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. Cz. X
1) Bandycki atak Rosji a putino-duginizm. K. Morawiecki – poszukiwacz prawdy.

RFN – narzędzie formujące „ZSRR”. System społ.ekon. Solidarności Popiełuszki.
Podaż-popyt, czyli mądrości „trawa jest zielona”. Przyszłość nieglobalnego
niekinetycznego systemu bezpieczeństwa. Mitologia dobrodziejstwa inwestycji
zagranicznych.
Bandycki atak Rosji na Ukrainę poprzedziły – w oczywisty sposób, a nie „w istocie rzeczy” –
popierane przez UE działania Rosji od wiosny 2014, te zaś poprzedziły majdany, rewolucje
i straszliwe mordy majdanowe, które dr-a K. Morawieckiego, jako poszukiwacza prawdy, a nie
poszukiwacza fraz do kopiowania,
1. usadzały w miejscu, zmuszały do namilczania się, ukrzesławiały,
2. zmuszały do rozważania zastanawiania się
2a) nad historia Krymu, cywilizacją stepów nadazowskich, nad anschlussem Krymu przez Rosję,
2b) nad rolą UE, jako narzędzia formującego „ZSRR”, wpływu Niemiec na Putina i Putina na
Niemcy i Francję i UE,
2c) toksycznej roli Niemiec, korumpowania przez Niemcy polityków, tzw. organizacji
pozarządowych, mediów od r. 1989, sposobów demaskowania wpływu Niemiec.
Nasze rozmowy dotyczyły takich naszych wspólnych postulatów, które wypowiem w nieco
zmodyfikowanej formie, a nie jako zapisu dochodzenia. Byłyby to takie wnioski jak:
1. Taktyką narodów, ale nie rządów kapitału, powinien być pokój, ochrona Ukraińców przed
naciskiem Rosji. (Dziś powiemy i przed bombami konwencjonalnymi, masowej śmierci i przed
bronią ABC).
2. Strategią narodów powinno być odebrania Rosji środków finansowych w skali 20 lat, przejęcia
kontroli nad bronią atomową, ale na całym świecie i jej likwidacji w skali 30 lat.
3. Rządy kapitału postępują jak szalony człowiek i dlatego – wraz ze swoją bronią atomową – są
źródłem nacisku psychologicznego na narody, które chcą być wolne i stwarzają one (rządy kapitału)
śmiertelne zagrożenie dla całego świata. Rządy kapitału tworzą państwo ukryte. Termin ten
braliśmy z moich prac na temat materii ukrytej.
4. Atomizacja Rosji jest skutkiem działania aliantów w II W. Św., a to wymaga ujawnienia tych
okoliczności, ponieważ ta wiedza jest warunkiem zdeatomizowania Rosji oraz jest skutkiem
wykorzystania przez USA i Anglię ludzkich skłonności filogenetycznych wielkostepowych.
5. Należy wydać sto tomów krytyki mongolskich bizantyjskich teorii, zwłaszcza wcielenia
rosyjsko-niemieckiego, ale też krytykę systemu narzuconego Polsce po r. 1989, czyli systemu
„z chaosu porządek”, a zatem kapitalizmu, ergo ideologii rynku, który jest modelem kinetyki, na
rzecz przywrócenia systemu społ.ekon. Jerzego Popiełuszki (JP), systemu społ.ekon. JPII/JPS.
Bogusław Wolniewicz krytykował kapitalizm, ideologie UPR, KLD, prace z N. Czas.
6. Należy usunąć pułapkę niemiecką, pokazać narodowi rosyjskiemu inne możliwości rozwoju niż
bizantynizm, odsunąć od Rosji bizantynizm, czyli Niemcy – od finansowania rosyjskiej kultury
(eksportu z Rosji), ale nie bez krytyki rynku, czyli podaż-popyt, a więc mądrości ludzi
otumanionych, mądrości „trawa jest zielona”.
