Wojna Rosji na Ukrainie jako kontynuacja wadliwego systemu
politycznego, który wygenerował II W.Św. Cz. II
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.

3) Ofiary, a właściwie jedna ofiara. Kaci. Tajemnica polaryzacji na ofiary i katów,
jako ukryta podstawa wojny Putina i działania UE. COVID-19.
Po transformacji Polacy zostali zaskoczeni nieetycznością myślenia Zachodu. Nie tylko – umówmy
się tak mówić – Wschodu. Zachód nie osiąga jednolitości, scementowania nawet wobec wojny od
24 II 2022. W tym świetle, w świetle wewnętrznej gry Zachodu, można powiedzieć, że w
obiektywistycznej systematyce Polska jednolicie etniczna z najbardziej okrągłymi granicami na
świecie, to sukces tych, którzy walczyli o Polskę. Tak rozpoznawał to Wojtyła. Ci, którzy go nie
mogą znieść, zarzucają mu komunizm, komunę, socjalizm. (UPR, JKM – inni podobnie, jak KLD,
ale nie potrafią tego wypowiedzieć).
Z punktu widzenia systematyki obiektywistycznej – na tle gier Zachodu, gier w sprzeczności, jako
podstawy Zachodu – Polska jednolicie etniczna to efekt walki pokoleń, to dzieło milionów
wymordowanych Polaków. To dobro, które – w świetle nieetyczności Zachodu – należy chronić i
które powstało jako rezultat walki z zaborcami. W rozumieniu Wyszyńskiego to skarb i cud boski.
Cały okres po II W. Św. – w rozumieniu Wojtyły, Popiełuszki to okres doskonalenia etyki religijnej.
Polska jako jedyny w UE, NATO kraj nie ma doktryny. Hiszpania ma doktrynę mocarstwa. USA
doktrynę walki z Hiszpanią. Stąd wojna USA z Hiszpanią o Kubę. Dla USA obie Ameryki są
domeną USA (1810). Dla Polski ani Francja, ani nikt nie jest domeną Polski. Rosja ma doktrynę
trzeciego Rzymu. Polska nie miała doktryny. Nie chciała opanować Ukrainy. USA mają doktrynę,
nie wyjdą z Polski – stąd są w Polsce, bo Polska nie miała w tym obszarze doktryny. Rosja ma
doktryny. Stąd wojna z Finlandią.
3a) Kilka słów o sytuacji o teatrze 24 lutego 2022 i doktrynach.
Rosja to jest polit-filozofia mongolska. COVID 19 także prowadzi do Rosjan (żeby zdestabilizować
Zachód), wszak COVIDu-19 nie było w Moskwie, w mediach był tylko, a i to ledwie ledwie, nie
w rzeczywistości społecznej. Anglia ma doktrynę, wojnę secesyjną sprowokowali Anglicy, aby
osłabić USA, zadłużyć Stany. Lincoln zrobił ruch odwrotny, zaproponował obywatelom
sfinansowanie wojny przez … obywateli. Wydrukujemy pieniądze na czas wojny, na 5%. I tymi
dolarami rozwinął front. Potem rząd amerykański wykupił te dolary. Doktryna angielska zakładała
osłabienie Stanów, tymczasem wojna wzmocniła USA. Mając doktrynę Stany przejęły domenę
Filipiny. Trzeba zdobywać podatników. Polska nie mając doktryny nie przyjęła propozycji bojarów
przejęcia Rosji. Amerykanie w imię doktryny przejęli Wyspy Bahama, które Anglicy dali za statki
w II W. Św., okoliczności zmusiły Anglię do oddania części imperium Amerykanom. Doktryna to:
musimy nasz ustrój implementować na cały świat. Polska tego nie rozumie. Trwa walka imperium
z przeciwnikami USA, likwidowany jest sojusz RFN – Rosja, czyli UE – Rosja. 320 mln ludzi
kontra 450. USA w rzeczywistości okupują RFN. Niemcy żyja doktryną wyzwolenia się spod
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okupacji i konstruują potęgę Putina: Oddajemy Europę w ręce Rosji, rozszerzamy wpływy Putina,
zachęcimy do tego Francję. Lecz USA maj swoją doktrynę i nie chcą przeorganizowania UE na
rzecz Rosji via RFN. Ta wojna od 24 II jest pochodną doktryny. Wszyscy działają wedle doktryn.
