
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. Historiozofia empiryczna historii najnowszej. 
Zagadnienie eksperimentum crucis w historii najnowszej. Cz. XX

1) Franciszka koncept szczekania. Patrioci marcowi vs Franciszeka i B XVI. 
Zagadnienie wadliwego języka. Czarny i biały. Dwa rodzaje patriotyzmu. Czym jest 
wojna Putina. Brakuje ogólnej teorii. Samozwańczy przywódca Białorusi. 

1. Patrioci marcowi potępili papieży Franciszka i Benedykta XVI, którzy chcą chronić ludzkość, po 
swojemu rozbrajają Putina i mówią o „szczekaniu pod drzwiami Putina”, gdyż nie ma 
odpowiedniego języka, a tym „szczekaniem” wytworzyli sytuacje nową, śmieszną rozbrajającą, 
oryginalną, której patrioci nie potrafili wytworzyć.

2. Dlaczego „postępowy” i „konserwatywny”, czarny i biały papieże to zrobi? Zdaniem 
prymitywnych patriotów – a więc są dwa rodzaje patriotyzmu – papieże popierają Rosję. Prawda, 
że trudno o większą bzdurę? – A jednak ona opanowała umysły ludzi, którzy się mają za patriotów 
i nie biorą pod uwagę wojny atomowej. Ani dlaczego? 

3. A może wojna Putina to 
a) wadliwa próba rozumienia problemów ludzkości, 
b) o których patrioci nie chcą słyszeć, gdyż dotyczą epikureizmu,
c) i może papieże Czarny i Biały unaoczniają nam swoją postawę, że jednocześnie trzeba mieć 
umysł nawykły do myślenia teologicznego, czyli kosmologicznego abstrakcyjnego i pytają, 
a dlaczego ludzie nie chcą czytać ogólnej teorii względności, ogólnej teorii systemów, „Cybernetyki
i charakter”.

4. W rozumieniu patriotów z marca’22 papieże – Czarny i Biały – kochają Rosję albo nie mają 
informacji, chociaż mają, ale nie rozumieją, czym jest Rosja, albo są przepłacani i dlatego nie chcą 
zrozumieć, że to Rosja napadła na Ukrainę, a może chcą – A i nie-A. No i papieże – Czarny i Biały 
– są głupi, wojny atomowej nie będzie, ot takie to rozumowanie. No dobrze, a gdzie jest 
jakakolwiek teoria tego, że nie będzie wojny atomowej? Kościół Katolicki jest pod wpływem 
Cyryla I, a nawet Putina. A zresztą, powiadają nam, po co się martwić śmiercią milionów w wyniku
wojny na Ukrainie, skoro i tak się na nic nie ma wpływu, niech się martwią tym papieże, jest ich 
dwóch. Trzeba myśleć w innych kategoriach, kiedy będzie spodziewany atak Rosji, a kiedy 
Ukrainy, czy w drugiej połowie maja, czy czerwca, a kiedy utrata czterech miejscowości, więc pułk 
za pułkiem będzie cwałował z bronią z zachodu, a potem możliwy będzie kontratak Rosjan 
i kontrkontratak Ukraińców, ale to się zmieni, chyba że z Rzeszowskiego nadejdzie legion, jednakże
nastąpi koniec nisko gorącej fazy wojny, a po roku …

To są takie wyobrażenia Napoleońskie. „Gdy cesarz Napoleon w potyczce zażywa / Raz po raz, to 
znak pewny, że bitwę wygrywa;/ Na przykład pod Austerlitz; Francuzi tak stali Z armatami, a na 
nich biegła ćma Moskali; Cesarz patrzył i milczał; co Francuzi strzelą,/ To Moskale pułkami jak 
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trawa się ścielą. /Pułk za pułkiem cwałował i spadał z kulbaki; / Co pułk spadnie, to Cesarz zażyje 
tabaki; / Aż w końcu Aleksander, ze swoim braciszkiem / Konstantym i z niemieckim cesarzem 
Franciszkiem, / W nogi z pola; więc Cesarz widząc, że po walce,/ Spojrzał na nich, zaśmiał się 
i otrząsnął palce.”

5. Nad obwodami donieckim i ługańskim już nie załopocze flaga rosyjska. Rosja musi wyjść 
z zajętego obszaru, w przeciwnym razie będzie to wielka wojna, w które zginie cały świat, skoro 
nie ma być Rosji. Od 24 II wzrastają groźby ataku od strony Białorusi, ale samozwańczy 
przywódca Białorusi Łukaszenko od 24 II odracza i odracza atak armii białoruskiej na Ukrainę, 
zasłania się to tym, to tamtym, ot tchórz, a nawet spryciarz, nie chce eskalacji wojny, udaje 
sprawnie Putina i go zwodzi. A czy Rosja może zbombardować dostawy broni, koleje, to się okaże, 
bo trzeba żyć wedle największej mądrości „pożyjemy zobaczymy”, podaż-popyt, czyli trawa jest 
zielona.

