Wojna Rosji na Ukrainie jako kontynuacja wadliwego systemu politycznego,
który wygenerował II W.Św.
Streszczenie:
Wykazuje się, że UE, PE, KE, TSUE kierują się błędnym stylem myślowym w sferze zarządzania.
Przedstawia się tezę, że wojna Rosji na Ukrainie jest konsekwencją systemu „z chaosu porządek”.
Wojna Rosji na Ukrainie nawiązuje do niemieckiego stylu myślowego z czasów II W. Św. – Stawia
się pytanie, jak zmienić styl myślowy obowiązujący w UE, PE, KE, TSUE.
1) Dekada Jana Pawła II, Jerzego Popiełuszki (JP) i Solidarności – systemu
społ.ekon. JPII/JPS, który kontrolował pro- i post- radziecki system SB, PZPR,
WSW.
Inwazja Putina z 24 II 2022 (niektórzy liczą ją od 9 II 2022 itd.) to próba rewizji skutków
konferencji w Poczdamie, czyli II W.Św. W sierpniu, w Poczdamie’45 powstał potężny ZSRR z
republikami, a na skutek decyzji KGB, GRU, podjętej zapewne jeszcze przed okrągłym stołem 6 II
89, republiki, w tym Ukraina, stały się osobnymi państwami, mniej czy bardziej suwerennymi, ale
jednak państwami. 6 II 89 to dobra tu data. Polski oddział Smierszy, czyli WSW pod sow.gen. Cz.
Kiszczakiem, zorganizował operację specjalną zwaną okrągłym stołem, a jej celem była likwidacja
osiągnięć dekady Jana Pawła II, Jerzego Popiełuszki (JP) i Solidarności – systemu społ.ekon.
JPII/JPS, który kontrolował pro- i post- radziecki system SB, PZPR1, WSW. – Jerzego Popiełuszki.
Dziś, w kapitalizmie, są filmiki, jak figurka Matki Boskiej płacze (marzec YT). To niedopuszczalna
forma dewocji z punktu widzenia Wyszyńskiego czy świętego wojtyłowskiego populistycznego
prorodzinnego robotniczego bojownika lewicowego o sprawy hutników i wszystkich pracowników
(ludzi pracy) Jerzego Popiełuszki. Niedopuszczalna forma, forma nierównowagowa, bo Wyszyński
tego nie akceptował, przeciwnie, akceptował równowagowe podwojenie liczby mieszkań w dekadę
Wyszyńskiego – Gierka 1970-1980, zatrudnienie pełne. Są na to dowody z przejawów życia.
Niesamowity system Wyszyńskiego nie usuwał pracowników, jak po r. 1989 – usunięto z pracy
miliony Polaków, tymczasem nowy system nie dorastał Wyszyńskiemu do pięt, skoro w marcu
2022, rząd (czyli system, bo rząd robi to, co system nakazuje) triumfalnie ogłasza, że pracowników
z Ukrainy, będzie się zatrudniać, jak odkryły („Amerykę” 2) specjalne (sic! 3) instytuty 4: 1.
Randstad i 2. Pollster. No to po co było straszyć całe rodziny polskie po r. 1989, zmuszać Polki do
emigracji i likwidowania rozwoju liczności rodzin, nie zatrudniać milionów Polaków w
kapitalizmie. Te epokowe odkrycia wskazują, że „najwięcej miejsc pracy jest w sektorze
gastronomii i hotelarstwa (47 proc.), budownictwie (33 proc.) i przemyśle (30 proc.)”, czyli co
najmniej nierówowagowy system wyrzucił z przemysłu 30% za dużo, a z dalszych analiz wynika,
że dużo więcej niż 30%.
Sam system o sobie mówi, że jest systemem nierównowagowym w porównaniu do powojennej
myśli Wyszyńskiego.
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Ponieważ kogoś może denerwować w wypowiedzi sam termin PZPR i tak się dzieje, to niech taka emocjonalnie
niezrównoważona przewrażliwiona osoba zrobi analizę pod kątem KPN (1979) i gruźlika Słomki, Solidarności
1980-89 i suwnicowej Walentynowicz, Solidarności Walczącej i fizyka Morawieckiego.
