
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. XV

1. Nowy model wiadomości od 24 II 2022. Zagadnienie rozpoznawania konsekwencji 
narzucenia Polakom języka „polskiego oddziału Smierszy 6 II 1989”. Zduginizowanie 
zdezorientowanego od młodości autyka, który odnalazł w duginizmie kierownicę. Czy 
na Kremlu okłamuje się Putina? 

Jak podają ukraińskie źródła wojskowe, w trzy miesiące wojny od 24 lutego 2022 Rosjanie stracili 
30 tys. żołnierzy. Angielski wywiad donosi, że straty rosyjskie podczas trzech miesięcy wojny na 
Ukrainie odpowiadają stratom w dekadę na wojnie ZSRR w Afganistanie. Jaka jest wiarygodność 
danych tego wywiadu to tego nie wiemy, ale możemy prowadzić dedukcję, analizę.

Wydawałoby się, że Putin powinien się wycofać z dalszych działań militarnych na Ukrainie. Ale nie
chce. Jest to jednak efekt zduginizowania zdezorientowanego od młodości autyka (Putina), który 
odnalazł w duginizmie swoją kierownicę, której nie miał od ojca. Ojciec go porzucił. I matka też.

Czy na Kremlu okłamuje się Putina, jak rzekomo okłamywano Stalina, Chruszczowa, Breżniewa, 
Andropowa, Czernienkę, Gomułkę, Gierka, Jaruzelskiego? Czy próbuje się przekazać Putinowi, że 
sprawy idą dobrze? – Są powody, aby w to wątpić. 

Dla ludzi o tym typie charakteru (Putina) ważniejsze jest odnalezienie pewnego układu pojęć i tego 
się oni trzymają. Nikt innego systemu Putinowi nie zaproponował. Tymczasem trzeba było 
wiedzieć, że jest to człowiek od młodości głodny zrozumienia świata. Putin zna fikcję zarządzania 
p(l)andemia od II 2020 do 24 II 2022 i to przerwał, chce zbawić świat i wyzwolić Zachód od 
Zachodu. Jako ze spektrum dość zazdrośnie strzeże swą wiedzę. Jak żona Einsteina, która Einstein 
dopisał do pierwszego manuskryptu, ale zorientował się, że ona jako Sfinks w ogóle nie potrzebuje 
współpracy, co nazywał zespołem Medei. Wtedy nie znano pojęcia spektrum, autyzmu 
wysokofunkcjonującego, aspergerowskiego typu, dość wysokiego (70%) w przypadku Merkel-
Kazimierczak. Putin reprezentuje niższy niż Merkel stopień aspergeryzmu (30%).

Wszystko, co wypowiedziano w marcu 2022 na temat wojny Putina jest pozbawione jakichkolwiek 
podstaw naukowych, jest to rodzaj slalomu unikania zagadnienia i możemy powiedzieć, że w tym 
sensie widoczne jest tu – a contrario – działanie ducha. Takim slalomem jest znana śpiewka, że 
pomimo straszliwych klęsk armii radzieckiej Putin nadal liczy na częściowe zwycięstwo na 
Ukrainie.

Wszystkie, od 1 III 2022, wypowiedzi patriotów marcowych’2022 z wielkim przekonanie głoszą 
przegraną Rosji na skutek pijaństwa, rzekomo braku zdolności Rosjan do myślenia dedukcyjnego, 
abstrakcyjnego, słabości gospodarczej (braku gospodarki), finansowej (braku finansów), braku 
inteligencji, słowem jest to narracja GRU zaimplementowana 6 II 89 w języku i powtórzona z 
okazji Kurska, a potem straszliwego spalenia się tekturowego Mir-a, którego resztki spadły do 
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oceanu itd. – Bo jak wiadomo Mercury to lepsze statki niż Wostoki, Gemini niż Sojuzy, Apollo niż 
Mir, a pierwsze lądowanie na Księżycu, na Wenus, Merkurym, Marsie to obrazki z komiksu. 1

Tylko wyjątkowo jakiś patriota’III 2022 powie, z uprzejmości?, że to wina rosyjskiej taktyki 
stosowanej podczas walk z ukraińską armią, ale zawsze u podstaw leży przegrana Rosji w 
wojnie z Ukrainą. Tymczasem motywem rozpoczęcia wojny, który w miarę ustaleń wywiadu 
mógł fluktuować, mógł być motyw Andropowa – pozbycie się przez Putina konkurencji wojska. 
Tak jak podczas zatonięcia Kurska. Jak podała Rosja na głębokości 100 m, podczas gdy źródła 
skandynawskie podają połowę z tego, a nawet 43 metry. 

