
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. XIV

1. Wojnę na Ukrainie należy rozpatrywać w kategoriach cywilizacji łacińskiej, w jej 
najdoskonalszej formie, czyli w ramach prawdy jako dobra przez piękno. Zagadnienie
C-19 a prawo lex continui i system społ.ekon. JPII/JPS. Znaczenie liberum veto.

Wojnę na Ukrainie należy rozpatrywać w kategoriach cywilizacji łacińskiej, w jej najdoskonalszej 
formie, czyli w ramach prawdy jako dobra przez piękno. – Koniec końców dobro jest pięknem, 
uogólnioną symetrią. Dlatego trzeba budować inny system społ.ekon., system JPII/JPS – wbrew 
temu, co powiedział wynalazca tzw. szczepionek (jak te specyfiki nazywają w UE, KE, PE, 
wszystkich mediach i „faktach”), że są ludzie, którzy nie są potrzebni, do niczego się nie nadają 
i można ich pozbawić pracy i niech się staną bezdomni – jak te miliony Polaków w systemie 
ufundowanym 16 IX 1988, a oficjalnie 6 II 1989. Na tym polega depopulowanie z pomocą 
szczepionek. Do marca 2022 zmarło 23 tys. osób przed 28-ym dniem po zaszczepieniu. Zmarli 
w czasie 28 dni po zaszczepieniu jedną albo dwiema, albo trzema dawkami. 

Trzeba tylko te zasady odkryć i zawsze można zacząć od nowa, jak to wskazywał Jerzy Popiełuszko
(JP) w swoich homiliach i Solidarność (S epoki 1980-89) – cały system społ.ekon. JPII/JPS. 

8. Dobro jest wydobywane w relatywizmie teoriowzglednościowym (natomiast relatywizm jest źle 
rozumiany), czyli idzie przez ogólną symetrię, czyli idzie przez piękno, a zatem przez prawdę.

9. Prawda jest zawsze ciągłościowa, spełnia warunki lex continui, jest zawsze harmonią, posiada 
egzekucję w postaci liberum veto.

10. Czynienie dobra to ciężka praca, nawet samo rozumienie dobra wymaga lat obserwacji. Czynie 
nie dobra, a nie wydziedziczenie z majątku wypracowanego w latach 1945 – 1989, jak to robi III 
RP. Nowy system „z chaosu porządek” chciał odebrać życie i to zrobił, co chciał. Jak się udało tego 
dokonać? Zamieniono naród w Y kolumnę. – Było to jasne już w r. 1989, że nowy system to musi 
zrobić 1, a zatem można było temu przeciwdziałać od r. 1989. A przynajmniej od r. 2009. I ten 
wadliwy system zaakceptowano w imię ideologii „od czyścibuta do milionera” 2, czyli oligarchy. 
Kler nie chciał tego analizować, ponieważ hierarchowie uznali, że nadarza się okazja ...

1 A więc były prognozy, że tak się stanie.
2 6 II 89: Wzrośnie PKB, liczba indywidualnych warsztatów. Czy można produkować to wszystko, co produkowano?

A skąd chłop ma mieć krowy, czy choćby trzy krowy? Zgodnie z zasadą silniejszy wygrywa krowy maja wielcy 
producenci. Liczba warsztatów indywidualnych zmalała, a krowy są teraz inne, zmutowane, karmione 
antybiotykami, śrutą sojową GMO, sterydami itd. Takie produkty nie powinny być wliczane do PKB na tych 
samych zasadach jak to obliczali za Gomułki, Gierka, Jaruzelskiego. Nie wiadomo, czy te produkty się nadają do 
spożywania przez dzieci, a może nawet na obornik i trzeba by rekultywować glebę na głębokość wskazaną 15 IV 
2010 przez premier Ewe Kopacz. Podobnie byłoby z kurzeńcem.
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11. Nowy system usunął system społ.ekon. JPII/JPS, wygenerował napięcia, które – ten system, 
autyzm – chciał usunąć przy pomocy 500+, tymczasem to by musiało być 3 tys. zł+ do 3.5 tys.+, 
jak mówią obliczenia, aby poskromić (zrównoważyć) zafundowana przez rynek depopulacje 
(autyzację). PKB zostało zredukowane o 85%. Rozdawnictwo nie jest dobre. 140 państw mogło od 
24 II 2020 budować miasteczka dla uchodźców z terenów objętych wojną, które jak czytamy nie 
przekraczają 400 km2. W różnych obwodach należało pobudować miasteczka schronień, ocenić 
gdzie je budować na Ukrainie, więc zakończyłoby się to powodzeniem na obszarze dwukrotnie 
większym od Polski, natomiast sprowadzanie milionów przesiedleńców z powodu 500+ już było 
demoralizacją, a nie budowaniem państwa i suwerenności na prawdzie. 

