Historia najnowsza Polski. I.
1) Jak w rozumieniu systemu JPII/JPS katolicyzm Unii Europejskiej jest
irrelewantny w stosunku do katolicyzmu opartego bardziej na biocybernetyce. 1
a) Jak istnieją fakty, czy istnieją nagie, jak elektron?
Fakty, konkrety są wtórne. Wszystkie dane, fakty konkrety są pochodną metafizyki i od metafizyki
zależą ich interpretacje. Jest tak w fizyce, w nauce od Kopernika, przez Galileusza i Newtona
i Einsteina i w całej fizyce, którą mało kto zna, więc może nie jest to przekonujące. Lecz dotyczy to
faktów powszechnie znanych z II W. Św., a jednak inaczej interpretowanych przez Rosję, Niemcy,
Czechy, UE. Do powszechnie znanych faktów należą: Atak III Rzeszy na kraje skandynawskie.
Agresja niemiecka na Europę Zachodnią. Agresja na Bałkany. Klęska Francji (22 VI 1940 2). Fakty
demograficzne. Realizacja postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow, jak wojna zimowa z Finlandią
(listopad 1939 – marzec 1940) i strata 11% terytorium. Przyłączenie Litwy, Łotwy i Estonii do
ZSRR (1940). Odebranie części terytorium Rumunii (1940). Napaść na Danię i Norwegię (kwiecień
1940). Atak na państwa neutralne: Belgię, Holandię i Luksemburg (maj 1940). Pokonanie Francji
(maj – czerwiec 1940) i Bitwa o Anglię (lipiec – październik 1940). Wypowiedzenie wojny Francji
i Wielkiej Brytanii przez Włochy (czerwiec 1940). Niepowodzenia armii włoskiej w Afryce i Grecji
(1940). Podbój Jugosławii i Grecji przez Niemcy (1941). Atak Niemiec i ich sojuszników na ZSRR
(czerwiec 1941) i obrona Moskwy (grudzień 1941). 3
W rozumieniu teorii pola nie ma elektronu nagiego.

b) Religijność jako najważniejsze zagadnienie w Polsce od r. 1989. Religijność
a materializm. Jaka jest rzeczywistość?
O rzeczywistości można myśleć na różne sposoby, np.
1. wedle światopoglądu chrześcijańskiego 4 (że człowiek jest Stwórcą),
2. wedle marksizmu (ewolucjonizmu), że człowiek jest tworem ewolucji trwającej minimum 3.8
mld lat, albo
3. np. wedle materializmu barbarzyńskiego (komercyjnego, handlowego, świata konsumpcji), który
nie rozumie ani p.1., ani p. 2. Współczesna cywilizacja gwałci tak koncepcje Człowieka jako
wytwór Stwórcy, jak i koncepcję człowieka, jako wytwór ewolucji.
Przykład:
Ad 1.: genomu ludzkiego nie wolno zmieniać,
Ad 2.: genomu ludzkiego nie wolno zmieniać (w rozumieniu marksizmu czy ewolucjonizmu nie da
się w warunkach laboratoryjnych symulować ewolucji, ponieważ nie ma gdzie ulokować ewolucji
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Marian Mazur „Cybernetyka i charakter”.
Po stratach ludności (depopulacja) we Francji podczas I Wojny Światowej, Francję opanował info-wirus defetyzmu,
ofiara przechodziła na stronę kata (sympatie faszystowskie), Armia Polska nie mogła się nadziwić defetyzmowi
dowództwa francuskiego, podobnego do defetyzmu Czechosłowacji. Niemcy zajęli Morawy, Bohemię, Czeski
Śląsk, na Słowacji stworzyły marionetkowe państwo. Defetyzm, jakby ofiara chciała pomóc napadającym, potem
okupantowi. Francja była informowana o niebezpieczeństwie, np. przez Piłsudskiego, Becka.
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Współczesna cywilizacja jest niededukcyjna, reistyczna – wyraża to: Siła obrazu. Najważniejsze zdjęcia
II wojny światowej (msn.com) Podstawowe mapki podbojów Podboje Stalina i Hitlera.pdf
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Istotą wojtylizmu jest podkreślenie, że ewolucjonizm to nie jest fikcja. Można powiedzieć, że system Jana Pawła II
jest nowym katolicyzmem. Cały język wymaga naprawy, wyregulowania znaczeń. Dzieci wykorzystuje głównie
prawica (właściciele kapitału, np. Epstein, bywalcy z „najwyższej półki” w USA odżywiali się mózgiem dzieci;
królowe się kąpały we krwi dziecięcej, bogaci przetaczają sobie krew niemowląt itd.), rzadziej lewica (np.
stoczniowcy, fizycy, robotniczy, kobiety z Łodzi pracujące w zakładach dziewiarskich, Anny Solidarność)

trwającej 3.8 mld lat; podobne do „bezpłodności” historii alternatywnych – nie ma gdzie tej historii
ulokować w czasie rzeczywistym5),
Ad 3.: genom ludzki wolno zmieniać. W rozumieniu merkantylizmu (a nie marksizmu czy
ewolucjonizmu) wolno w warunkach laboratoryjnych zmieniać genom ludzki, ponieważ na tym
można zarobić (menadżerstwo, komercja, marketing). Menadżerstwo przenika do polityki, w tym
relacji UE do Polski.