W „rozumowaniu” patriotów’III 2022, Rosja ponosiłaby straty na skutek budowania tekturowych 
rakiet i rowerów. Piechota miałaby tekturowe karabiny, natomiast patrioci marcowi’22 nie chcą 
nawet słyszeć o użyciu przez Rosję broni jądrowej, bo uważają, że to broń bolszewicka, toporna, 
siermiężna, na sznurkach, która nie działa i jest od 50 lat już zardzewiała, nie była konserwowana, 
nie jest zbudowana na podstawie fizyki, ponieważ Rosjanie nie mieli fizyki, matematyki, chemii, 
biologii i wszystko u nich było fikcyjne tak, jak wyhodowanie fauny przez dostosowanie. Ci 
miłośnicy tezy, że Rosja udaje, że ma rakiety nie wspominają o lamarkizmie. 

Patrioci’III 22 nie uważają, że Rosjanie karmieni są kremlowską propagandą, ponieważ uważają, że
to są pijacy, więc propaganda Kremla nie ma znaczenia, bo tam wszystko jest z tektury. Dlatego 
tekturowi Rosjanie (według propagandy polskiego oddziału Smierszy wyrośli na occie) popierają 
działania tekturowej armii, niezdolnej do myślenia.

2) Patrioci’III22 nie widzą bomby zegarowej atomu. Wywiad angielski i jego punkt 
odcięcia. Szczytowania UE i ich wszystkich. Jak Putin chwali Niemcy. Jak 
potrzebowano od marca 2022 od polskich patriotów innej gry umysłowej. Zewnętrzne 
naciski polityczne na Zełeńskiego. Czy porażki z marca’22 są modelem innej strategii? 
Jak mówią to, co czego inni nie mogą. 

Nie wiemy dlaczego patrioci’III22 nie widzą w swych wypowiedziach atomu. Wojny światowej. 
Wierzą UE?

Można przypuszczać, że wywiad angielski ma więcej danych niż wywiad polski i dlatego – w celu 
wprowadzenia w błąd opinii publicznej – powiada po trzech miesiącach walk na Ukrainie, że „po 
osiągnięciu punktu odcięcia, siły rosyjskie nie będą w stanie ponosić takich strat”. I Rosja co? 
Podda się Ukrainie? – Taka jest sugestia kierowana do umysłów ekstazy wulkanicznej, którymi 
wywiad steruje od marca.2 A może byłoby lepiej dla tego, co obiektywne, dostrzec tu użycie atomu?
Bo jak sobie to wyobrazają patrioci marcowi z 2022 r., że poproszą Putina, aby w konflikcie 
z NATO Rosja nie użyla broni atomowej i czy jankesom zależy na rozwoju narodu polskiego?

Obiektywne jest życie, nie zysk, konkret, materia.

Już tylko w sprawie sankcji na ropę można zrekonstruować ostatnią przeszłość budowania Rosji 
przez Niemcy. Inna druga budowania satrapii Rosji przez Niemcy była niemiecka mitteleuropa, 
czyli osłabianie części Europy, aby Rosja zyskiwała. Chyba każdy zna treści niemieckich gazet gdy 
w Polsce zwyciężał nurt patriotyczny. To pole znaczeniowe obszaru Tymińskiego, Olszewskiego, 
Leppera, Samoobrony, ROP, wyborów 2005, rządu 2006-2007, wyborów 2015, całego obszaru 
1 M. Wroński, rzecznik w Uniw. Medycznym w Warszawie: „Socjalizm nawet gumki nie potrafił wyprodukować.”
2 W antropologii ludzki umysł gadzi posiada cechy fazy ekstazy wulkanicznej.
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kontra „z chaosu porządek”, rynek, UPR, Unia Pracy, KLD, PO, SLD, Kuratowska, Lewandowski, 
UD, UW itd. 