6. Wojna na Ukrainie to zagadnienie wywiadów. Źródła, które informują o chorobie Putina, są na 
tyle poważne, by im uwierzyć i na tyle efektywnie zmyślone przez wywiady, aby ich wiarygodność 
porównać do informowania Blaira o arsenale broni chemicznej Husajna, co w końcu spowodowało 
porzucenie protestantyzmu Blaira i przejście na katolicyzm. Premier Blair uznał, że nawet jemu nie 
wypada w to wierzyć. W miarę upływu czasu w Rosji zjawią się różne frakcje, jedna z nich może 
powstać być frakcja Siergieja Szojgu, inna to byłby ta od prezydenta Czeczenii Ramzana 
Kadyrowa. Kadyrow może zapragnąć Wallenrodyzmu, jak Kukliński. Ma własną strukturę 
wojskową i może opowiedzieć się za lub przeciw Putinowi lub Szojgu. Putina o tym wie i stara się 
Kadyrowa trzymać na dystans.

2) Wygrane bitwy a bronie niecelne i atomowe. Czy cywilizacja łacińska, zwłaszcza 
w najdoskonalszej formie, zawsze ulegnie obcym cywilizacjom? Teoria pomocy 
Ukrainie. Obiekty zjawiskowe polityczne. 

1. Wszystkie komentarze kopiowane przez patriotów’III 2022 za telewizjami (miliardy tzw. faktów 
medialnych) ignorują rzeczywistość.

2. Wszystkie nadzieje patriotów kopiujących TVP, TVN-y ignorują fakty, że wygrane bitwy 
przybliżają większe straty, użycie najpierw broni niecelnej, a potem atomowej, biologicznej, 
chemicznej oraz ignorują fakt, że cywilizacja łacińska, polska, cywilizacja w najdoskonalszej 
formie, zawsze ulegnie obcym cywilizacjom, gdyż konkretyzm jest przemocą, jak żądanie wobec 
wszechświata „mów na temat” w sytuacji, gdy nic nie jest w jego ontologii konkretne, a metodyka 
„odtąd dotąd”, czyli: „żądamy na temat” jest cechą doraźną, wąsko-zakresową, z którą trzeba 
bardzo uważać, tak jak z naszym telewizyjnym wyobrażeniem o szczepieniu-NRA przeciw C-19.

Telewizyjne wyobrażenia na temat wojny na Ukrainie i obiektu zjawiskowego COVID-19 są ze 
stanowiska cywilizacji łacińskiej błędne, lecz telewizja nie zamierza o tym informować. 

Ewolucja (abiogeneza) w ogóle nie dopuszcza myśli inżynieryjnej i tak nie działa, jak sobie to 
wymyśliły firmy bio-technologiczne, farmakologiczne, jak chciałby technik, czyli wynalazcy 
szczepionek. Z tego powodu szczepionki nie działały, aż nagle udowodnił to Putin 24 II 2022.

Osoby zaszczepione będą zarażały niezaszczepione, a dzieci przebywające z zaszczepionymi 
dorosłymi muszą częściej umierać niż dzieci, które nie przebywają w środowisku osób 
zaszczepionych. Dorośli, czyli rodzice, przedszkolanki, nauczyciele.
Wykażą to badania śmiertelności dzieci rodziców zaszczepionych i niezaszczepionych. 
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Białka S rodziców będą uruchamiały procesy zakrzepowe u dzieci. Rodzice z grafenem będą 
przenosić mniejsze grafeny na dzieci. Grafeny zbite w większe koncentraty w ciele rodziców są 
bardziej dla dzieci bezpieczne, a szybsza śmierć rodziców uwalnia dzieci od ryzyka 
przechwytywania grafeników. Mniejsze grafeny wydostają się z moczem, potem, oddechem rodzica
i następuje transfer do ciał dzieci drogą wziewną, a efekt ten jest tym większy (wyraźniejszy) im 
mniej jest rządowej informacji jak temu zjawisku przeciwdziałać. 

Rząd nie wspiera informacją o sanatorium ks. F. Płaczka w Przytkowicach, w którym można leczyć 
dietą oczyszczającą, która wspiera oczyszczanie krwi z grafenu, jednakże powinien on być 
koncentrowany przez oczyszczalnie i utylizowany, zanim dostanie się on na pola, do gleby. 
Jednocześnie rząd nie wspiera instalowania efektywnych wywietrzników w pomieszczeniach dla 
dzieci, w pokojach, żłobkach, przedszkolach, szkołach. Niezbędna jest przebudowa klimatyzacji itd.