2) Prusy i UE. „Rozjechaliśmy Polskę przy pomocy wolnego rynku”.
Prusy reprezentują cywilizację konkretystyczną, uderzeniową. – Z Prusami liczyły się wszystkie
państwa, tak jak rody toskańskie poważały morderców do wynajęcia. Współczesna cywilizacja tzw.
nowożytna ceni autyzm, ceni przemoc. Prusy były wynajmowane do ludobójstwa.
W rozumieniu wysokich urzędników niemieckich, Unia Europejska, jako narzędzie
pruskiego stereonu myślowego (stylu myślowego o rzeczywistości), nałożyła ograniczenia
polityczne i prawne, które uniemożliwiły Polsce rozpoznawanie celu i rezygnację z wolnego rynku.
Naród polski w imię wolnego rynku wyzbył się swoich dóbr, ponieważ na tym polegała informacja,
którą otrzymywał. Nikt nie jest jasnowidzem, np. ludzie nie leczą grypy metodami sprzed stu laty,
tylko wierzą w nieznane im nowoczesne zalecane metody, a te metody to remdesivir, paracetamol
i respirator.
Jeden z urzędników niemieckich (Reinhard Paetz, szef Grupy Współpracy Polsko-Niemieckiej)
mówi jak oni uważają o co chodziło w relacjach Polska – Niemcy od r. 1989 (tylko Polacy o tym
nie wiedzą): „Rozjechaliśmy Polskę przy pomocy wolnego rynku”. „Rozjechaliśmy Polskę
przy pomocy kapitalizmu”.

3) Premier Mazowiecki podpisuje w Brukseli pakt o redukcji polskiej produkcji.
Redukcje produkcji nazywano rozwojem produkcji.
Żaden rząd nie podpisze paktu zrzeczenia się produkcji. Polska ustępowała. Podpisała. W drodze
szantażu. Polska uznała, że zbyt wiele produkuje. Narodowi wmawiano, że zbyt mało. Redukcje
produkcji nazywano rozwojem produkcji.
Polska ustępowała pod naciskiem kół zachodnich, które w Polsce przedstawiano, jako dążące do
wzmożenia produkcji i lustracji systemu NKWD-wskiego.
Już w październiku 1989 premier Mazowiecki podpisał w Brukseli pakt o redukcji polskiej
produkcji rolniczej, i de facto przemysłowej, o 30 %. Trudno podpisać redukcję produkcji
o 60 %, ale 30 % nie wygląda aż tak strasznie, wręcz komicznie, jak pewne opowiastki
o blondynkach. A zresztą pakt ten utajniono. O takich „komicznych” postanowieniach informowano
A. Gwiazdę w Departamencie Stanu w r. 1988, w USA. Bo – wyjaśniano w Washington D.C. –
polska produkcja jest zbyt obfita, robotnicy polscy są zbyt pracowici, technicy i inżynierowie
posiadają absolutnie zbyt duże zdolności i waszą produkcję musimy stłumić, ponieważ
zaburzy nasz system rynkowy (w domyśle: Ze zgrozą patrzymy na podwojenie liczności rodzin
polskich w PRL i na to się nie zgodzimy). Na tym polegał ten szantaż. Chcecie kapitalizmu, to
musicie zerwać z produkcją. Postanowienia te owocowały depopulacją. To może być nawet
rozumiane w kontekście pola semantycznego {COVID-19, zamykanie w mieszkaniach oraz łąk
i lasów, mandaty za poruszanie się, zjeżdżanie na sankach ze stoczków i chodzenie po polach,
niezakrywanie twarzy, testy PCR, patyki przebijające barierę nos-mózg, zbyt dobrzy narciarze
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Tzn. poza tzw. symulacją komputerową – modne monitoring (reakcje, zbieranie danych) w „czasie rzeczywistym”
oznacza zaś po prostu na bieżąco.