W takiej pracy dyplomowej z zakresy zarządzania wystarczy prześledzić wypowiedzi na temat 
sankcji w obszarze importu ropy, gazu SNI, SNII, rurociągu Przyjaźń 3, jego południowej części 
(zwolnienie z sankcji 11% dotychczas importowanej do UE ropy – w celu zaspokojenia interesu 
Węgier, Słowacji i Czech), przewozów ropy przez tankowce, decyzje tzw. szczytu UE. – Wystarczy 
prześledzić wypowiedzi Timmermansa, Junckera, Schroedera, Merkel, KE, Przewodniczącej 
Komisji Europejskiej Urszuli Leyen. 

Słowa Putina, „polityka osłabiania Rosji jest długofalową strategią dla nieprzyjaznych krajów” 
oznaczają, że Niemcy były tym przyjaznym krajem dla Rosji, oprócz Francji, Węgier, Słowacji 
i Czech, co też legitymuje Leyen, a wcześniej Tusk. 

Ukraina broni pewnego interesu i potrzebowała w marcu 2022 od polskich patriotów zupełnie innej 
gry umysłowej. Na skutek niedźwiedziej przysługi w formacie patriotów’III 22 typu akcja-reakcja 4 
ceną były strat i będą straty, czyli śmierć ludzi na Ukrainie. W procesach społecznych dość duże 
znaczenie mają pierwsze słowa, ponieważ ludzie je zapamiętują i potem się ich trzymają.

Tymczasem każdą wypowiedź od marca 2022 należało rozpoznawać 
1. w kategoriach całej historii oraz
2. w aspekcie powstania i wzrostu ryzyka bomby zegarowej A,
3. reperkusji wewnętrznych na Ukrainie na skutek braku właściwej pomocy, wszak
3a) musi bronić znanego interesu i nie może ujawnić wszystkiego na temat tej gry, z której sobie 
sprawy nie zdają elity znad Dniepru, zresztą prowadziłoby to do jeszcze większego zaostrzenia 
zewnętrznego nacisku politycznego, wobec którego nacisk wewnętrzny jest niczym. To naciski 
zewnętrzne, a nie wewnętrzne zablokowały wyjazd poprzedniego prezydenta Poroszenki, który 
miał jechać na Zgromadzenie NATO.

Nie ma żadnych sensownych decyzji bez rozpoznania teatru walki. Wobec tego wszystkie porażki 
militarne z marca’22 mogą być modelem innej strategii, z której uwielbiany interlokutor Putina, 
Macron, nie zdaje sobie sprawy, natomiast drugi cudowny interlokutor Putina, którego Macron jest 
pomagierem (czyli Scholz), wie o wiele więcej.

Putin obu traktuje protekcjonalnie, ponieważ zna umowy, a media mówią po swojemu, bo taki 
język im narzucono, że przedstawia dobrą wolę, gotowość zawarcia pokoju. Podstawową zasadą 
gry Niemiec jest dbanie o zyski UE, a Francja wisi u tej złotej klamki. – Złotej klamki 
1. torpedowania sankcji, na które 2. praktycznie samotnie i bohatersko (jak zauważają niektórzy 
w Europie, USA) naciska Polska 3. w zastępstwie sił zewnętrznych, które 4. chcą zarobić bez 
podzielenia się. I tak 5. Węgry i Słowacja oprotestowały sankcje, czyli 6. udawane propozycje 
Komisji Europejskiej, ale 7. Węgrzy mówią to, co czego zrobić nie chcą Niemcy. I na tej linii jest 
spisek, a co dopiero w skali od r. 2014. Węgrzy działają proxy RFN. 

3) Braku logiki w działaniu UE, z wyjątkiem rządu polskiego. Decyzje rządu polskiego są 
konsekwencją katolicyzmu, sumienia, złego wyobrażenia o tej wojnie. Viktor Orbán i bomba 
atomowa. Na złość tomizmowi? Pomylili Witelona ze św. Tomaszem? Witelon obala widzenia 

3 Zwłaszcza wypowiedzi premiera, który zgodził się na embargo, zresztą z Niemcami, których układ energetyczny 
jest inny pod względem kosztów.

4 Bez tego co nazywamy strukturalizmem w metodologii nauk empirycznych i bez tego, co jest funkcja w stawaniu 
się.
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duchów. Ewolucjonizm jest zbieżny ze światopoglądem katolickim. Prawda się zjawia przez 
dobro via piękno.