Genetycznie zmodyfikowane hydry wstrzyknięte rodzicom, odżyją w odpowiedniej, mniejszej lub 
większej, proporcji odżyją i po latach, a nawet po wiekach, zainfekują dzieci. Będzie to znaczący 
eksperyment w cywilizacji postępu, empiryczne sprawdzenie prawdziwości przewidywań 
mechaniki kwantowej co do obliczeń amplitud. Ludzkość wzbogaci się o opisy nowych jednostek 
chorobowych. Mikro-obwody transformatorowe będą się przenosić i będą poprzez elektrolizę 
wytwarzać wodór i spalać wodorem mitochondria oraz przez przepływ prądu będą mitochondria 
koagulować, przetwarzać mitochondria dzieci na skwarki, a więc w jeszcze inny sposób wytworzą 
jeszcze nowe, nie znane, choroby, które będą świadczyć o skuteczności szczepionki szczeRNA-c-
19. Badania statystyczne dzieci rodziców zaszczepionych dostarczą wiele wyników empirycznych 
i postęp się jeszcze bardziej rozwinie na świecie, powstaną nowe technologie wytwarzania rzadkich
chorób i nowe technologie kontroli urodzeń.

W najbliższych latach wiedza o chorobach i naszym gatunku znacząco się poszerzy, wszak wciąż 
trudno znaleźć wyjaśnienie powstania życia. Będziemy więcej wiedzieć, dlaczego bliżsi i krewni 
szczepili się lub nie, wszak wiedza od lutego 2020 leżała na ulicy. Wszyscy potrafili widzieć 
i mówić. Badacze będą się spierać, co było przyczyną, że jedni się szczepili, a inni nie. Zostanie 
zweryfikowana teza, czy niezaszczepieni byliby świetnymi łowcami, którzy unikali 
niebezpieczeństw, nie dbali o zysk, gromadzenie, stąd odrzucali nadmiarowość gromadzenia dóbr, 
tu oferowanych przez firmy farmaceutyczne. 

Z rozmów w latach II 2020 – 24 II 2022 wynika, że część niezaszczepionych cynicznie autystycznie
dosłownie usprawiedliwiała walką ludobójstwo szczeRNA-c19 w latach 2020-2021. Ta część 
mogłaby mieć więcej genów od Neandertalczyków, którzy bardzo walczyli ze sobą. Może dojść do 
zdobycia przewagi przez homo sapiens z przewagą genu Neandertalczyka, który preferuje walkę, 
antywojtylizm – są to ludzie, którzy szczepienia traktowali jak groty, które zatykano na strzały 
i może dojść do pokonania reprezentantów genu zaszczepionych. Umiejętność dostrzeżenia 
w szczeRNA broni biologicznej jest konsekwencją innych genów, inaczej rozwiniętego mózgu 
u omo sapiens. 

3) Imperialistyczna polityka Rosji za przyzwoleniem RFN i Francji oraz UE. Jak 
w lutym 2022 należało podjąć wysiłki na rzecz porzucenia przez Putina 
Dugininowskich schematów myślowych. Czy Niemcy, Francja, czyli Prusy narzucają 
koncepcję zniszczenia przez atom? Rozpoznawanie tej wojny w kategoriach 
naukowych, obecnego w fizyce strukturalizmu oraz zagadnienia stawania się. 
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1. Długotrwały konflikt powoduje nie tyle zmęczenie i przyzwyczajenie Europejczyków i świata do
wojny na Ukrainie, bo takie stwierdzenie nie ma waloru poznawczego, ile wzmaga to, co 
najważniejsze, a jest pomijane od marca 2022 – wzmaga ryzyko śmierci na skutek użycia broni 
1. niecelnej, 2. ABC.

2. Patrioci powinni dążyć do zatrzymania wojny, a nie rozszerzania. Francja z Emmanuelem 
Macronem i Niemcy z kanclerzem Olafem Scholzem (z pomocą Włoch Mario Draghiego) nie 
działają na rzecz zakończenia wojny.

3. Niemcy i Francja już od r. 1989 przekształcały Polskę w wolnorynkową pół-kolonię. Brak 
przedstawiciela Warszawy na spotkaniu Macrona i Scholza (16 VI 2022) z Zełenskim jest tego 
przejawem i wskazuje na nieuczciwą rolę owego proniemieckiego Zachodu w odniesieniu do 
Ukrainy, byłej republiki ZSRR.