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6a) Zniesienie a) systemu Smierszy i b) z chaosu porządek oraz c) likwidacja ABC na całym
świecie wraz z Rosją, we współpracy z Putinem to przyszłość nieglobalnego niekinetycznego
systemu bezpieczeństwa.
7. Ukraińcy potrzebują pokoju, zatrzymania agresji rosyjskiej, a jeśli tylko pokazują silne
antyrosyjskie ambicje, to są oni wykorzystywani przez rządy kapitału.
8. Ukraina powinna obawiać się duginizmu, operacji hybrydowych, jak ta z majdanami, wedle
teorii Dugina, a z drugiej strony doświadcza przyspieszonego procesu walki mocarstw atomowych
o wpływy i rynkowe (nierynkowe; na rynku zachodzą obiekty zjawiskowe A i nie-A, czyli
sprzeczne) przywileje na stepach i przeciągania – na nierealistyczne bezbrzeżne cele – etosu
kolonizacji przez nienasyconych oligarchów własnych i przede wszystkim zachodnich, jako
a) organizatorów życia na Ukrainie i jako b) wykonawcy zleceń wewnętrznych i zewnętrznych
rządów kapitału pod fałszywym sztandarem stowarzyszenia z Unią Europejską, ideologii o wolnym
handlu, rzekomej walki z korupcją, uwolnienia biznesu, wzrostu PKB i mitologii dobrodziejstwa
inwestycji zagranicznych.

2) Duginizm wobec Ukrainy. Tautologiczne rozumowanie Putina.
1. Z punktu widzenia ekspertów oraz patriotów z marca 2022 (to najważniejszy miesiąc dla
psychologii) nikt nie może zrozumieć, co kieruje Putinem i oni nazywają to – za „najlepszymi”
psychiatrami, po prostu kopiując telewizje – paranoją. To błędna diagnoza.
2. Ważna jest diagnoza, ona pozwala ustawić negocjacje. Putin cierpi na zespół ze spektrum, a nie
na paranoję i to rozpoznanie jest zasadnicze. Szkoda, że patrioci nie dostrzegli tego w marcu 2022
i rozhuśtali wadliwą narrację.
3. Brak negocjacji jest na rękę operacjom podjętym przez ludobójców z obszaru C19 i sprzyja
operacjom realizowanym przez kolonizatorów, w tym dwupłciowych. Patrioci’III 2022 tego nie
widzą.
4. Putin poszukuje wyjaśnień całościowych i można go zmieniać.
5. Putin jest konkretystą, choruje na konkretyzm i stąd jego zamiłowanie do przemocowej ideologii
Dugina. Ta ideologia nie jest dopasowana do Putina, ale do cywilizacji bizantyjskiej, niemieckiej,
bizantyjsko-turańskiej, mongolskiej, azjatyckiej.
6. Putina można wyleczyć z pro-protestanckiego konkretyzmu, z tego protestanckiego reizmu,
typowego dla autyków nisko-aspergerowskich.
7. Putin stosuje reizm autystyczny dugininowski, ale nie wie, że to jest reizm. Można by to mu
objaśniać, to by nim wstrząsnęło i zmieniło. Putin przeanalizował cywilizację zdegenerowaną
protestantyzmem i docenił azjatycka, zresztą na niwie protestantyzmu, coś na kształt matki
prawosławia, czyli protestantki Katarzyny Małej.
8. Putin nie widzi oryginalności w cywilizacji komercyjnej. Ławrow się dostosował do jego reizmu.
9. Putin myśli jak typowy autyk – od słupka do słupka. Na wzór procesów Markowa. Zrozumienie
tego ułatwia wpływ na niego.