I na doktryny reagują. Niemcy chcą sterować po swojemu, traktat o UE powinien zostać
zreformowany. Niemcy wykorzystują przypisy, np. art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE). Państwo członkowskie musi przyjąć dyrektywy Parlamentu Europejskiego
w wymaganym terminie, gdyż Komisja może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej o nałożenie sankcji finansowych. W ten sposób nakładają kary przez TSUE na Polskę,
blokują Polsce należne wypłaty. Niemcy w imię doktryny – tak też to można ująć w języku
codziennym – zaczęli kombinować za plecami USA. USA się zorientowały i realizują swoją
doktrynę. Efektem będzie osłabienie wpływów RFN i Francji oraz proniemieckiej Belgii, może
Holandii i innych, chociaż te państwa będą starały się zejść z linii strzału. Doktryna: Trzeba
zablokować ekspansję Rosji na UE i na Turcję. Janukowicz federalizował Ukrainę, wzmagał
tendencje odśrodkowe, realizował doktrynę Rosji. W r. 2014 – język ukraiński na całym obszarze,
co uderzało w Donieckie i Ługańskie. Putin ukrył swoj doktrynę i powiedział tak: To są
ograniczenia językowe. Zorganizował pucz. Efekt? W III 2022 Rosjanie mordują Ukraińców
mówiących po rosyjsku, co było przyczyną wojny. A rosyjskojęzyczni w Donieckiem i Ługańskiem
już nie chcą Rosji i uczą się ukraińskiego. UE kieruje się swoją doktryną – powiedzmy biznesu.
W interesie UE jest zakończyć wojnę tzw. zgniłym kompromisem. Interesem tych, którzy nie mają
doktryny, ale chcą mieć Rosjan na głowie jest, aby zwyciężyli Ukraińcy. Ich tzw. interes jest
zbieżny z celami USA, których interesem, ale w rozumieniu ich doktryny jest zwycięstwo Ukrainy.
W wojnie z 24 II 2022 Putin wykorzystał doktrynę, aby ukryć walkę o tron. Powiedzmy, że mordy
robili Rosjanie, nie Putin, bo Putin jest zakładnikiem Rosjan, musiał wojnę wywołać, żeby armia
przegrała, tak jak największym wrogiem Aleksandra I był lud, atoli mówiono miesiąc wcześniej:
Szojgu zamiast Putina. – Zapewne rozkradli cały budżet wojskowy, wojskowy, reformy wojskowe
Szojgu były na papierze, dlatego dywizje największe zostały rozbite. – Co zrobić z ludem,
z mentalnością, to jest problem Putina, co zrobić z wojskowymi, oni chcą kraść i grożą Putinowi, co
zrobić z Rosjanami? Więc Putin wykorzystał doktrynę rosyjską, np. wg Cyryla I to jest wojna
sprawiedliwa i Cyryl nakłania do morderstwa. W Polsce to jest niemożliwe, bo Polska nie ma
doktryny – niemożliwe, żeby tak mówił Wyszyński, Jerzy Popiełuszko (JP), Wojtyła, system
Solidarności, cały ten znienawidzony przez Kiszczaka i Jaruzelskiego system JPII/JPS.
I znienawidzony przez np. Ochojską. Rosjanie mordują Ukraińców, a USA to wykorzystują. Polska
nie ma doktryny, więc daje broń defensywną, Ukraina nie zaatakuje Rosji, Stany mają inną
doktrynę. Już rysuje się problem, kto odbuduje Ukrainę, mieszkania, firmy. Ukraina musi się sama
odbudować, USA odbudują to tylko co im potrzeba do dalszej kontroli Rosji, tak, aby okupowane
Niemcy nie wymknęły się z pomocą Rosji. Zgodnie z doktryną USA dają tylko na wojnę. Ukraina
to kraj rolniczy, ma szanse się odbudować na bazie produkcji żywności. Są strony zainteresowane
w konflikcie, które realizują swoje doktryny i liczą one na to, że wszelkie te zależności wywołają
w Rosji rozruchy nawet głodowe, separatyzm społeczny, np. Kraj Stawropolski zakazał eksportu
cukru, więc w Rosji nie ma cukru. Te strony obserwują pracę we Władywostoku, gdzie
infrastrukturę budują Chińczycy, np. elektrociepłownie i za 10 lat wszystko będzie chińskie, tylko
flaga rosyjska tam zostanie. Doktryna polityczna nieamerykańska, Unii Europejskiej nie da
pieniędzy nawet na uchodźców, zwłaszcza w dobie depopulacji. Wiemy to z lutego i marca 2022.
