
Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina jako sytuacja experimentum crucis 
w zarządzaniu i prognozowaniu. Opis sytuacji w marcu 2022. Holistyczny punkt widzenia. 
Szczegółowe i ogólne prawa historyczne. Jak cywilizacja łacińska w swej najdoskonalszej 
formie zawsze ulegnie obcym cywilizacjom. Błędy diagnoz z marca 2022 ze stanowiska 
antropologii Konecznego w aspekcie cywilizacji bizantyjsko–turańskiej. Cz. I

1) Problemy politologii, historii najnowszej i teorii zarządzania a OZS – obiekty zjawiskowe 
społeczne. Fakty, które nimi nie są kontra metoda krajobrazów adaptacyjnych. 

Głównym punktem wyjścia rozważań naukowych w politologii, historii (historiozofii) i teorii 
zarządzania, w przeciwieństwie do rozważań naukowych w fizyce, dla wielu prawdziwej nauce, są 
problemy, jakie nasuwa obserwacja potocznego „doświadczenia”, mediów, tzw. wiadomości, 
tzw. faktów, owych konkretów, tzw. informacji, czyli OZS – Obiektów Zjawiskowych Społecznych.
Do tych potocznych obserwacji należy obserwacja ustawy o rozdawaniu płynu lugola, a to oznacza,
że wszystkie, bez wyjątku, telewizyjne, medialne komentarze (tzw. fakty), a było ich w świecie 
miliardy, są całkowicie błędne, gdyż wzmagają ryzyko wojny atomowej, a nie je obniżają. 
Wszystkie komentarze (fakty medialne) są życzeniowe, zamknięte, są pochodną rozumienia, 
w istocie bifurkacyjnego, w kategoriach łańcuchów Markowa, świata Obiektów Zjawiskowych 
Społecznych.

Trzeba się w ogóle nie przejmować metodologią nauk, metafizyką szczegółową1, aby nie 
dostrzegać, że Zachód, na życzenie Rosji, wytwarza – niedopuszczalną dla pokoju (w dalszej 
perspektywie, ale i „tu i teraz”) odwrotnościową – blokadę duszy ruskiej, wielkostepowej, 
turańskiej, historycznej chazarskiej, chanackiej, ord, która zostanie osaczona z odwrotnym skutkiem
i w swym bandytyzmie wyzwolona: która wytwarza blokadę celem wzmożenia (ot co!) – a nie 
stłumienia, zakończenia (co za ograniczone antyhomeostatyczne wyobrażenia patriotów) – wojny 
przeciwko Ukrainie. 2

Być może metafizyczna ocena decyzji jest za trudna, dla kogoś, kto nie studiował fizyki, tylko 
dysabstrakcyjne dysdedukcyjne 1. prawo, w którym to nauczaniu i na których to wydziałach steruje 
się w większej części od r. 1989 w istocie bodźcami czysto witalnymi (od r. 89 w formie bodźców 
pieniężnych, korupcyjnych, czyli tak, jak w instrukcji NKWD: „nauczać nie pasji poszukiwania 
prawdy, ale stawiać na chęć zdobycia dyplomu”), a nie bodźcami prawdo–upodobaniowymi 
lub 2. technokratycznie rozumianą historię (tworzymy coś na kształt książki telefonicznej). 

Bezpośrednia agresja (np. typu z bandytami się nie rozmawia, Rosjan trzeba pozabijać, Rosję trzeba
zmiażdżyć) przeciwko Rosji jest Rosji na rękę i wspiera bandycka duszę wskazanej turańszczyzny –
wzmaga ryzyko użycia atomu, a o to właśnie chodzi obu stronom, dla których Polska i Ukraina są 
narzędziami na wolnym rynku pseudoidei politycznych, nie tylko rynku bogacenia się w wyniku 
eksportu broni.

1 Teoria Newtona jest domeną metafizyki, a nie – jak się „dowodzi” – empirią. Tak jak, teoria względności Einsteina,
która ma znaczenie obserwacyjne, empiryczne, ale jest metafizyką podejścia kopernikańskiego, zasady względności
Kopernika, kowariancji ogólnej, jest filozofią przyrody, pewnego sposobu myślenia. Relatywistycznego. Można 
zatem mówić o relacji korespondencji między podejściem Einsteina i Newtona. T. Grabińska, M. Zabierowski, 
„O relacji korespondencji między teoriami Einsteina i Newtona”, Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa 
i Filozofii Przyrody VI (1984) 145–153, M. Lubański, Sz. Ślaga (red.), Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 
1984, ISSN 1642–3267