polscy, którzy „zachorowali” na COVID-19, akurat podczas Mistrzostw’2020, a których uwolnił od
tej choroby premier Morawiecki}.
Stałe ustępowanie przez Polskę, od r. 1989, zaowocowało naciskami KE na Polskę w postaci
milionowych kar za niezamknięcie kopalni „Turów” (IX 2021), czy za to, że rząd chciałby zmienić
wymiar sprawiedliwości, który przecież wybudowało NKWD.
Niemieccy urzędnicy mówią wprost, że celem Niemiec było, od r. 1989, wystawienie polskiej
produkcji na działanie wolnego rynku (WR). A Polacy zostali potraktowani jak przysłowiowa
blondynka, czyli nie zrozumieli celów transformacji.
Wiąże się z tym pojęcie
1. prawica (kapitał, kapitalizm, bogactwo, indywidualizm, człowiek jest przedmiotem do bogacenia
się właścicieli, w szczególności fabrykanci i dziedzice 6 wołali policję, aby strzelała do robotników;
prawica ceni kapitał, a nie człowieka 7)
vs
2. lewica (robotnicy, pracownicy, ci, którzy nie żyją z renty monopolowej, wyszyńskizm,
popiełuszkizm, wojtylizm, kolektywizm; fizyk kwantowy K. Morawiecki: „Kolektyw jest
ważniejszy niż jednostka”8).
Myśl pruska, czyli myśl niemiecka, uważała od r. 1989, że wolny rynek działa jak klatka na tygrysa
i zablokuje Polsce własny wewnętrzny swój rozwój z udziałem samo-sterowania
(systemu autonomicznego w sensie Mazura, Kosseckiego). Utrudni zarządzanie się
sobą.

4) Żaden prawicowiec od r. 1989 nie rozpoznał, że prawicowość realizuje cele
uderzeniowego segmentującego oddzielającego umysłu pruskiego. Czy homilie
bł. Popiełuszki są lewicowe czy prawicowe?
Kapitalizm był nazywany terapią szokową i jest tym, co nazywamy od r. 1989 prawicowością,
antylewicowością. Żaden prawicowiec od r. 1989 nie rozpoznał, że prawicowość realizuje cele
uderzeniowego segmentującego oddzielającego umysłu pruskiego. Nie zaistniało
takie pojęcie.
Dopiero od około 2016 r. tę prawicowość, lansowaną od r. 1989, nazwano w mediach gromadnie
lewicą. Dlaczego tak się stało? Bo system kapitalistyczny nie rozwinął produkcji i widać po stopniu
1. wyprzedaży, 2. zadłużenia, a ponieważ chodzi o ochronę terminu prawica, to PiS ludzie nazywają
lewicą. W podziale bochenka chleba jest tylko część prawa i lewa, stąd zastosowano termin lewica.
Dzieje się to całkowicie bezwiednie, ale tylko dla zwykłego człowieka. Te zmyłki produkuje mu
język, ale on nie jest tego świadom. Wiedzą jednak o tym stratedzy, sztaby. Jeżeli dzielimy
bochenek chleba to nie możemy powiedzieć zamiast część prawa / lewa – np. lewica laicka, lewica
kapitalistyczna, prawica niewłasnościowa czy niemajątkowa. Nie ma lewicy nierobotniczej,
żądającej strzelania do protestujących robotników. Inaczej zgubimy sens komunikacji, sens słów
lewica/ prawica, lewe / prawe. Dostrzegli to już starożytni w swoich dziełach podziału na punkt
równonocy wiosennej i jesiennej. Na przesilenie letnie lub zimowe. Na nadir i zenit. Na wschód i
zachód. W cybernetyce jest idealny podział – mężczyzna i kobieta. To jest cybernetyczny analogon
miry w astrometrii. Nie ma czegoś takiego, że w parzyste dni jest się kobietą, a w nieparzyste
mężczyzną. Potencjały się nie zamieniają. Nie zmieniają tego różne hybrydowe sytuacje tak samo
jak punktu równonocy wiosennej z soboru nicejskiego (325 po Chr.) nie zmienia niedokładność
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Szlachta (prawica) mogła bezkarnie zabić chłopa (lewica), zgwałcić żonę, córkę itd. Czyli fabrykanci, dziedzice nie
cenią życia.
Stąd takie nazwy jak siła robocza.
Np. w Sejmie, XI 2015.

kalendarza juliańskiego w stosunku do gregoriańskiego i pominięto wtedy 10 dni w r. 1582. I tak
trzeba postępować w komunikacji 9, w języku. Wzorcem dla komunikacji i języka jest astrometria.
W cybernetyce jest tak samo jak w astrometrii. To nic, że na skutek istnienia roku Platońskiego
(25 800 lat, precesji) równonoc się cofa po ekliptyce. Precesję punktów równonocy odkrył
Hipparchos w II wieku p.n.e. Obliczył roczną precesję na 46" i pomylił się zaledwie o 4". Punkt
równonocy jest początkiem układu współrzędnych zarówno równikowych (rektascencja) jak
ekliptycznych (długość ekliptyczna).
Lewicowość, jako wyszyńskizm, wojtylizm, przejawiała się najbardziej w homiliach Jerzego
Popiełuszki (JP), które zawsze dotyczyły systemu Solidarności – w całym systemie społ.ekon. JPII/
JPS. System JPII/JPS nie godziłby się na to, by Bruksela wiązała mu ręce, dlatego sowieccy
oficerowie jak Cze.10 Kiszczak oraz W. Jaruzelski podsycali nienawiść do tego wszystkiego, co tu
treściowo zawiera nasz symbol JPII/JPS.

