówi reklamodawca telewizyjny, 

mówi tak, jakby był dwunastolatkiem, to z powodu jej 

sugestii, z pewnym prawdopodobieństwem, odpowie lub 

zareaguje na nią z bezkrytycznie jak dwunastolatek sięgnie 

do swoich zasobów ekonomicznych i dostarczy energię 

kupując ten produkt pod wpływem impulsu, gdy będzie 

przechodził obok niego w sklepie. 

Wzmacniacz ekonomiczny może mieć kilka wejść i wyjść. 

Jego odpowiedź może być natychmiastowa lub opóźniona. 

Jego symbol w obwodzie może być przełącznikiem 

obrotowym, jeśli jego opcje są wyłączne, jakościowe, "go" 

lub "no-go"
5
, lub może mieć parametryczne

                                                 
5
 Pozwalające na ruch, bądź zatrzymujące ruch 
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input/ output relationships specified by a matrix with internal 

energy sources represented.  

  

Whatever its form might be, its purpose is to govern the flow 

of energy from a source to an output sink in direct 

relationship to an input control signal. For this reason, it is 

called an active circuit element or component. 

 

Economic Amplifiers fall into classes called strategies, and, 

in comparison with electronic amplifiers, the specific 

internal functions of an economic amplifier are called 

logistical instead of electrical.  

  

Therefore, economic amplifiers not only deliver power gain 

but also, in effect, are used to cause changes in the economic 

circuitry.  

  

In the design of an economic amplifier we must have some 

idea of at least five functions, which are:  
  

(1) the available input signals,  

(2) the desired output-control objectives,  

(3) the strategic objective,  

(4) the available economic power sources,  

(5) the logistical options.  
  

The process of defining and evaluating these factors and 

incorporating the economic amplifier into an economic 

system has been popularly called game theory.  

The design of an economic amplifier begins with a 

specification of the power level of the output, which can 

range from personal to national. The second condition is 

accuracy of response, i.e., how accurately the output action 

is a function of the input commands. High gain combined 

with strong feedback helps to deliver the required precision.  

  

Most of the error will be in the input data signal. Personal 

input data tends to be specified, while national input data 

tends to be statistical. 

 

zależności wejścia / wyjścia określone przez macierz z 

reprezentowanymi wewnętrznymi źródłami energii. 

 

Niezależnie od formy, jego celem jest regulowanie 

przepływu energii ze źródła do wyjścia w bezpośrednim 

związku z wejściowym sygnałem sterującym. Dlatego 

nazywa się elementem lub komponentem aktywnym. 

 

Wzmacniacze ekonomiczne dzielą się na klasy zwane 

strategiami i, w porównaniu ze wzmacniaczami 

elektronicznymi, specyficzne wewnętrzne funkcje 

wzmacniacza ekonomicznego nazywane są logistycznymi 

zamiast elektrycznymi. 

Dlatego też wzmacniacze ekonomiczne nie tylko zapewniają 

wzmocnienie mocy, ale również, w rezultacie, są 

wykorzystywane do wywoływania zmian w obwodach 

ekonomicznych. 

W konstrukcji wzmacniacza ekonomicznego musimy mieć 

wyobrażenie o co najmniej pięciu funkcjach, którymi są: 

  

(1) dostępne sygnały wejściowe, 

(2) pożądane cele kontroli produkcji, 

(3) cel strategiczny, 

(4) dostępne źródła energii ekonomicznej, 

(5) opcje logistyczne. 

  

Proces definiowania i oceniania tych czynników oraz 

włączania wzmacniacza ekonomicznego do systemu 

gospodarczego popularnie zwany jest teorią gier. 

Projektowanie wzmacniacza zaczyna się od określenia 

poziomu mocy wyjściowej, który może wahać się od 

osobistego do narodowego. Drugim warunkiem jest 

dokładność odpowiedzi, tj. jak dokładnie działanie 

wyjściowe jest funkcją poleceń wejściowych. Wysokie 

wzmocnienie w połączeniu z silnym sprzężeniem zwrotnym 

pomaga zapewnić wymaganą precyzję. 

Większość błędu będzie w sygnale danych wejściowych. 

Osobiste dane wejściowe są zwykle określane, podczas gdy 

krajowe dane wejściowe są zwykle statystyczne. 

 

Short List of Inputs  
  

Questions to be answered:  

* what  

* where  

* why  

* when  

* how  

* who   

Krótka lista wejść 

  

Pytania, na które należy odpowiedzieć: 

* co 

* gdzie 

* dlaczego 

* kiedy 

* w jaki sposób 

* kto  

mailto:cichewojny@gmail.com


Silent Weapons for Quiet Wars – Cicha Broń do Cichych Wojen 

cichewojny@gmail.com 

General sources of information:  

* telephone taps  

* analysis of garbage  

* surveillance  

* behavior of children in school   

  

Standard of living by:  

* food  

* shelter  

* clothing  

* transportation   

  

Social contacts:  

 telephone - itemized record of calls  

* family - marriage certificates, birth certificates, etc.  

* friends, associates, etc.  

* memberships in organizations  

* political affiliation 

 

  

Ogólne źródła informacji: 

* podsłuchy telefoniczne 

* analiza śmieci 

* inwigilacja - monitoring 

* zachowanie dzieci w szkole 

  
Standard życia poprzez: 

* jedzenie 

* miejsce zamieszkania 

* odzież 

* transport 

  
Kontakty z innymi ludźmi: 

* telefon - szczegółowy spis połączeń 

* rodzina - akty małżeństwa, akty urodzenia itp. 

* przyjaciele, współpracownicy itd. 

* członkostwo w organizacjach 

* przynależność polityczna 

 

 

The Personal Paper Trail  
  

Personal buying habits, i.e., personal consumer preferences:  

* checking accounts  

* credit-card purchases  

* "tagged" credit-card purchases - the credit-card purchase of 

products bearing the U.P.C. (Universal Product Code)   

  

 

Assets:  

* checking accounts  

* savings accounts  

* real estate      

* business  

* automobile, etc.  

* safety deposit at bank  

* stock market   

  

Liabilities:  

* creditors  

* enemies (see - legal)  

* loans   

 

 

 

 

 

Ścieżka śledzenia dokumentów osobistych 

  

Nawyki zakupowe, tj. osobiste preferencje konsumentów: 

* konta bankowe 

* zakupy kartą kredytową 

* "oznaczone" zakupy kartą kredytową - zakupy kartą 

kredytową produktów opatrzonych U.P.C. (Uniwersalny 

Kod Produktu) 

  
Majątek: 

* konta rozrachunkowe 

* konta oszczędnościowe 

* nieruchomości 

* biznes 

* samochód, itp. 