USA nie chce zakończenia wojny, bez zdecydowanej wygranej Ukrainy. Lecz to nie oznacza, że
wyniszczenie Ukrainy nie będzie też na rękę Stanom. Znaczenia doktryn nie rozumieją osoby jak
Janina Ochońska, Owsiak itd. – one oceniają rzeczywistość przez pryzmat złych wyobrażeń. Cała
opozycja jest cyniczna, ma z tego korzyści. Występowanie po stronie anty-PIS jest korzystne: nie
dawajcie pieniędzy Polsce, bo rząd PiS je rozkradnie, mówią, zamiast powiedzieć: dawajcie ale
kontrolujcie wydatki skoro, jak mówicie, uważacie, że rząd PiS pieniądze rozkradnie (J. Kaczyński:
„Polskę stać na uchodźców”, bo – w domyśle!! – ma wyższe PKB po r. 1989 sto razy niż przed r.
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1989, co nie jest prawdą: ma niższe PKB w sensie produkcji, czyli norm Wyszyńskiego,
ministrowie prezesa tego nie rozumieją). Równolegle jest tu Państwo Środka, ok. 2 mln km2, które
dało już spokój Wietnamowi, też bez doktryny. Państwo Środka nie ma doktryny. Lecz ChRL
weszła na drogę kapitalizmu, który żywi się zaborem cudzego. Chiny są w rozdwojeniu – jako
Państwo Środka i jako państwo kapitalistyczne. To rozdwojenie będzie przedmiotem zabiegów.
Rosja próbowała napuścić Chiny na USA. Oni nie chcą uczestniczyć w III W. Św., oni chcą ten
problem rozwiązać politycznie, USA zaczynają to rozumieć, chcą zmusić Chińczyków do
przestrzegania przepisów. USA mówią otwarcie, że masoni, komisja trilateralna, klub rzymski to
jest tylko produkt uboczny systemu amerykańskiego, bo my uważamy, że wolne społeczeństwa
mają przewagę nad spiskami.
3b) Podwojenie liczności rodzin – domena myśli Wyszyńskiego.
W narodowościowo jednolitej Polsce powstała – po II W. Św. – kultura powszechnego zatroskania.
O ludy pracownicze, o pracowite narody.
Tym kierował Wyszyński, zwłaszcza po r. 1956 oraz i w dekadzie Gierka oraz w okresie sierpień
1980 – maj 1981. Kultura powszechnego zatroskania. W dekadę dwójnika Gierek – Wyszyński lat
70., podwojono liczbę mieszkań, Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce mocy produkcyjnych
państw, mocy prawdziwego PKB. W 44 lata od ustanowienia jednolitego etnicznie państwa
(sierpień 1945) podwojono liczność rodzin polskich. Jest z tym związana cała zagadka stosowania
terminu PKB w III RP.
Przemówienie Putina o powodach wojny z 24 II 2022 ma – z punktu widzenia języka po r. 1989 –
cechy komedianckie. Ale ten etos przenika UE. Polska nie potrafi, od r. 2015, bronic się przed
komedią odgrywaną „o braku praworządności” w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W
UE, unii niemiecko-rosyjskiej, a potem w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, ciągle odbywają
się akcje o „braku praworządności” w Polsce i na Węgrzech, a czasami – dla uwiarygodnienia – w
Czechach. Nawet w lutym i marcu 2022 trwają te przedstawienia, swoisty teatr – zamiast, od 24 II
2022, o wojnie, bombach, bombardowaniach, migracji. 4 IV 2022 rzad ukraiński poinformował o
odbiciu 30 miast i wsi z rąk żołnierzy Federacji Rosyjskiej i o masowych grobach w w
miejscowości Bucza: „Masakra była celowa, nienawiść Rosjan do Ukraińców wykracza poza
wszystko, co Europa widziała od II wojny światowej” (pisownia oryginalna, powinno być II W.Św.,
nie II w.św.). Dmytro Kułeba po raz n-ty zaapelował do UE o sankcje na ropę, gaz i węgiel,
transport, odłączenie wszystkich rosyjskich banków od procedur SWIFT.