2) Jak ks. Tischnera homo sovieticus nagle rzucił się do pomocy przesiedleńcom. Co to 
się stało, że sytuacji z 24 II 2022 nie można było zapobiegać wcześniej, ani nawet od 
1 III 2022. Zasada prognozowania populacyjnego w sensie W. Iwanowskiej. 17 IX 2009
a abp Vigano.

Nowy system – który usunął system społ.ekon. JPII/JPS, a którego nazwy nie wolno było 
wymieniać nawet ks. Cz. Bartnikowi – chciał odebrać dach nad głową. – To ładnie, że ci, którzy 
zaakceptowali zrujnowanie milionów rodzin polskich w III RP i którzy nie sprzeciwili się księdzu 
z gór, który robotników, wołających o pracę!, przezwał homo sovieticus, nagle zadbali o miliony 
przesiedleńców, żeby mogli dostać 500+, ale przecież przesiedleńcy zostawili chorych, którzy nie 
mogą wstać z wózka, łóżka i tę sytuację z 24 II 2022 trzeba było od razu, w marcu 2022, 
przewidzieć i jej zapobiegać. – Nic w tym kierunku nie zrobiono ani w marcu, ani zapewne 
w następnych miesiącach – prognoza ta jest oparta na działaniu ukrytego państwa. 

Można było tę wojnę widzieć na zasadach prognozowania populacyjnego (w sensie 
W. Iwanowskiej), jak w galaktyce, że Obiekt Zjawiskowy nie składa się z części, ale zawiera 
przenikające się populacje opisane prawdopodobieństwem, a w opisie Obiektów 
Zjawiskowych Społecznych – ryzykiem. Ryzykiem wojny i zniszczenia.

Można było przewidzieć wojnę już od momentu obserwacji akcji po zatonięciu Kurska’2000. Na 
głębokości … 40 mętrów. A nawet bez Kurska, tylko analizując system ekskluzji (system przeciwny
procesom inkluzywnym, kontra procesy inkluzji). Jeszcze lepiej wojna byłaby widoczna od 17 IX 
2009 albo w r. 2013, kiedy szły umowy państw głębokich abp. Vigano.

3) Dobro to szukać piękna a metodologia. Rozdawanie a pomoc. Lewica kontra 
prawica, inkluzja kontra ekskluzja. Wielko-korelatywność. Ogólnie kowariantne. 
Istota kopernikanizmu. Dlaczego utrudniano niesienie pomocy pod pozorem jej 
niesienia? 

1. Czynić dobro to szukać piękna, symetrii ogólnej platońskiej – to co dostrzega tylko metodologia 
w kowariancji ogólnej; należało 20 lat temu przeciwdziałać wojnie z 24 II 2022, rozstrzelaniu 
uczniów w maju 2022, a nie mówić, że trzeba budować wyższe płoty wokół szkół.

2. Rozdawanie to nie jest żadna pomoc. Należało inkludować świat Ukraińców, czyli przewidywać 
wojnę w r. 2009, a nawet 1989. Czasu było dość. „Nicnierobienie” i hedonizm nie dają rezultatów 
rzeczywistych.
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3. Inkludować to w efekcie odnajdować prawdę, chcieć, by drugi żył w systemie w pełni 
człowieczeństwa i by chciał rozwijać wielko-korelatywność, czyli uczyć tego, co ogólnie 
kowariantne, kopernikańskie, jak w relatywistycznej zasadzie Kopernika, a tym samym zapobiegać 
wojnie dziesiątki lat temu. To byłaby pomoc dla Ukrainy, a nie to, co lansuje TVP, TVN, wszelka 
inna telewizja.

4. Obecna pomoc to maksymalizacja ofiar, to skarlała forma niesienia pomocy, nie ma nawet 
diagnozy o tej czy innej psychicznej chorobie Putina, rzeczy niezwykle ważnej, bo od tego 
zależałoby zapobieganie i minimalizowanie ofiar. O to chodzi, nieprawdaż? Taki proces niesienia 
pokoju – prawdziwej pomocy, nakierowanej na rozwój Ukrainy – wymaga dekad. A ci, którzy są 
niecierpliwi nie niosą pomocy dziś, chyba, że zabiegali od r. 1989 o rozwój Ukrainy.

