
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 oraz cnót 
kosmologalnych, jako kardynalnych. Cz. XXIV

1) Ukraina a młot niemiecki na Francję i Rosję. Uszykowano inny młot i powstała – za 
wiedzą szykujących – „operacja specjalna”. Francuskie zainteresowania wielkimi 
stepami, na których panowała cywilizacja mongolska. Niemcy – cywilizacja 
bizantyjska, Rosja – bizantyjsko-turańska. Niech będzie Denikin zwyciężony, byle nie 
przez Polskę, niech nawet zapanuje Bolszewia.

1. Ze stanowiska J. Kosseckiego cybernetyki społecznej, Anglicy uważali, że potrzebne jest silne 
państwo niemieckie, absolutnie przeciwne powstaniu państwa ukraińskiego, aby ścierała się z nim 
Rosja i słabła dzięki istnieniu Niemiec. A jeśli Ukraińcy maja Anglii służyć, to tylko w ramach 
imperium niemieckiego jako ukraiński młotek, narzędzie polityki niemieckiej, czyli angielskiej.

2. Dodatkowo chodziło o to, aby Rosja była zajęta starciem i nie miała wielkich wpływów 
w Indiach, na Dalekim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie, nad Morzem Śródziemnym, w Afryce. 
Ukraina się nie liczyła, a jeśli to jako fragment interesów angielskich via inspektorat niemiecki.

3. Polska osłabiała konflikt między Rosją i Niemcami, bo redukowała ich potencjał uderzeniowy, 
gospodarczy i militarny, jedno państwo kontra drugie.

4. Niemcom sprzyjała nienawiść francusko-angielska i Niemcy służyły Anglikom jako młot na 
Francję. Uszykowano inny młot i powstała – za wiedzą szykujących, cytuję w cudzysłowie – 
„operacja specjalna”, a „wszystkie zadania zostaną zrealizowane”, pomimo „zakrojonej na dużą 
skalę pomocy Zachodu dla reżimu kijowskiego”, „pomimo presji sankcji na Rosję”. W interesie 
tych, którzy na tej wojnie zarobią. To nie Polska na tym zarabia.

5. Francuskie zainteresowania wielkimi stepami, na których panowała cywilizacja mongolska, 
wywodzi się od … nienawiści angielsko-francuskiej, która trwa od Filipa IV Pięknego, 
narcystycznego władcy o nikłych zaletach intelektualnych.
Wojna z Anglią rozpoczęła się w r. 1294. A potem – wojna stuletnia. Filip IV w r. 1288 negocjował 
z państwem Mongołów w Bagdadzie. Mongołowie proponowali mu sojusz przeciwko egipskim 
mamelukom. Chodziło o ubiegniecie Anglików. Może trzeba i to studiować, uczyć się, badać, aby 
pomóc Ukrainie 1, a nie w tak głupi sposób, jak to robimy?

1 Pomocne jest to, że Putin od pierwszych dni wojny sugeruje, że chce odrodzić prawdę, czyli byłoby pole do 
rozmowy, a nie do wrzasku „z bandytami się się nie rozmawia”. A co daje wrzask? Nic, tylko wzmaga wojnę. Jeżeli
Putin daje znaki, że chce wskrzesić prawdę, to dlaczego my tego nie możemy wykorzystać do sprawy zakończenia 
wojny? Gdzie są nasi teoretycy prawdy? Gdzie są nasze zakłady metodologii? Chce wnieść poprawki – to chętnie 
posłuchamy. To jest postawa pomocna, a nie to co powiada W. Ukleja i inni „patrioci”. Dobrze, powiedzmy mu, 
chce czemuś zaradzić, to my to podejmujmy, ale nie, my marnujemy czas i od 1 marca’22 jest tylko prymitywna 
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Kontakty z Mongołami i sojusz przeciwko mamelukom miały na celu przeprowadzenie wypraw 
krzyżowych. Proces prowadziła rada. Wkład Filipa Pięknego był żaden, nazywano go „sową”, która
tylko się gapi. Wojny Filipa ogołociły skarb, Filip nakazał fałszować monetę. Ma to dziś swój 
odpowiednik w dodrukach.