* bezpieczeństwo depozytów w banku 

* giełda akcji 

  

Zadłużenie: 

* wierzyciele 

* wrogowie ( prawni) 

* pożyczki 
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Government sources (ploys)*:  

* Welfare  

* Social Security  

* U.S.D.A. surplus food  

* doles  

* grants  

* subsidies   

  

* Principle of this ploy -- the citizen will almost always 

make the collection of information easy if he can operate 

on the "free sandwich principle" of "eat now, and pay 

later."   

  

Government sources (via intimidation):  

  

* Internal Revenue Service  

* OSHA      

* Census      

* etc.    

 

Other government sources -- surveillance of 

U.S. mail 

 

 

Źródła rządowe (fortele) *: 

* Dobrobyt 

* Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

* nadwyżka żywności  U.S.D.A. (departament rolnictwa) 

* zasiłki dla bezrobotnych 

* granty 

* subsydia 

  

* Zasada tej sztuczki - obywatel prawie zawsze ułatwi 

zbieranie informacji, jeśli będzie mógł działać na zasadzie 

"darmowej kanapki" która brzmi "jedz teraz, a zapłacisz 

później". 

  

Źródła rządowe (przez zastraszanie): 

  

* Urząd Skarbowy 

* Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

* ewidencja ludności  

* itp. 

 

Inne źródła rządowe - nadzór nad pocztą w 

USA 

 

Habit Patterns -- Programming  
  

Strengths and weaknesses:  

* activities (sports, hobbies, etc.)  

* see "legal" (fear, anger, etc. -- crime record)  

* hospital records (drug sensitivities, reaction to pain, etc.)  

* psychiatric records (fears, angers, disgusts, adaptability, 

reactions to stimuli, violence, suggestibility or hypnosis, 

pain, pleasure, love, and sex)   

  

Methods of coping -- of adaptability -- behavior:  

* consumption of alcohol  

* consumption of drugs  

* entertainment  

* religious factors influencing behavior  

* other methods of escaping from reality   

  

Payment modus operandi (MO) -- pay on time, 

etc.:  

* payment of telephone bills  

* energy purchases  

* water purchases  

* repayment of loans  

* house payments 

* automobile payments 

Wzorce Nawyków - Programowanie 

  

Mocne i słabe strony: 

* zajęcia (sport, hobby itp.) 

* tzn. "prawne" (strach, złość itp. - rejestr przestępczości) 

* rejestry szpitalne (wrażliwość na leki, reakcja na ból itp.) 

* rejestry psychiatryczne (lęki, gniew, obrzydzenie, 

zdolności adaptacyjne, reakcje na bodźce, przemoc, 

sugestywność lub hipnoza, ból, przyjemność, miłość i seks)  

 

Metody radzenia sobie ze zdolnościami adaptacyjnymi: 

* spożywanie alkoholu 

* zużycie narkotyków 

* zabawa 

* czynniki religijne wpływające na zachowanie 

* inne metody ucieczki od rzeczywistości 

  

Chcarkterysytyczny sposób dokonywania płatności - 

płatność za czas itd .: 

* płatność rachunków telefonicznych 

* zakupy energii 

* zakupy wody 

* spłata pożyczek 

* płatności za dom 

* płatności związane z samochodami 
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* payments on credit cards   

  

Political sensitivity:  

* beliefs  

* contacts  

* position  

* strengths/weaknesses  

* projects/activities   

  

Legal inputs -- behavioral control (Excuses for investigation, 

search, arrest, or employment of force to modify behavior)  

  

* court records  

* police records -- NCIC  

* driving record  

* reports made to police  

* insurance information  

* anti-establishment acquaintances 

 

obsługa kart kredytowych 

  

Wrażliwość polityczna: 

* przekonania 

* kotakty 

* pozycja 

* mocne / słabe strony 

* projekty / działania 

  

Środki prawne - kontrola behawioralna (Wymówki w celu 

dochodzenia, wyszukiwania, aresztowania lub użycia siły w 

celu modyfikacji zachowania) 

* akta sądowe 

* rejestry policyjne - NCIC 

* rejestr tras 

* raporty przekazane policji 

* informacje o ubezpieczeniach 

* znajomości antyrządowe 

 

National Input Information  
  

Business sources (via I.R.S., etc):  

* prices of commodities  

* sales      

* investments in  

    - stocks/inventory 

    - production tools and machinery 

    - buildings and improvements  

    - the stock market   

  

Banks and credit bureaus:  

* credit information  

* payment information   

  

Miscellaneous sources:  

* polls and surveys  

* publications  

* telephone records  

* energy and utility purchases 

 

Krajowe dane wejściowe 

  

Źródła biznesowe (przez Urzędy Skarbowe., itp.): 

* ceny towarów 

* sprzedaż  

* inwestycje w 

    - towary / zapasy  

    - narzędzia produkcyjne i maszyny 

    - budynki i ulepszenia 

    - rynek akcji 

  

Banki i biura kredytowe: 

* informacje o kredytach 

* informacje o płatnościach 

  

Różne inne źródła: 

* ankiety i sondaże 

* publikacje 

* nagrania telefoniczne 

* zakupy energii i narzędzi 

 

Short List of Outputs  
  

Outputs -- create controlled situations -- manipulation of the 

economy, hence society -- control by control of 

compensation and income.  

  

 

 

Krótka lista wyników 
  

Wyniki - tworzenie kontrolowanych sytuacji - 

manipulowanie gospodarką, a więc społeczeństwem - 

kontrola poprzez kontrolę wynagrodzeń i dochodów. 
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Sequence:  

  

1. allocates opportunities  

2. destroys opportunities  

3. controls the economic environment  

4. controls the availability of raw materials  

5. controls capital.  

6. controls bank rates  

7. controls the inflation of the currency  

8. controls the possession of property  

9. controls industrial capacity  

10. controls manufacturing  

11. controls the availability of goods (commodities).  

12. controls the prices of commodities.   

13. controls services, the labor force, etc.  

14. controls payments to government officials.  

15. controls the legal functions.  

16. controls the personal data files -- uncorrectable by the 

party slandered.  

17. controls advertising.  

18. controls media contact.  

19. controls material available for TV viewing  

20. disengages attention from real issues.  

21. engages emotions.  

22. creates disorder, chaos, and insanity.  

23. controls design of more probing tax forms.  

24. controls surveillance.  

25. controls the storage of information.  

26. develops psychological analyses and profiles of 

individuals.  

27. controls legal functions [repeat of 15]  

28. controls sociological factors.  

29. controls health options.   

30. preys on weakness.  

31. cripples strengths.  

32. leaches wealth and substance. 

 

Sekwencja: 

  

1. przydziela możliwości 

2. niszczy możliwości 

3. kontroluje otoczenie gospodarcze  

4. kontroluje dostępność surowców  

5. kontroluje kapitał. 

6. kontroluje stopy procentowe 

7. kontroluje inflację waluty 

8. kontroluje posiadanie własności 

9. kontroluje zdolność produkcyjną 

10. kontroluje produkcję 

11. kontroluje dostępność towarów (towarów). 