5. Marcowy wrzask „z bandytami się nie rozmawia” tylko utrudnił niesienie pomocy, zwiększył 
liczbę ofiar. Należało od dawna usuwać system ekskluzji i można to było robić od 14 II 2022, nie 
tylko od r. 2012, 2009, 1989. Tymczasem usuwano system procesu inkluzji. A nawet od 24 II 2022 
można było rozwijać procesy inkluzywne, zamiast zachęcania do niszczenia i śmierci. Stracono 
czas od 24 II 2022 nie niosąc pomocy i to kosztowało życie setek ludzi..

6. Należało zapobiegać wojnie, ekskluzji – to byłaby pomoc Ukraińcom. Zapobiegać, a nie 
wytworzyć – udawaniem, Sfinksem – sytuację rozwijania wojny.

4) Należało dostrzec, że w tym systemie, narzuconym przez WSW, samo zaś życie jest 
rozumiane reistycznie, czyli a-fizycznie w znaczeniu funkcji, czyli ducha Leibniza.

Należało dostrzec, że w tym systemie, Polsce narzuconym przez WSW, które (WSW) 
wyparły antyesbecjonistyczny system JPII/JPS, życie jest rozumiane reistycznie, czyli a-
fizycznie w znaczeniu funkcji, czyli ducha Leibniza. – Podobno to jest strasznie trudne 
zdanie.

Czy tak się stało, czy dostrzeżono to w jakimkolwiek programie telewizji? Należało to dostrzec 
w związku z wojną na Ukrainie – istotą człowieczeństwa jest przewidywanie. Można 
było wojnę Putina przewidywać w r. 2014, rok wcześniej (2013), bo już były tego rozliczne 
zwiastuny, i jeszcze wcześniej 17 IX 2009. I wraz z rozpoczęciem NS II. A czy to nie 
prezydent USA w r. 2021 zachęcał do uruchomienia NS II i pomimo tego nie jest winny wojny?

Wniosek: Wojna na Ukrainie jest fragmentem polityki, nie tylko niemieckiej, 
a nawet takiej polityki, która ma inny sens – sens państwa ukrytego. – „Sięgaj,
gdzie wzrok nie sięga”.

Organizujemy wojnę, aby pomóc zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, będziemy wysyłać systemy 
rakietowe dalekiego zasięgu. 

Wniosek: Wojna od 24 II 2022 jest fragmentem tej polityki, nie tylko niemieckiej od r. 1989, która 
polegała na niemieckim planie mitteleuropizmu, na co wyrazili zgodę nagle proamerykańska, od 
r. 1989, Stasi, KGB i zgodę wyraziła administracja jastrzębia (Reagana) i osobiście sam jastrząb, 
prezydent G. Bush, który przyleciał ratować kandydata na pierwszego prezydenta po okrągłym 
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stole, czyli kandydata GRU, a więc i całą klikę polskiego oddziału Smierszy, ergo dziś, od 24 II 
2022, jest zgoda na to, że nie warto nawet pomyśleć o tym, że codziennie po stronie ukraińskiej i 
rosyjskiej ginie kilkaset żołnierzy i 2- 3 dzieci – tymczasem wszystkie wiadomości od marca 2022 
są takie, że upada Rosja, armia rosyjska, Putin i wszelkie Putiny, a skoro upada, to tymczasowo dla 
ratowania życia, czyli ludzi przed śmiercią można nawet rozmawiać o wszystkim. 

Ba! – Putin twierdzi, że jemu chodzi o coś innego niż ustępstwa terytorialne, a więc to bardzo 
dobrze, że tak mówi, to jest korzystne, a nie jak twierdzi Biden, i św. telewizja, niekorzystne, 
powiemy tu zatem, że to, iż jemu chodzi o ustępstwa terytorialne to pewien pozór wynikający 
z języka codziennego, który od okrągłego stołu r. 1989 zawsze jest językiem wojennym, a nie 
językiem Jerzego Popiełuszki (JP) i systemu społ.ekon. JPII/JPS przegnanego 6 II 89 (a nawet 16 
IX 1988) przez polski oddział Smierszy pod dowództwem sow.gen. Cz. Kiszczaka. Skoro nie 
chodzi Rosji o ustępstwa terytorialne, to byłoby niesłuszne i sprzeczne z ugruntowanymi zasadami 
ignorowanie tego w postaci negocjacji, zwłaszcza, że „upada Rosja i Putiny”. Obie strony, czyli 
i Rosja i USA, używają języka niskiego.

