
Teoria dziejów najnowszych – dwa państwa w jednym. Cz II. 
(PRL jako superpozycja esbecjonizmu i Państwa Podziemnego z 
samorekrutacji). 

1) Konkretyzm.
Kościół uwierzył, że ma swoją misję poza-janapawłową, poza homiliami bł. 
J. Popiełuszki (JP), poza systemem społ.ekon. JPII/JPS, który panował w latach 
1980-89. Już najbardziej intelektualna formacja polityczna (inni to samo robili, tylko 
tego nie potrafili sformułować), UPR, JKM, N. Czas, Korwin, JKM lansowała (od III
1989), że kler ma misję poza-doczesną, nie zaś pro-życiową, misję poza-ziemską, 
nieekonomiczną. – I że nie ma transcendencji tu i teraz, a sprawą polityków jest 
skupić się na „kto kogo”, „kto z kim”, czyli na poziomie handlarek ze straganów, na 
poziomie konkretów, bo na tym polega ich rola, ich świadectwo wartości, wartości 
cywilizacyjnych: konkurowanie wybieranie, przebieranie, 50 rodzajów szynki to jest 
raj, 20 typów masła, 100 typów aut, benzyna, obyczajowość rozwodowa, bo na 
zachodzie małżeństwo trwa średnio 3-4-5 lat, albo w ogóle. 

1989+. – Cały świat jest rozpoznawany przez pryzmat konsumpcji. Konkretem 
jest to, co skonsumuję. Najbardziej przemawia konsumpcja. To jest konkretne. Auta 
są? – Są. Czyli jest postęp. Jest rozwój. 

Człowiek nowego awojtyłowskiego systemu potrzebuje konkretów. Konkretem dla 
przeciętnego człowieka jest konsumpcja; zysk jest konkretem. Janapawłowa 
skromność samoograniczenie ascetyczność raziła konkretystów. Raził cały nowy 
porządek tzw. bogacenia się. – Co to nie zaleca konsumpcji i nie chce konsumować? 
Ci, którzy nadeszli w r. 1989 +, zepchnęli Etyka w niebyt.

Raził produkt krajowy (PKB) jako produkcja, a nie jako konkret konsumpcji. 
Produkcja dźwigów, tam, elektrowni, cukrowni ustąpiła jakimś wyobrażeniom, 
mirażom, że będzie możliwe życie narodu z bezprodukcji. 
W życiu politycznym powszechnie zapanował etos konsumpcji, a nie polskie 
encykliki, tysiące homilii JPII, Jerzego Popiełuszki (JP), etos Solidarności, 100 tys. 
prenumeratorów Osservatore Romano. – Po co takie cierpiętnictwo? 

Dla konkretyzmu piekłem jest wojtylizm, ta jego niezrozumiała „Miłość 
i odpowiedzialność”. Po co taka odpowiedzialność. Precz. Trzeba skromny 
popiełuszkizm usunąć, on nie pasuje do naszego bogacenia się. I cały ten siermiężny 
wyszyńskizm. 
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W rozumieniu tych norm, raj jest wtedy, gdy na gierkówce suną auta za autami, im 
dłuższy sznur aut, tym większy dowód … rozwoju. Aż do całkowitego zablokowania 
ruchu na ćwierć dnia. 

Powstała ideologi, że Raj jest dostępny narodom wtedy, które mają konkurencję, św. 
ryzyko; i z autami na ulicach. Raj jest wszędzie tam, 
- gdzie firmy się ścierają,
- gdzie są sprzeczności, sprzeczne interesy,
- gdzie są konflikty między firmami,
- wieczna, codzienna kołomyjka, kalkulacja białego wywiadu (tzw. ekonomiczna),
- tzw. chłodny sposób kontaktowania się, kalkulacja „polityczna” – jak drugiego 
załatwić. To trzeba umieć ocenić, rozumieć znaczenie kalkulacji firm, kalkulacji 
„politycznej”. Nie polityki w sensie Arystotelesa, Platona, Jana Pawła II.

Innymi słowy, wy się wiecznie spierajcie, podsłuchujcie. Wy tam codziennie macie
stawać do konkurencji, natomiast Ośrodek Myśli Politycznej miał być gdzieś tam – 
na zewnątrz, w tym dziwnym absurdalnym zawołaniu zwanym „Z chaosu porządek”. 
Jak w PRL – wojsko jest młotkiem, obcęgami, a mózg jest hen, hen, na Kremlu.

III RP, po r. 1989, nie była szkołą politycznego myślenia i te szkoły lekceważyła. 

2) COVID-19.