12. kontroluje ceny towarów. 

13. kontroluje usługi, siłę roboczą itd. 

14. kontroluje płatności na rzecz urzędników państwowych. 

15. kontroluje zadania prawa. 

16. kontroluje dane osobowe - niezmienialne dla strony, 

którą oczernia. 

17. kontroluje reklamę. 

18. kontroluje kontakt z mediami. 

19. kontroluje materiał dostępny w telewizji TV 

20. odwraca uwagę od rzeczywistych problemów. 

21. angażuje emocje. 

22. tworzy nieporządek, chaos i szaleństwo. 

23. kontroluje projektowanie bardziej sondujących 

formularzy podatkowych. 

24. kontroluje inwigilację. 

25. kontroluje przechowywanie informacji. 

26. opracowuje analizy psychologiczne i profile osób.  

27. kontroluje funkcje prawa [powtórzenie 15] 

28. kontroluje czynniki socjologiczne. 

29. kontroluje opcje zdrowotne. 

30. żeruje na słabości. 

31. paraliżuje silne strony. 

32. wymywa bogactwo i to co ma wartość
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Table of Strategies  Tabela strategii
   

Do This                                                                   Zrób to To Get This                                          Aby uzyskać to 

Keep the public ignorant  

Utrzymuj społeczeństwo w ignorancji 

Less public organization  

Mniej publicznej organizacji 

Maintain access to control point for feedback  

Utrzymuj dostęp do punktu kontrolnego dla 

otrzymania informacji zwrotych 

Required reaction to outputs (prices, sales)  

Wymagana reakcja na dane wyjściowe (ceny, 

sprzedaż) 

Create preoccupation          

Twórz zaabsorbowanie 

Lower defense  

Obniżenie zdolności obronnych 

Attack the family unit               

Atakuj jednostkę rodzinną  

Control of the education of the young  

Kontrola edukacji młodzieży 

Give less cash and more credit and doles 

Daj mniej gotówki a więcej kredytów i zasiłków 

More self-indulgence and more data  

Więcej pobłażania sobie oraz więcej danych 

Attack the privacy of the church   

Atakuj prywatność kościoła 

Destroy faith in this sort of government  

Zniszczenie wiary w tego rodzaju zarząd 

Social conformity  

Konformizm społeczny 

Computer programming simplicity  

Prostota programowania komputerów 

Minimize the tax protest  

Zminimalizuj protest podatkowy 

Maximum economic data, minimum enforcement problems  

Maksymalna ilość danych ekonomicznych, 

minimalne problemy z wprowadzeniem w życie 

Stabilize the consent  

Stabilizuj przyzwolenie 

Simplicity coefficients  

Prostota współczynników 

Tighten control of variables  

Zacieśnij kontrolę zmiennych 

 

Simpler computer input data - greater predictability  

Prostsze dane wejściowe dla komputerów - większa 

przewidywalność 

Establish boundary conditions  

Ustal warunki brzegowe 

 

Problem simplicity/solutions of differential and difference 

equations  

Problem prostota/rozwiązania równań 

różniczkowych i różnicowych 

Proper timing  

Właściwie zgranie w czasie 

Less data shift and blurring  

Mniejsze przesunięcie danych i ich rozmycie  

Maximize control  

Maksymalizuj kontrolę 

Minimum resistance to control  

Minimalna opór przeciwko kontorli 

Collapse of currency  

Upadek waluty 

Destroy the faith of the American people in each other  

Zniszczenie wiary Amerykanów w siebie nawzajem 
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Diversion, the Primary Strategy  
  

Experience has prevent that the simplest method of securing 

a silent weapon and gaining control of the public is to keep 

the public undisciplined and ignorant of the basic system 

principles on the one hand, while keeping them confused, 

disorganized, and distracted with matters of no real 

importance on the other hand.  

  

This is achieved by:  

 * disengaging their minds; sabotaging their mental 

activities; providing a  low-quality program of public 

education in mathematics, logic, systems design and 

economics; and discouraging technical creativity.  

  

* engaging their emotions, increasing their self-indulgence 

and their indulgence in emotional and physical activities, 

by: 

   - unrelenting emotional affrontations and attacks (mental 

and emotional rape) by way of constant barrage of sex, 

violence, and wars in the media - especially the T.V. and 

the newspapers.  

   - giving them what they desire - in excess - "junk food for 

thought" - and depriving them of what they really need.   

  

* rewriting history and law and subjecting the public to the 

deviant creation, thus being  able to shift their thinking from 

personal needs to highly fabricated outside priorities.   

  

 

These preclude their interest in and discovery of the silent 

weapons of social automation technology.  

  

The general rule is that there is a profit in confusion; the 

more confusion, the more profit. Therefore, the best 

approach is to create problems and then offer solutions. 

 

 

Główna strategia - Odwracanie uwagi 
  
Doświadczenie uniemożliwiło, aby najprostszą metodą 

zabezpieczenia cichej broni i zdobycia kontroli nad 

społeczeństwem jest utrzymywanie go w braku dycypliny i 

nieświadomości podstawowych zasad systemu z jednej 

strony, przy jednoczesnym utrzymaniu w nim 

zdezorientowania, dezorganizacji i rozproszenia sprawami 

bez znaczenia z drugiej. 

Osiąga się to przez: 

* nieangażowanie ich umysłów; sabotowanie ich 

działalności umysłowej; zapewnianie niskiej jakości 

edukacji publicznej z zakresu matematyki, logiki, 

projektowania systemów i ekonomii; i zniechęcanie do  

kreatywności technicznej. 

* angażowanie emocji, zwiększanie stopnia pobłażliwości 

wobec siebie i rozleniwienia aktywności emocjonalnej i 

fizycznej poprzez: 

   - niesłabnące zniewagi emocjonalne i ataki (gwałty 

psychiczne i emocjonalne) poprzez stały zalew seksu, 

przemocy i wojen w mediach - szczególnie w telewizji i 

gazetach. 

   - dawanie im (społeczeństwu) tego, czego pragną - w 

nadmiarze - "śmieciowego pokarmu do myślenia" - i 

pozbawianie ich tego, czego naprawdę potrzebują. 

* przepisywanie historii i prawa oraz poddawanie 

społeczeństwa dewiacyjnym kreacjom, dzięki czemu są w 

stanie przenieść swoje myślenie z osobistych potrzeb na 

wysoce sfabrykowane proirytery zewnętrzne. 

 

Zapobiega to zainteresowaniu i odkrywaniu cichej broni jako 

technologii automatyzacji społeczeństwa. 

  

Ogólna zasada mówi, że istnieje zysk w zamęcie; im 

większy zamęt, tym większy zysk. Dlatego najlepszym 

podejściem jest tworzenie problemów, a następnie 

oferowanie rozwiązań. 

  

Diversion Summary  
Media: Keep the adult public attention diverted away from 

the real social issues, and captivated by matters of no real 

importance.  