10. Putin od r. 2005 porzucił ciasny KGB-izm.
11. Putinowi spodobała się koncepcja Dugina przemocy i kolonii.
12. Dugin/Putin to umysł historyzmu faktów dokonanych, oparty na posiadaniu ABC. Przypomina
to rządy żony w małżeństwie opisanym przez G. Zapolska w „Moralność pani Dulskiej”, czy we
współczesnej formie, gdy żona autyczka aspergerowska trzyma klucze do nieruchomości, konta,
numery, hasła, a córka uczy matkę posługiwania się internetem, przelewami i z matką kolonizuje
ojca, nie zdając sobie z tego sprawy. Dulskiej mowa ciała to łapczywe wyrywanie kluczy oddanych
na moment. Dugin/ Putin uznaje, że jedne państwa mogą być suwerenne, jak Anglia, USA, Rosja,
a inne mogą być tylko koloniami. Każdy naród musi zapewnić sobie suwerenność aktami terroru,
przemocy, faktami dokonanymi, na zasadzie ksenofobicznej „masz klucze to trzymaj go dla siebie”.
13. Dugino-Putin usprawiedliwia terror Putina w samej Rosji. Dugin niszczył dociekliwość Putina
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i wyuczał go, że nie ma trzeciej możliwości, żadnego pola innego jak suwerenność lub kolonia. To
jest wybitna cecha autyzmu – albo państwa suwerenne, albo geopolityczna kolonia. Dugin nauczył
Putina, że kolonie trzeba zdobywać podstępnie, nawet nie w walce, ale bardziej ujarzmiać, osaczać,
przyduszać, aby nie podejmowały suwerennych decyzji, a następnie za to głosić, że Ukraina jest już
w pewnym stopniu kolonią, a kolonia nie ma żadnych perspektyw historycznych, szans na
przetrwanie.
14. Putin uważa jak Dulska. To mentalność konkretyzmu. Jest albo terror (cecha dominacji kobiecej
opisanej przez Zapolską u Dulskiej), albo skolonizowani. Ukraina to mąż Dulskiej, Rosja to terror,
jakby Bóg. Można by go uczyć, że popełnił katastrofalny błąd, ale nie ma komu, nie ma drugiego
Wojtyły, który poszedł do Ali Agcy. Nie ma komu go nauczyć, że popełnił zbrodnie wojenne, gdyż
w ciągu 3 miesięcy zabił 1-2-3 tys. (zależnie od danych) niewinnych cywilów na Ukrainie, a w tym
30-100 dzieci.
15. Pomoc Ukrainie jest sztuką – sztuką zupełnie innych, niż użytkowane, znane, stosowane
możliwości. Głównie zakończenia wojny. W Polsce rządzą technokraci, czyli nie widzą roli dla
siebie i tylko kopiują. Brakuje im kopernikanizmu, relatywistyki kopernikańskiej, einsteinowskiej.
To jest za trudne dla osób po politologii. Oni zawiedli w zarządzaniu od lutego 2020 do 24 II 2022.
16. W pomocy Ukrainie nie jest rozumiane pojęcie prawdy. Obecna pomoc jest oderwana od
prawdy. Przywództwo jest błędnie rozumiane. Wszystkie pakiety sankcji mają cechy parawanowe,
naskórkowe, chybione, nie dotyczą prawdziwej pomocy, nie są nawet fragmentem potrzebnej
pomocy, są utrzymane w prymitywnej błędnej i zbędnej logice akcja-reakcja i dotyczy to
wszystkiego – wsparcia Ukrainy z UE (V 2022) w kwocie 10 miliardów dolarów, czy podobnej
kwoty wartości od Polski.
17. Logika, która się wyłoniła od marca 2022 wskazuje, że Niemcy grają w pewną dziwną grę,
wprowadzają w błąd patriotów, marnują czas, którego nie ma, gdyż każdy dzień zwłoki
zrozumienia prawdy przybliża nas do Armagedonu – na tym polega nowy Obiekt Zjawiskowy
Ryzyko od 1 marca 2022. Putinowi należy wskazywać europejską perspektywę „Miłości
i odpowiedzialności”, wojtyłowski plan budowy świata bez przemocy, przestrzeń polskiego
wojtyłowskiego biznesu bez wekslarzy, lichwiarzy, procentu, korupcji, konkurencji kontra
współpraca.
