
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. Humanistyka a wojna na Ukrainie. Wojna na 
Ukrainie a fundamentalne znaczenie dla metodologii. Wojna Putina ze stanowiska 
humanistycznego. Cz. XII

1) Unijna realpolitik w marcu 2022. Realpolitik USA a idealne porozumienie, które 
przywraca status quo ante. Wady realpolitic USA.

Unijna realpolitik polega (w marcu 2022) na wytyczaniu „bohaterskich” zapewnień, całkowicie 
lokalistycznych, lokalnych granic infinitezimalnych, po to, aby, po przerwie, odbudować przepływ 
śmierci rurą NSI, NSII, ale tego nie wolno powiedzieć. Po tak wymęczonych konsultacjach 
z premierem polskim, niemieccy Schroederowie marzą, aby nadal uprawiać zysk, rozstrzeliwać 
prawdę. 

Aczkolwiek Henry Kissinger powiedział, że porozumienie pokojowe wojny na Ukrainie musi 
„w idealnym przypadku przywrócić status quo ante jako linię podziału”, to zabrakło mu:
1. ogólnej teorii i nie widać żadnych 
2. właśnie warunków idealizacyjnych, 
2a) ze względu na fizykę tej wojny (czyli odnośnie do prawa szczegółowego1) ani 
2b) warunków idealizacyjnych ze względu na teorię (podstawę teoretyczną, którą jest zespół pojęć 
F. Konecznego, A. Wiercińskiego na temat różnych cywilizacji), ani 
2c) warunków idealizacyjnych aproksymatywnych, czyli ze względu na założenia, aby móc 
korzystać z ogólnej teorii w celu odnalezienia prawa szczegółowego. 

2) Jak szczekanie nagania zające, już ogłupiałe od szczekania, wprost pod lufy 
myśliwych. Czy USA zależy, aby Ukraina wygrała? Reakcje RFN i Francji.

a) Rząd polski nie rozumie, że jest naganiany przez szczekające psy pod drzwiami Putina niczym 
zające, już ogłupiałe od szczekania, wprost pod lufy myśliwych.

b) USA, jako podsekcji rządu ukrytego, wcale nie zależy, aby Ukraina wygrała,1. pomimo wielkiej 
pomocy dla Ukrainy i 2. poinformowały o tym Putina, na długo przed zorganizowaniem wojny. 
2a) Podobnie jak oświadczyła ambasador USA, że przekazała Husejnowi, że zdaniem USA Irak ma 
zielone światło na zajęcie Kuwejtu. Wolną rękę ...

c) USA nie zależy na zwycięstwie Ukrainy, ponieważ zwycięstwo Ukrainy nad Rosją, czyli 
zwycięstwo USA, spreparowane przez USA (Putin dobrze wie, że nie przez Polskę 2), spowoduje, 
że USA nie będą mogły użyć Rosji w konfrontacji z ChRL. 

1 M. Zabierowski, Niektóre prawa ogólne i szczegółowe kapitalistycznej przedsiębiorczości w „Ziemi obiecanej” 
Władysława Reymonta, w: „Wyzwania filozoficzne i etyczne współczesnej edukacji”, red. R. Czyżewski i 
B. Drozdowicz, Wyd. Katedra Filozofii PAP, Słupsk 2005, 173-180; ISBN 83-920270-2-7; Heurystyka budowania 
modeli a metafizyka szczegółowa, Cosmos-Logos I (1994) 71-82, ISBN 83-7085-104-5.

2 Putin wie, że rząd Polski w marcu 2022 tych okoliczności nie rozumie i taki charakter mają wszystkie 
wielomilionowe oświadczenia, które padają w mediach od 24 II 2022.
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d) Zakochanie się Rosji w ChRL spowodowałoby utratę bezcennego kandydata na sojusznika, 
chociaż niepewnego, a nawet zdradliwego, wszak Rosja mogłaby wystąpić przeciwko USA po 
stronie ChRL i wtedy USA chciałyby zwycięstwa Ukrainy, a w drugiej fazie wojny dobić ChRL 
z pomocą USA, a wtedy USA nie chciałaby zwycięstwa Ukrainy.

e) Jednocześnie Rosja wskazuje, że mogłaby wystąpić po stronie USA przeciwko ChRL i wtedy 
USA nie chciałby zwycięstwa Ukrainy. A więc w obu przypadkach. Putin o tym wie. I wszystkie 
rządy w UE, z wyjątkiem naszego.

f) USA w imię równowagi sił nie dąży (por. oświadczenia z marca 2022, ale wymagają one 
doświadczenia analizy metodologicznej) do zwycięstwa Ukrainy i o tym wiedzą państwa UE, 
zresztą widać to z reakcji RFN, Francji i wszystkich innych. 