5) System Solidarności (S) bł. J. Popiełuszki (JP) jest sprzeczny z pruską
infrastrukturą myślową. System JPII/JPS.
Niemcy wiedzieli, że prawica, a nie lewicowy popiełuszkizm (wojtylizm), jest polityką pro-pruską.
Dlatego popierali każdy projekt polityczny, w którym za wszelką cenę chroniono wolny rynek
(WR). Widoczne jest to w prawodawstwie 11 , w potępianiu jakiejkolwiek podmiotowości załóg,
narodu i równości zakładów pracy, ponieważ, wedle doktryny wolnego rynku silniejszy ma
zwyciężać słabszego. Znamy to szczególnie od lutego 2020, w epoce niebywałego bogacenia się
firm kosztem śmierci milionów, jako skutku doktryny, że silniejszy ma zwyciężać słabszego.
Miała tu – w tej doktrynie – znaczenie walka biologiczna zwierząt na stepie, która jest istotą
marksizmu, czyli krytyki kapitalizmu. Sam marksizm tę doktrynę odrzucał w sferze stosunków
społecznych, natomiast zgadzał się z kapitalizmem, że selekcja jest realna, że istnieje, ale w
obszarze powstania życia, ewolucji, czego nie rozumieją profesorowie zapewne patriotyczni jak
M. Chodakiewicz, USA, publicyści z partii UPR, jak S. Michalkiewicz (sto audycji YT).
Patriotyczni w sensie struktury, która zawsze eroduje, a nie w sensie funkcji, która jest tym, czym
jest w zwykłej fizyce – fizyka stającego się. Nieudowodniona środkami fizyki, czyli koncepcją, że
świat składa się z trajektorii i ich obsadzeń.
Niewątpliwie Janusz Korwin-Mikke, jako jedyny polityk uczciwie (już w marcu 1989, w kwietniu
we Wrocławiu na ul. Świdnickiej) przedstawiał zasady funkcjonowania kapitalizmu, czyli sposób
myślenia wszystkich partii po r.1989 i w jego koncepcji zachodzi równość AWS = SLD. (AW$LD).
Dotyczy ta równość KLD, ZChN, PSL, SLD, UW, UD, SdRP, AWS, AWSP, WiP, SKL, UP i stu
innych – jednym wyjątkiem Partii Pracy Solidarność (1990), założonej przez polskich naukowców,
która w latach 90. upadła, z braku pieniędzy na znaczki pocztowe. Partię tę (PPS) wspomniał
J. Kaczyński w swojej książce na temat partii. Być może z wyjątkiem Samoobrony, ale zawsze
trzeba sprawdzać po czyich pieniądzach, jak wskazywał J. Kaczyński odnośnie do ośrodka
w Toruniu o. Rydzyka. Miałbym może zaufanie do ROP. Wiem, że pieniędzy z konsulatów nie
brały tacy a tacy działacze. Uważam, że do tych wyjątków należała partia zamachu stanu z r. 1990
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M. Zabierowski, „Kulturowe i społeczne uwarunkowania komunikacji”, Wrocław 2012.
A zastosujmy i my ten znak-logo tej problematyki – za książką i referatami (np. na platformie YT) historyka
wojskowości, dr-a Lecha Kowalskiego, na temat najnowszej historii Polski w polu semantycznym {aparat terroru
WSW, WSI, NKWD, UB, MO, SB, PZPR, WRONA, S’1980-89, bł. Popiełuszko, Wałęsa, Kiszczak, Jaruzelski,
JPII}.
Nie ma pracy pt. „Rola prawników od r. 1989 „Aparat wywiadu na straży wolnego rynku”, „Prawa ogólne i prawa
szczegółowe po r. 1989 na straży wolnego rynku”.

(oczywiste usunięcie premiera Mazowieckiego w pierwszej turze), mazurowska, przeciwko, której
wystąpili hierarchowie. Partia Józefa Koseckiego.