18. Putin nie miał ojca, brakuje mu wzorca. Putin poszukiwał wzorca, teorii. Piotr I, zwany w Rosji
i na Zachodzie Wielkim, car Rosji 1682-1725, jest jakby ojcem dla Putina, zwłaszcza w wojnie na
Ukrainie. Wojnę północną (1700 – 1721) interpretuje jako odzyskiwanie terytoria po to, aby
powiedzieć „Duginem”, że terytoria, które były częścią Rosji należą do Rosji, a jako pospolity
przykłada wagę do okrągłych dat – do 350. rocznicy objęcia tronu przez Piotra I. Ukraińscy
dziennikarze interpretują to jako dowód, że Rosja chce „połknąć” Litwę, Łotwę i Estonię, ale
pomijają, że od marca 2022 wzrasta ryzyko użycia broni atomowej.

3) Zagadnienie studiowania wojny na Ukrainie. Azjatyckie bizantyjskie myślenie.
Zatrzymanie wojny a anschluss Krymu. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Feliks
Koneczny. Kwestia sumienia w polityce jest decydująca. Mosbacher, czyli jak Niemcy
są Rosją. UE i USA są bezkrytyczne. Polsce należą się przeprosiny od UE i USA,
„byliście mądrzejsi”. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli a nowa próba
pandemizacji.
Studiowanie wojny na Ukrainie jest ważne, aby poznać azjatyckie bizantyjskie myślenie na temat
wojny, prawdy, wojsk, artylerii, zatrzymania wojny, okupacji, okupacji Krymu, anschlussu Krymu,
referendum.
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1 III 2022, prezydent Litwy Gitanas Nauseda: „Litwa będzie następna”, „żaden kraj w Europie nie
może czuć się bezpieczny”. „Ukraina jest celem numer jeden, ale jeśli Ukraina upadnie, to bądźcie
pewni, że będziemy następni.” Jako prorocze wypowiadano zdanie Lecha Kaczyńskiego, że niby
Rosja napadanie najpierw na Gruzję, a potem napadnie na Polskę, ale w świetle bandyckiego
1
oświadczenia Ławrowa to jest trochę inaczej.
W świetle oświadczenia Ławrowa na Polskę – nie. Ale 28 II 2022 Litwa wraz z Estonią, Bułgarią,
Czechami, Łotwą, Polską, Słowacją i Słowenią opublikowały wezwanie do UE do przyjęcia
Ukrainy do UE.
1 III 2022: Litwa będzie kolejnym celem Putina – wskazał sekretarz ukraińskiej Rady
Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow. Jego zdaniem następne będą pozostałe
kraje bałtyckie i Polska ani żaden kraj w Europie nie może czuć się dziś bezpiecznie.
W polityce jednak istnieje kwestia sumienia. Georgette Mosbacher znała kulisy napaści
Polski 44 i 7 i to w swoisty sposób ujawniła w liście do premiera, a właściwie do … 4 osób:
1. niepremier, 2. min. Brudziński, a zatem i 3. premier i 4. nie-Brudziński. Klasyczny wyciek
sumienia w sensie „Cybernetyka i charakter”.2
Stąd jej oświadczenia, że pozycja Polski w sprawie cywilizacji stepowej była słuszna. „Polska jest
dzisiaj najważniejszym państwem regionu, które koordynuje politykę humanitarną oraz transport
broni na Ukrainę. Jesteście w pełnym tego słowa znaczeniu wschodnią flanką NATO – kluczowym
elementem architektury bezpieczeństwa kontynentu. Warszawa jest modelowym przykładem
stopniowego zwiększania wydatków na obronność oraz modernizacji armii. Niestety niektórzy nie
chcą uznać tego faktu”, czyli nadal usiłują osmyczać Polskę, czego była świadkiem. Georgette
Mosbacher wskazała, że Unia Europejska celowo zajmuje się kwestiami pobocznymi, jak rzekoma
niepraworządność w Polsce, a praworządność w UE. „Pora powiedzieć to głośno – jeśli chodzi
o problemy z praworządnością, spora część z tego, co docierało na Zachód była efektem rosyjskiej
dezinformacji.” Czyli Niemcy są Rosją. Zgadza się to z klasyfikacja Konecznego. „Zarówno Unia
jak i Ameryka przyjmowały tę dezinformację bezkrytycznie”.