Wszystkie dyskusje o tym, jak najlepiej pomóc Ukrainie mają kontekst dystrybucji wysokich cen za
energię, kryzysu żywnościowego, sankcji wobec Moskwy, braku logiki w działaniu, braku 
konsekwencji w działaniu wszystkich państw, także Hiszpanii, Włoch, Anglii, USA, z wyjątkiem 
rządu polskiego, który działa, powiedzmy, konsekwentnie i przez to wzniecił falę krytyki w Polsce, 
gdyż wydał tuziny kontrowersyjnych decyzji, które są właściwie nie tyle konsekwentne, ile są: 

1. Decyzje rządu polskiego są konsekwencją, ale katolicyzmu, który zresztą nie akceptuje 
niekonsekwencji UE, która to unia Rosję potępia i płaci Rosji za energię miliard dziennie,

2. są skutkiem obciążonego sumienia udziału w ludobójstwie globalnym c19, chociaż rząd miał 
porady w lutym 2020 i w r. 2021 warte tryliony, zablokowania fikcji szczepionkowej i 

3. są skutkiem usłużnego wyobrażenia o tej wojnie na Ukrainie, a które to wyobrażenie jest 
całkowicie wadliwe. 

Z tego powodu (1. katolicyzm, sumienie vs c19, złe wyobrażenie o tej wojnie) premier jest 
zwolennikiem nałożenia jak największych sankcji na ruskich, izolacji gospodarczej Rosji, 
potępiania bestialstwa Rosjan na Ukrainie. 

Z tego powodu (1-3) Polska uważa, że polityka Unii Europejskiej jest nielogiczna, schizofreniczna. 
I tak premier Viktor Orban sankcje porównuje do atomu, do bomby atomowej dla węgierskiej 
gospodarki, ponieważ wzrosłyby ceny energii, paliw, ale Polska twierdzi, że przyjęcie sankcji jest 
absolutną koniecznością niesienia pomocy Ukrainie. Dla nas wojna atomowa to Armagedon. Rząd 
rozdaje pieniądze i dobra na rzecz czyjegoś widzimisię, zamiast budować schrony. Po ataku 
atomem, powiedzą, że to jest wina Polski, bo przekazuje broń, a tak atomem to konsekwencja. 
Ktokolwiek powie słówko, zaraz odpowiadają – kacapska onuco. (I to są patrioci’III 2022 – gotowi 
zapłacić życiem narodu). Patrioci marcowi’22 klasy jakiejś księżycowej propagandy sukcesu, 
którego w walce na Ukrainie nie ma, natomiast nie biorą pod uwagę, że atak NATO na Ukrainie to 
tu Armagedon. Jeżeli Rosja kłamie, to wszystko należy sprawdzać, w przeciwnym razie wszystko 
co nie zostaje sprawdzone tylko działa na korzyść Rosji, czyli podsyca wojnę.

Katolicyzm adoruje miłość społeczną, rodzicielstwo, twierdzi, że świat potrzebuje przebudzenia. 

Ulubienie sobie przedmiotu badań Witelona przez elgiebetyzm nie jest wyjaśnione. Być może 
chcieli zrobić na złość tomizmowi i pomylili Witelona ze współczesnym św. Tomaszem lub św. 
Bonawenturą, albo nie pomylili, lecz postanowili podkreślić jego sprzeciw wobec tzw. świadectw 
widzenia ducha, które to zjawy Witelon tłumaczył materialistycznie. Halo! Bo jak wytłumaczyć, że 
właśnie tęcza, w sposób do dzisiaj niezrozumiały, stała się symbolem walki z neuro-
cybernetycznymi podstawami teorii ewolucjonizmu oraz nauki katolickiej, które są zbieżne. 
Mentalność konkretystyczna włącza przeciwieństwo nauki (i światopoglądu katolickiego 
w rozumieniu kosmologicznym Wojtyły). Wyobrażenia przeciwnika Kopernika (Lutra5) chcą 
włączyć jaskrawe naruszenia podstaw całej cybernetyki, a więc są w istocie elgiebetowsko-fobijne 
mocą przywileju obecności. Urąga to prawdzie, która się zjawia 1) i przez dobro 2) via piękno, 
czyli uraga to ko-wariancji Kopernika – na tym polega kopernikanizm. 

