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. XIII
1) O co chodzi w Putinowskiej akcji denazyfikacyjnej? Nowy ład przeciwny
Schwabowi. Kto ma zwyciężać? – Kapitał. Ryzyko atomu.
Akcja denazyfikacyjna to pewien parawan, szablon, który ma trafić do języka społeczności
zachodniej, ale to pewien wybudowany pretekst, w którym chodzi o Ukrainę o tyle o ile,
a w rzeczywistości Putinowi i Jinpingowi (ChRL) chodzi o nowy ład, przeciwny Schwabowi,
davosowskiemu i stąd ideologia wiary Rosji, tradycyjnych wartości Rosji, konserwatyzmu Rosji,
wiary przodków Rosji :-)
W rozumieniu Putina Zachód „wydaje się [co za uprzejmość] anulować tysiącletnie wartości
rosyjskie”, czyli nawet chce anulować chrześcijaństwo, a Polacy to właściwie koledzy broniący
chrześcijaństwa. Rosja dość ciepło mówi o Polsce, Maria Zacharowa dość życzliwie ostrzega
Polskę jak rozhisteryzowana kobietę, że nie warto dać się wkręcić w wojnę. Z metodologicznego
punktu widzenia oznacza to, że Zacharowa przeczytała pewien fragment ich planu – scenariusz
zrzucenia bomby atomowej na Zachód, np. RFN i Francję, skoro mówią o Anglii… Nie oznacza to,
że nie ma innych planów, ale jest i taki. Ministrowie, którzy się ewakuują tam, aby nie dostać
atomem tu, dostana nim tam, a nad nami rakiety krótkiego i średniego zasięgu przelecą.
1. Xi Jinping wspiera atak Rosji na Ukrainę, ale … wcale mu nie chodzi o Ukrainę w tych
działaniach.
2. Rosja i ChRL prowadzą walkę z amerykańskim elgiebetyzmem, z zachodnią tęczowatością,
a USA w imię zachowania polityki równowagi nie chce zwycięstwa Ukrainy, ponieważ USA
wiedzą, że Rosja wie, że przeciwnikiem Rosji jest ChRL, wobec tego Rosja musi zdradzić
obecnego alianta na rzecz USA, atom zaś Rosji należy zachować na ChRL, a nie na Ukrainę, więc
w rozumieniu USA Rosja ma zwyciężać, a nie Ukraina, co nie oznacza, że tak samo myśli kapitał,
firmy zbrojeniowe, kapitalizm, rządy kapitału, cała sfera wolnego rynku broni, prawica, która broń
ceni i którą w imię zysku nie odstraszy ryzyko atomu.
3. Jest to sposób myślenia agresywnych dyktatorów starej odwiecznej światowej generacji
politycznej zysku, korzystania, hedonizmu i pani Jacquelin Kennedy, tego jej pospolitego
hedonizmu, który ma współczesnych naśladowców właścicieli niejednej wyspy, pałaców,
odrzutowców, jachtów po pół miliarda dolarów, użytkowników pedofilii, rynku kobiet, dzieci,
transplantologii oddziecięcych hormonów i organów. Ci nowi dyktatorzy wierzą, że dysponują
odpowiednią siłą ekonomiczną i militarną, aby w końcu zrealizować swoje marzenie, czyli rozbicie
zachodniego łacińskiego światopoglądu o uniwersalnych prawach człowieka i narzucenie
elgiebetyzmów, tęczowatości, a to stanowi kontrpropozycyjny układ ataku Putina i Xi Jinpinga.
4. Chcę przez to powiedzieć, że Putin i Jinping demonstrują siłę życia, dualizm materialnoduchowy, nie wrzeszczą ani „materia, materia, marksizm”, ani „duch, duch, a nie materia”
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i demonstrują siłę gospodarczą, konserwatywną, czyli prawicową :-), wartości konserwatywnych,
rozumienie, że mądrości typu podaż-popyt i trawa jest zielona są podobne i że są wyższe mądrości,
wartości.
Wydaje się, że każdy premier jest nieodpowiedzialny, jeśli zarządza ewakuację rodziny, zamiast
zarządzić pilną budowę 40 tys. schronów, jeśli marnuje pieniądze, dobra, energię, liczy na to, że
atom Putina nie sięgnie RFN, Francji, Anglii, skoro córki Putina buszują w Amsterdamie
i Londynie itd.
Każdy premier jest odpowiedzialny, jeśli nie zarządza ewakuacji rodziny, jeśli zleca budowę 40 tys.
schronów, zna prawa ekonomii i potrafi oszacować, że należne Polsce z produkcji PKB zostało
obniżone o 85%, do 15% i wobec tego nie marnuje pieniędzy, energii, nie liczy na to, że atom
Putina nie sięgnie RFN, Francji, Anglii, kieruje się inną hierarchią wartości niż buszujące w
Amsterdamie i Londynie córki Putina.