2 Z bandytami się też rozmawia, wie o tym prezydentura USA. Polska niepotrzebnie wrzeszczy, że z bandytami się 
nie rozmawia i stwarza warunki dla innych i wypchania siebie z tej bramki. Z tego, co twierdzą patrioci marca’22 
wojnę można by zakończyć wysyłając do Rosji sto milionów szynek, czekolady, pralek i zmywarek – i po kłopocie.
Zdaniem patriotów Liliputner bawi się bumerangiem.
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Polska nie podjęła działań dowodowych, że zagrożenie dla nas ze strony Rosji wybudowały 
państwa, które dziś chcą Polski bronić w ramach sojuszu, ale wstrzymały Pattona, który chciał 
ruskich przegonić w tri miga. Trudne? 3

W naukach społecznych mamy „doświadczenia” takie, jakie mamy (nie jak w nauce fizyce), 
jesteśmy skazani na „fakty” brane z mediów, to są „fakty”, które zresztą rażą w fizyce. Lecz uwaga:
Aczkolwiek sytuacja na stepach w Azji, i na Ukrainie, się zmienia, to jednak można wypowiadać 
się o 1. prawach i to 2. ogólnych.

Żeby zbadać – w sensie rozumienia – wojnę Putina, stosunek Azji, trzeba zrezygnować 
z wycinkowości. Należy diagnozy szukać w metodzie wielkich krajobrazów 
adaptacyjnych. W marcu 2022, 100% „faktów” (miliony „faktów”, czyli wypowiedzi, z marca 
2022, gdyż ten okres jest najważniejszy w kognitywistyce w obszarze Rosji i całej Azji) na temat 
wojny Putina jest utrzymane w kategoriach karygodnej postawy – psychologizmów 4; że, na 
przykład, Putin jest paranoikiem. Najtężsi psychiatrzy i psychologowie są w błędzie, Putin jest 
osobowością ze spektrum5, o niskim stopniu aspergeryzmu, jest to choroba prawie nieuleczalna 
i nierozpoznawalna w zwykłych kategoriach komunikacji codziennej typu „poproszę kilo chleba, 
kostkę masła, litr mleka”. O całkowitej niezdolności narzuconego Polsce od r. 1989 języka 
świadczy fakt, że w opinii patriotów marca’22 Ukraińcy zajęli Moskwę w pierwszej połowie 
marca’22. W opinii patriotów, generałów broni (np. Skrzypczak), pułkowników (np. Przepiórka). 
Przewidywali w marcu, że stare konserwy, czyli kuzyni i Azow pokonają armię rosyjską w tydzień 
(kuzynostwo w sensie teorii F. Konecznego). Jest to pokłosie wyobrażenia, że ZSRR by przegrał 
z Niemcami, gdyby nie broń z USA. 

Twierdzi się, w nauce z marca 2022 o historii, że zarazą jest Putin, Rosja, Rosjanie, że to tylko 
Rosjanie chcą budować imperium, nikt inny. Doprawdy? A nie jest to cecha myślenia w cywilizacji 
bizantyjskiej, turańskiej, bizantyjsko–turańskiej, wielkostepowej, ord i chanatów? To nie Putin 
stworzył największe obszarowo imperium, nie satrapa z Gruzji (niewątpliwie autyk 6), ale Chanat 
Mongolski, czyli duch stepów, który sięgnął po Węgry w r. 1241 i które intensywnie doświadczały 
tej odmiennej cywilizacji. 

Patrioci z marca’2022 sugerują (cały marzec 2022, a ostrość, natężenie wskazuje, że będzie to 
trwało przynajmniej tuzin miesięcy), że nie wolno powiedzieć inaczej niż Ukraina zwycięża, 
zwycięży, że Ukraina przegrywa, przegra, traci cywilów, że Rosja nie odda Krymu, że można 
z Rosją prowadzić negocjacje wielolisten, a więc nie tylko takie (!), że damy Krym, ale oddajcie 
Republiki, ale znacznie bardziej skomplikowane i nie tylko dotyczące . 

3 To zagadnienie działań cywilnych, zagrożenia ze strony Rosji, istoty prawda fałsz; wojny jako rzezie Polaków, 
mięsa armatniego, patriotyzmu, analizy kosztów wejścia do wojny NATO.

4 Jest to zagadnienie typu „psychologizm a wojna na Ukrainie”. Dotyczy rozpoznania, dobra i pomocy. Za chwilę 
dojaśnimy to.