Filip skonfiskował majątki starotestamentowym i templariuszom. 13 X 1307 aresztował setki 
templariuszy. Sobór w Vienne (1311) – niczym marksiści – skasował Zakon Templariuszy. 1314 – 
spalenie Jakuba de Molay, który przeklął Filipa IV Pięknego, papieża Klemensa V i in. Wkrótce 
zmarli Klemens V, Filip IV Piękny (29 XI 1314). 

2) Przejawy niezrozumienia cywilizacji łacińskiej, która rzekomo okupowała obszar 
I i II Rzeczpospolitej. Pretensje do Piłsudskiego, że się wycofał a imperia. 

1. Niemcy to cywilizacja bizantyjska, Rosja – bizantyjsko-turańska. To dlatego kamienne lwy 
kolumnady Pomnika Chwały ledwie ledwie powróciły na Cmentarz Orląt Lwowskich 2, ale zostały 
deskami zabite w dowód wdzięczności wobec dzieciaków, które broniły Lwowa przez Bolszewią. 
Niech będzie Denikin zwyciężony, byle nie przez Polskę, niech nawet zapanuje Bolszewia. 
Podobne podejście do Polski obu tych państw. Byłby to przejaw (i dowód) nienawiści do 
cywilizacji łacińskiej, która rzekomo okupowała obszar państwa ukraińskiego w I i II 
Rzeczpospolitej, czyli obszar Lwowa.

2. Jeżeli oficerowie angielscy i oficerowie cywilizacji turańskiej byli przy rzezi wołyńskiej, to 
powstaje pytanie, dlaczego nie dokonano cywilizowanej akcji przesiedleńczej, tylko przybijano 
Polki do drzwi.

3. Po rozpoczęciu wojny przez Putina relacje pomiędzy państwami, a raczej stanowisko ukraińskie 
zmieniło się. Putin je wynegocjował-bez-negocjacji, tak jak zmienił zarządzanie 
w dotychczasowym ludobójczym zarządzaniu. (Chodzi o okres II 2020 – 24 II 2022). Na skutek 
wizyty prezydenta Dudy (22 V 2022) zdjęto deski – po latach – z posągów lwów na Cmentarzu 
Orląt; zdjęto deski, czyli jedna strona złamała traktat polsko – ukraiński po odzyskaniu przez 
Ukrainę niepodległości3, czy raczej powstaniu Ukrainy; Ukraina to obszar, który miał być przez 
Anglików tylko wykorzystywany, dlatego wobec braku woli po stronie Anglii i Francji, Piłsudski 
musiał się wycofać. Jeżeli Putin wynegocjował bez negocjacji to jakież olbrzymie nieprzebrane 
możliwości ma Polska. Powinniśmy zabłysnąć na cały świat teorią zła, skoro Putin chce zaradzić 
złu.

4. Ukraińcy całkowicie błędnie interpretują – jako pretensje do „okupanta” – to, że powiedział, że 
przeprasza Ukraińców, bo … nie wywalczył państwa ukraińskiego. 4

ocena sytuacji, a celują w tym redaktorki, różne Biedrzyckie. Na poziomie generałów… Premier nie powinien iść 
w tym kierunku.

2 Cmentarz poległych w latach 1918-1920. Pomnik odsłonięto 11 XI 1934.
3 Z mediów (telewizji III-IV 2022), że nie jest znana (rodzaj eufemizmu) skala ostrzeliwania mieszkań i celów 

cywilnych, zbrodni wojennych, egzekucji. Jaką stanowi trudność dla 140 państw wylądowanie i obejrzenie ciał 
w Buczy i co znaczy to medialne, że „uprawdopodobniane jest sprawstwo rosyjskie”? Przecież nawet wszystkie 
osobowe można rozpoznać z satelitów.

4 Ludzki umysł często nie chce dostrzec prawdy. Mimo woli przypomina się mi teza, że warto było 6 II 89 usunąć 
ustrój społ.ekon. JPII/JPS, Solidarności (S), Wyszyńskiego, wojtyłowski, Jerzego Popiełuszki (JP), ponieważ 
landrynki były za twarde. Tymczasem identyczne cukierki kupowano 24 II 2024 w aptece na gardło (i chyba 
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5. Ukraińcy nie wystawili armii, po prostu nie zależało im na posiadaniu państwa.