Schools: Keep the young public ignorant of real 

mathematics, real economics, real law, and real history.  

Entertainment: Keep the public entertainment below a sixth-

grade level.  

Work: Keep the public busy, busy, busy, with no time to 

think; back on the farm with the other animals 

 

Odwracania uwagi - Podsumowanie 

Media: Utrzymaj uwagę dorosłej publiczności z dala od 

rzeczywistych problemów społecznych urzekając ją 

tematami bez znaczenia. 

Szkoły: Utrzymuj młodych ludzi w nieświadomości 

prawdziwej matematyki, prawdziwej ekonomii, 

prawdziwego prawa i prawdziwej historii. 

Rozrywka: Utrzymuj rozrywkę publiczną poniżej poziomu 

szóstej klasy. 

Praca: Społeczeństwo ma być zajęte, zajętę, zajęte,bez czasu 

na myślenie; z powrotem na farmie z innymi zwierzętami
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Consent, the Primary Victory  
  

A silent weapon system operates upon data obtained from a 

docile public by legal (but not always lawful) force. Much 

information is made available to silent weapon systems 

programmers through the Internal Revenue Service. (See 

Studies in the Structure of the American Economy for an 

I.R.S. source list.)  

  

This information consists of the enforced delivery of well-

organized data contained in federal and state tax forms, 

collected, assembled, and submitted by slave labor provided 

by taxpayers and employers.  

  

Furthermore, the number of such forms submitted to the 

I.R.S. is a useful indicator of public consent, an important 

factor in strategic decision making. Other data sources are 

given in the Short List of Inputs.  

  

Consent Coefficients - numerical feedback indicating victory 

status. Psychological basis: When the government is able to 

collect tax and seize private property without just 

compensation, it is an indication that the public is ripe for 

surrender and is consenting to enslavement and legal 

encroachment. A good and easily quantified indicator of 

harvest time is the number of public citizens who pay 

income tax despite an obvious lack of reciprocal or honest 

service from the government 

 

 

Zgoda społeczna, Pierwotne Zwycięstwo 
  

System cichej broni działa na podstawie danych uzyskanych 

od potulnego społeczeństwa legalnie (ale nie zawsze zgodnie 

z prawem). Wiele informacji jest udostępnianych 

programistom systemów cichych broni za pośrednictwem 

Urzędu Skarbowego. (Zobacz Badania struktury gospodarki 

amerykańskiej na liście źródeł I.R.S.) 

 

Informacje te obejmują wymuszone dostarczanie dobrze 

zorganizowanych danych zawartych w federalnych i 

państwowych formularzach podatkowych, gromadzonych, 

składanych i przesyłanych przez niewolniczą siłę roboczą 

dostarczaną przez podatników i pracodawców. 

Ponadto liczba takich formularzy, jaka została przekazana do 

U.S. jest użytecznym wskaźnikiem zgody społecznej, 

ważnym czynnikiem w podejmowaniu strategicznych 

decyzji. Inne źródła danych podano w Skróconej Liście 

Wejść. 

Współczynniki zgody - numeryczne informacje zwrotne 

wskazujące status zwycięstwa. Podstawa psychologiczna: 

kiedy rząd jest w stanie pobierać podatki i przejmować 

własność prywatną bez sprawiedliwego odszkodowania, 

oznacza to, że społeczeństwo jest gotowe do kapitulacji i 

wyraża zgodę na zniewolenie i prawne osaczenie. Dobrym i 

łatwym do określenia wskaźnikiem czasu zbiorów jest liczba 

obywateli, którzy płacą podatek dochodowy pomimo 

oczywistego braku zwrotnych lub uczciwych usług ze strony 

rządu 

Amplification Energy Sources  
  

The next step in the process of designing an economic 

amplifier is discovering the energy sources. The energy 

sources which support any primitive economic system are, 

of course, a supply of raw materials, and the consent of the 

people to labor and consequently  assume a certain rank, 

position, level, or class in the social structure, i.e., to provide 

labor at various levels in the pecking order.  

  

Each class, in guaranteeing its own level of income, controls 

the class immediately below it, hence preserves the class 

structure. This provides stability and security, but also 

government from the top.  

  

As time goes on and communication and education improve, 

the lower-class elements of the social labor structure become 

knowledgeable and envious of the good things that the 

upper-class members have. They also begin to attain a  

Źródła energii Wzmocnienia 

  

Kolejnym krokiem w procesie projektowania wzmacniacza 

gospodarczego jest odkrycie źródeł energii. Źródłami 

energii, które wspierają każdy prymitywny system 

gospodarczy, są oczywiście dostawy surowców i zgoda ludzi 

na pracę, a w konsekwencji przyjęcie pewnej rangi, pozycji, 

poziomu lub klasy w strukturze społecznej, tj. zapewnienie 

pracy na różnych poziomach w kolejności dziobania. 

  

Każda klasa, gwarantując własny poziom dochodów, 

kontroluje klasę bezpośrednio pod nią, a tym samym 

zachowuje strukturę klasową. Zapewnia to stabilność i 

bezpieczeństwo, ale także rząd z góry. 

  

Wraz z upływem czasu i poprawą komunikacji i edukacji, 

niższej klasy elementy społecznej struktury zatrudnienia 

stają się kompetentne i zazdrosne o dobre rzeczy, które mają 

członkowie wyższej klasy. Zaczynają również pozyskiwać 
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knowledge of energy systems and the ability to enforce their 

rise through the class structure.  

  

This threatens the sovereignty of the elite.  

  

If this rise of the lower classes can be postponed long 

enough, the elite can achieve energy dominance, and labor 

by consent no longer will hold a position of an essential 

energy source.  

  

Until such energy dominance is absolutely established, the 

consent of people to labor and let others handle their affairs 

must be taken into consideration, since failure to do so could 

cause the people to interfere in the final transfer of energy 

sources to the control of the elite.  

  

It is essential to recognize that at this time, public consent is 

still an essential key to the release of energy in the process of 

economic amplification.  

  

Therefore, consent as an energy release 

mechanism will now be considered 

wiedzę o systemach energetycznych i zdolność wznoszenia 

się w strukturze klasowej. 

  

To zagraża suwerenności elit. 

  

Jeśli ten wzrost niższych klas może zostać odłożony na 

dłużej, elita może osiągnąć dominację energetyczną, a praca 

za zgodą nie będzie dłużej utrzymywała pozycji istotnego 

źródła energii. 

  

Dopóki taka dominacja energetyczna nie zostanie absolutnie 

ustalona, należy wziąć pod uwagę zgodę ludzi na pracę i 

pozwolić, aby inni zajmowali się ich sprawami, ponieważ 

niepowodzenie tego może spowodować, że ludzie będą 

ingerować w ostateczny transfer źródeł energii do kontroli 

przez elity . 