5 To nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni. Poprawność polityczna wzmaga zagrożenie, skoro pozbywamy się z 
własnych dywizji (bo nie z przemysłu) 240 (nie wiadomo – tajemnica dla Polaków, ale nie dla kopy wywiadów) 
T72, najnowszego sprzętu, granaty, karabiny Grot, Kałaszniki, armato–haubice Goździk, Kraby, zostawiwszy sobie 
dwa tuziny. A potrzeby WP to sto tuzinów Krabów. Francja, Slowacja, RFN dały po kilka sztuk haubic. 
Zlikwidowano obronę terytorialną na bazie reform onyszkiewiczowych, a potem klichowych, np. likwidacja 212 
garnizonów, obowiązkowego przeszkolenia (zero rezerw). Dlatego trzeba pytać o rozbrojenie oraz o atom, skoro 
jest ustawa o rozdawaniu płynu lugola.

6 Tak uważam na podstawie lektur o Stalinie, np.: Simon Sebag Montefiore, „Stalin. Młode lata despoty”, Warszawa 
2011; Antonow–Owsjejenko, „Stalin biez Maski”, Moskwa 1990 (książkę tę przez 2 dni miał K. Morawiecki od 
Korwina). Znaczenie maja teksty I. Matuszewskiego: „Ignacy Matuszewski”, t.I i II, Warszawa 2019. 
www.experientia.wroclaw.pl
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Z punktu widzenia naszej metodologii nauk o zarządzaniu dla pokoju, napływ mas od 24II2022 
powinien być podstawą rozmów i analiz już od pierwszego dnia (24II2022) w kontekście 
paranoi Putina (marzec 2022: aż się roi w mediach od terminu paranoja) i wojny jądrowej na 
rzecz ujawnienia państwa ukrytego, które wprowadziło broń biologiczną od II 2020, czyli na 
rzecz zakończenia wojny, zatem uratowania tysięcy, milionów przed bombami, w tym 
atomowymi. 7

Od strony naukowej, wymagało to powstania w lutym i marcu 2022 stu monografii semantycznego 
teoretycznego metodologicznego rozpracowania pojęć zbioru:

{ewakuacja, finanse, media; bezpieczeństwo – ewakuacja – rola Putina; bratni kraj vs cywilizacja; 
zwycięstwo Ukrainy czy USA; rozgromienie mocarstwa zbudowanego przez USA, wbrew 
Pattonowi’45; co znaczy powrót do domu; czy wolno było mieć weekendy i czas wolny od 
2009; czy wojna 24II2022 ma związek z rządami kapitału kontra Solidarność (S) i Jerzy 
Popiełuszko (JP) oraz system społ.ekon. JPII/JPS; czy zaczęła się 24II22, czy odwrotnie, jest 
kontynuacją pandemii C19; czy kapitał zawiedzie, czy zmienia ludzi; czy można polegać na 
kapitale jak na Zełeńskim; czy kapitał będzie trwał do końca po atomie; dzieci, sieroty, drogi 
ewakuacji; dlaczego można transportować broń i bomby, ale nie zboże, oleje; edukacja historii 
i typów cywilizacji; czy narzucony od 6II89 przez WSW język (moda) jako strażnik martwych 
tradycji cofa język do barbarzyństwa języka konkretyzmu i systemu JPS/JPII; czy miliard 
wypowiedzi od 24II2022 to wypowiedzi zamkniętego języka sekty kontra prawdziwa 
chrześcijańska polska cywilizacja ducha a nie deklinacji; jak wzrost ducha jest związany 
z przeszłością; dlaczego miliard faktów z TVP/ TVN to wcielenie śmierci 8, a nie inicjatywy 
wybiegającej ku życiu i przyszłości bez Armagedonu; czy język rządów kapitału utrwala 
popiełuszkizm (JP), Solidarność (S), ontologię polskiej cywilizacji i systemu społ.ekon. 
JPII/JPS i czy udoskonala ludzi, czy też odwrotnie; czy wielowiekowa tradycja rządów kapitału 
jest gwarancją przyszłości, czy odwrotnie jest eksponatem muzealnym, czyli dąży do narzucenia
anty–wojtyłowskiej tradycji reizowania osoby ludzkiej}.

Portal www,experientia.wroclaw,pl przewidywał, na drodze dedukcji, teorii cybernetycznej, że 
większość śmierci występuje w ciągu pierwszych tygodni po szczepieniu w chwili T0, ale potem 
implementowany (wstrzykiwany ludziom) środek przeciw COVID–19 dalej powoduje wzrost śmierci
w stosunku do r. 2019 i w stosunku do r. 2020 (do grudnia 2020). 