Koncepcja „Z chaosu porządek” niszczyła umiejętności rozmów, negocjacji, debaty, 
dlatego od lutego 2020 nie mamy debaty między KPRM, ministrami, Simonami, 
Horbanami a AOP (astronomami z Astronomicznego Obserwatorium Pandemii, do 
dorobku których to astronomów należy astronomiczny katalog pt. jerzyzieba.com 
albo bitchute/jerzyzieba). 

Tryliony byli warci, ci, którzy w lutym przewidywali cała historię strat w r. 2020 
i 2021, proponowali odesłanie szczepionek, usunięcie lockdownów. Między tymi, 
którzy się 1. chcą legalnie nakraść (tylko geniusz 1 o tym nie myśli) a 2. taką grupą 
Leibnizów, stoi taki trylioner (w lutym 2020) jak złowrogi inż. Jerzy Zięba. Złowrogi
jak jakiś bóg lustracji profesury, doktorów, lekarzy. 

Polska byłaby jedyną „zieloną wyspą”, gdyby ci, którzy marzą od przed-pre-
dzieciństwa, czyli po prostu zanim się nie urodzili – aby się legalnie nakraść – 
posłuchali w lutym 2020 naukowych tez meta-analityka, inż. J. Zięby, który 
szczegółowo mówił, jak zdusić pandemię do marca 2020. O!, gdyby oni umieli 

1 Pracę licencjacką Patryka Ogonowskiego zaliczam do poziomu genialnego.
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prowadzić debaty! Rząd nie powiedział w II-IV 2020: Ludzie, czy wiecie, że maski 
powodują rozsiewanie agresywnych kropelek. Po pierwsze, maski cięższe kropelki 
atomizują (dzielą) na mniejsze, a ilość wydmuchiwanych wirusów jest co najmniej 
stała, bo i tak trzeba oddychać. Te mniejsze kropeleczki – z masek – od razu 
zapełniają salę i wzmagają zakażanie. Oprócz tego maski pełnią rolę hodowli 
wszelkich patogen ów po ok. 20-30 minutach . Nie wiedzieliście? To poczytajcie 
prace naukowe w necie. Włączcie rozumowanie.

Były owe szczegółowe wskazówki warte tryliony – zero szczepionek, zero 
kagańców, zero śmierci naddatkowych i spowodowanych szczepionkami, zero 
lockdownów, zero strat. Jeszcze latem można było te szczegółowe zalecenia 
wprowadzić, czy to w r. 2020 czy w r. 2021.

Gdyby posłuchali! – Polska byłaby fenomenem katolickim, miałaby tryliony, 
całkowicie wolna od straszliwych wirusów. Lecz ludzie bez wykształcenia 
w myśleniu dedukcyjnym, mówią inni że głupi, ministrowie, posłowie doprowadzili 
do … narzucenia sztucznej rzeczywistości kopiowania głupków z Zachodu, którzy 
tyle wiedzą, co przewiduje marksistowska teza, że porządek powstaje z chaosu. 

Od lutego 2020 nie widać oponentów, którzy się ścierają na polu wirusologii, 
leczenia, którzy się ścierają na argumenty. Nie ma żadnych zgromadzeń 
publicznych, w trakcie których ludzie mogli dowiedzieć się o tym, jak wielkim 
bestialstwem jest tęczowatopodobne kopiowanie zdań firm (na temat szczepionek), 
w warunkach 
1. stale umacniającej się, ale dobrowolnej, samorekrutującej się cenzury (od lutego 
2020) w mediach tradycyjnych (bez żadnego wyjątku) oraz cenzury
2. w mediach elektronicznych, a polegającej na blokowaniu (nawet prezydenta USA) 
na fb, yt, tłit, insta itd., wszystkich, którzy podjęli się weryfikować zasadność 
kopiowania sztampy. 

Odważni ludzie, trylionerzy, którzy w lutym 2020 wskazali, że C19 trzeba leczyć, 
a nie rozmnażać zakażenia, płacą ogromną cenę z poręki ludzi kopiujących, 
segmentujących, którzy uczestniczyli w ocenzurowaniu mediów tradycyjnych 
i społecznościowych i którzy chcą także cenzury 2 na ulicach, w bramach, 
restauracjach, kinach, a przede wszystkim u wejść do zakładów pracy. 

Nienawidzą prawdy lewicowe/ prawicowe (do wyboru) lobby usadowione 
w mediach, polityce i instytucjach międzynarodowych.