5 Kopernikanizmu jako metodologii nie rozumieli Melanchton i Kalwin, więc nic dziwnego, że Kopernika 
wyśmiewali.

4



Nazywanie tęczowatości marksizmem jest przejawem filisterstwa. Oj, dałby Gierek tęczowatości. 
Wszystkie ekscesy seksualne to od wieków domena bogatych, a nie ludu. To firmy kapitalistyczne 
przekazują część dochodów młodzieży elgiebetowskiej, do której dodano literkę „I”, jako 
interseksualne i literkę „A” jako aseksualne.6 Naukowcy jak Magdalena Środa twierdzą, że płeć 
biologiczna jest przeżytkiem i jest ona społeczna i kulturową, a nie biologiczna – występują 
przeciwko płci jako dzieła Stwórcy i ewolucji (braku stwórcy), w zaprzeczaniu wyczerpują więc 
wszystkie możliwości. Parady równości cechuje silna treść antyreligijna, przeciwna Kościołowi 
i Bogu, ale też anty – anty- religijna, anty- anty – Kościołowi i Bogu. 

Niezdolność do zrozumienia metody zasady względności Einsteina, czyli Kopernika stała się – na 
skutek nacisku niewinnej ludzkiej miernoty – normą i obrodziła społeczną bioetyczną patologią, 
która jest w istocie dyskryminująca, ale tego nie widzi owa ludzka społeczna miernota pozbawiona 
teorii. Powstała elgiebetowska cywilizacja jawnie homofobiczna, transfobiczna, ksenofobiczna, 
anty-tolerancyjna. Można zmieniać w dokumentach płeć, jeżeli mężczyzna chodzi w szpilkach 
i staniku, ale nie można zmieniać daty urodzenia jeśli kobieta czuje się o połowę młodsza. 
Nazywanie tęczowatości marksizmem, neomarksizmem, lewicą, postmarksizmem jest nonsensem. 
Tęczowatości promuja firmy prawicowe wolnorynkowe kapitalistyczne, zyskowne o ideologii z 
chaosu porządek np. Disney Company, król świata rozrywki. Disney finansuje łuki tęczowe i 
wszelka kampanie na rzecz aborcji, zmiany płci, związki lesbijek, gejów, transpłciowych. Podobnie 
firma Walmart. Myszka Miki, Kaczor Donald, Minnie entuzjazmują się Pride Month, czyli 
miesiącem dumy z powodu elgiebetyzmu. Osobom homoseksualnym, czy tęczowatym należy się 
szacunek, czyli to co w wypowiedziach internautów jest klepane po miliardy razy, ponieważ ta 
cywilizacja odrywa słowa od innych słów i nie bierze pod uwagę, że naganne jest nieposzukiwanie 
prawdy. Zmuszanie do zgadzania się z praktykami seksualnymi jest naganne i nie do pogodzenia 
z wiarą chrześcijańską i katolicką. Prawdziwych motywacji stojących za miesiącem dumy 
w warunkach rządu ukrytego nie znamy, a żaden chrześcijanin nie powinien wspierać 2+2=5. 

Gdzie są działania długofalowego powściągania Putina? Kiedy takie działania podjęto? Człowiek 
jako przedmiot do wygrania? Cechą tego jest traktowanie świata na zasadzie przekonania „mnie się 
należy”. To powszechny pogląd w całym świecie systemu z chaosu porządek, a metoda leczenia 
przez samą tylko dystrybucję dóbr pomiędzy najuboższych, na przykład emerytów i dalszą ich 
alienację, bez stworzenia systemu możliwości pracy dla wszystkich – jest przejawem Zła, nawet 
jeśli by tak zaproponowano w referendum, którego to systemu (referendalnego) i tak nie ma, ale to 
byłaby pomoc, choćby dlatego, że byłby wzór nad wzorami. 

4) Wady w udzielanej pomocy.

Nie jest dobrem uzależnianie człowieka od tych, którzy decydują o dystrybucji. Dystrybucja dóbr 
jest Złem, jeśli ma kompensować prawo do pracy, takiej pracy, jak ktoś potrafi, a nie w ramach 
konkurencji. 

