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Właściwie o tym, co interesuje ludzi - polskość (symbol 44) vs agresja (w antropologii polskiej – 
symbol 7) - mówią przeciwnicy rządu. (Np. prawnik Michalkiewicz 1). Rząd milczy, nie tworzy 
teorii faktu. Oto ktoś chce wykorzystać to, że człowiek żyje i sam sobą, tym swoim życiem, czyli 
tym, co obiektywne we wszechświecie, w fizyce, nadał wartość niczemu, a teraz się to (życie) ma 
przeciwko niemu obrócić, bo tak chce banda zbójnicza, subiektywna, psychologistyczna, anty-
obiektywistyczna, anty-wojtyłowska, przeciwna wielkiej polskiej cywilizacji, która w latach 1415-
1418 wyuczyła Europę, na czym polega patriotyzm. 

Właściwie o tym mówią religijni przeciwnicy religijnego rządu (PiS), który z powodu jakby 
zastraszenia i braku obowiązkowego w w. XXI przestudiowania polskich encyklik i tysiąca homilii,
nie umie dokonać analizy metodologicznej i przeprowadzić modelowania. „Hej tam, masz kłopoty, 
zawołał zbójnik na Rynku, w ciemnej uliczce, bo żyjecie. Wyciągać mi tu zaraz pieniądze”. Tak to 
wygląda. „Masz stragan z ogórkami, cebulą? - płać nam za to, że masz.” Tak było na Rybitwach, 
zamordowano człowieka (2013), który handlował ogórkami.2

„Gdyby życie zmarło, nie mielibyście kłopotów. Nadaliście sobą wartość dodatnią temu, co miało 
wartość ujemną. Oddawać wartość dodatnią, no jazda”. 3

Mógł człowiek nie żyć, myśli zbójnik - „złupię go, sam se winny. Chciał żyć, no to ma to co 
chciał.” „Co się na mnie gapi”. To jest to pospolite ‘rozumowanie’. „Chcącemu nie dzieje się 
krzywda” – przypomina UPR, Michalkiewicz, autorzy artykułów w „N. Czas”. 

Chcącemu nie dzieje się krzywda - jest to główne zawołanie kapitalizmu i ma sens 
wykorzystywania człowieka, jego niewiedzy. 4

Guru wie, że w jego pracy, katarzyńskiej agencji rijanowosti, kadry utworzyło KGB w 80%, a GRU
w 20 % (za Bezmenow, Suworow). W dekrecie katarzyństwa (1791) wypędza się z Rosji 
wszystkich pochodzenia (lub się podających) chazarskiego. Nachodźcy zaś zwalczali 
Rzeczpospolitą z podpuszczenia już sowieckiego.

Cała ta dzisiaj 5 określona (zdefiniowana, czyli aktualistycznie 6 wyrażona, wyeksponowana) 
wartość 7 powstała z pracy narodu, zmuszonego startować od zera, w r. 1945, od antypolskiej 

1 Gdyby chcieć powiedzieć, co mówi.
2 Prokurator generalny zapomniał wszcząć śledztwo.
3 Tak mówił zbójnik do Zygmunta Klimczaka i Henryka Klimczaka na Rynku we Wrocławiu. Na szczęście 

Klimczakowie mieli trzeci pas walk obronnych.
4 „Chcącemu nie dzieje się krzywda” - nieprzypadkowo powtarzają je zbójnicy z XXI w. „Chcieliście kapitalizmu, to

go macie, a że nie wiedzieliście jak to wygląda, to wasz problem. Bezrobocie, bezdomność, choroby ze spektrum 
autyzmu i wielu innych, bezlitosne wykorzystywanie zdrowia przez koncerny farmakologiczne – to wasz problem.”
Tak mówił rzecznik rządu Niezabitowska, Drawicz i stu innych. „Chcieliście, to macie.”   

5 Po 80 latach od 1 IX 1939, z którego to najazdu Niemcy sobie nie zdają sprawy, ani świat. W r. 2018; Metafizyka 
segmentacji i podziału w rozumieniu Mike’a Pompeo, która nie przystaje do analizy 1 IX 39. 

6 W swym konkretyzmie, odtąd-dotąd. W rzeczywistości pogląd, że konkretyzm jest istotą życia jest iluzją. Cała 
dzisiaj określona wartość jest aktualistyczna i nie wyraża tego, co Niemcy zrobili. Wyzerowali wszystko.