Ochrona poszczepienna Y ma kształt krzywej neuro–biologicznej kształtu garbu wielbłąda. Po kilku 
dniach, w chwili T1, przewyższa prostą równoległą I (od immunologii) do X, wznosi się szybko jak 
garb na parę tygodni powyżej I i osiąga maksimum w T2 i potem wolno opada poniżej odporności 
zwykłej I w chwili T3 i szczepionka odbiera organizmowi zwykły poziom I. (Może to być np. 
T3=16–20 tydzień, ale to nie ma znaczenia, wcześniej lub później zjawia się T3). 

Ochronne działanie szczepionki zanika w T3 i naraża zaszczepionego na wszelkie zakażenia. 

Najlepiej więc wstrzykiwać toksynę co tydzień po pierwszym wstrzyknięciu, aby wydłużyć nadejście 
T3. 

7 Charakterystyczne, że zwolennicy wkręcenia Polski do wojny, jednocześnie krytykują naukowców, którzy 
krytykowali pseudo–szczepienia, nawet jeśli sami krytykowali te pseudoszczepienia i nazywali toksyną.

8 Ocenia się, że wojna do św. Piotra odsyła 100–400/24h żołnierzy ukraińskich. Jest oczywiste, że patrioci nie widzą,
że wszystkie ich wypowiedzi wzmagają (od 24 II 2022) ryzyko wojny atomowej, zamiast je osłabiać.
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Model ten wyśmiewali specjalnie opłacani ORMO–wcy. 

Ponieważ rodzice, przedszkolanki, nauczyciele, pediatrzy emitują białka S wobec tego zarażają 
dzieci kolcami i grafenem oraz hydrami, które zaczynają cierpieć na dziwne choroby i umierać. 
Zaszczepieni rodzice, przedszkolanki, instruktorzy, korepetytorzy i pediatrzy wywołują wzrost 
ryzyka śmierci dzieci, najpierw, czyli w stopniu detektowalnym, w ciągu pierwszych tuzinów tygodni
po szczepieniu, a potem w ciągu lat. Szczepienia dorosłych wygenerowały ryzyko śmierci 
niezaszczepionych dzieci i jego wzrost w miarę przyjmowania coraz to kolejnych dawek. 

Ukraiński wywiad informował o nieudanych próbach dokonania zamachu na Putina, to przecież 
tam jest możliwe, tak działa duch stepów, ale w kategoriach zachodnich nie wiemy, czy jest to 
prawda, czy zmyślenie w ramach wojny hybrydowej. Może tak, a może nie. Wszyscy wiemy, 
niemal z własnych obserwacji, z historii okrągłego stołu, że wywiad musi się czymś wykazywać, 
nieprawdaż? Sam prezydent USA, zresztą wtedy jakby wewnętrznie wyśmiany (kandydat Busha 
przeszedł jednym głosem), przyjechał na pomoc procedury wybrania T. W. Wolskiego 
(Jaruzelskiego) na pierwszego prezydenta po „świętym” (dla kapitału – por. przekształcenia 
produkcji w rynek) okrągłym stole. Wiadomo, że zadziałał wtedy wywiad, ukształtował anaukową 9

zasadę „z chaosu porządek”, <„kto da więcej” – „nikt więcej?”, „sprzedane”>, „tyle jest coś warte, 
ile za to ktoś chce dać.10 

2) Obiecane wyjaśnienia. – Psychologizacja wojny Putina a dobro społeczne. Zagadnienie 
adekwatnej pomocy. Mózg zwany potencjałem ludzkim. Rola nauk abstrakcyjnych w 
niesieniu pomocy. Tatarzy Krymscy – sprawa Rosji czy turańszczyzny?

Psychologizacja wojny Putina 11 przez patriotów bardzo szkodzi ludziom na Ukrainie, 
ponieważ opóźnia to rozpoznanie prawdziwościowe, od którego zależy dobro społeczne, lecz tego
ani media, ani patrioci – kopiujący media – nie biorą pod uwagę, występując przeciwko 
adekwatnej (stosuję terminologię Jana Pawła II) pomocy.