4) Kontynuacja etosu II W.Św., niszczenia Polski. Jednolita etniczność i granice
Polski po II W. Św., jako skarb i cud boski historyczny w rozumieniu
Wyszyńskiego.
Polska należała do ofiar II W. Św. W Europie, po II W. Św., ukształtowała się sytuacja, w której do
ofiar należała Polska, a np. Francja już nie. Tę sytuację kopiuje UE.
W UE do obozu ofiar II W.Św. należy Polska, ale ukrzyżowanie Polski jest przeinaczane. Polska
jest niszczona, jako ofiara UE, a nie jako państwo, które już dość wycierpiało. Francja przystała do
drugiego bieguna polaryzacji, która jest dziełem katów z okresu II W. Św. Katami, okresu II W. Św.,
są Niemcy i Rosja. Ta polaryzacja ma obserwowane przemocowe skutki odnośnie represjonowaniu
Polski w UE, a nawet po r. 1989.
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Polska jest represjonowana przez Urszulę Leyen, UE, PE, KE. Świadczy o tym np. ignorowanie
informacji na temat zamachu w Smoleńsku, blokowanie wypłaty pieniędzy na pokrycie strat za
dwuletni okres zamrożenia życia, czyli pandemii (II 2020 – II 2022), itd.
Parlament Europejski ciągle pracuje nad sankcjami wobec Polski, a jednocześnie nie pracuje nad
sankcjami wobec agresora, Rosji oraz Niemiec – twórcy ekonomicznych podstaw tej agresji. W
marcu 2022 całe zespoły „polityków” z UE „pracują” nad zastosowaniem tzw. mechanizmu
warunkowości – chodzi o blokowanie wypłat środków w ramach projektu Krajowego Planu
Odbudowy (po fikcji zarządzania pandemią) i wypłat z budżetu, które należy się Polsce z Unii
Europejskiej. Fryderyk II nie mógł się nadziwić podłości domu Potockich – namawianiu go do
rozbioru. Jego ocena inspiracji Potockich była znana u Hohenzollernów.
W rolę Potockich i polskiej magnaterii weszli: Magdalena Adamowicz, Biedroń, premierzy Buzek,
Kalinowski, Belka, Cimoszewicz, Miller, Tusk i inni. Ci dziwni przeciwnicy Polski, polskości, nie
nie rozumieją cywilizacji polskiej. Nic dziwnego, atoli od r. 1989 na ten temat tylko ukazały się
prace II Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej Armenian School, Estonian School,
Kosmos Logos, Experientia. 1 Oligarchowie polscy żądają rewizji ustaleń Witelona odnośnie do
obiektu zjawiskowego tęczowatości. 2
Takie osoby pracowały w UE, w piątek i świątek nad tym, aby pomimo dużego krzyku o potrzebie
wprowadzenia sankcji przeciwko Rosji ich nie wprowadzać. UE doskonale wie, że w lutym i marcu
2022 Rosja omijała sankcje UE i przez półtora miesiąca wojny na Ukrainie nie chciała (UE) tego
zmienić, pomimo żarliwych apeli Polski. Partia założona przez Płażyńskiego i Olechowskiego,
Opozycja wobec polskości, wykorzystuje etos Komisji Europejskiej, w którym Polska jest ofiarą II
W.Św. – W efekcie wspiera blokowanie wysiłków nałożenia sankcji na ropę, gaz, węgiel, transport.