Trzeba było zabiegać o prawa do pracy na Ukrainie. Nie trzeba narzucać konkurencji, a miłośnicy, 
pasjonaci i wybitniejsi sami będą pracować w niedzielę, nie trzeba nikogo do tego zmuszać. 
Rzeźbiarz rzeźbi w niedzielę, choć ledwie ledwie łączy od 1-go do 1-go; pszczelarz tropi 
w niedzielę choroby, rolnik dogląda krowę (już UE je zlikwidowała). – A czy to w porządku, że 
krowy znikły w systemie kapitalistycznym, pod sztandarem rozwoju indywidualnych miejsc pracy, 
tzw. samozatrudnienia? Sadownik bierze w niedzielę sekator lub chroni swoje drzewko przed 
mrozem. Programista myśli jak wykonać pracę, nauczyciel martwi się w niedzielę jak ma 

6  Takie też często są osoby aspergerowskie.
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poprawiać klasówki, pilot w niedzielę już pracuje zastanawiając się nad turbulencjami. A co dopiero
w poniedziałek, wtorek itd. Nie ma żadnej potrzeby usuwania ludzi z pracy. Czy Polska dała taki 
przykład na Ukrainie? Czy zabiegała o tak zaprojektowaną sprawiedliwość na Ukrainie?

Charytatywność, dystrybucja nie może likwidować wspierania życia. System pomocy społecznej 
wspiera zwykle roszczeniowość, która polega na likwidacji produkcji – uroszczeniem jest, że 
człowiek jest siłą roboczą, a praca towarem, co jest niesprawiedliwe wobec zasad 1. ewolucji, 
materializmu ewolucyjnego, marksistowskiego, 2. chrześcijańskich. Wszystkie ustawy po r. 1989 
dotyczące pracy, fabryk, produkcji były przestępcze, w tym sensie anty-Ukraińskie, realizowały 
uroszczenia o pomocy społecznej dla podtrzymywania chaosu, wszak system kapitalistyczny bazuje
na zasadzie „z chaosu porządek”. W ten sposób wszystkie ustawy krzywdziły ludzi, którym 
odechciewa się żyć, a może nawet i właścicieli kapitału, którzy wcale nie zapracowali na swoje 
majątki, tak jak to podatnik wyposażał banki we wszystko, co jest potrzebne do ucisku ludu przez 
banki. Dlatego ukuto termin bankster.

Wyprodukowano bezdomnych, odbierając im prawo do tworzenia, działania, pobytu w pracy. Pobyt
w pracy zamieniono na pobyt w schronisku. W III RP zaakceptowali to (schroniska dla ludzi 
zamiast mieszkań) nawet działacze Solidarności 7 naruszając system Solidarności. Zasiłek w r. 
2018, ok. 650 zł dla niepełnosprawnych, zakazuje prawa do pracy. Zasiłki są zbyt niskie, powinny 
motywować do pracy. 

Rozdawanie pieniędzy przez rządy kapitału odpowiada zasadzie kapitalizmu, żeby samemu (ot co) 
się bogacić, usuwając niewygodnych, nie stwarzając im miejsca pracy na miarę ich możliwości 
i jest ono formą uzależniania od arbitralnych decyzji kontra ludzka sprawczość i podmiotowość. 

Brakuje pracy, aby dać prace – nawet inwalidom I grupy. Teza, że mi się należy, jest sprzeczna 
z prawdą, dobrem i pięknem. Operacja 500+ jest autystyczna, dowodzi braku odpowiedzialności za 
innych i narzuca brak odpowiedzialności za własne życie. 

500+ zamiast stać się czynnikiem rozwoju i wzmocnienia pracy i twórczości, to przekształciło się 
w sterowanie wyborami.

Nie zrobiono nic, aby uniemożliwić tę wojnę, umocnić wychowanie do odpowiedzialności. 
Człowiek nie chce być podopiecznym, Ukraina nie potrzebuje być podopieczną. 

Uciekano od r. 1989 od oczywistej możliwości, że Rosja po latach wywoła wojnę na Ukrainie, a to 
uderzy w ukraińskie rodziny. Uciekano od bycia z problemami Ukrainy, które były. Sami od r. 
2013, 2009, 2004, a nawet 1989 byliśmy niedojrzali i nasze relacje ze społeczeństwem na Ukrainie 
jest odbiciem naszego nieuporządkowania, braku diagnozy systemu, a nawet wydarzeń. Byliśmy 
zbyt leniwi, aby badać, szukać prawdy. 

7 Np. kandydat na miejsce Wałęsy.
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