W tych metodologicznych, czyli humannistycznych, perspektywach, błędne byłoby rozumowanie, 
że trzeba – kosztem ofiar śmiertelnych oraz ryzyka użycia bomb „nieinteligentnych” 3, a potem 
broni jądrowej4 – jak najszybciej dostarczyć walczącym Ukraińcom znaczącej ilości broni i bomb, 
które mogłyby być wykorzystywane w bitwach i ostrzale i tym samym być w jak najsilniejszej 
możliwej pozycji przy stole negocjacyjnym. Jeżeli się tego zdania nie rozumie, to się nie zrozumie, 
że artyleria rakietowa HIMARS o zasięgu około 80 km i inna może zostać użyta na terytorium 
Federacji Rosyjskiej, w przeciwieństwie do oficjalnych oświadczeń, które byłyby podobne do 
oświadczeń Stasi z listopada i grudnia 89 5, że nie dojdzie do powiększenia mocarstwa 
wspierającego Moskwę. Oznacza to, że wszystko (miliard wypowiedzi patriotów, którzy się zbiegli 
od marca 2022) idzie w kierunku użycia nie tylko broni „nieinteligentnej”6 , która podwoi średnią 
codzienną liczbę śmierci, w tym dzieci, ale też w kierunku użycia broni atomowej. Tzw. pierwszy, 
piąty i jedenasty pakiet pomocy dla Ukrainy wart 700 mln dolarów doprowadzi do podwojenia 
średniej liczby śmierci. I rannych osób. 

Jeżeli mamy na HIMARS-y, śmigłowce, bomby i pociski, haubice M777, pociski przeciwpancerne 
Javelin, pojazdy opancerzone, przeciwokrętowe pociski manewrujące Harpoon (amerykańskie 
pociski krótkiego zasięgu, wystrzeliwane z ziemi, okrętów, samolotów i spod wody) o zasięg do 
280 km, to powinniśmy mieć o wiele tańsze zespoły, które by identyfikowały populacje (ryzyka) 
OZS.

Jeżeli, jak twierdzą różne dzienniki angielskie (kwiecień, maj 2022) ofensywa w Donbasie jest 
bliska załamania z powodu ogromnych strat poniesionych przez armię rosyjską, to jakie państwo 
powstrzymuje te dzienniki przed napisaniem, że podczas wojny można podejmować wysiłki 
zakończenia wojny? Ta okoliczność warta jest podjęcia wysiłków negocjacyjnych, zwłaszcza, że 
wkrótce (od marca 2022) Władimir Putin ma umrzeć albo zostać zabity w wyniku szóstego 
zamachu, już skutecznego? Tymczasem obie strony konfliktu, Rosja i USA, odnosząc się do 
zabitych rosyjskich i ukraińskich żołnierzy, miałybyż zatem stwierdzić, że jest to cena (pozabijani 

3 Żadna bomba nie może być inteligentna, język powszechnie zaakceptowany, który rozumieją ludzie (sic!), jest 
językiem trywialnym, tzn. jest językiem degeneracji narodów i patologii społecznej i tzw. jednostkowej. Np. w III 
RP jednostka nie oznacza jednostki, np. dziekana, ale np. zarabiający kasę uniwersytet.

4 W ramach tego języka w złym guście porozumiewania się, Putin działa przeciwko armii i dla dobra armii. Jak 
Andropow z pomocą wysłania armii do walki.

5 Np. oświadczenia Honeckera, które było zrozumiane przez telewizje, całe media.
6 Zrozumiały dla wszystkich język jest językiem opryskliwym i nie tyle prostolinijnym, ile prostackim.
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ludzie na Ukrainie) warta zapłacenia za końcowy sukces przemysłowy, czyli za produkcję broni, za 
rozwój sektora militarnego, który przynosi pokój. Że też rządy tych 134 państw tego nie widzą? 

Ale jak mają widzieć, skoro nie widziały oświadczeń wynalazców szczepionek, że są one po to 
wynalezione, aby przeprowadzić usunięci tych ludzi, którzy sami, bez pomocy tych 150 państw, nie
potrafili skojarzyć miliona faktów i w oparciu o doświadczenie charakterystyczne dla potencjału 
ludzkiego wyciągnąć właściwe wnioski, że jest to broń biologiczna zastosowana dla celów 
depopulacji. – W polskiej antropologii potencjałem ludzkim nazywany jest mózg przeciwny do 
mózgu gadziego. Są to więc rządy, które są 1. zbyt mało zdolne albo 2. kierujące się mengelizmem 
(hitleryzmem, doktryną dr-a Mengele), czyli cyniczne autystyczne, albo 3. tchórzliwe czyli 
sterroryzowane, ale przez kogo? – Zdaniem Franciszka, Benedykta XVI i abp. Vigano – przez 
państwo ukryte. 
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