UE objęła sankcjami sprzedawanie paliwa lotniczego do Rosji, które Rosja sama wytwarza, a jeśli
importuje to spoza UE. Nie pomagały żadne apele polskiego prezydenta. UE podejmuje szereg
działań kamuflujących markowanie pomocy UE dla Ukrainy. Sankcje nałożone na import z Rosji
drewna, ryb są zbyt małe, aby osłabiły agresję Rosji wobec Ukrainy.
Od r. 1989 w mediach na Zachodzie katuje się Polskę, fałszywie twierdząc, że w Polsce kobiety są
prześladowane, podczas gdy Polska, także po II W.Św., była na tym polu wzorem dobra
i pionierem, a szwajcarskie, angielskie, niemieckie, hiszpańskie, włoskie, francuskie, belgijskie 3
osiągnięcia nie umywają się do polskich.
Wykorzystywanie kobiet przez UE miało miejsce w całym procesie redukcji PKB, tego
prawdziwego PKB, czyli obliczanego z produkcji (usługi idą za produkcją, konia nie ustawia się za
wozem), zresztą w kontekście ideologi elgiebetowskiej, ale tego Polska nie potrafi opisać. Polska
nie potrafi się bronić, tak jak nie potrafi wykazywać od r. 1989, że jest pionierem wolności
zrzeszania się i zgromadzeń, pionierem walki z tocząca się na Ukrainie wojną, herosem obowiązku
ochrony przed wojnami, za pomocą wszelkich dostępnych środków, demokracji i praworządności,
zapisanych w traktacie UE. Z jednostronnej winy UE, PE, KE, RFN, pieniądze podatników od lat
trafiły do Putinowców, czyli „do kieszeni tych, którzy podważają wspólne wartości UE”. Polska nie
dostrzega agresji wobec siebie od r. 1989 i żyje jakby we własnym kokonie, nie dostrzega, że jest na
Zachodzie ofiarą II W. Św. Wyjaśnienie tego tematu wymagałoby całkowicie innych mediów.
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Ocenia się, że w Kongo Belgowie obcięli ręce przynajmniej stu tysięcom kobiet.
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Można powiedzieć, że Polska najbardziej jednolicie etniczna na świecie, z najbardziej okrągłymi
granicami na świecie, to sukces tych, którzy walczyli o Polskę, efekt walki pokoleń, to dzieło
milionów wymordowanych Polaków; to dobro, które należy chronić i które powstało jako rezultat
walki z zaborcami – w rozumieniu Wyszyńskiego to skarb, cud boski. Palec boski, jak powiedział
abp Kominek, kierując swoje słowa do Wyszyńskiego. Wyszyński wiedział, że ta etniczność jest
naruszona w centrali UB, MBP. Podobnie jak Jaruzelski. W ramach walki z polskością już w r. 1939
Niemcy sprowadzili do Krakowa 20 tys. element antypolski, współpracowników NKWD,
wydelegowanych z lwowskiego NKWD, którymi obsadzali urzędy w Krakowie i w powiecie.
4) Polska po II W. Św. – brak doktryny i kultura powszechnego zatroskania.
W narodowościowo jednolitej Polsce powstała – po II W. Św. – kultura powszechnego zatroskania.
Tym kierował Wyszyński, zwłaszcza po r. 1956 oraz i w dekadzie Gierka oraz w okresie sierpień
1980 – maj 1981. Kultura powszechnego zatroskania w rozumieniu kwantyfikacji dla każdego. –
Istna kontra wobec kultury protestanckiej w rozumieniu kwantyfikacji przedkopernikańskiej.
W dekadę dwójnika Gierek – Wyszyński lat 70., podwojono liczbę mieszkań, Polska znalazła się w
pierwszej dziesiątce mocy produkcyjnych państw, mocy prawdziwego PKB. W 44 lata od
ustanowienia jednolitego etnicznie państwa (sierpień 1945) podwojono liczność rodzin polskich.
W Polsce po II W. Św., system społ.ekon. JPII/JPS ujawnił wadliwość języka potocznego. Wydatki
wojskowe służą wojnie i służą pokojowi – to niedopuszczalne. To podważa rozumienie świata,
dotyczy też wojska, finansowania wojska, roli wojska. To wymaga rozwoju myśli dialektycznej,
myśli starożytnej. W ramach polityki niemieckiej Polska się rozbrajała od r. 1989.