A więc wszystko co poniżej myśli Wyszyńskiego jest wadliwe i należało ją rozwijać, a więc utrzymać należne
z produkcji Polsce PKB, a nie je zredukować do 15% i jeszcze chwalić się, że krzyżowane polskie PKB wzrosło
trzykrotnie.
To dobro, które w myśli Wyszyńskiego jest normalne, w kapitalizmie jest już wyjątkowe i specjalne.
W rozumieniu Wyszyńskiego instytut to poważna instytucja, w III RP zniszczono instytuty i malowanie paznokcie
jest Instytutem.
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W każdym obszarze, od dźwigów, ciężarówek, pociągów po mleko, soki i owce, na każdy kroku
widać, że nowy system przypomina człowieka niezrównoważonego, dlatego uprzejmie piszemy:
system nierównowagowy. W każdym obszarze widać tego niezrównoważonego „człowieka”
(chodzi o anty-wyszyńskizm, o system nierównowagowy).
Począwszy od wojny na Ukrainie po leczenie dziecka, np.: Od lutego 2020 do 24 lutego 2022, przez
dwa lata, rząd (system kapitalistyczny, przecież nie Wyszyński, JPII, JP, S, JPII/JPS) represjonował
w Polsce niezaszczepione na COVID-19 polskie dzieci i dorosłych. Nagle od marca 2022
z niezaszczepionymi Ukraińcami pracują polskie nauczycielki i to rząd (od r. 1989 panują rządy
kapitału, nie rządy systemu społ.ekon. JPII/JPS) chwali, zamiast się przyznać do błędu, polscy
lekarze leczą, osłuchują, reanimują, a przecież ci sami lekarze przez ostatnie 2 lata (II2020-II2022)
"leczyli" telefonami polskie dzieci, wizyta osobista była niemożliwa, bez testu nie chcieli osłuchać
oskrzeli, płuc, a nawet niezaszczepione kobiety traktowali jak trędowate.
Na pewno inwazja Putina na Ukrainę spowodowała rozpętanie zachodnich embarg, blokady,
inflację. To są oczywistości „empiryczne”, ale przede wszystkim jest to klęska narzuconego Polsce
myślenia, które najlepiej przedstawiła UPR – Korwin Mikke, „Najwyższy Czas” zasady
kapitalizmu przedstawili najuczciwiej 5 – słabi przegrywają, w walce o byt wygrywają najsilniejsi.
J. Korwin – Mikke przedstawił to od marca 1989 najuczciwiej, bez żadnego udawania,
bezpruderyjnie (zresztą w sposób typowy dla umysłów z tzw. spektrum), a inni (członkowie SLD,
KLD, UD, UW, AWS, AWSP, SKL, FMW itd.) te zasady realizowali.
Inwazja Putina jest klęską, od lat 90., antywyszyńskizmu, systemu „z chaosu [rynku] porządek”,
czyli odrzucenia w r. 1989 dorobku epoki Wyszyńskiego od II W. Św., w tym pod-okresu GierekWyszyński oraz kolejnej dekady, dekady systemu Solidarności 1980-89. Oczywiście, ta ostatnia
dekada, S’80-89, czyli systemu Jana Pawła II, Jerzego Popiełuszki (JP) i Solidarności, tego
szczególnego systemu społ.ekon. JPII/JPS, który kontrolował system SB, nie wzięła się znikąd i jest
kontynuacją całej epoki prymasa Wyszyńskiego, całej nowej formacji myślenia po II W. Św.
Od 4 IV 2022 COVID-19 jest już formalnie normalną infekcją i należało ją tak samo jak od IV
2020 leczyć od lutego 2020, a nie wymagać od chorych ludzi stukania miotłą w okno przychodni,
lecz wnioskujemy, że winę za to ponosi system kapitalistyczny, nie system społ.ekon. JPII/JPS.
Horbany, Simony zostali zmuszeni do odebrania sami sobie doktoratu, na skutek złamania przysięgi
doktorskiej. Tak samo jak doktorzy, którzy po doktoracie nie wystąpili z PZPR, SB, z wyjątkiem
takich jak bohaterski doc. Józef Kossecki, który może się wylegitymować Obiektem Zjawiskowym
Mickiewicza Wallenrodyzmem.