6. Anglicy, którzy bardziej instrumentalnie traktowali walki na Ukrainie, może i by pomogli, gdyby 
Ukraińcy wystawili armię; Francuzi podobnie myśleli; interesu nie widzieli Amerykanie, św. 
interesu. Imperium Holenderskie, Belgijskie, Portugalskie, Włoskie, Tureckie, Austriackie.

7. Polska była wykrwawiona powstaniami i I Wojną Światową i nie miała sił sama jedna 
wywalczyć państwa ukraińskiego i za chwilę sama mogła być zawojowana przez wrogów Ukrainy. 
Wkrótce Polska doczekała się wdzięczności od tych, których broniła, w postaci patroszenia – 
umiejętności niezbędnych do przetrwania na bezbrzeżnym stepie – Polaków, a zwłaszcza Polek w 
ciąży. Opisał to świadek, pisarz Stanisław Srokowski w „Duchy dzieciństwa”.5 

3) Jak historia nie jest nauczycielką życia. Powroty Świętego Przymierza. Faszyzm 
i bizantynizm. Niezadowolenie Anglii z cywilizacji łacińskiej polskiej. Lloyd George. 

1. 24 II 2022 Kreml zarzucił Ukrainie, że „jest to państwo de facto faszystowskie, że odwołuje się 
do tradycji faszystowskiej” (jak cytował Putina szef gabinetu prezydenta Dudy, III 2022). Można 
powiedzieć, że Rosja intryguje, judzi, nastawia Europę przeciwko Ukrainie za faszyzm. Że Rosja 
podżega, podszczuwa narody przeciwko Ukrainie i na rzecz sprawy, której broni Rosja: wartości 
religijnych, chrześcijańskich, anty-tęczowych, anty-elgiebetowskich, konserwatywnych, obrony 
rodziny.

Nawet Rosja wie, że ofiary ukraińskiej rzezi na Wołyniu to skutek faszystowskiej uderzeniowej 
rapidnej składowej „kultury” na stepie. Żeby na obszarze turańszczyzny przetrwać, to trzeba było 
opanować umiejętności do patroszenia, a po tysiącu lat jest się mistrzem, jak w ogólnym prawie 
genetycznego nabywania skłonności (tu szczegółowej skłonności cielesnej). 

Polscy antropolodzy, jak A. Wierciński, J. Kosecki wielokrotnie mówili, że dwie cywilizacje to 
nieustanny konflikt. 

Anglicy o tym wiedzieli i tym sterowali. O rzezi Polaków wiedzieli, ale się tym nie przejmowali – 
w protestantyzmie człowiek ma wartość towaru, rynkową, więc swoje normy stosowali wobec 
Polski, wobec łacińskiej polskiej cywilizacji. Można ufać, że już się tym – w swej pomocy dla 
Ukrainy – nie kierują. Już nie ma knucia, zachęcania do buntu, dolewania oliwy do ognia walki, jak
w XVII wieku. Już nie nasyłają, nie wichrzą. 

Teorię F. Konecznego obala minister, ale teorii tej wcale nie obala to, że w łonie cywilizacji 
łacińskiej jest cywilizacja w wersji angielskiej i w wersji polskiej. Podobnie jest w cywilizacji 
wielkostepowej, na turańszczyźnie. W Azji.

2. Anglicy rozpatrywali Polskę w kategoriach tzw. Świętego Przymierza, które było cywilizacją 
bizantyjską niemiecką i bizantyjsko-turańską (Rosja). A Austria? – Austrię Bonaparte rozpatrywał 
jako twór zdegenerowany. Maria Teresa była biednym autystycznym dzieckiem, które nie widziało 
matki, bo takie były stosunki na dworze „cesarskim”. Polska powinna przestudiować jej życie 
i zastosować do Putina.

jeszcze twardsze, nawet ząb mi się ułamał); produkowano też takie pod nazwą „Ups i już zjedzone; o smaku 
owocowym” (firma Argo, Wiejska 16, Łańcut). 

5  Stanisław Srokowski „Duchy dzieciństwa”, 1982, Ludowa Spółdz. Wydawnicza.
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3. Anglicy w Polsce widzieli czynnik nieodpowiedni, bo nie rozwijający uderzeniowości Rosji 
i Niemiec. Kierunek tej myśli wyraził Churchill – możemy sobie na wszystko pozwolić, bo 
mieszkamy na wyspie, jesteśmy chronieni morzem.