Od 6 II 89 wiemy, że największym dobrodziejem jest kapitał, niech on krąży, krąży, bo kapitał jest
dobroczynny, dobrodziejem. Wypaczono sens terminu PKB, prawica, lewica. 4
Putin był do 24 II 2022 największym dobroczyńcą kapitału, powiada protestancki konkretyzm, to
myślenie od słupka do słupka. Putin jest największym wrogiem kapitału, powiada konkretyzm.
Naiwne, asystemowe słowa o kapitalizmie, prawicowości, lewicowości, integracji, imigracji
okazały się być – w świetle wojny Rosji na Ukrainie – swoją własną antytezą.
Polska już odkryła, że język codzienny, język narzucony po r. 1989, jest niedecydowalnościowy,
nieoperatywny, ułomny, złudny. Że można wiele rzeczy powiedzieć, jak powiedzieli prezydenci i
premierzy w UE, ale te słowa są iluzją, zwłaszcza w kontekście tego, że do 4 IV 2022, w 5 tygodni
do Polski przybyło 2.50 mln Ukraińców, a rząd Polski utworzył specjalne ministerstwo ds
Ukraińców pod kierunkiem Pawła Szefernakera. Z pomocą przyszły miliony Polaków,
przedsiębiorcy – Corporate Connections, Pracodawcy RP, BNI Polska, Polska Rada Biznesu,
Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club, Puls Biznesu,
Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, PMPG Polskie Media, wprost.pl, Do Rzeczy, firmy itd. pomoc
rzeczowa w setkach mln złotych.
5) Produkcyjne ludowe wyszyńskowe wojtyłowskie państwo. Procent i Jan Paweł
II.

4

Dedykuję to dziecinnemu prof. Z.M.
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W epoce Poczdam’45 – okrągły stół powstało potężne produkcyjne ludowe wyszyńskowe
wojtyłowskie państwo, które stworzyło bazę dla życia, stąd podwojenie populacji z 20.5 mln
Polaków w r. 1945/46.
Można powiedzieć tak: W Polsce Wyszyńskiego powstało potężne produkcyjne, które stworzyło
podstawę do życia, pomimo pasożytniczego tzn. eksploatacyjnego stylu narzuconego Polsce przez
rządy kapitału od r. 1989, w wyniku rewolucji wprowadzonej pod nadzorem polskiego oddziału
Smierszy, czyli WSW pod dowództwem sow.gen. Cz. Kiszczaka, a zatem przez GRU. – Pomimo –
ważne słowo. Pomimo całego ośmieszania produkcji w III RP.
W 44-letniej (nie 45-letniej) epoce 1945-1989 powstało potężne przemysłowo-rolnicze państwo 10tych mocy produkcyjnych w świecie, które dało posag jednolitemu etnicznie narodowi do życia po
r. 1989, pomimo demontażu państwa od 6 II 89. Od r. 1989 Polska żyła z eksploatacji dóbr
(wartości) zgromadzonych w PRL i przestała produkować. Uwzględniam słowa np. A. Kluzika, że
widział w r. 1995 układanie rury, w 1997 – budowę ładnego pieca, w 1999 – większe zasiewy,
radujące serce, w 2004 – większe wykopy napawające optymizmem, w 2005 – podobne roboty, ale
ja tu mówię o utrzymaniu mocy produkcyjnych i władztwa polskiego nad właściwymi mocami
produkcyjnymi, wypracowanymi w okresie Poczdam’45 – okrągły stół 6 II 89. Miarą tego
władztwa jest wzrost liczności rodzin polskich oraz długu. Zależnie od opracowania Gomułka
pozostawił dług ujemny (nadwyżkę), a Gierek, który pożyczył od 14 do 17 mld dolarów dług
odpowiadający rocznej produkcji cementu, podczas gdy dług w r. 2000 odpowiadał zyskom z
produkcji cementu w okresie nie około roku ale 3 tys. lat plus minus tysiąc lat.