W rozumieniu wojtylizmu tylko prawda ma moc sprawczą i ona by odnalazła dużo lepsze drogi 
pomocy, niż to co ogłasza telewizja i euforyczni patrioci, którzy kopiują TVP, TVN, tak jak 
w okresie II 2020 – 24 II 2022 kopiowali i realizowali polecenia spiskowego państwa ukrytego, 
które ma wielolistną postać, nie tylko we wcieleniu onyszkiewiczyzmu i klichizmu. Dlaczego 
patrioci (?), w tym pułkownicy i generałowie, ministrowie i posłowie, prezesi i dyrektorzy 
kopiowali i realizowali polecenia spiskowego państwa ukrytego, które zastosowało broń 
biologiczną. W ponad połowie fiolki niczego nie zawierały. Były przynajmniej trzy serie szkodliwe 
– śmiertelne w wysokim stopniu, średnio śmiertelne i mało śmiertelne, wywołujące tylko 
długotrwałe choroby. Znane są sygnatury tych fiolek. Te pierwsze były opisywane przez ich 
wynalazców. 

9 Powstaje tak całe pole semantyczne zbioru pojęć: {pomoc Ukrainie, nauka, prawa naukowe, chaos, porządek, 
rynek, kapitalizm}, o czym za chwilę.

10 Odwrócony wywiad. Z punktu widzenia nauk o państwie to lepiej go nie mieć.
11 Patrioci ignorują, że Rosja 1. ma w doktrynie wojnę jądrową, 2. nie ogłosiła (9V2022) mobilizacji, a więc ma 

rezerwy; nawet z tego punktu widzenia błędne są (nieprawdziwe) wszystkie (100%– 10^–6) komentarze na świecie,
czyli miliardy komentarzy nie tylko członków rządu, zresztą i z rządów kapitału. Tak jak nie mamy broni, tak nasi 
przetrzebieni przez NKWD patrioci kierują się mózgiem gadzim (w rozumieniu katolickiej antropologii A. 
Wiercińskiego).
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Pomoc zjawiłaby się na tej drodze, która jeszcze będziemy opisywać. Na zupełnie innej drodze. 
Obecna pomoc jest pomocą tu i teraz i nie jest związana z mózgiem zwanym w polskiej 
antropologii potencjałem ludzkim. 12

Psychologizacja wojny na Ukrainie jest błędem, ale nie jest błędem rozpoznawanie w kategoriach 
psychologii jako nauki. Wszystkie wypowiedzi pierwszych dam to tylko magiel. Nie są oparte 
o zasady dedukcji i nauki abstrakcyjne, ani nawet zasady akcja-reakcja z nauk przyczynowo-
skutkowych. Są czczą fantasmagorią, a to kopiują patrioci (może lepiej napisać: patrioci?), którzy 
wielce cenili Kissingera.

Ponadto, oprócz zagadnienia psychologii ważna jest strona dedukcji, myślenia abstrakcyjnego klasy
Feliksa Konecznego. 

Ludność z Krymu została wywieziona i praktycznie już na Krym nie wróciła, chociaż chciała 
wrócić. I to bardzo. 

W latach 20. XX wieku, likwidowano biblioteki, meczety, cmentarze Tatarów Krymskich. Ale 
potem wielokrotnie można było już nie niszczyć. Było zaś odwrotnie i to falsyfikuje, że tu chodzi 
o wredną rosyjskość. Rosja często upadała i Tatarzy powinni byli wrócić, a jednak nie wrócili. Czy 
to po śmierci Stalina, zamordowaniu Berii, wybuchu w Czarnobylu, ewidentnej klęsce Rosji 
w Afganistanie, wtedy, gdy Gorbaczow ogłaszał, że wszystkie guziki w Katyniu zostaną policzone, 
podczas puczu, podczas prezydentury Jelcyna. – Nie wrócili – nie z powodu Rosji, która znikała, 
ale z powodu cywilizacji wielkostepowej, cywilizacji ord, chanatów. 

Przypisywanie Rosji, jako tylko Rosji, esencji zła jest nonsensem, oznacza naruszenie nauki 
o cywilizacjach Konecznego, Kosseckiego, Wiercińskiego.

Istnieją dowody na to, że fizyk dr K. Morawiecki nie zgodziłby się, aby to w Rosji widzieć ośrodek 
bandytyzmu, to, co widzi premier, prezydent Duda i inni, którzy najwyraźniej nie myślą 
w kategoriach 1. Franciszka i Benedykta XVI, 2. prymasa Wyszyńskiego (no bo nie Glempa, który 
nie obejmował całości), który doceniał piastowski kierunek i św. Jerzego Popiełuszki oraz Jana 
Pawła II, 3. abp. Vigano, który wojnę’24II22 widzi jako „ustawkę” i abp. Kominka, który jednolitą 
etniczność i nierozczłonkowane granice oraz piastowskość nauczał i szczerze postrzegał, jako 
najwyższą historyczną wartość i najlepszą podstawę do rozwoju narodu.