Anglicy kierowali się tym, że Polska cywilizowała Niemcy i Rosję, a tego nie chcieli. Kierowali się
tym, że Polska „jednoczyła”, jak uważano w Anglii, czyli łagodziła – bizantyjskie Niemcy 
i wielkostepową Rosję, zamiast ich na siebie nakierować, napuszczać. Wtedy ich energie, Niemiec 
i Rosji, nie byłaby wyładowywane wzajemnie na sobie.

4. Wniosek z 1-3: Rzeczpospolita w granicach przedrozbiorowych przeszkadzała Imperium 
Brytyjskiemu.

Uwaga dodatkowa. Widać to z całości historii. Dlatego Anglicy działali zawsze przeciwko Polsce. 
I Ukrainie, wzbudzając bunty na Ukrainie. Ukraina miała być częścią Rosji lub … kolonią 
niemiecką. Istnienie Ukrainy przeszkadzało Anglii. Istnienie Niemiec nie.

5. Anglicy rozwijali zakłady naukowe na temat roli Polski. Dlatego Anglicy nie chcieli pozwolić 
Polsce na objęcie Gdańska, stąd działania ograniczonego umysłowo Dawida Lloyda George’a – on 
nie widział niebezpieczeństwa niemieckiego, ani ze strony Bolszewii.

Lloyd George forsował np. tzw. wolne miasto Gdańsk. Forsował plebiscyt na Górnym Śląsku. 
Różne były przyczyny. Chodziło o spłaty przez Niemców, żeby Niemcy miały z czego spłacać 
reparacje, odszkodowania. No a skoro Francja przejęła Nadrenię, Zagłębie Saary to Anglia 
wzmacniała Niemcy. 

6. Lloyd George widział Polskę jako tzw. Królestwo Polskie z okien Wiednia. Że też Habsburgowie
upadli… Dlaczego? Kto do tego dopuścił?

Likwidacja cesarstwa austriackiego sprzyjała Anglikom, koncepcji napuszczania, podjudzania. 
Likwidacja cesarstwa habsburskiego sprzyjała równowadze – odnawia się Polska, ale powstaje 
znaczne wzmacnianie Niemiec i Rosji. Nie ma tego trzeciego czynnika, czyli Imperatora Austrii. 
Anglia widziała tylko Imperium Rosyjskie i Niemcy – Rosję jako taran na Niemcy, a Niemcy też 
jako taran, na Rosję.
Z tego wynika, że Anglia chce zachować równowagę, ale ryzyko ma ponosić ktoś 
inny, a nie Anglia. Niemcy i Rosja. 

W przypadku mig-ów dla Ukrainy było podobnie. Ryzyko miała ponieść Polska. 
Sprawa mig-ów pokazała, że istnieje ryzyko, skoro tego nie chciały zrobić Stany. Ale 
czego, jeśli nie chodzi o wciągniecie Polski w konflikt, o rozszerzenie wojny, o – 
koniec końców – użycie bomby atomowej? To nasz obrońca broni, czy jak to 
powiedział Horban: zapobiegamy zakażeniom i nie zapobiegamy. Bo zakażenia mają 
być. Porządek być musi. To już dialektyka. Skąd ona się wzięła? Firmy kapitalistyczne
chcą zarobić i depopulować, ale o tym rządowi nie wypada mówić. Stąd rząd 
likwiduje zakażenia i nie likwiduje. Co byśmy zrobili, gdyby zakażeń nie było, 
a trzeba było je mieć, aby uzasadniać wstrzykiwanie wiadomo czego. 

Trzeba więc wiedzieć, że wszystkie sojusze są dialektyczne. Tego patrioci z marca 
2022 nie wiedzą.
Wszystkie wypowiedzi od A do Z polskich patriotów są niepatriotyczne i całkowicie 
błędne w odniesieniu do spraw polskich. 
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Podajmy przykład takiej wypowiedzi.6 