4. Niemcy i Francję latami nie uważały, że Rosja prowadzi imperialistyczną politykę, podczas gdy 
Polska o tym codziennie przypominała. Więcej, Niemcy i Francja wzmacniały rosyjską politykę, 
między innymi blokowały wszystkie inicjatywy polskie, aby nie doszło do wzmocnienia Imperium 
postsowieckiego. Coś na ten temat wie Franciszek, abp Vigano, papież Benedykt XVI i dlatego ich 
reakcje były odmienne niż UE już w pierwszych dniach wojny. – Widoczne jest, że uznali oni, że 
wszyscy są wprowadzeni w błąd lub tylko udają, odgrywają rolę. Czyli są umowy głębszej natury. 
Od strony obiektywnej można powiedzieć, że rządy taką komedię odgrywały w odniesieniu do 
operacji ludobójczej c-19.

5. Już w lutym 2022 należało podjąć wysiłki na rzecz porzucenia przez Putina Dugininowskich 
schematów myślowych. Powielanie zaś fraz z TVP, TVN to był błąd patriotów z marca 2022.

6. W wyniku zwłoki Niemcy i Francja dopuszczają ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji, podczas 
gdy należało olśnić Putina wielką myślą polską, bo nie myślą Niemiec i Francji i państw bałtyckich,
które w swoim konkretyzmie nie widziały innej możliwości niż ustępstwa lub pokonanie Moskwy. 
Schemat zwyciężenia Rosji przez Ukrainę wynika z sumienia – z brania udziału w ludobójstwie 
szczepionkowycm C-19.

Należało w marcu zachować zimną krew i przedstawić Putinowi inną olśniewającą rolę w jego 
życiu, zauważenia cywilizacji łacińskiej polskiej, jak u Mikołaja Iwanowa, bojarów rosyjskich, 
którzy dostrzegli nietwórczość cywilizacji turańskiej.

7. Niemcy, Francja, czyli Prusy krzywdzą Polskę od r. 1989 i narzucają koncepcję zniszczenia przez
atom. To nieuczciwa, niebezpieczna tendencja. Polska nieustannie atakowana przez Pruską UE 
zacieśnia współpracę z Anglią i Stanami Zjednoczonymi. Widoczne jest spiskowanie Macrona, 
Scholza (plus Draghiego, gdyż Włochy chcą trzymać z „liderami”, zresztą fałszywymi, 
niewiarygodnymi. 

Pomoc udzielana Ukrainie powinna być zupełnie inna niż sobie to wyobrazili patrioci marcowi 1, 
kopiujący koncept z mediów, czy ci wszyscy na fb, tłiterze, którzy piszą tam, żeby nie nawracać do 
historii, bo to było 80 lat temu, a po 80 latach centra mózgowe ludobójcze wygasają. 2 To nie jest 
prawdą. 

1 O wadliwym patriotyzmie – www.experientia.wroclaw.pl
2 J.Ł.
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To zagadnienie nauki o cywilizacjach, o pamięci filogenetycznej. To zagadnienie prymitywnego 
języka od r. 1989, którym posługują się dziennikarze i nasi władcy – zagadnienie przemocy. Ot co! 
To zagadnienie kłamstwa pt. „poprawy stosunków”, trywialnego języka pewnej administracji …

To zagadnienie krzywdy, cierpienia, bytu obiektywnego poza symboliką. To zagadnienie 
usprawiedliwiania ludobójstwa. Wychwalania ludobójstwa. Budowania państwa na aplauzie 
ludobójstwa. To zagadnienie kary – ukażemy Polaków ludobójstwem, czy jak to rozumieć, ale za 
co? – Za to, że byli Polakami! To zagadnienie tego, co wolimy, czy pragniemy cywilizacji 
turańskiej, czy chcemy bronić cywilizację wielkostepową obszaru azjatyckiego? To zagadnienie 
obsesji ukrywania prawdy. Obsesji niszczenia cywilizacji łacińskiej, katolickiej. To zagadnienie 
solidarność kontra Solidarność, bo s jest kwantyfikacja przedkopernikańską. Trudne?

Nie chodzi o ewentualne zdania w stylu logiki telewizyjnej o podpisaniu traktatu pokojowego 
w domenie protestanckiej, odtąd dotąd, które zresztą w marcu i kwietniu 2022 nie padły w 
telewizjach (nawet to!), ale o zupełnie inny wysiłek rozpoznawania tej wojny w kategoriach 
naukowych, obecnego w fizyce strukturalizmu oraz zagadnienia stawania się. Byłby to projekt 
o wartości setek miliardów dolarów, a w tym przecież zapobieżenia śmierci. Powinna powstać 
stacja, która byłaby zdolna naprostowywać cywilizację stepowa i ukazywać piękno cywilizacji 
łacińskiej i byłaby całkowitym przeciwieństwem TVP, TVN-ów.
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