W maju 1944 kolejne 152 tys. Tatarów Krymskich zostało deportowanych na bezbrzeżne stepy Azji
Środkowej. Następnie cały naród tatarski ukarano za współpracę z Niemcami, chociaż zajęcie 
Krymu przez Niemców w 1942 roku zostało przyjęte jako wybawienie od czerwonego smoka. 

Niewiarygodne, ale śmierć Stalina (ma to znaczenie dla całej sprawy ewentualnej śmierci Putina, na
którą czekają profesjonaliści 13) niczego w położeniu Tatarów Krymskich nie zmieniła, czyli to jest 
nie tyle wina Rosji, ile pewnej cywilizacji. – Czy to jest teza odkrywcza? To zależy względem 

12 Mózg ten jest przeciwieństwem mózgu gadziego (wyrażenie naukowe, antropologiczne). Mózg gadzi jest też 
nazywany – w polskiej antropologii, np. A. Wiercińskiego – stroną małpią.

13 W rzeczywistości są to produkty wywiadów. Po rozszyfrowaniu osobowości, kierują one osobistościami, ich pychą 
z racji ich awansu. Prezes zaś chwilowo uznał rację, która wskazywała, że Polska potrzebuje Leibnizów i 
powiedział „Polska potrzebuje bardziej uczciwych niż genialnych”, czyli wskazał, że ten Enigmat ma jedno–
jednoznaczne rozwiązanie: Leibniz. Dowód: A widział kto, aby Kopernik chciał się nakraść? c.b.d.o. Podjęta próba 
likwidacji tego, że genialni to programiści nie jest udana. OZL – Obiekt Zjawiskowy Leibniz – nie należy do 
spektrum. Wyjaśnia to monografia M. Zabierowski, „Wszechświat i kopernikanizm”, Wrocław 1998 oraz prace 
grupy Kosmos–Logos vol. 1–6.
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jakich koncepcji. Tatarzy Krymscy mają do dziś kłopoty na Krymie, a właściwie na Kremlu. Tu 
chodzi o to, że w tym czasie, od r. 2020, Rosja przechodziła doprawdy rozliczne zmiany, Rosja 
występowała z Rosji, przechodziła niezwykłe perturbacje i prawie nic się nie zmieniło. Pytanie 
dlaczego? A czy nie na tym polega, zdaniem Feliksa Konecznego cywilizacja wielkostepowa?

Rewolucja chruszczowowska w skali 10 lat była głębsza aniżeli rewolucja PiS w dekadzie – 
w latach 2005–2007 i 2015–2022, więc to nie jest sprawa Rosji, ale turańszczyzny, stepowości, 
cywilizacji bizantyjsko–turańskiej.

3) Drugie obiecane wyjaśnienie. Wojna Putina a Dżugaszwili. Wysokofunkcjonujący Sfinks. 
Sprawa negocjacji, czyli ochrony życia a Wyszyński. Brutalność rosyjska czy wielkostepowa. 

Wiele prac na temat Stalina i autyzmu wysokofunkcjonującego jest na stronie pt. experientia 
wroclaw; część wskazuje na opinię Rudolfa Klimka i R. Tadeusiewicza na temat procesów w 
kapitalizmie wzmagających cynizm, o których to procesach po r. 1989 oni piszą w kategoriach 
autyzmu wysokofunkcjonującego.

Uważam, że Besoszwili (Stalin, syn Beso14) był autykiem wysokofunkcjonującym, czyli radzącym 
sobie w życiu, a nawet o pewnym zacięciu aspergerowskim. Podobny autyzm wykazywała żona 
Einsteina, ale o wybitnych skłonnościach aspergerowskich. Putin byłby autykiem 
wysokofunkcjonującym 15 o niskich skłonnościach aspergerowskich. Merkel byłaby autyczka 
wysokofunkcjonującą o dość dużych skłonnościach aspergerowskich. Wyjaśnianie tu wszystkiego 
ab initio jest trochę zbędne, a zwłaszcza wywoła niezadowolenie zniecierpliwionych, cierpiących 
na trudności w skupieniu się, cierpiących na ADHD, która jest powszechną chorobą od początku 
w. XXI. 