6) Psychologizowanie w latach 90. w służbie kneblowanie analiz. WR w roli
obiektywnego instrumentu sterowania.
Słynna, od r. 1989, gazetowa fraza, wytrych wobec tych, którzy próbowali powstrzymać redukcje
PKB do gdzieś między 10 a 20 procent, mianowicie: „nie zazdrości się tym, co mają więcej”,
kasowała wszelką merytoryczną analizę kapitalizmu, lecz, oczywiście, tylko psychologistycznie,
subiektywnie, emocjonalnie, a nie merytorycznie, nie obiektywnie.
W mediach frazy tego typu pełniły rolę knebla wobec jakichkolwiek prób artykułowania uchybów
kapitalizmu.
Usuwano z uczelni 12, wszelkie analizy WR (wolnego rynku), w których wskazywano od r. 1989 (tu
też to wskazujemy) na redukcję PKB, w których przewidywano depopulację. Analizę, która wiązała
redukcję PKB z depopulacją panie redaktorki w Politechnice Wrocławskiej nazywały „szukaniem
dziury w całym”. Kapitalizm był tym całym.
Administracja niemiecka kierowała administracją polską. Ktokolwiek to powiedział być czarną
owcą, ksenofobem, a nawet anty-coś tam. Najdelikatniejsi odpowiadali: „Czy to możliwe”. Na tej
fali ośmieszano ROP – korespondentki z RFN gromiły nienowoczesny lud polski.
Czy to możliwe? – Nawet armię USA (Reagan, Bush) szkolono wedle niemieckich zasad i map
z dwudziestolecia międzywojennego. Wedle niemieckiego sposobu rozumowania z II W. Św. Nikt
w to nie chciał wierzyć.
Co byłoby tego przyczyną, że armię USA ćwiczono na materiale niemieckim? – To skutek
adoptowania SS-manów przez USA. Skutek ujawnionego złota zrabowanego w II W. Św.
Wpływów inżynierów niemieckich, np. tego zniemczonego konstruktora, syna Braunowej z
d. Trzeciakowska, czy wpływów rodziny Weizsaeckerów – jeden z nich był ministrem w rządzie
Hitlera, a Richard był nadzieją Hitlera na budowę bomby atomowej. (Jego pracę skrytykowano
w raporcie Instytutu Metrologii Elektrycznej „Problematyka lokalnych i globalnych własności
materii”).13
Od początku, od całowania się Kohla z Mazowieckim w Krzyżowej, Niemcy dążyły do tego, aby
WR odgrywał zasadniczą rolę w Polsce, aby był jedynym tu tzw. obiektywnym instrumentem
tworzenia. Aby WR był podstawowym mechanizmem i wprost to Schroeder powiedział zięciowi
kosmonauty14, który, jak wszyscy tego nie zrozumiał.

7) Nie zaakceptujemy waszego wojtylizmu. System JPII/JPS ze względu na swą siłę
gospodarczą, kulturową, moralną jest traktowany wrogo. Inna Solidarność jak inna
Republika.

12

13

14

Robili to zresztą członkowie PZPR, np. pracownice w bibliotekach i wydawnictwach, nie tylko Politechniki
Wrocławskiej. Skarżyła się na to niezwykła pedagog chemiczka dr Natalia Skinder, która należała do nielicznych
metodologów, systematyków chemii. Uczęszczała w latach 90., wraz z K. Morawieckim, na seminaria
metodologiczne Grupy Kosmos-Logos, por. „Kosmos-Logos” t. 1-VI, Pol. Wr.
M. Zabierowski, „Problematyka lokalnych i globalnych własności materii, Instytut Metrologii Elektrycznej
Politechniki Wrocławskiej, Raport serii PREPRINTY nr 95, Wrocław 1980, str. 1-322.
Ryszardowi Czarneckiemu...

System JPII/JPS ze względu na swą sprawdzoną siłę gospodarczą, kulturową, moralną jest przez
myślenie pruskich infrastruktur traktowany wrogo. Systematycznie od r.1989.
Dla Departamentu Stanu (cytuję odnośną wypowiedź z r.1988) nie do przyjęcia była ani wysokozaawansowana, ani masowa produkcja Polski. – Jak tam mówiono (przedstawiam rekonstrukcje
całości wypowiedzi Departamentu Stanu USA) – macie solidną, zbyt dobrą gospodarkę, masową
produkcję, zbyt dobrych robotników, zafascynowanych Solidarnością księdza J. Popiełuszki (JP,
stąd symbol JPII/JPS). Nie robotników sterowanych. A skądże. Macie robotników
zafascynowanych produkcją, dokładnością, najdoskonalszymi technologiami. I to zafascynowanych
nie samym JP (J. Popiełuszką), ale Polska wytworzyła inny system społ.ekon., JPII/JPS. System,
którego nie zaakceptujemy, w którym bardziej się ceni tych, którzy antycypowali myśl JPII, takich
jak Mounier, niż sługę Bożego Roberta Schumana. Wizja błogosławionego Popiełuszki absolutnie
porywała robotników, była nie do pobicia. Kiszczak: Zróbcie coś z tym! Więc lidera zabito.
(Próbował uchronić jego życie M. Zabierowski i swoje odkrycie (fraktalne) w kosmologii, dobrze
skonfirmowane z r. 1983, nazwał strukturami wielko-korelatywnymi JPII/JPS, tak, aby uhonorować
dzieło Jerzego Popiełuszki, S i JPII). Mordercy bł. J.Popiełuszki zmienili nazwiska. Byliby dobrymi
najemnikami u Franco.
W Hiszpanii, w r.1936 niestalinowska wizja komunizmu także porwała robotników Republiki, która
walczyła z układem Franco. NKWD wymordowało wszystkich robotników, pracowników, od góry
do spodu, którzy nie służyli lub mogli nie służyć opcji NKWD-wskiej. I po tym ludobójstwie też
była Republika i też walczyła z frankistami, ale to już była inna Republika. Nie wiemy, czy to była
decyzja Stalin, czy jeszcze czyjaś.
W rozumieniu systemu społ.ekon. JPII/JPS katolicyzm w Unii Europejskiej jest uchybowy, dryfuje;
wyznaje zasady procentu, nie jest głęboki – jest powierzchowny, jest atrapą, jest laicki i nie spełnia
oczekiwań katolicyzmu, w rozumieniu Jana Pawła II. Nie spełnia oczekiwań katolicyzmu
polskiego, opartego bardziej – w porównaniu do przekonań w UE – na neuro-cybernetyce, biocybernetyce M. Mazura.
Z punktu widzenia dorobku polskiej antropologii, sługa boży Schuman nie rozumiał katolicyzmu,
wojtylizmu i jako konkretysta wymyślił dla tego, w istocie ateistycznego, klubu flagę z gwiazdkami
od Matki Boskiej… W ten sposób zatarł sens heurystyki boskiej. Efekt jest taki, jak wprowadzenie
religii do szkół = ateizacja młodzieży. Społeczeństwo laickie.