2 Platforma (PO), PSL i tzw. lewica (wyznaje ona etos kapitalistyczny) uważają, że rząd powinien pałować tych 
ludzi, którzy ujawniają na demonstracjach, że to nie są szczepionki, jak w Australii, i szczuć ich (ujawniających 
prawdę) psami (XII 2021) jak w Holandii.
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3) Nie ma wątpliwości, że w grudniu 1981 roku domniemana matrioszka (Wojciech 
Jaruzelski) wraz z wykonawcą rozkazów, również domniemaną matrioszką 
(z Czesławem Kiszczakiem) postanowiła utrzymywać ZSRR! ZSRR, który w r. 
1980 już siebie nie chciał.3

Powstało państwo podziemne, bez żadnej centrali, podziwiane przez uczonych całego
świata. Mnóstwo organizacji nigdy nie wpadło w łapy czerwonych. Analizy naukowe
Kosmos-Logos, akcje specjalne, np. jest taki „list do L. Breżniewa o uwolnienie 
mojego współpracownika A. Sacharowa”. Były rozliczne wielomilionowe analizy 
postępowania kurii i księży, analizy organizacyjne, społeczne. To była epoka Jana 
Pawła, że wolności nie można komuś dać, że ona jest zadana, a nie dana. Do tego 
trzeba wrócić.

Nowy system „Z chaosu porządek” z konieczności jest systemem propagandy. 
Doskonale to realizuje minister premiera, p. N. Z chaosu porządek doprowadził do 
podziale na Tutsi i Hutu, braku argumentów, oddzielenia życia od polityki, a nawet 
likwidacji polityki, prawdy od piękna. Jesteśmy krajem wolności (i rodzin), ale takiej 
wolności (i rodzin), jaką umieliśmy sobie zorganizować w warunkach ryzyka 
(depopulacja) i jaką umiemy nieobiektywnie tworzyć, a raczej nietworzyć: państwo 
minimum, nie państwo pomocne, matematyczne, metodologiczne, ale państwo 
przypominające szkołę wojskową. 

3a) Część żołnierzy cierpi na niezwykle głęboki autyzm ze schizofrenicznym 
podkładem (dodatkiem). Zauważyłem to jako promotor dr-tu z psychologii, autor 
prac z psychologii. Gdy zauważyłem b. poważne choroby umysłowe żołnierzy, to 
zgłaszałem, ale nie podjęto żadnych dalszych działań obserwacyjnych. Dlaczego nie 
podejmowano? Obowiązuje w WP zasada maksymalistycznej formalizacji, aż do 
przesady i minimum minimorum (absolutnie nic nie zrobić dla drugiego). 
Nadmiarowa, zbędna formalizacja jest wykorzystywana jako narzędzie intryg przez 
ludzi nietwórczych, wobec tego oni tylko trzymają się regulaminów. Decydująca jest 
tu wojskowa atmosfera separowania się i wykorzystywania takich sytuacji przez 
doświadczonych oficerów, którzy żyją na rachunek gier intryganckich. Łatwo 
zauważyć, że oficerowie b. pionów politycznych, np. po WAP, to wytrenowane wilki 
w owczej skórze i mają szczególne upodobania, aby cały wtedy odkryty układ 
(podejrzenie choroby psychicznej) biednych chorych żołnierzy, głęboko 
autystycznych, sprytnie rozgrywać do własnych celów działań czysto intrygancko – 
personalnych; wykorzystują sprawy chorych psychicznie, zwłaszcza niezwykle 
zawężonych autyków. Za dużo jest autyzmów w WP. Emil Czeczko prowadził pod 
wpływem alkoholu i marihuany i nie podlegał obserwacji przez Żandarmerię 
Wojskową, bo nie ma służby państwu, tylko sobie. Zdaje się, że Minister Obrony 

3 Jeszcze dr Zybertowicz wtedy podawał sposoby ratowania PZPR. Wtedy gdy w r. 1982 WSW wszczęło proces 
przeciwko dr. M. Zabierowskiemu, za to, że napisał do Breżniewa list o natychmiastowe uwolnienie 
współpracownika w kosmologii – Andrieja Sacharowa. 
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Mariusz Błaszczak zwolnił ze służby oficerów za to, że nie wykazali, że Emil jest 
schizofrenikiem? Autyzm (spektrum) powinien być rozeznany w toku szkolenia, na 
samym początku, a nie dopiero pod granicą białoruską (XII 2021). 
Widać, że przyjmujemy do WP bardzo wielu autyków, a to często koresponduje z 
rozwojem autyzmu ku schizofrenii. 
Łatwo zauważyć, że pewna część żołnierzy kamufluje się w rzeczywistości, którą 
sami sobie stworzyli. Emil ma oczywiste urojenia o rozkazie zabijania, ale system 
rekrutacji powinien wyłapywać autyzm. Rekrutacja pod względem warunków 
fizycznych jest całkowicie błędna. Widać też (z lotu ptaka, I 2022, po 5 latach 
rewolucji), że WP nie podjęło się stworzenia polskiego systemu typu Pegasus, o 
którym niejeden raz zapewne rozmawiano po powstaniu nowego rewolucyjnego 
rządu, ucieleśniającego rewolucje idee z r. 2015, 16 XI 2015. 