2) Od II W. Św. trwa polaryzacja. Następuje też zrozumienie, że prawicą są
posiadacze kapitału, a lewicą są narody, pracownicy.
I Wojnę Światową i II Wojnę Światową wywołał kapitał, prawica. Prawica – a nie ludy, narody,
pracownicy, kolejarze, nawet nie żołnierze. Używano stoczniowców, hutników. To ma znaczenie dla
zrozumienia okresu po II W. Św., a nawet celów inwazji Putina. Z Rosji i Ukrainy uciekają
miliarderzy, czyli w USA bilionerzy, nazywani oligarchami. W Polsce przedrozbiorowej
oligarchami, czyli posiadaczami, byli Radziwiłłowie, Potoccy i tzw. magnateria.
Obie wojny ukształtowały nową myśl społeczną, a w Polsce wojtylizm, wyszyńskizm, homilie
Jerzego Popiełuszki, dekadę Solidarności. Ktokolwiek przeczytałby tysiące homilii Jana Pawła II, J.
Popiełuszki, prace Karola Wojtyły, ten dojrzy wpływ II W. Św.
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II W. Św. stworzyła polaryzację w Europie. Powiedzmy polaryzację mentalną. Biegunem
prawicowym tej polaryzacji kierują wywiady. Nie myślmy tylko o Franko, o Urugwaju, Argentynie,
Portugalii, Brazylii, Paragwaju itd.
Po przeciwnej stronie są ludy, Gandi, Wyszyński, Wojtyła. Swoje odzwierciedlenie w Polsce miał
cały proces dekolonizacji po II W. Św., a na czele tej dekolonizacji stał komunistyczny ZSRR, w
istocie antykomunistyczny Kraj Rad, wszak mordujący rady. Istotą ruchu Solidarności, całej dekady
systemu społ.ekon. JPII/JPS nie była walka o kapitalizm, ale walka o własny system propracowniczy, pro-rodzinny, pro-fabryczny, pro-produkcyjny, pro-warsztatowy. Chcesz iść „na
własne” – proszę bardzo, ale pamiętaj, że w naszej Stoczni im. Lenina, Hucie im. Lenina,
Pafawagu, Eldomie, Elwro zawsze cię przyjmiemy. Pełne zatrudnienie. Wyszyński nie wzmagał
stopy życiowej przez malenie mianownika (populacji), był zwolennikiem populizmu. Kapitalizm
wywołał II W. Św. (to ukształtowało socjalistyczna myśl Wyszyńskiego, Wojtyły, Popiełuszki,
Solidarności) i z tego powodu Niemcy nie ponieśli żadnej kary za kilkanasście milionów trupów w
Polsce, w I i II W. Św., żadnej kary za zniszczenie Państwa Polskiego w rozbiorach, za narzucenie
Polakom zmagania z komunistycznym antykomunizmem ZSRR leninowsko-stalinowskim od r.
1917.
To wadliwy system przeciwny systemowi Wyszyńskiemu, Wojtyłowskiemu, Popiełuszkowemu
wytwarza rosyjskie i nierosyjskie (system kapitalistyczny nie potrafi nawet tego policzyć) trupy na
Ukrainie, tak jak wytwarzał trupy z rąk Niemców.
Niemcy nie ponieśli żadnej kary. Merkel milczy na temat odszkodowań. Kanclerz Kohl. Schroeder.
Olaf Scholz. Kohl i Schroeder utworzyli Merkel. Merkel utworzyła Putina.
Rosyjska agresja to nie jest wypadek przy pracy, to jądro systemu kapitalistycznego,
faszystowskiego systemu, który narzucił narodom kwantyfikacje antykopernikańską. To system
z chaosu porządek dal siłę Putinowi. On o tym wprost mówi. To ten system, a nie system
Wyszyńskiego. Francja stara się dołączyć do Niemiec (oś Paryż – Berlin). Jeżeli Macron rozmawiał
z Putinem, a Putin morduje, to znaczy, że Macron wsparł faszystowski reżim, czyli reżim
kwantyfikacji przedkopernikańskiej, zamiast znacjonalizować wszystkie rozbójnicze aktywa i
przekazać Ukrainie.