8) Zdzisław Krasnodębski: Europejczycy dokonali rozbiorów Polski, tłumili powstania.
Premier Mateusz Morawiecki jako urzędnik Komitetu Integracji Europejskiej i współuczestnik
negocjacji akcesyjnych ma pewne rozeznanie społeczne, zwłaszcza, że zrezygnował z ekskluzji na
rzecz wojtylizmu, lewicowości, ludowości, jak wskazywał Marszałek Senior.
X 2021, premier Morawiecki w ocenie represjonowania UE, nie Europejskiej odnośnie do konfliktu
z KE, UE:
„Dobrze znamy z czasów komunistycznych [właśnie prymas Glemp uświadomił Jaruzelskiemu, że
to czas antykomunistyczny15] użycie tych pałek propagandowych: rewizjonizm, kułak, element
antysocjalistyczny. Odrzucamy te pałki propagandowe, bo praworządność jest dzisiaj stosowana
w Unii Europejskiej jako swego rodzaju straszak. Trzeba zastanowić się, czy to jest Unia
Europejska, jakiej chcemy, jaka ma szansę przetrwać. Nie, ta UE nie miałaby szans przetrwać.
Unia, gdzie jest
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To zagadnienie z pola zbioru {lustracja, 1992; 2005, 2007, 2015; PKB, kapitalizm – KUL – UJ – internauci –
język- rewolucja; humanistyka, komunizm a robotnicy}. Za chwile o tym.