Bazą dla negocjacji z Putinem byłoby powiedzenie jego mentora, Soso (Stalina), które warto mu 
przypomnieć: „ Nie ma żadnych tajemnic, które nie zostaną później ujawnione”. Kto powinien 
podjąć z nim rozmowy? Odpowiedź dał Wyszyński „Nie zmuszą mnie, żebym ich nienawidził”. 
Odpowiedź dał Jan Paweł II, kiedy już zamordowany (niemal zamordowany) poszedł do swego 
kata. Z punktu widzenia zapobieżenia wojnie, ofiara Putina powinna iść na rozmowy ze swym 
katem. Czy zamordowani pójdą do Putina na rozmowy? Czy wiedzą, żę Putin był dzieckiem 
nadwrażliwym, delikatnym, jak Soso? Tego jeszcze nie wiemy. Stalin 16 uwielbiał kwiaty i 
muzykę17, był intelektualną miernotą, która bezwzględnością zdobyła władzę, wymanewrowała 
bardziej utalentowanych materialistów, jak Bucharin, Trocki, Lenin, Suchanow. Cechą autyzmu 
wysokofunkcjonującego, jak u Stalina jest:

a) Bezwzględność, przemocowość, upartość, toporność, stąd epoka jego Wielkiego Terroru, głód na 
Ukrainie, absurdalna wojna z chłopstwem (dzisiejsze czasy są inne i ta przemocowość Putina 
szybko by się skończyła).

b) Nijakość, bycie szarą plamą: Był Tajemniczy. Napawał się tajemniczością. To była milcząca 
chłodna poczwarka, ale wesoła w towarzystwie, lecz nie bez wybuchowości (jak 1:1000 eventów). 

14 Beso bił syna, rzucał nim o podłogę, uszkodził mu nerki, uważał, że jest dzieckiem np. Egnataszwili.
15 Ma to wręcz kolosalne znaczenie, z czego nikt nie zdaje sobie sprawy, dla możliwych negocjacji z Putinem w 

sprawie wojny od 24 II 2022. Jeżeli Putin mówi, że chce uzdrowić, zreformować świat to sam stwarza warunki do 
zakończenia wojny. Dlatego takie postawienie sprawy jest pomocne dla Ukrainy, a nie to co robi rzad, bo kopiuje 
oszalały świat.

16 T.W. Czopura (Ospowaty), wg ochrany. Peszyła go matka, połączenie świętej i ladacznicy. 
17 Soselo pisał wiersze. Był uważany za Osetyjczyka. Po osetyjsku Dżugaszwili znaczy syn Dżugi. Ojciec Stalina był 

Osetyjczykiem, ale Stalin uważał, że był Gruzinem
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Wyrażał swoja radość, gestykulował, krzyczał głośno, dominował rozmowę, ale … jakby jednak 
czasem nie panował nad sobą. Kopiował swe frazy, opowieści. Gdy coś mu się spodobało, lub nie, 
to … skakał autystycznie, tak, jakby chciał dziurę głową wybić w suficie. Skromny ministrant 
i próżny, nawykły do podwójnego rozdwojonego życia. Spokojna niemowa i agresywny. Był 
Sfinksem o dobrej, nawet wybitnej pamięci (np. do wierszy). Nie wyróżniał się niczym ani 
w rewolucji 1905, 1917, on wręcz nie potrafił podjąć decyzji. To cecha wysokofunkcjonujących. 
Wszystko przegapiał, jak prawdziwy Sfinks. Ekscelencja wysokofunkcjonująca potrzebuje szyldu, 
Dyrektora. Wtedy milcząca poczwarka przeradza się w dojrzałą formę bezwzględnej zdecydowanej 
stalowej ważki, nawet w rodzinie, która przyciąga pozbawionych zahamowań psychopatów. Stalin 
narzucił bezwzględną dyscyplinę, ponieważ nie było komunikacji i pole wolnościowe nie było 
znane. Dzisiaj Putin Stalinem nie może być, ponieważ w dobie internetu nie ma tej 
bezinteresowności, która pchała ludzi do pochodu Stalina i pozwalała mu na żelazną dyscyplinę.

Nie wiadomo dlaczego ominęła go rewolucja 22 stycznia 1905 roku, czyli juliańskiego 9 stycznia. 
(Rosja to konserwatyzm, w Europie używano kalendarza gregoriańskiego). Robotnicy domagali się 
powołania parlamentu, swobód politycznych. Soso nie uczestniczył być może dlatego, że był 
agentem ochrany. 