Trwa walka sumienia o prawdę i te walkę ujawnia wspomniany list Mosbacher do premiera w roli
czterech. „Byliście mądrzejsi” – kaja się Mosbacher, która ulegała propagandzie rosyjskiej
i krytykowała polskie władze np. za rzekome ograniczanie wolności mediów w latach 2016-2018.
- "Owszem, tam gdzie trzeba było, krytykowałam” – mówi agitatorka wolnego rynku, która na
pewno nie zna polskich encyklik i tysiąca homilii JPII i Jerzego Popiełuszki. Wyuczona o zbawczej
roli kapitalizmu „wyjaśnia”: „Polska ma problemy z sądami, ale wierzę, że to etap przejściowy.
Gdyby było tak źle, jak to przedstawiają w Brukseli, amerykańskie firmy nie inwestowałyby nad
Wisłą miliardów dolarów.”
I dodaje sumienie: „Uważam, że Polsce należą się przeprosiny. Ze strony Unii i USA. W wielu
rzeczach byliście od nas mądrzejsi".3 A tu PE przyjmuje rezolucję ws. Polski, w odsłonie tzw.
mechanizmu warunkowości (grupy EPL, S&D, Odnowić Europę, Zieloni i tzw. Lewica,
w rzeczywistości wykwit prawicy). Nazywanie lewicowości lewactwem jest nieadekwatne bez
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Trzeba przyjmować za dobrą monetę tezy patriotów.
Www.experientia.wroclaw.pl, analiza chyba 43?
https://dorzeczy.pl/opinie/274069/byla-ambasador-polsce-naleza-sie-przeprosiny-od-usa-i-ue.html ?
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podania teorii i prowadzi do „retorsji” i nazywania prawicy – prawactwem. Zamiast podziału
bochenka chleba na część lewą i prawą, który to podział jest podstawą antropizmu4, wyskakuje
podział na cztery części.
„Mechanizm” ten. Czyli zwykła przemoc o podstawach psychologistycznych, wręcz
subiektywistycznych, zakłada zamrażanie funduszy unijnych dla narodów i państw, które zdaniem
Komisji Europejskiej, a jeszcze bardziej ministrów niemieckich – jak w słynnym wezwaniu
niemieckiej eurodeputowanej do zagłodzenia Polski (i Węgier) łamią praworządność. Za
przyjęciem rezolucji głosowali: Magdalena Adamowicz, Jerzy Buzek, Belka, Jarosław Kalinowski,
Robert Biedroń, premier Cimoszewicz, Leszek Miller.
Od czerwca trwa kampania o małpiej ospie. Zastępstwo C19. W przypadku małpiej ospy patogen
jest najczęściej przenoszony z „poprzez bliski kontakt fizyczny”. Ponieważ Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) ciąży w pełni zasłużona opinia, to WHO już wystąpiło przeciwko swej linii
twierdzeń. Wg WHO „małpia ospa występuje głównie wśród mężczyzn homoseksualnych,
uprawiających seks z drugim mężczyzną”. Jednocześnie dodano, że stwierdzono pewne przypadki
zachorowań u kobiet. Wszystkich dręczy sumienie. Na pomoc WHO pospieszyło Europejskie
Centrum Zapobiegania i Kontroli, gdyż pracownicy Centrum Kontroli wydali oświadczenie, które
w USA i UE są uważane za xyz-fobiczne – że „w zidentyfikowanych w badanym czasie ogniskach
zakażeń dominują przypadki małpiej ospy wśród mężczyzn mających kontakty homoseksualne”.5
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Antropizm omawiam w licznych pracach.
https://dorzeczy.pl/zdrowie/311272/malpia-ospa-choroba-homoseksualistow-rki-wyjasnia.html
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