7. Teza: „Uważam, że sankcje powinny być utrzymane dotąd, aż Ukraina nie powie, że można je 
zdjąć.” 
- Obserwator wojtyłowski: a) Zagadnienie sankcji to pewna mode (mode – kanał produkcji, np. tez, 
twierdzeń, cząstek w zderzeniach itd.). I to „Uważam”. Tak jest, że to tylko pewna mode, to nie to, 
że ja coś uważam. Nie uważam, że 2x2=2+2.
b) Są właściwsze mode. Zajmują objętość tomu, a nie akapitu. 7

c) Wypowiedź prezydenta ma cechy przemocy.
d) Ma ona cechy konkretyzmu.
e) Odpowiada myśleniu prawniczemu, metodzie prawniczej: akcja-reakcja. Odpowiada ontologii 
typu akcja – reakcja. 
f) W ogóle to zagadnienie nie powinno być utrzymane w trybie cywilizacji wielkostepowej. To 
duzy błąd.
g) Różne państwa wcale nie muszą rozumieć swojego interesu, ponieważ na to nie pozwala ich 
metafizyka i trzeba widzieć, które się kieruje metafizyką realistyczną. Realistyczną tzn. nie 
instrumentalistyczną. To chyba jasne. I nie metafizyką witalną, która zbliża strony do walki o byt.
h) Sprawa tej wojny jest tak błędnie referowana, jak sprawa COVID-19 (czyli wadliwie), więc nie 
ma nawet tu rozeznania. Ukraina też jego nie ma, zwłaszcza, ach dodajmy, jeśli doprowadziła do 
wylęgnięcia się wielomilionowych zachorowań HIV/AIDS, gruźlicy i innych chorób, choć może je 
zlikwiduje, bo czy nie żal tych ludzi? 

Teza: „Jeśli Ukraina powie, że można zdjąć sankcje, bo wraca normalność, to dopiero wtedy 
wspólnota Zachodu powinna myśleć poważnie o zdjęciu sankcji. A dopóki nie, to te sankcje trzeba 
zwiększać – wskazał przywódca.” 
- Obserwator wojtyłowski:
a) Typowe nierozumienie na czym polega myślenie przyczynowe, 
a1) to jest takie nieporozumienie, jak spłaszczenie ewolucjonizmu i powiedzenie, że marksizm 
dopuszcza wstrzykiwanie toxinum-RNA, czyli dudobójstwo II 2020 – 24 II 2022. To nieprawda. 
Ewolucjonizm, dialektyka Przyrody, marksizm, materializm jest całkowicie zbieżny ze 
stanowiskiem, że człowiek jest dziełem Stwórcy. Chociaż nie rozmawiałem akurat o szczepieniach 
niszczących aparaturę mitochondrialną przy pomocy wstrzykiwania RNA, hydr, kolców, obwodów 
(elektroliza i spalanie wodorem komórek), nanocząstek, to jestem wdzięczny za rozmowy z ks. 
Kłósakiem, ks. Sedlakiem, ks. Lubańskim, ks. Mazierskim, nuncjuszem apostolskim i z innymi 
księżmi na temat ewolucji, którzy zachęcali mnie do publikowania moich teorii ewolucji i umysłu.
b) Samo stanowisko „Jeśli Ukraina powie, że można zdjąć sankcje”, nie świadczy o wielkiej 
zdolności do niesienia pomocy. Tak się tylko wydaje. Tak myśli umysł pospolity, leniwy, kopiujący 
telewizję, UE, PE.
c) Pomoc polega na ukazaniu wielkich perspektyw rozwojowych o charakterze obiektywistycznym.
d) Pomoc polega na ukazaniu mode wojtyłowskiej grupy analitycznej.
e) Jeżeli raz się mówi, że po COVIDZIE-19 wszystko będzie nienormalne, a w sprawie wojny 
Putina, o normalności, to jaka jest tu prawda, co nią jest? COVID-19, jako zakażenie istnieje – on 
(C19) jest w sensie wadliwego „perfekcyjnie” ludobójczego zarządzania. Czy cywilizacja 
wielkostepowa albo elgiebetowska to normalność? 
f) Proszę się zastanowić, czy tak by powiedziała cywilizacja popiełuszkowa – „to dopiero wtedy 
wspólnota Zachodu powinna myśleć poważnie o zdjęciu sankcji. A dopóki nie, to te sankcje trzeba 

6  Duda o … „dokręcaniu śruby”. 27 VI 2022. https://dorzeczy.pl/opinie/315775/prezydent-trzeba-dokrecic-putinowi-
srube.html – język prezydenta i rządu jest w 100 % błędny, ale typowy, w 90%, dla tzw. „patriotów” (z marca’22, 
którzy wcale nimi nie są, ale za takich się mają).