7 W rozumieniu majątku narodowego - dziękuję za uwagi dr. M. Natusiewiczowi. Powtarzam: Język codzienny jest 
zbyt prymitywny, aby pojąć co jest rozwojem, a co degeneracją, państwo, rację stanu, patriotyzm. Oto zbliża się 
kres rządów ludzkiej miernoty, nadejdzie zaś czas geniuszy, jak Leibniz:  „Polska jest w niebezpieczeństwie” - na 
150 lat przed rozbiorami. Świadomość tę posiada już J. Kaczyński, skoro jako pierwszy w świecie utworzył nowe 
pole analityczne – sproblematyzował rządzenie w kategoriach genialności. Co prawda odrzucił genialność, na rzecz
uczciwości, lecz w drugim kroku połączy Kopernika, a nie motorówkę (28VIII2019) spod Giżycka z uczciwością. 
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konferencji pokojowej w Poczdamie: 1 IX 1939 Polska miała 35 mln obywateli, a nie 20.5 w r. 
1946. 35-20.5~15 mln ludzi.
Ile jest warta rodzina, gdyby wszyscy popadli w depresję na skutek doświadczenia codziennych 
łapanek, całopalenia, obozów, rozstrzeliwań, a przecież tak było po Poczdamie - miliony Polaków 
w szoku post-traumatycznym, wszak to Amerykanie nie zezwolili, aby czołgi amerykańskie, które 
wstrzymano pod Wałbrzychem, ruszyły na Szczecin. „Czekam na rozkazy ruszenia na północ, 
rozgonię ruską hołotę w trzy dni” - powiedział Patton. Zamiast zgody Amerykanów na ruszenie na 
Szczecin, to od tej pory nastała seria zamachów na najlepszego generała w II W.Św., z wyjątkiem 
Maczka i Sosabowskiego, czyli na gen. Pattona. Ci, którzy zakazali Pattonowi iść na Szczecin, nie 
umywali się do Pattona, co do zdolności, umiejętności. Już wcześniej Patton się zorientował, że 
Amerykanie celowo uniemożliwiają mu wyzwolenie Polski i w tym celu przekierowali Armię gen. 
Pattona na Pragę, aby nie zdobył zbyt szybko Berlina i stamtąd ziem polskich. Identycznie 
Amerykański Głównodowodzący Sztab blokował Armię Polską na Zachodzie, pod dowództwem 
generała Maczka i Sosabowskiego.      

Polacy na skutek traumy (II W. Św.) ciężko chorowali i umierali w latach 1945-48, z głodu. I takich 
rodzin było mnóstwo po II W. Św. Mężczyźni, małżonkowie dosłownie zamierali po r. 1945. 
Poddawali się. Czuli się ukrzyżowani. Ukrzyżowania dokonali ci, którzy napadli na Polskę lub 
współpracowali. Lecz inni pragnęli żyć i to oni, widząc powszechną depresję, stworzyli wartość 
dodatnią – a z czego? - z wartości zerowej samego nieistnienia państwa. Tak się zaczynają 
nauki o państwie. To jest zagadnienie neuroekonomii i neuropolitologii. NEP. NeuroEkoPolityki.
To za to płacić, że żyje naród, że zmartwychwstał.  - „Wnosi” dziś drapieżna opcja zbójnicza, bo
naród się nie poddał i stworzył z niczego wartość. Chrystusie! - płać za swoje zmartwychwstanie,
bo jest już ustawa 447! Cóż za konkretyzm, zero metafizyki polskich encyklik. Język transakcji, 
reizm. W psychologii rodzin i małżeństw: Kogo się oszukuje w walce o majątek? Tych o 
najlepszych cechach Chrystusowych, a ofiarą rozgrywek o majątek padają najlepsi. W naukach o 
psychologii rodzin i małżeństw wiadomo, że katami w rozgrywkach rodzinnych o pieniądze są 
nieempatyczni autycy 8, cyborgiczni autycy dostosowani, wysokofunkcjonujące psychopatyczne 
nienasycone maszyny do zabijania, jak w konkurencyjnej walce o byt na stepie, funkcjonujący w 
oparach transakcyjności łączący w sobie materializm i dewocję. Podobnie jest na szczeblu między 
państwami, między narodami poruszanymi przez korporacje św. Transakcyjności. 364 narody 
doznały ludobójstwa i w efekcie państwobójstwa tylko na obszarze dzisiejszych Stanów. Przez 
kogo? Kto dokonał ludobójstwa i państwobójstw? - wyrzucony z Europy tzw. „element społeczny”, 
najbardziej psychopatyczny przestępczy element, który zamiast reedukacji wyjechał z cywilizacji 
łacińskiej za ocean. Kondensat genów brutalnych. Czym byli krzyżacy, czym był Zakon Krzyżacki?
- był kondensatem a) antypolskości i b) jednocześnie najbardziej brutalnych „osobowości” 
ściągniętych z całej Europy, miejscem obudzenia bestii umysłu gadziego. Te dwie rzeczy (a) i (b) 
powtarzały się rekurencyjnie. 

8 Greta przyjmowana przez Junckera, Obamę, Trumpa, papieża Franciszka jest użytecznym narzędziem korporacji. 
Takie w istocie odizolowanie dziecka od siebie samej oznacza, że poniesie duchową śmierć, świat w kategoriach 
Jana Pawła II „zbuntuje” się wobec takiej duszy, świat jako Kosmos-Logos. Brak atencji świata. Rzeczy się buntują
mówił Jan Paweł II.
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