europejska oligarchia [prawica; właściciele fabryk wołali policję, aby spacyfikować słabszych],
która karze dzisiaj słabszych [czyli lewicę] i wciska ich do kąta, to nie jest Unia, do której my
wchodziliśmy i to nie jest Unia, która ma przed sobą przyszłość".
Wszystkie te słowa wymagają zapewne komentarza, którego tu wprost nie będzie, ponieważ każde
słowo jest związane z
- obrazem świata,
- aparaturą pojęciową,
- metafizyka szczegółową – to skomplikowane zagadnienia związane z teoriami (np. Newtona),
z hipotezami (np. równość inercji i ciążenia), z warunkami idealistycznymi różnych typów
(np. pomijamy pochodne drugiego rzędu – to byłby akurat warunek aproksymatywny).
Metodologia generuje istne objawienia w historii, precyzuje język, zmusza nawet do całkowitej
zmiany języka o wydarzeniach.
Czy to nie jest objawienie, że czas komunizmu (czyli PRL) był czasem antykomunistycznym? Czy
to nie jest nadzwyczajne, że prymas uświadamia szefowi WRONy, że komunizm to czas
antykomunistyczny? Dzisiejszy język też używa pałek propagandowych: prawica, lewica, element
zazdrosny (czyli antykapitalistyczny). Odrzucamy te pałki propagandowe, niewątpliwie
praworządność jest dzisiaj w Unii Europejskiej taka pałką. Zgodziliśmy się zrezygnować z systemu
JPII/JPS na rzecz systemu Unii Europejskiej, ale takiej nie chcemy. Nie ma szansy przetrwać UE,
która narusza zasady cybernetyki, bo chce w kolorowości rozwijać przedmiot analiz Witelona
i zmusić nas do porzucenia osiągnięć naszego wielkiego uczonego sprzed XIII wieku, Witelona, na
temat tęczy. Miałabyż taka UE szanse przetrwać. Unia, gdzie jest prawica, kapitał (to jest ta
oligarchia) po to, aby eksploatować słabszych, czyli lewicę. Zgadzaliśmy się na inną UE. A ta już
wypada z szafy.
***
Wróćmy do dopiero co obiecanego wyjaśnienie:
Wiele znaczących postaci zadaje sobie pytanie w r. 2021, ale i przedtem: Po co posłowie
i ministrowie zarządzili lustrację? Pierwszą w 1992 – chodzi tu o zamach stanu, w którym
udział wzięli Wałęsa, Moczulski, Tusk. Drugą w r. 2005. Trzecią w 2007 – po jej wdrożeniu
została utrącona przez TK i piątą w r. 2015 (MON). To są akty, akty bez interpretacji, bez
teorii historycznej są niczym i można je dowolnie wspominać, wskazywać. Akty wymagają
opracowania i tylko opracowania, bo nie są nagie. Nie są obiektywne, więc co jest tu elementem
obiektywnym? Co jest tu substratem, tą podstawą. Jako krytyk marksizmu odpowiem, że
socjologia odpowiada, że pytanie o lustrację dotyczy antycypacji sytuacji, jaka nastąpiła 5, 10,
15, 25, 30... lat po zadekretowaniu, 6 II 89, nowego systemu, czyli kapitalizmu, wręcz
całkowitej rezygnacji z jakichkolwiek elementów wojtylizmu, socjalizmu, ze sterowania.
Terminu kapitalizm naukowcy bali się i to jak ognia, świadczy o tym zupełna próżnia w
publikacjach. Profesorowie bali się używać tego słowa, np. ks. Cz. Bartnik stosował zamienniki.
Ze stanowiska socjologii system, w którym brak lustracji – 1. zawsze prowadzi do
całkowitego zagubienia języka, czyli podstawy narodowej, 2. musi też zintensyfikować
żądania ludu wypowiadane w prostych ludowych bokserskich wojennych agresywnych
służbistych krótkich typowych i dosadnych słowach, co 3. zawsze degeneruje historię,
kulturę. Będą to słowach z nienawiści – za brak lustracji. I widać to po 33 latach od 6 II 89
w internecie, w wypowiedziach internautów. A wtedy, gdy zapanuje ten brutalny prymitywny
język (już go widać), to już nie jest potrzebny nowy język humanistyczny (metodologia jest
częścią humanistyki, która „i uściśla nauki ścisłe”) ani rozwój humanistyki. Wywiadownie
osiągają swój cel. Pozostaje tylko samo blokowanie tych wypowiedzi internautów – i to
obserwujemy na fb, yt, tłitach etc.