3) Wartości Zachodu. Dezobiektywizacja Witelona rozpoznania tęczy. Witelona Halo! 
Jak Rosja nie przegra. XIII-wieczne zasady rozumienia tęczy. Putin: Świat tyleż 
groteskowy, co szatański. 

1. Putin i Xi Jinping zrozumieli, że wartości Zachodu polegają na dezobiektywizacji tęczy, na 
depopulacji, fikcji elgiebetowskiej, na usubiektywnieniu. To niedopuszczalne. Są oni tego pewni. 
I tym wygrają. Narody ich poprą. Nie morderstwa, ale odsubiektywizowanie tęczowatości. Oni już 
nie udają głuchych na klasyczną politykę równowagi gospodarczej, komunikacyjnej, politycznej, 
medialnej, oni wykorzystują media Zachodnie, ponieważ w głębi duszy uważają, że narody śmieją 
się z tego usubiektywnienia zjawiska tęczy, oni dążą do usunięcia cywilizacji tęczowatości. Oni 
będą po stronie Witelona. Tęczy. Halo! – To jest podstawa ich rozumowania. Halo! – a nie duchy, 
tak jak dobrze przedstawiał to Witelon. 3

Putin i Xi uważają, że w normalności jest większa siła niż w tęczowej iluzji. Trzeba szukać zawsze 
wyjaśnień naturalnych, wskazywał Witelon. – Halo! Prowokacji
 i niż zwykłe równoważenie interesów geograficznych, a nie narodowych. Niech nikt nie podsunie 
naszych analiz, ale Putin wskazuje na pewne istotne cele Rosji, których nasi patrioci nie 
dostrzegają. Oni nie udają, oni nie dostrzegają celów tej wojny. 

Putin, a jeszcze bardziej Xi stosują metodę, która nawiązuje do tego, co zaproponowała 
W. Iwanowska – rozpoznawanie działania Drogi Mlecznej w kategoriach populacji, a nie części.

Celem nie jest pacyfikacja Donbasu, Ługańska, ale inny porządek. Niestety wszystko wymaga 
wszechstronnego opisu. Inny, nie tzw. Nowy porządek świata (NWO). Inny, którego istotą nie jest 
równoważenie interesów, lecz naprawa wartości moralnych i politycznych, tak oświadczają, tak to 
oni rozumieją, nie chowajmy głowy w piasek – jesteś taki bohater, to zauważ to, co oni 
przedstawiają i dokonaj analizy. – A jeśli tak, to 
1. w tej sytuacji ta wojna rozgrywa się na jeszcze innym planie, aniżeli to podają media (czyli 
kontrola, cenzura),
1a) aniżeli widzą ci wszyscy patrioci z marca 2022 (to najważniejszy tu miesiąc z punktu widzenia 
antropo-polityki), którzy wrzeszczą „bandyta, bandyta” i zatem oni uważają, że 
2. za sprawą narodów, Rosja nie przegra,
2a) a zdania wypowiadane przez patriotów’III 2022 są fragmentem rosyjskiej strategii, 
2b) Putin i Xi nie zaakceptują anty-Witelonowskiego rozumienia tęczy, tęczowatości. Halo! – to 
naturalne obiektywne efekty przyrodnicze, nie duchy, nie zjawy z drugiego świata. Jedni (Putin 
o XI) powtarzają drugich (patriotów’III 2022).

3 Witelon tak krytykował pojawianie się duchów we mgle. Halo! – to podstawa.
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4) Czy Ukraina jest celem Putina? Pogwałcenie przez wartości Zachodu zasad 
Witelona z w. XIII tęczowatości. Halo Witelona. 

Putin wielokrotnie wskazywał, że 1. cel jest inny niż Ukraina, mianowicie 2. Zachód, ergo 
pogwałcenie przez wartości Zachodu zasad Witelona z XIII wieku – posła Henryka IV Probusa do 
papieża Jana XXI, kanonika katedry we Wrocławiu4 – tęczy, tęczowatości. 5 Halo! – P. Lisicki 
wskazywał, że Putin rozpoznaje wartości Zachodu jako groteskowe, szatańskie: 