Faszyzm polega na antykopernikańskiej kwantyfikacji. Zbrodnie niemieckie w Polsce muszą zostać
osądzone. U podstaw systemu z chaosu porządek leży agresja, kwantyfikacja a-kopernikańska.
Myśl polska to rekonstruowała od r. 1989. 6
Rosja ruszyła na Ukrainę na bazie faszyzmu, czyli rozpoznawania świata w kategoriach
kwantyfikacji antykopernikańskiej – nieprzypadkowo Niemcy naśmiewali się z kopernikanizmu,
przejęli to od Lutra, aż „król” Frank zakazał im tego w r. 1941 i nakazał dowodzić w drugą stronę,
że Kopernik pochodzi z obszaru śląskiego. No jak zwykle.
Niemcy są bogaci trupami polskimi, polskim holokaustem. Churchill kazał Niemcy bombardować
co 50 lat, ale powiemy, że przez 50 lat Niemcy powinni za jedną miskę ryżu pracować i wypłacać
odszkodowania Polsce. To jest metaforyczna, ale minimalistyczna zdroworoządkowa ocena.
UE, PE, KE, Merkel (Kazimierczak), Lyen (X), Timmermansy wiele mówią o praworządności, ale
to Polska cywilizacja w największym stopniu pomogła w lutym i marcu 2022 Ukraińcom, natomiast
Niemcy i UE dały naganny przykład.
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UE, PE, KE, Merkel, Lyen, Scholz, Schwaby, Timmermansy uniemożliwiali zweryfikowanie,
zlustrowanie adwokatów, sędziów, prokuratorów, profesorów, urzędników. UE, PE, KE, Merkel,
Lyen itd. powinny brać wzór z polskiej praworządności, bo jeżeli do takich standardów Europa nie
dorośnie to co 50 lat wyskoczy Putin, Hitler, Stalin – bo nie ma odszkodowań niemieckich dla
Polski.
UE, PE, KE, Urszula Lyen nie przejmują się mordowaniem Ukraińców i rozumują jak Stalin:
„śmierć jednej osoby to tragedia, natomiast śmierć milionów to tylko statystyka”.
Niemcy nie mogą uczyć praworządności i przez 50 lat nie powinni mieć prawa głosu w żadnych
ciałach w UE, KE, PE, TSUE. Niemcy są odpowiedzialni za monstrualne bestialstwa, dlatego
zmieniają pisownię II W. Św., II Wojna Światowa, na druga wojna światowa, na śmieszne II w.św.,
II wojna światowa.
Niemcy w czasie wojny rosyjskiej przeciwko Europie w 1920 roku rozkręcali tory, żeby do Polski,
która broniła Europę, nie docierała pomoc, a dlaczego tak robili? Co stoi za tym Niemieckim
Obiektem Zjawiskowym, który w r. 1920 miał konkretystyczną formę? Odpowiedź: To niemiecki
standard, niemiecki styl myślowy generuje owe konkrety. I to widać od 24 II 2022. Polska, czyli
wolność ma wroga po obu stronach, a właściwie to Niemcy wygenerowali wojnę Putina z 24 II
2022. I to nie jest żadna obsesja, przeciwnie to jest analiza, odpowiedzialność, nauka, naukowa
analiza, odpowiedzialna analiza, prognoza, zapobieganie holokaustom.
Nieustannie trzeba wracać do zarządzania COVID-19. Zarządzanie to ujawniło błędy systemu
kapitalistycznego.
Agencja Oceny Technologii Medycznych: Między falami 80-90% testów C19 jest dodatnie
fałszywych, podczas fal, fałszywych jest 30-60% testów.
I dalej Agencja Oceny Technologii Medycznych: „Testowanie osób bezobjawowych i opóźnianie
różnych terapii mogło spowodować pogorszenie stanu zdrowia.”
System kapitalistyczny jest wizjonerski w najgorszym sensie, jest dokładnie taki jak „Wizjoner
zdrowia” dr ekonomii (sic!), niezdolny minister zdrowia.
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