Należy koniecznie uznać, że w tym momencie zgoda 

publiczna jest nadal kluczowym kluczem do uwolnienia 

energii w procesie gospodarczego wzmocnienia. 

  

W związku z tym rozważymy teraz zgodę jako mechanizm 

uwalniania energii 

.

Logistics  
  

The successful application of a strategy requires a careful 

study of inputs, outputs, the strategy connecting the inputs 

and the outputs, and the available energy sources to fuel the 

strategy. This study is called logistics.  

  

A logistical problem is studied at the elementary level first, 

and then levels of greater complexity are studied as a 

synthesis of elementary factors.  

  

This means that a given system is analyzed, i.e., broken down 

into its subsystems, and these in turn are analyzed, until by 

this process, one arrives at the logistical "atom," the 

individual.  

  

This is where the process of synthesis properly begins, at the 

time of birth of the individual 

Logistyka 

  

Pomyślne zastosowanie strategii wymaga dokładnej analizy 

danych wejściowych, wyników, strategii łączącej dane 

wejściowe i wyjściowe oraz dostępnych źródeł energii w 

celu napędzenia strategii. To badanie nazywa się logistyką. 

  

Problem logistyczny jest najpierw badany na poziomie 

elementarnym, a następnie poziomy o większej złożoności są 

badane jako synteza czynników elementarnych. 

  

Oznacza to, że dany system jest analizowany, tj. Rozbijany 

na jego podsystemy, a te z kolei są analizowane, aż do tego 

procesu dotrze do logistycznego "atomu", jednostki. 

  

Tu właśnie rozpoczyna się proces syntezy, w momencie 

narodzin jednostki 

.

The Artificial Womb  
  

From the time a person leaves its mother's womb, its every 

effort is directed towards building, maintaining, and 

withdrawing into artificial wombs, various sorts of substitute 

protective devices or shells.  

The objective of these artificial wombs is to provide a stable 

environment for both stable and unstable activity;  

Sztuczne Łono 

 

Od czasu, gdy osoba opuszcza łono matki, jej wysiłek jest 

skierowany na budowanie, utrzymywanie i wycofywanie się 

do sztucznych schronień, różnego rodzaju zastępczych, 

ochronnych mechanizmów czy osłon. 

Celem tych sztucznych łon jest zapewnienie stabilnego 

środowiska dla stabilnej i niestabilnej aktywności; 
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 to provide shelter for the evolutionary processes of growth 

and maturity - i.e., survival; to provide security for freedom 

and to provide defensive protection for offensive activity.  

  

This is equally true of both the general public and the elite. 

However, there is a definite difference in the way each of 

these classes go about the solution of problems 

 

dla zapewnienia schronienia dla ewolucyjnych procesów 

wzrostu i dojrzewania - tj. przeżycia; zapewnienia 

bezpieczeństwa dla wolności i zapewnienia ochrony 

defensywnej dla działań ofensywnych. 

Dotyczy to zarówno społeczeństwa, jak i elit. Istnieje jednak 

wyraźna różnica w sposobie, w jaki każda z tych klas 

zajmuje się rozwiązaniem problemów 

.

  

The Political Structure of a Nation - 

Dependency  
  

The primary reason why the individual citizens of a country 

create a political structure is a subconscious wish or desire to 

perpetuate their own dependency relationship of childhood. 

Simply put, they want a human god to eliminate all risk from 

their life, pat them on the head, kiss their bruises, put a 

chicken on every dinner table, clothe their bodies, tuck them 

into bed at night, and tell them that everything will be alright 

when they wake up in the morning.  

  

This public demand is incredible, so the human god, the 

politician, meets incredibility with incredibility by promising 

the world and delivering nothing. So who is the bigger liar? 

the public? or the "godfather"?  

  

This public behavior is surrender born of fear, laziness, and 

expediency. It is the basis of the welfare state as a strategic 

weapon, useful against a disgusting public 

 

Struktura polityczna narodu - Zależność 

  

 

Głównym powodem, dla którego poszczególni obywatele 

danego kraju tworzą strukturę polityczną, jest podświadome 

życzenie lub pragnienie utrwalenia własnego związku 

zależności z dzieciństwa. Mówiąc wprost, chcą, aby ludzki 

bóg wyeliminował całe ryzyko z ich życia, poklepał ich po 

głowie, pocałował ich siniaki, położył kurczaka na każdym 

stole, ubrał uch, położył ich do łóżka i powiedz im, że 

wszystko wszystko będzie dobrze, gdy obudzą się rano. 

  

To publiczne żądanie jest niewiarygodne, więc ludzki bóg, 

polityk, odpowiada niedożecznością na niedorzeczność, 

dając słowo i niczego nie dostarczając. Więc kto jest 

większym kłamcą? społeczeństwo? czy "ojciec chrzestny"? 

  

To publiczne zachowanie jest poddaniem zrodzonym ze 

strachu, lenistwa i własnego interesu. Jest podstawą państwa 

opiekuńczego jako broni strategicznej, użytecznej przeciwko 

obrzydliweu społeczeństwu..

Action/Offense  
  

Most people want to be able to subdue and/or kill other 

human beings which disturb their daily lives, but they do not 

want to have to cope with the moral and religious issues 

which such an overt act on their part might raise. Therefore, 

they assign the dirty work to others (including their own 

children) so as to keep the blood off their hands. They rave 

about the humane treatment of animals and then sit down to 

a delicious hamburger from a whitewashed slaughterhouse 

down the street and out of sight. But even more hypocritical, 

they pay taxes to finance a professional association of hit 

men collectively called politicians, and then complain about 

corruption in government. 

Działanie / Przewinienie 

  

Większość ludzi chce być w stanie podporządkować sobie i / 

lub zabić innych ludzi, którzy zakłócają ich codzienne życie, 

ale nie chcą mieć do czynienia z kwestiami moralnymi i 

religijnymi, które pojawić się w wyniku działania z ich 

strony. Dlatego przypisują brudną robotę innym (w tym 

własnym dzieciom), aby zatrzymać krew z dala od ich rąk. 

Zachwycają się humanitarnym traktowaniem zwierząt, a 

potem siadają do pysznego hamburgera z pobielonej rzeźni 

poza zasięgiem ich wzroku. Ale nawet bardziej obłudni, 

płacą podatki, aby sfinansować profesjonalne 

stowarzyszenie ludzi, którzy nazywają się politykami, a 

potem narzekają na korupcję w rządzie 
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Responsibility  
  
Again, most people want to be free to do the things (to 

explore, etc.) but they are afraid to fail.   

The fear of failure is manifested in irresponsibility, and 

especially in delegating those personal responsibilities to 

others where success is uncertain or carries possible or 

created liabilities (law), which the person is not prepared to 

accept. They want authority (root word - "author"), but they 

will not accept responsibility or liability. So they hire 

politicians to face reality for them 

 

Odpowiedzialność 
  
Ponownie, większość ludzi chce być wolna w działaniach ale 

boją się ponieść porażkę. 