Wykres produkcji w okresie 5, 10, 15, 20-letnim przed i po r. 1989 wskazuje na to, że nowy system
(po r. 1989) nie był w stanie nadążać za produkcją w starym systemie (przed r. 1989). Dotyczy to
statków, ciężarówek, wagonów, lokomotyw, walców, koparek, dźwigów, czołgów, węgla, siarki,
miedzi, miedzi elektrolitycznej, aluminium, blach, rur, mleka, sera, jabłek, soku, żyta, owsa, owiec,
skór, marchwi, dowolnego rodzaju kwasu, mięsa, ryb, konserw, lnu, materiałów, wełny, jedwabiu –
czegokolwiek. Należy np. zrobić listę asortymentów produkowanych w latach 1985-89 i porównać
produkcję danego asortymentu przed i po r. 1989. Okaże się, że produkcja spadła. Przemianowanie
dzienniczków ucznia na indeksy nie jest miarą postępu, przeciwnie poziom edukacji spadł, a nie jak
się twierdzi, że wzrósł. Do wytworzonych dóbr należą rodziny, ich liczność. Tak rozumował
Wyszyński.
W czasie tego pasożytowania po r. 1989 na ciele dóbr wytworzonych w 44-letnim okresie
Poczdam’45- okrągły stół, inne narody były masowo mordowane, państwa były burzone, budowano
wręcz wyspy wręcz na oceanach, mosty wręcz nad oceanami, a myśmy konsumowali, likwidując
należną Polsce produkcję o 80 %, dochody z produkcji o 90%, czyli należne Polsce PKB o 85% (do
15 %).
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Konsumowaliśmy PKB zawarte w wartości kultury kosmologicznego kolektywnego odniesienia
wojtyłowskiego i kopernikańskiego kwantyfikowania rzeczywistości. Trudne, ale tak należy
powiedzieć.
Taka powstała rzeczywistość w okresie 44-lecia PRL. Jan Olszewski5: Mamy doświadczenie
wojtylizmu i tym się kieruję. Czyli premier rozumiał istnienie popiełuszkizmu w latach 80., a
wcześniej przed Solidarnością6 – wyszyńskizmu.
Może to nie jest jasne? – Prymas Wyszyński nieprzypadkowo wygłosił w Sierpniu 1980 orędzie,
aby nie strajkować. Dostrzegał sens głębszy. – Coś jednak teologia ma wspólnego z kosmologią.
Obie – teologia i kosmologia ze społeczeństwem.
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E.Gierek był agentem 2ki (i Wyszyński to wiedział) i chyba powiemy jednak „był w PZPR”. „Jednak” – na tle tego,
że: J. Olszewski nie był masonem, tak jak Józef Kossecki nie był w ORMO, choć był. (J. Turowski był masonem,
Jan Paweł II nie był, a jeśli był to trzeba to wykazać). Mówię tu tak: To jest ten Obiekt Zjawiskowy Konrada
Wallenroda, który opisał Mickiewicz. Ale to nie oznacza, że nie ma inteligencji wyższej szerokości geograficznej
niż 85 st. 5’5’’. Jan Paweł II powiedział o odkryciu największych w r. 1983 struktur kosmicznych nazwanych
wzorem Jana Heweliusza JPII/JPS dla uhonorowania Jerzego Popiełuszki, kapelana S: „To byłaby podróż na 90
stopień szerokości geograficznej.” Jan Heweliusz dla uhonorowania Wiktorii 1683 wprowadził na niebo nazwę
„Scutum”. Struktury JPII/JPS były największym odkryciem lat 80., związanym z kosmogenezą, materią ukrytą.
Solidarność to ruch dekady 1980-89. Od okrągłego stołu nastała „Solidarność” w cudzysłowie, zbliżona do
słownikowego znaczenia słowa solidarność, które jest całkowicie odmienne od terminu Solidarność. Solidarność
bez cudzysłowu opisano w Kosmos-Logos, Wrocław 1996. A. Walentynowicz: „To pierwszy prawdziwy opis o
Solidarności wśród tysięcy opisów i komentarzy na świecie od r. 1980. Z jakiegoś nieznanego powodu na świecie
nikt nie był w stanie opisać, nawet w przybliżony sposób, sens Solidarności.”
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