Wojnę w 1920 roku wygraliśmy dlatego, że mieliśmy milionową (a nie 10 % tego) 
armię, czyli osiągnięto ugodę narodową socjalistycznej natury, natury społecznej 
z chłopami (Witos, bardziej przychylna Francja, USA – kontra Anglia). W latach 
1919-1920 wywiadownie zachodnie miały inne plany. A my mieliśmy wtedy swoje 
Pegasusy. Takie mieliśmy stworzyć w r. 2016.

W III RP, w ramach doktryny „Porządek z chaosu” uszkodzono zaciąg, stłumiono 
mobilizację, generowanie wynalazczości, odkrywczości. Rynek, czyli ryzyko, 
z definicji nie podwyższa jakości zarządzania, organizacji, działania. Wolny rynek 
uniemożliwia to co się działo w latach 70., 80. – samorekrutację. Wspaniałe 
doświadczenie przed-Solidarnościowe lat 70., i Solidarnościowe, rynek całkowicie 
stłumił – ryzykiem. Jak powiedział Gierek Solidarność by nie powstała, gdyby nie 
było pewnego już dostatku dla wielkiej masy ludzi. 

4) Polska jest naciskana przez KE, TSUE, TVN, media, cenzurę fb, yłatu, YT itd. Od 
16 XI 2015 nie ma reformy sądownictwa. Popełniamy codziennie błędy, zamiast 
popatrzeć organicznie, antropicznie.

Politykę trzeba realizować nie tyle na tzw. chłodno, bo nie wiadomo, co to znaczy
(chyba żeby nie histeryzować), ile antropicznie, całościowo, kosmologicznie. Nie 
manipulować pokrętłami, śrubkami w systemie finansów, ale uczyć – uczyć 
polskich encyklik, tysiąca homilii, ale dopiero po nauczeniu mechaniki 
kwantowej... 

Trzeba uczyć teorii względności pracowników sektora publicznego, którzy zajmują 
się wydawaniem decyzji, ale nie bez poszukiwania piękna! – takie jest lekarstwo. 
Tako rzecze Einstein. Brak prawdy-przez-piękno niszczy aktywność społeczeństwa, 
spowalniana geniusz ludu.
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III RP to państwo, które powstało bez adekwatnego projektu, wedle kapitalistycznej 
zasady „Z chaosu porządek”. 4 To (kapitalizm, „Z chaosu porządek”) jest schematem 
stalinowskim, w którym bezpieka wytwarzała ryzyko. To po pierwsze. I to (ten 
pseudo-projekt, że „Z chaosu powstaje porządek”) jest schematem ... 
marksistowskim! Oparinowskim, Engelsowskim. To po drugie.

Zdolności człowieka twórczego, otwartego, stłumiło św. ryzyko „Z chaosu 
porządek”, którego konsekwencją jest wzrost warstwy ograniczonych biurokratów, 
technokratów, którzy blokują inicjatywę społeczną, innowacje, kreatywność. Nie ma 
bardziej prymitywnej koncepcji, jak „z chaosu powstaje porządek” i nikt tego nie 
„udowodnił” w „teorii”, oprócz UPR, JKM, N. Czas, ani w praktyce (KLD, UW, 
SLD, PSL, PO, „lewica”). A przede wszystkim nikt tego nie udowodnił w fizyce. 
Prigogine przyznał mi, że tego nie być może nie da udowodnić.

4 Oto pewna dyskusja nad tym studium. Przytaczam z uprzejmości, chociaż nie jest 
zasadnicza. Uważa się, że w pandemia pt. „hiszpanka” była przykrywką i chodziło
o zysk. Wiedzą o tym doskonale lekarze, ale z oficjalnej narracji, czyli z kłamstwa
czerpią zyski. https://youtu.be/Li-EeEJKen4. Ludzie pytają, czy żyjemy w czasach
biblijnie ostatecznych? Odp. : Jak będziemy dalej idiotami to tak. Inni pytają:Kto 
rządzi światem? Właściciele kapitału. Jak w przypadku hiszpanki. Dlatego warto 
znać historię. Interesy, zysk korzyści spowodowały wojnę domową na kresach. Do
tej wojny domowej doprowadziła Rosja i Anglia.
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