Strach przed porażką przejawia się w nieodpowiedzialności, 

a zwłaszcza w delegowaniu tych osobistych obowiązków na 

innych, gdzie sukces jest niepewny lub niesie ze sobą 

możliwość lub tworzy zobowiązania (prawne), których dana 

osoba nie jest gotowa zaakceptować. Chcą władzy (słowo 

rdzeń - "autor"), ale nie przyjmują odpowiedzialności ani 

odpowiedzialności. Dlatego zatrudniają polityków, aby 

stawili czoła rzeczywistości za nich

.

Summary   
  

The people hire the politicians so that the people can:  

(1) obtain security without managing it.  

(2) obtain action without thinking about it.  

(3) inflict theft, injury, and death upon others without 

having to contemplate either life or death.  

(4) avoid responsibility for their own intentions.  

(5) obtain the benefits of reality and science without 

exerting themselves in the discipline of facing or 

learning either of these things.  

  
They give the politicians the power to create and manage a 

war machine:  

(1) provide for the survival of the nation/womb.  

(2) prevent encroachment of anything upon the 

nation/womb.  

(3) destroy the enemy who threatens the nation/womb.  

(4) destroy those citizens of their own country who do not 

conform for the sake of stability of the nation/womb.  
  
Politicians hold many quasi-military jobs, the lowest being 

the police which are soldiers, the attorneys and C.P.A.s next 

who are spies and saboteurs (licensed), and the judges who 

shout orders and run the closed union military shop for 

whatever the market will bear. The generals are industrialists. 

The "presidential" level of commander-in-chief is shared by 

the international bankers.   

The people know that they have created this farce and 

financed it with their own taxes (consent), but they would 

rather knuckle under than be the hypocrite.  

 

 

 

 

 Podsumowanie 

  

Ludzie zatrudniają polityków, aby ludzie mogli: 

(1)  uzyskać bezpieczeństwo bez zarządzania nim. 

(2)  uzyskać działania bez myślenia o tym. 

(3)  dopuszczać się  kradzieży, ranić i przynosić śmierć 

innym, bez konieczności zastanawiania się nad życiem 

lub śmiercią. 

(4)  unikać odpowiedzialności za własne intencje. 

(5)  uzyskiwać korzyści płynące z rzeczywistości i nauki, nie 

poddając się dyscyplinie stawiania czoła lub uczeniu się 

którejkolwiek z tych rzeczy. 
 

Dają politykom moc tworzenia i zarządzania maszyną 

wojenną aby: 

(1)  zapewnić przetrwanie narodu/łona. 

(2)  zapobiec ingerencji w cokolwiek przeciwko 

narodowi/łonł. 

(3)  zniszczyć wroga, który zagraża narodowi/łonu. 

(4)  zniszczyć tych obywateli własnego kraju, którzy nie 

dostosowują się dla dobra stabilności państwa/łona. 

  

 

Politycy obejmują wiele quasi-wojskowych posad, od 

najniższych - policjantów, którzy są żołnierzami, adwokatów 

i obrońców, którzy są szpiegami i sabotażystami 

(licencjonowanymi), oraz sędziów, którzy wykrzykują 

rozkazy i prowadzą zamknięty sklep wojskowy, bez względu 

na to, co rynek . Generałowie są przemysłowcami. 

"Prezydencki" poziom naczelnego dowództwa jest 

podzielany między międzynarodowych bankierów. 

Ludzie wiedzą, że stworzyli tę farsę i sfinansowali ją 

własnymi podatkami (za zgodą), ale woleliby się poddać niż 

być hipokrytami 
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Thus, a nation becomes divided into two very distinct parts, a 

docile sub-nation [great silent majority] and a political sub-

nation. The political sub-nation remains attached to the 

docile sub-nation, tolerates it, and leaches its substance until 

it grows strong enough to detach itself and then devour its 

parent 

 

W ten sposób naród dzieli się na dwie bardzo różne części, 

potulny sub-naród [wielka milcząca większość] i sub-naród 

polityczny. Część polityczna pozostaje przywiązana do 

potulnego pod-narodu, toleruje go i wypłukuje jego 

substancję, dopóki nie stanie się wystarczająco silny, by 

oderwać się, a następnie pochłonąć swojego rodzica. 

 

. 

System Analysis  
  
In order to make meaningful computerized economic 

decisions about war, the primary economic flywheel, it is 

necessary to assign concrete logistical values to each 

element of the war structure - personnel and material alike.  

  

This process begins with a clear and candid description of 

the subsystems of such a structure 

 

Analiza systemu 

  

Aby dokonać znaczących skomputeryzowanych decyzji 

ekonomicznych dotyczących wojny, głównego 

ekonomicznego koła zamachowego, należy przypisać 

konkretne wartości logistyczne do każdego elementu 

struktury wojennej - zarówno personelu, jak i materiału. 

Proces ten rozpoczyna się od jasnego i szczerego opisu 

podsystemów takiej konstrukcji 

.

The Draft (As military service)  
  

Few efforts of human behavior modification are more 

remarkable or more effective than that of the socio-military 

institution known as the draft. A primary purpose of a draft 

or other such institution is to instill, by intimidation, in the 

young males of a society the uncritical conviction that the 

government is omnipotent. He is soon taught that a prayer is 

slow to reverse what a bullet can do in an instant. Thus, a 

man trained in a religious environment for eighteen years of 

his life can, by this instrument of the government, be broken 

down, be purged of his fantasies and delusions in a matter of 

mere months. Once that conviction is instilled, all else 

becomes easy to instill.   

  

Even more interesting is the process by which a young man's 

parents, who purportedly love him, can be induced to send 

him off to war to his death. Although the scope of this work 

will not allow this matter to be expanded in full detail, 

nevertheless, a coarse overview will be possible and can 

serve to reveal those factors which must be included in some 

numerical form in a computer analysis of social and war 

systems.  

  

We begin with a tentative definition of the draft.  

 

The draft (selective service, etc.) is an institution of 

compulsory collective sacrifice and slavery, 

devised by the middle-aged and elderly for the 

purpose of pressing the young into  

Projekt (jako służba wojskowa) 

  

Niewielki wysiłek modyfikacji ludzkich zachowań jest 

bardziej znaczący lub bardziej skuteczny niż działanie 

instytucji społeczno-wojskowej znanej jako projekt. 

Podstawowym celem projektu lub innej takiej instytucji jest 

wpajanie, przez zastraszanie, młodym mężczyznom 

bezkrytycznego przekonania, że rząd jest wszechmocny. 

Wkrótce nauczy się, że modlitwa odwraca powoli to, co kula 

może zrobić w jednej chwili. Tak więc, człowiek 

wyszkolony w środowisku religijnym przez osiemnaście lat 

swojego życia może, dzięki temu instrumentowi rządu, 

zostać rozbity, oczyszczony z fantazji i złudzeń w ciągu 

zaledwie kilku miesięcy. Po zaszczepieniu tego przekonania 

wszystko inne staje się łatwe do zaszczepienia. 