2) Czy 100% generałów, dziennikarzy i patriotów z marca’2022 błędnie rozpoznali
wojnę na Ukrainie? Czy Roja i ChRL są nakierowane na zniesienie cywilizacji
tęczowatej a XIII-wieczna Witelona wykładnia tęczy. Halo a demony. Czy ludobójczy
spisek II 2020-24II2022 ukonstytuował poglądy Putina? Prawo połowy z połowy.
Naruszenie przez Zachód niekopijnego prawa teorio-cybernetycznego połowy z
połowy.
Putin i Xi Jinping zarządzili budowę tysięcy schronów przeciwatomowych i wyrzutni pocisków
międzykontynentalnych.
Cały wielotomowy układ pojęciowy wskazuje, że generałowie i dziennikarze z marca’2022 błędnie
rozpoznali wojnę na Ukrainie, a mianowicie:
1. Wojna na Ukrainie będzie trwała kilka lat,
2. Ukraina nie jest celem wojny,
3. wojna na Ukrainie ma odwracać uwagę od prawdziwych celów,
4. prawdziwym celem jest wciągnięcie NATO, pokonanie USA, zniesienie cywilizacji
elgiebetowskiej, tęczowatej,
5. rzekoma tysiącletnia państwowość rosyjska moskiewska jest tylko środkiem uzasadniania,
6. wojną kierują wybitnie realiści, którzy uznają wyłącznie XIII-wieczną Witelona wielką
wykładnię tęczy. Halo!1 I którzy
6a) nigdy nie przyjmą do wiadomości poprawek zmefistofelesiałych mas klasy
jednopierwiastkowej, przeciwnie wykorzystają do swoich celów ludzka intuicję czy to człowieka
rozumianego jako podobieństwo Stwórcy, czy jako produkt ewolucji, czyli w obu wypadkach
zdrowy rozsądek narodów,
6b) twórcy tej wojny wykorzystali ludobójczy spisek II 2020-24II2022, ale go zmodyfikowali do
swoich celów i będą zawsze wyśmiewali brak prawa połowy z połowy w reprezentacji {(XX),
(XX)}, {(XY), (XY)},
6c) podstawa ich myślenia jest uniwersalne różnorodnościowe niekopijne prawo
teoriocybernetyczne połowy z połowy {(XY), (XY)}, natomiast wiedzą, na poziomie intuicji
politycznej, uczonych psycho-polityki, że
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I to byłoby przyczyną widzianych diabłów. Halo!
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6d) w reprezentacji {(XX), (XX)}, {(XY), (XY)} znika dwupotencjał i naruszone jest uniwersalne
różnorodnościowe niekopijne prawo teorio-cybernetyczne połowy z połowy podstawowe dla
sterowania, u którego podstaw leży abiogeneza.
7) W rozumieniu ChRL neurocybernetyczne abiogenetyczne podstawy pozwolą na pokonanie USA
w latach 2033-2044 i 2044-2050. Około r. 2033 ChRL podwoi potencjał rakietowy zasięgu 6-8 tys.
km oraz kosmicznego orbitalnego zasięgu i zmusi sztab putinowski do sojuszu. Do sojuszu kontra
cywilizacja naruszania prawa neurocybernetycznego. Kontra cywilizacja negowania prawa połowy
z połowy {(X,X), (X,Y)}2, kontra cywilizacja w postaci tęczowatości. Kontra wobec USA,
przeciwko polityce równowagi. ChRL pozyskać chce sojusznika w walce przeciwko porządkowi
świata, w którym dyktatorzy – w rozumowaniu Chin i Rosji – w istocie opanowali (dobrali sobie)
parlamenty i decydują o tym, co jest dobre dla ludzkości. Wszystkie parlamenty są niemoralne,
uznali, obserwując zarządzanie II 2020 – 24 II 2022.

3) Spotkanie WSW i kapitału w języku myślenia alternatywistycznego. Językowa
niezupełność, sprzeczność, niedecydowalnościowość, niedeskryptywność. Pojemny
język polskich encyklik i polskich tysiąca homilii. Urszula Leyen dla Tuska, jak Bush
dla Jaruzelskiego. Polska jest ofiarą aplikowania myślenia nazbyt logicznego do życia
politycznego i dlatego potrzebuje metodologii.
1. Wojna na Ukrainie pokazuje, że cały antywojtyłowski język narzucony przy okrągłym stole przez
WSW, język tzw. myślenia alternatywistycznego (wyrażenie JPII) jest nie tylko niezupełny i nie
pozwala uchwycić obiektów zjawiskowych społecznych (OZS), ale jest sprzeczny,
niedecydowalnościowy, niedeskryptywny.