„Rozwój ruchu LGBT i towarzyszące mu zmiany świadomości społecznej oraz prawa musi 
doprowadzić do nowych prześladowań chrześcijan”, „ataki aktywistów i aktywistek i aktywiszczów
LGBT będą się nasilać”, „rewolucjoniści urządzają pokaz siły, zwany dla niepoznaki miesiącem 
dumy”, „pomysł, żeby być dumnym z tego, w jaki sposób się zaspokaja swoje pragnienia seksualne 
jest tyleż groteskowy, co szatański. Kiedyś ludzie byli dumni z tego, co było osiągnięciem czy to 
ich samych, czy to zbiorowości, do której należeli – rodziny, najbliższych, rodu, narodu, państwa. 
Dumę można było odczuwać z dokonania czegoś wielkiego – osiągnięcia zwycięstwa nad wrogiem,
okazania odwagi, inteligencji, siły charakteru, wytrzymałości, przejścia próby, przezwyciężenia 
strachu.”6 

Prześladowania chrześcijan 7 trwają na Zachodzie – informują różni inteligenci. Na przykład jeden 
z inżynierów po wydziale lotniczym Politechniki Warszawskiej, na którym to wydziale w PRL był 
hiper-poziom. A dziś te osoby z dyplomami to poziom min. Anny Radziwiłł. Putin i Xi wiedzą, że 
skoro ataki aktywistów i aktywistek i aktywiszczów z Zachodu (czyli prawicy, Wschód to komuna, 
lewica) będą się nasilać, to narody (lewica?, mniejsza z tym, bo narzucony od r. 1989 język, tego 
nie wytrzyma) to zrozumieją i odwrócą się od Zachodu, a wtedy pozostanie próżnia i tym sposobem
Putin i Xi 8 chcą zwyciężyć rewolucjonistów ( 9), którzy urządzają pokaz siły, przemocy. 

Cechą autyzmu wysoko-funkcjonującego aspergerowskiego typu jest swoista w dyskusji 
bezpruderyjność, jakby twardość, ponieważ aspergerowcy chcą dominować, to jest dla nich 
normalne. Nie potrafią współpracować na zasadach adekwatnych. Dlatego pomysł, żeby być 
dumnym z tego, w jaki sposób się zaspokaja swoje pragnienia seksualne, przypomina stan umysłu 
autyka. Wtedy nie jest groteskowy, ani szatański, ale skutkiem choroby, której przyczyną jest 
kapitalizm. Wywołuje on, zdaniem np. Rudolfa Klimka, Ryszarda Tadeusiewicza10, autyzm. Kiedyś 
ludzie byli dumni z tego, co było osiągnięciem, ale w autyzmie wszystko jest średnio na jeża, 
z dystansem, chłodno. Opisano w literaturze fachowej konflikty małżeńskie, w którym autyczka 
4 Pisał o sobie: „in nostra terra, scilicet Polonia”, „z naszej ziemi, to znaczy Polski”. Dobrze rozumiał to abp 

Kominek, którego patrioci’III 2022 nie rozumieją i tęsknią do czasów szlacheckich, które doprowadziły do zdrady. 
Fryderyk II – na rozbiory nalegał dom Potockich.

5 Witelon rozpatrywał dwie drogi poznania, rozumu i objawienia, których ustalenie mogą, a nie muszą być zbieżne. 
Czarne dziury są nieanalityczne w rozwiązaniach, ale nie powinno tak być i odwrotnie, ci, którzy widzieli diabła, 
mogli paść ofiarą zjawisk tęczowatych. Halo! Po wiekach badań mogą być zbieżne, jak głosili współcześni, św. 
Tomasz, św. Bonawentura. „Ufam objawieniu bardziej niż jakiemukolwiek rozumowaniu” (De causa primaria 
poenitentiae et de natura daemonum). Łączył Platona, Awicennę, Arystotelesa, chrześcijaństwo.

6 https://dorzeczy.pl/religia/312373/czerwiec-we-wloskiej-cremonie-bluznierstwo-i-skomlenie-katolikow.html?  
utm_source=pushpushgo&utm_medium=push&utm_campaign=2022-06-12T08:04 

7 Prześladowania chrześcijan rozpoczęto w lutym 2020. 2 marca 2022 b. doradca X ważniejszej osoby Y w rządzie 
napisał do Y: „Czy ten blitzkrieg to fragment C19, karania mandatami, wpychania patyków do tej przegrody 
sitowej, blokowania leków na c19, przychodni?” Po namyśle min.: „Wszyscy w jednym teatrze paszportów c19, 
kwarantann, mandatów za brak maski.” 

8 -lewica?
9 Aż się ciśnie na usta słowo: prawica, ponieważ jest to etos metody prawicowej, kinetycznej, mniejszościowego 

sposobu kwantyfikowania rzeczywistości.
10 Praca wspólna.
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mówi: „To ty chciałeś małżeństwa, ja nie chciałam”, czyli objaśnia brak swego zaangażowania. 
Albo: „To ty chciałeś ślub, ja nie chciałam”, „to ty pracowałeś w XYX [zawodzie takim czy 
innym], ja nie chciałam” – czyli pokazuje brak zaangażowania. W autyzmie nie ma odwagi, jest 
mechanika; nie ma inteligencji, jest kopiowanie; nie ma siły charakteru, jest tylko mechanicyzm.