7 Wyjaśniam to w pracy „Co to jest patriotyzm”, www.experientia.wroclaw.pl
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zwiększać – wskazał przywódca” ? Sankcje są tylko fragmentem karania, najprostszym, zresztą 
blokowanym przez KE, UE, PE, USA.
g) „Jak rozmawiać z Władimirem Putinem?” – Na pewno nie tak, jak 1. się to robi na wielkim 
stepie, który znakomicie opanował „sztukę” patroszenia, czego doświadczyły wypatroszone Polki 
i ich dzieci oraz Ukraińcy (niepatroszeni) za to, że nie chcieli zabić swej żony i dzieci i 2. nie jak się
to robi w cywilizacji, która doznała szału wściekłości wobec Kopernika (w protestantyzmie). 

Teza: "Argumenty zwolenników na rzecz większej autonomii strategicznej Europy przegrywają 
w zderzeniu z twardą rzeczywistością agresji". „Pomysłowi nie pomagają też wahania naszych 
zachodnioeuropejskich partnerów w kwestii wojskowej pomocy dla Ukrainy i przedwczesna 
gotowość do rozmów z Moskwą, gdy takiej woli nie ujawniają władze w Kijowie”.
- Obserwator Popiełuszkowy: Proponent nie ma tu racji w żadnym stopniu. Jest niedojrzały 
emocjonalnie, intelektualnie. Niemcy i Francja nie mają żadnych argumentów na rzecz większej 
autonomii strategicznej Europy i dlatego zachodzi przegrana w zderzeniu z twardą rzeczywistością 
agresji. Proponent nie odróżnia realizmu od instrumentalizmu i w czasach, gdy Jan Paweł II 
negował prezentowany przez niego styl myślenia on sam należał do pre-opozycji, która jest dziś 
PO, a wtedy pre-PO była UW. Było to w okresie ataku na Irak, który krytykował JPII. Pomysłowi 
zakończenia wojny, którego nie było w marcu 2022, nie pomagają nie żadne tam „wahania naszych 
zachodnioeuropejskich partnerów w kwestii wojskowej pomocy dla Ukrainy i przedwczesna 
gotowość do rozmów z Moskwą, gdy takiej woli nie ujawniają władze w Kijowie”, ale co innego: 
Nie pomaga nieznajomość polskich encyklik i tysiąca polskich homilii, w tym Jerzego Popiełuszki.

Teza: „Nie chodzi o to, by w ogóle nie rozmawiać z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, ale 
chodzi o to, by Władimir Putin chciał rozmawiać, a nie, by europejscy liderzy prosili agresora 
o rozmowę.”
- Obserwator Popiełuszkowy: Trzeba było to powiedzieć 1 marca’22, a nie wrzeszczeć 
„z bandytami się nie rozmawia”. Proszę sobie wreszcie ustalić stanowisko, co się chce powiedzieć, 
bo trudno rozmawiać z kimś, kto nie wie o co mu chodzi i zmarnował najcenniejsze dni walki 
o pokój – pierwsze tygodnie po 24 II 2022.

Teza: „Trzeba tak dokręcić śrubę, tak pomóc Ukrainie, by Władimir Putin prosił o rozmowę.” 
- Obserwator Popiełuszkowy: To wyrażenie „dokręcić śrubę” wskazuje na wykształcenie 
prawnicze, a w takim wykształceniu nie chodzi o prawdę. Język proponenta blokuje pomoc 
Ukrainie. Proponent nie jedzie na rozmowy do Putina, ponieważ ma umysł kopiujący, nietwórczy. 
Nie umiałby argumentować. Wojna ma sto przyczyn. Jedna z nich jest walka zielonych, zwalczanie 
śladu węglowego, w 90% przez Niemcy i w 5% przez Francję; zwalczanie kopalni węgla, głównie 
przez niewyzwolone z zaborów Pruskich Niemcy (90%) i Francję (5%); zwalczanie energii 
jądrowej, głównie przez Niemcy (98%). Celem tych walk było postawienie na gaz. Konsekwencją 
tego jest wojna, ale to było umówione jeszcze w czasach okrągłego stołu (6 II 89).
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