Społeczeństwo oparte na kinetyce musi się zdegenerować. Rynek (rzecz „przyziemna”) jest
modelem kinetyki (Carnota), tak jak fizyka Einsteina (rzecz pomiarowa) jest modelem geometrii
afinicznej lub Riemanna-Łobaczewskiego. Kinetyka (czyli dział fizyki) jest modelem
abstrakcyjnej teorii chaosu. Na tym polega metodologia nauk. – Jadwiga (przysłanie jej tutaj)
jest wcieleniem koncepcji obrony Węgier przed unicestwieniem, podobnie jak dzisiejszy Orbán
jest wcieleniem tamecznego Orbána, czyli myśli węgierskiej długofalowej wielkokorelatywnej
obronnej i na styku nacisków mongolskich (państwo mongolskie nad Morzem Czarnym),
tatarskich, Rusinów, Litwy, kondensatu przemocy krzyżaków, niezwykle zaawansowanych
(handlowo) intryg Republik (np. Weneckiej), cesarstwa Rzymskie Narodu Niemieckiego, potęgi
europejskich dworów niechętnych Węgrom, papiestwa tuż za miedzą (za Adriatykiem), giganta
Cesarstwa Wschodniego oraz potężnego Imperium Osmańskiego. Trudno o gorszą sytuację:
opanowano ją przy pomocy Potężnego Imperium Myśli Węgierskiej. – Polacy, znamy wasze
cechy, jest was więcej niż nas i będzie jeszcze więcej polskiej potęgi, geniusz ludzki jest
pochodną liczności ludu, dlatego wam pomożemy: geniusz ludu zawsze dąży do
sprawiedliwości. – I mieli rację, Podjęliśmy operacje wojskowe na wszystkich tych frontach.
Wojskowe i intelektualne – genialne pobicie krzyżaków na Soborze 1415-18. Krzyżaków,
papiestwa (nowy katolicyzm), cesarstwa niemieckiego. Pozostawienie w rękach koalicji polskowęgierskiej zadania kształtowania przyszłości od Morza Adriatyckiego po Bałtyk i po Morze
Czarne (ABC).
Prezydent profesor do ludzi pospolitych, czyli użytkowników języka codziennego: Nie
zauważyliście, że „Społeczeństwo oparte na rynku musi się zdegenerować”.16
System od 6 II 89 jest systemem „z chaosu porządek”, jest więc zwodniczy, przecina
einsteinowskie linie świata. System z chaosu porządek jest wcieleniem zakazu poszukiwania
tzw. „podwójnego dna”. Od r. 1989 wyemitowano setki telewizyjnych zachodniej proweniencji
„ostrzeżeń” typu, „a po co wy Polacy ciągle coś poszukujecie, zamiast brać wszystko jak lecie,
bierzcie z nas przykład”.17 Dlaczego macie tendencje do poszukiwania istoty rzeczy? 18
System „z chaosu porządek” został zaczerpnięty od Laplace’a w 1799 r., jest to sposób tłumaczenia
istoty świata, heurystyka kosmogoniczna, kosmologiczna; od tego czasu ten sposób się
udowadnia – i nie został on udowodniony nawet w warunkach idealizacyjnych tzn. w fizyce.
Był na to – że nie ma dowodu – wyczulony Jan Paweł II, który nieustannie myślał o ewolucji.
Owszem, jest dowód, że porządek powstaje z chaosu, ale dla pewnego bardzo sztucznego
przykładu, który nie zjawia się nigdy i nie jest reprezentacją naturalną. System WR implikuje
język potoczny, a-wojtyłowski, a nawet jawnie anty-wojtyłowski. Wystarczy prześledzić tysiące
homilii JPII. Albo bł. Popiełuszki. WR implikuje niedoskonały sztuczny język, którego terminy
nie posiadają teorii, dlatego niewiele zjawisk można w nim wyrazić. W tym samym jednym
języku nie da się pojąć depopulacji – tak jak teorii falowej nie da się pojąc w ramach teorii
korpuskularnej.
Morderczy system tak bardzo w istocie drażni uczciwych sprawiedliwych internautów, ludzi, że
w kółko stosują termin komunizm, aby uderzać, aby żądać sprawiedliwości19. – Są oni na
poziomie rewolucji, nienawiści i blokują postęp myśli humanistycznej na temat np. epoki
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Prezydent profesor, 2008. Szkoda, że tak późno. Lepiej późno niż wcale.
Np. filmy od r. 1989 TV Planete.
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do poszukiwania istoty rzeczy.
Lewicowe jest to co mówią internauci, młodzi wyborcy. Na poziomie deklaracji to najbardziej lewicowa
orientacja (a już zwłaszcza młode kobiety z dyplomami i z dużych miast). Ale te deklaracje nie przekładają się
na poparcie tzw. lewicy. Bo to nie jest lewica.

Wyszyńskiego – Gierka. W wypowiedziach (onet, wp, fb, mess itd.) widoczna jest degeneracja
pojęciowa. Słabo (a nie dobrze) znają sens słów, znaczenie fraz, zdań, rzeczywistości społecznopolitycznej, terminy jak komunizm system, prawica, lewica, czy historię z prymasem
Glempem, który uświadomił Jaruzelskiemu, że robotnicy wcale nie walczą
z komunizmem, więc niech nie przeinacza, lecz walczą o komunizm, ale
swój, a nie radziecki. Po prostu brak lustracji uniemożliwia dostrzeżenie prawdziwej
historii, o ile tylko nie uważamy, że historia jest zespołem konkretów – dat i wydarzeń.
Robotnicy w Radomiu sprzeciwiali się rynkowi, urynkowienia cen, walczyli z pseudokomunizmem radzieckim o swój, robotniczy; nie walczyli o kapitalizm. To była trzecia droga,
o której od r. 1989 pisano, że nie istnieje, a przecież istniał w PRL system społ.ekon. JPII/JPS,
z którym liczyła się bezpieka, esbecjonizm. Dyrektorzy, rektorzy, POP PZPR, KW PZPR, KU
PZPR, różne egzekutywy itd.
***
I tak drobny przypis wymagał dłuższej analizy. Dłuższej niż cały paragraf, niż punkt. Dlatego nie
ma sensu pisanie w punktach, chyba, że zna się język. Zostawiamy ją (tę analizę), nie rozszerzajmy
jej, a raczej nie wyjaśniajmy...
A więc historia potrzebuje analiz systemów totalitarnych, komunizmu lub antykomunizmu,
rewizjonizmu, socjalizmu lub antysocjalizmu, przemocy, prawicy. Obecne stosowanie terminu
prawica jest wadliwe, to co nazywamy lewicą nią nie jest i to zacieranie pojęcia lewica jest
przejawem pewnych postaw imperiów zysków.
X 2021: Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski: Unia Europejska to "upadająca utopia", "to
Europejczycy dokonali rozbiorów Polski, tłumili nasze powstania narodowe."