5) Uczniami Witelona była epoka relatywizmu, da Vinci, Kopernik, Kepler. Mechanika
pojawienia się wzrastania ryzyka atomu. Putin i Xi bez zrozumienia ładu systemu 
społ.ekon. JPII/JPS. Putin i Xi o elgiebetowskim Zachodzie. Zagadnienie szczepienia.

Uczniami Witelona była epoka relatywizmu 11, najpierw lekko da Vinci, potem czysty wynalazek 
społecznej relatywistyki Kopernika, potem analizy Keplera konfliktu między konkretyzmem 
a relatywizmem. Nieprzypadkowo oni, to ta część narodu ludzkiego, która dąży do prawdy, a nie do
szyldu.12 Jego „Perspectivorum” (1273) drukiem wydano w Norymberdze kilka lat przed „De 
revolutionibus”. 

1. Stąd, z powodu całkowitego niedostrzegania celów tej wojny, tego, że Donbaskie to zaledwie 
pretekst wzrasta ryzyko atomu.
2. Podejmowanie decyzji przez doradców premiera, generałów, bez posiadania wiedzy o wojnie na 
Ukrainie, zwłaszcza odnośnie do wypowiadania się na temat Putina, wojny, bandytyzmu, migów, 
t72, krabów, karabinów, jest przejawem sterowania przez zewnętrze. 
3. Każde zdanie rządu, generałów, premiera powinno brać pod uwagę ryzyko wojny światowej i to, 
że w perspektywach prawdo-upodobania, wojtyłowskich, katolickich lepiej jest ratować ludzi przed
katastrofą atomowa niż wrzeszczeć „bandyta, bandyta”, a zatem błąd popełnia premier czy 
prezydent, czy to Polski czy USA, czy innych krajów. – Z całości, a) której opis wymaga tomu, 
wynika, że b) celem jest usunięcie ze świata elgiebetowskich tęczowatych wartości zachodnich 
i davosowskiego Nowego Światowego Porządku (NWO), którego częścią jest depopulacja, wojna 
biologiczna, a więc c) wprowadzenie nowego ładu, jednak d) bez zrozumienia ładu systemu 
społ.ekon. JPII/JPS. 

Jest widoczne, że Putin i Xi jak najgorzej myślą o elgiebetowskim Zachodzie, który ich zdaniem 
wszczął wojnę, rozpętał konflikt. 

Nie chcą oni wprost o tym mówić, że chcą zwalczać davosowski ład i zachowują się „podobnie” 
(w cudzysłowie, kontradyktorycznie, podobnie na wspak) jak rząd polski PiS, który naśladuje 
wyrażenia davosowskie np. nowy polski ład, premier rozsyła listy do ludzi, żeby się szczepili, ale 
w opinii PO, Nowoczesnej, PSL, łże-lewicy13, premier powinien szczuć niezaszczepionych psami, 
jak Holendrzy, wsadzać do więzienia jak Austriacy, tratować końmi, jak Australijczycy, 
Kanadyjczycy itd.

11 Tzw. konserwatyści nie rozumieją metody Kopernika. (Nie tylko dr Józef Wieczorek, a o jego przeciwnikach to nie 
ma co mówić).

12 Cała nauka polska od r. 1989 usilnie dąży do szyldu i w 3 RP eliminuje warstwę kontrpropozycji narodu, najlepiej 
widoczną w postaci doktoryzowania ludzi w PRL, którzy odmówili współpracy z WSW czy GRU, konsulowi 
radzieckiemu, jak prof. Andrzej Zieliński, autor „Wstęp do teorii modeli gruntu”, Wydz. Budownictwa Politechniki 
Rzeszowskiej. Rząd Polski nie jest zbudowany na zasadach poszukiwania metody odnajdywania prawdy, lecz na 
zasadach konkretyzmu, stąd wszystkie decyzje są nieudolne, natomiast w rozumieniu PO, Nowoczesnej, PSL, łże-
lewicy są niedostatecznie nieudolne, stąd zarzuty opozycji, że rząd PiS nie wstrzyknął wszystkim toksyny.

13 Magdaleny A., Róży T., Janiny O., premierów jak Buzek, Cimoszewicz, Miller i innych członków oczywistej V 
kolumny, która się z tym nie kryje.
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