Jeszcze bardziej interesujący jest proces, w wyniku którego 

rodzice młodego człowieka, którzy podobno go kochają, 

mogą zostać zmuszeni do wysłania go na wojnę do jego 

śmierci. Chociaż zakres tej pracy nie pozwoli na rozwinięcie 

tej sprawy w szczegółach, możliwy będzie jednak ogólny 

przegląd, który pozwoli ujawnić te czynniki, które należy 

uwzględnić w postaci liczbowej w komputerowej analizie 

systemów społecznych i wojennych. . 

  

Zaczyniemy od wstępnej definicji projektu. 

  

Projekt (służba selektywna, itp.) jest instytucją 

przymusowej zbiorowej ofiary i niewolnictwa, 

wymyśloną przez osoby w średnim wieku i starsze 

w celu wywierania presji na młodych ludzi do  
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doing the public dirty work. It further serves to make 

the youth as guilty as the elders, thus making 

criticism of the elders by the youth less likely 

(Generational Stabilizer). It is marketed and sold to 

the public under the label of "patriotic = national" 

service.   

  

Once a candid economic definition of the draft is achieved, 

that definition is used to outline the boundaries of a structure 

called a Human Value System, which in turn is translated 

into the terms of game theory. The value of such a slave 

laborer is given in a Table of Human Values, a table broken 

down into categories by intellect, experience, post-service 

job demand, etc.  

  

Some of these categories are ordinary and can be tentatively 

evaluated in terms of the value of certain jobs for which a 

known fee exists. Some jobs are harder to value because 

they are unique to the demands of social subversion, for an 

extreme example: the value of a mother's instruction to her 

daughter, causing that daughter to put certain behavioral 

demands upon a future husband ten or fifteen years  hence; 

thus, by suppressing his resistance to a perversion of a 

government, making it easier for a banking cartel to buy the 

State of New York in, say, twenty years.  

  

Such a problem leans heavily upon the observations and data 

of wartime espionage and many types of psychological 

testing. But crude mathematical models (algorithms, etc.) 

can be devised, if not to predict, at least to predeterminate 

these events with maximum certainty. What does not exist 

by natural cooperation is thus enhanced by calculated 

compulsion. Human beings are machines, levers which may 

be grasped and turned, and there is little real difference 

between automating a society and automating a shoe factory.   

  

 

These derived values are variable. (It is necessary to use a 

current Table of Human Values for computer analysis.) 

These values are given in true measure rather than U.S. 

dollars, since the latter is unstable, being presently inflated 

beyond the production of national goods and services so as 

to give the economy a false kinetic energy ("paper" 

inductance). 

The silver value is stable, it being possible to buy the same 

amount with a gram of silver today as it could be bought in 

1920. Human value measured in silver units changes slightly 

due to changes in production technology 

 

 

robienia brudnej roboty publicznej. Ponadto 

przyczynia się do tego, że młodzież jest tak samo 

winna jak starsi, co sprawia, że młodzież mniej 

krytykuje starszych (Stabilizator Pokoleniowy). Jest 

sprzedawany do publicznej wiadomości pod nazwą 

"patriotyczna = krajowa" usługa. 

  

Po osiągnięciu szczerej ekonomicznej definicji projektu, jest 

ona używana do określenia granic struktury zwanej Ludzkim 

Systemem Wartości, która z kolei przekłada się na warunki 

teorii gier. Wartość takiego pracownika przymusowego 

podana jest w Tabeli Wartości Ludzkich, tabeli podzielonej 

na kategorie według intelektu, doświadczenia, popytu na 

pracę po służbie itp. 

  

Niektóre z tych kategorii są zwyczajne i można je wstępnie 

ocenić pod kątem wartości niektórych miejsc pracy, dla 

których istnieje znana opłata. Niektóre zadania są trudniejsze 

do wycenienia, ponieważ są unikalne punktu widzenia 

wymagań społecznej działalności wywrotowej, skrajny 

przykład: wycena wartości instrukcji matki dla jej córki, 

powodująca, że córka postawi pewne wymagania 

behawioralne wobec przyszłego męża przez dziesięć lub 

piętnaście lat; w ten sposób, tłumiąc swój opór wobec 

perwersji rządu, ułatwi kartelowi bankowemu zakup stanu 

Nowy Jork za, powiedzmy, dwadzieścia lat. 

Taki problem w dużej mierze opiera się na obserwacjach i 

danych z czasów wojny i wielu rodzajów testów 

psychologicznych. Ale proste modele matematyczne 

(algorytmy itp.) mogą być opracowane, jeśli nie do 

przewidzenia, przynajmniej do wstępnego określenia tych 

zdarzeń z maksymalną pewnością. To, co nie istnieje dzięki 

naturalnej współpracy, zostaje wzmocnione przez obliczony 

przymus. Istoty ludzkie to maszyny, dźwignie, które można 

uchwycić i przełączyć, a różnica między automatyzacją 

społeczeństwa a automatyzacją fabryki obuwia jest 

niewielka. 

Te wyprowadzone wartości są zmienne. (Do analizy 

komputerowej konieczne jest użycie aktualnej Tabeli 

Wartości Ludzkich.) Wartości te podane są w rzeczywistej 

mierze, a nie w dolarach amerykańskich, ponieważ ta 

ostatnia jest niestabilna, będąc obecnie zawyżoną poza 

produkcję krajowych towarów i usług (inflacja), mogąc dać 

gospodarce fałszywą energię kinetyczną (induktancja 

"papierowa"). 

Wartość srebra jest stabilna, można dziś kupić taką samą 

ilość za gram srebra, ile można kupić w 1920 roku. Wartość 

mailto:cichewojny@gmail.com


Silent Weapons for Quiet Wars – Cicha Broń do Cichych Wojen 

cichewojny@gmail.com 

ludzka mierzona w jednostkach srebra zmienia się nieznacznie z powodu zmian w technologii produkcji..

Enforcement  
  

Factor I  

As in every social system approach, stability is achieved 

only by understanding and accounting for human nature 

(action/reaction patterns). A failure to do so can be, and 

usually is, disastrous.  

  

As in other human social schemes, one form or another of 

intimidation (or incentive) is essential to the success of the 

draft. Physical principles of action and reaction must be 

applied to both internal and external subsystems.  

  

To secure the draft, individual brainwashing/programming 

and both the family unit and the peer group must be 

engaged and brought under control.   

  

Factor II - Father  

The man of the household must be housebroken to ensure 

that junior will grow up with the right social training and 

attitudes. The advertising media, etc., are engaged to see to 

it that father-to-be is pussy-whipped before or by the time 

he is married. He is taught that he either conforms to the 

social notch cut out for him or his sex life will be hobbled 

and his tender companionship will be zero. He is made to 

see that women demand security more than logical, 

principled, or honorable behavior.  