Wojsko otworzyło w niedzielę ogień do manifestantów, ofiar było tysiące, zabito tysiąc robotników.
Ale: Czy brutalność to cecha typowo rosyjska, jak chce narracja zachodnia od 24 II 2022, czy 
wielkostepowa, cywilizacji turańskiej. – I dlatego biskupi nie chcą akceptować tez historyków i 
patriotów, że to typowa cecha Rosjan, tylko Rosjan. 

Historycy marcowi i cała narracja od marca 2022, patrioci i generałowie (wojsko uważa, że jest 
patriotyczne apolityczne) dowodzą, rzekomo naukowo i ludzie się tego uczą, że Rosjanie to 
diabelstwo, skażony naród. (Wystarczy posłuchać referatu historyka A. Nowaka z marca 2022). 

Historycy i patrioci z marca 2022 mówią Putin to diabeł, trzeba go zabić, ktoś go zabije, dzięki 
temu skończy się wojna. Nie to zwykła rzecz od Dżingis Chana. Tak działa cywilizacja 
wielkostepowa. Marzec 2022 to najważniejszy miesiąc dla psychologii, socjologii, antropologii, 
kognitywistyki, bo wszystko po marcu można wytłumaczyć nawykiem, propagandą. Ludzkie 
ograniczenie umysłowe, czyli pomijanie, że każda wygrana bitwa z przebrzydłymi ruskimi to 
wzrost ryzyka:
1. użycia bomb niecelnych, śmierci cywilnych mieszkańców,
2. wciągnięcie Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Rumunii, Mołdowy, Rzeszowskiego 18 do wojny,
3. wojny światowej,
4. użycia bomby atomowej,
5. wojny atomowej. 

Patrioci z marca 2022 pomijają (w swoich wszystkich wypowiedziach z marca 2022) ryzyko wojny 
atomowej, co świadczy o tym, że w młodości nie czytali prac o procesach dialektycznych, 
o niezrozumieniu teorii ewolucji, materializmu, ewolucjonizmu, abiogenezy, 
kosmogonii i cosjogonii i o codziennościowych, bardzo ograniczonych 
zdolnościach języka codziennego. 

18 Na ile są prawdziwe rzeszowskie oświadczenia jakoby katolika Joe Bidena, który walczy o nieograniczony dostęp 
do aborcji. Nazywa się to „agenda” aborcyjną i elgiebetowską. Czy niedyskryminacja ze względu na płeć oznacza 
prawo do usług transseksualnych, czyli dyskryminacji lekarza, jeżeli odmówi aborcji lub zmiany płci. Nussbaum: 
Rząd chce karać więzieniem każdego lekarza. 
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I z tej perspektywy nie jest istotne nawet to, że Putin w r. 2006 groził ówczesnemu kanclerzowi 
skarbu Gordonowi Brownowi. „Usadzono mnie na bardzo niskim siedzeniu, patrzyłem na Putina 
z dołu. Nosi buty podwyższające wzrost. Udowadniał, że wie o mnie wszystko. Ludzie mówią, że 
Putin się zmienił i dopiero teraz grozi, mogę powiedzieć, że groził mi wtedy. Putin reaguje tylko na 
bezkompromisowy i nieustępliwy pokaz siły.” – Jest to prawda, ale i nie jest. Putin cierpi na 
spektrum i osoba taka jest uparta, ale po wielkim wysiłku naprawczym jest niezwykle łatwa do 
sterowania.

W świetle wypowiedzi fizyka dr-a K. Morawieckiego, który uczestniczył w całodniowych 
posiedzeniach w naszym klubie Kosmos-Logos, wartość takiego dowodu, że zło wytwarza sama 
Rosja jako taka, nie jest wysoka, gdyż Rosja jest tylko lokalnym wcieleniem cywilizacji azjatyckiej 
w szerszym rozumieniu, czego nie chce uznać UE. Rosja jest cywilizacją bizantyjską, ale turańską, 
Niemcy są cywilizacją bizantyjską i kierują, od r. 1989, sprawami Europy Środkowej i Wschodniej, 
w rozumieniu wspomagania smoka Putina. Polska pomaga Ukraińcom ze względów cywilizacji 
polskiej, a nie dlatego, że Rosjanie zbytnio zbliżą się do granic Polski, np. na odległość 200 km. 
Walki trwają w odległości tysiąca km dalej. Ten argument kopiowany przez patriotów marca’22 jest
wadliwy, ponieważ Rosja jest w odległości 0 km od granic Polski.

8