  

By the time his son must go to war, father (with jelly for a 

backbone) will slam a gun into junior's hand before father 

will risk the censure of his peers, or make a hypocrite of 

himself by crossing the investment he has in his own 

personal opinion or self-esteem. Junior will go to war or 

father will be embarrassed. So junior will go to war, the 

true purpose not withstanding.   

  

Factor III - Mother  

The female element of human society is ruled by emotion 

first and logic second. In the battle between logic and 

imagination, imagination always wins, fantasy prevails, 

maternal instinct dominates so that the child comes first 

and the future comes second. A woman with a newborn 

baby is too starry-eyed to see a wealthy man's cannon 

fodder or a cheap source of slave labor. A woman must, 

however, be conditioned to accept the transition to "reality" 

when it comes, or sooner.  

 

 

Wprowadzenie w życie 

  

Czynnik I 

Jak w każdym podejściu do systemu społecznego, 

stabilność osiąga się jedynie dzięki zrozumieniu i 

uwzględnieniu natury ludzkiej (wzorce działania/reakcji). 

Nieprzestrzeganie tego może być i zazwyczaj jest 

katastrofalne. 

Podobnie jak w innych programach społecznych, taka lub 

inna forma zastraszania (lub zachęty) jest niezbędna dla 

powodzenia projektu. Fizyczne zasady działania i reakcji 

muszą być stosowane zarówno do podsystemów 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 

Aby zabezpieczyć projekt, muszą być zaangażowane i 

poddane kontroli zarówno pranie mózgu / programowanie 

indywidualne, rodzin, jak i grup rówieśniczych. 

  

Czynnik II - Ojciec 

Mężczyzna w gospodarstwie domowym musi być 

nauczony porządku, aby zapewnić, że będzie dorastał z 

odpowiednim treningiem społecznym i postawą. Media 

reklamowe itp. mają być zaangażowane w to, aby przyszły 

przyszły ojciec był pantoflarzem przed lub do czasu 

zawarcia związku małżeńskiego. Ma być nauczony, że 

albo dostosowuje się do karbu społecznego 

przygotowanego dla niego, albo jego życie seksualne 

będzie kuleć, a jego czułe towarzystwo będzie zerowe. Ma 

postrzegać kobiety jako wymagające bezpieczeństwa 

bardziej niż to jest logiczne, zasadne lub honorowe. 

Do czasu, gdy jego syn będzie musiał pójść na wojnę, 

ojciec (z galaretą zamiast kręgosłupa) wbije broń w rękę 

juniora, zanim sam zaryzykuje skrytykowaniem swoich 

rówieśników, lub zrobi z siebie hipokrytę, przekraczając 

inwestycję, którą poczynił w swoją osobistą opinię lub 

poczucie własnej wartości. Junior pójdzie na wojnę albo 

ojciec będzie zawstydzony. Więc junior pójdzie na wojnę, 

nie przeciwstawiając się prawdziwemu zamiarowi. 

Czynnik III - Matka 

Żeńskim elementem społeczeństwa ludzkiego rządzą 

najpierw emocje, a potem logika. W walce pomiędzy 

logiką i wyobraźnią wyobraźnia zawsze wygrywa, fantazja 

zwycięża, dominuje instynkt macierzyński, aby dziecko 

było na pierwszym miejscu, a przyszłość na drugim. 

Kobieta z nowonarodzonym dzieckiem ma zbyt 

rozgwieżdżone oczy, by zobaczyć mięso armatnie 

zamożnych ludzi lub tanie źródło niewolniczej pracy. 

Kobieta musi być jednak uwarunkowana, aby 
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zaakceptować przejście do "rzeczywistości", gdy nadejdzie 

albo wcześniej.  

 

As the transition becomes more difficult to manage, the 

family unit must be carefully disintegrated, and state-

controlled public education and stateoperated child-care 

centers must be become more common and legally 

enforced so as to begin the detachment of the child from 

the mother and father at an earlier age. Inoculation of 

behavioral drugs [Ritalin] can speed the transition for the 

child (mandatory). Caution: A woman's impulsive anger 

can override her fear. An irate woman's power must never 

be underestimated, and her power over a pussy-whipped 

husband must likewise never be underestimated. It got 

women the vote in 1920.   

  

Factor IV - Junior  

The emotional pressure for self-preservation during the 

time of war and the self-serving attitude of the common 

herd that have an option to avoid the battlefield - if junior 

can be persuaded to go - is all of the pressure finally 

necessary to propel Johnny off to war. Their quiet 

blackmailings of him are the threats: "No sacrifice, no 

friends; no glory, no girlfriends."   

  

Factor V - Sister  

And what about junior's sister? She is given all the good 

things of life by her father, and taught to expect the same 

from her future husband regardless of the price.   

  

Factor VI - Cattle  

Those who will not use their brains are no better off than 

those who have no brains, and so this mindless school of 

jelly-fish, father, mother, son, and daughter, become useful 

beasts of burden or trainers of the same. 

 

Ponieważ przejście staje się trudniejsze w zarządzaniu, 

jednostka rodzinna musi być starannie zdezintegrowana, a 

publicznie kontrolowana edukacja i publiczne placówki 

opieki nad dziećmi muszą stać się bardziej powszechne i 

prawnie narzucone, aby rozpocząć odrywanie dziecka od 

matki i ojca we wczesnych latach. Szczepienie lekami 

behawioralnych [Ritalin – lek na ADHD] może 

przyspieszyć przejście dziecka (obowiązkowe). Uwaga: 

impulsywna złość kobiety może pokonać jej strach. Nie 

można lekceważyć potęgi wzburzonej kobiety, a jej władza 

nad mężem pantoflarzem również nie może być 

niedoceniana. To dało kobietom prawo głosu w 1920 roku. 

  

Czynnik IV - Młodzieniec 

Emocjonalna presja przeciw samozachowawczości w 

czasie wojny i postawie nakierowanej na siebie - typowe 

stado, które mają opcję uniknięcia bitwy - jeśli juniora 

można przekonać do pójścia - to cała presja niezbędna do 

wyparcia Johnny'ego na wojnę. Ich ciche szantażowanie to 

groźby: "Bez poświęcenia, bez przyjaciół, bez chwały, bez 

dziewczyn". 

 

Czynnik V - Siostra 

A co z młodszą siostrą? Ojciec daje jej wszystko, co 

najlepsze i uczy się oczekiwać tego samego od swojego 

przyszłego męża, bez względu na cenę. 

  

Czynnik VI - Bydło 

Ci, którzy nie używają swoich mózgów, nie są lepsi od 

tych, którzy nie mają rozumu, a więc ta bezmyślna ławica 

meduz, ojciec, matka, syn i córka, stają się pożytecznymi 

zwierzętami jucznymi ucząc tego samego. 

 

  

 

  

This concludes what is available of this document  
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