2. Od marca 2022 wszystkie wypowiedzi patriotów są sterowane, chociaż
patrioci sterowaniu zaprzeczają, a przecież nie ma w nich słowa o ryzyku wojny
atomowej, któremu od marca 2022 zaprzeczają, w ten sposób nieświadomie
nierozumnie podsycają wojnę, a nie pokój.
3. Komuniści chińscy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wypowiadali
1) bardzo zrównoważone zdania, jakby opiekuńcze, czy jak to nazwać, wobec Ukrainy- powiedzmy
w ramach filozofii spokoju, ale
2) popierające w specjalny sposób agresję Rosji, mianowicie są one wypowiadane
3) z chińskiego stanowiska wadliwej cywilizacji konfrontacyjnej armii USA, ale ChRL pozostaje
neutralna wobec Rosji i wobec USA, co nie jest też prawdą – jak widać język codzienny nie jest
zbyt deskryptywny. – Otóż
4) komuniści chińscy od początku wojny na Ukrainie żyją przekonaniem, że to nie jest wojna Rosji
z Ukrainą, ale że Ukraina jest tu nieszczęśliwą ofiarą, gdyż jest to wojna Rosji z USA, a nawet
USA z Rosją, co oznacza, że pospolitym języku nie da się tego wyrazić.
5) Jest jednak jasne, że wszystkie wypowiedzi chińskich komunistów idą przeciwko Rosji i głównie
przeciwko USA, a nie przeciwko Ukrainie, czy Polsce, nawet wtedy, gdy komuniści chińscy mówią
do prawicowego (nazywanego w mediach społecznych lewicą, bolszewizmem, PRL’bis itd. –
kolejny przykład językowej niedeskryptywności) rządu polskiego (PiS), że niepotrzebnie wychodzi
przed szereg.
6) Trzy tygodnie przed wojną na Ukrainie Putin i Xi Jinping zadeklarowali partnerstwo „bez
limitu”, a w tym wspólne manewry wojskowe, ale ChRL popiera Ukrainę, nienaruszalność granic.
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Prawo połowa z połowy podała statystyk dr Maria Zabierowska.
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7) Komuniści chińscy uważają, że jest to wojna USA z Rosją oraz wojna NATO z Rosją, ale nie jest
to jedno i to samo i że trochę czym innym są USA i NATO, które stawia opór. Że do wojny dążą
USA, NATO zaś nie dąży, ale jest wojennym instrumentem.
4. Komuniści chińscy mówią nam, patriotom marcowym’2022 , że wszystkie informacje podawane
w mediach są wadliwe, a my zbyt naiwni: „Unia Europejska musi zastanowić się nad tym [aby
zrozumieć o co tu chodzi], kto na tej wojnie czerpie najwięcej, co jest teatrem działań wojennych,
a kto na tej wojnie najwięcej traci”. Takie zastanawianie się prowadzi do całkowicie innych
wniosków w porównaniu do zdań wypowiedzianych w mediach w marcu 2022 (ten miesiąc jest
najważniejszy dla kognitywistyki, ponieważ ujawnia tzw. lingwistyczne zaprogramowanie).
5. Komuniści chińscy od początku mówią, że nie trzeba na Putina wrzeszczeć, „bandyta, bandyta”,
jak to pokazał Biden, a zwłaszcza, że państwa osłabione po r. 1989, tego nie powinny robić.
6. Mówią tak, ponieważ jest widoczne, że oni wiedzą, że coś innego jest celem tej wojny i w ich
analizie należy rozmawiać z Rosją.
7. Jakby sugerują, że rząd Polski ma blisko i nie rozmawia. Że Stany Zjednoczone i NATO powinny
prowadzić rozmowy z Rosją i podsuwają nam, że to ChRL w końcu, w r. 2033, zdobędzie autorytet
światowy, gdyż broni życia, czyli wstrzymania wojny, a nie śmierci (wojny).
8. Rząd Polski nie widzi celu rozmów, ponieważ nie ma wywiadu i wystarczy posłuchać, co mówią
patrioci’III22, a ChRL zaś – widzi. Byc może ChRL też nie ma tu wywiadu, ale ma metodologów.
Patriotyczny rząd, to kolekcja patriotów katolickich lub w najgorszym razie na pokaz, którzy chcą
ukryć to, że rząd od II 2020 uczestniczył w operacji ludobójczej c19, wstydzą się siebie wobec
instancji obiektywnej – sumienia.
9. Na podstawie obserwacji wojny rosyjskiej (?) na Ukrainie można powiedzieć, że szkoda, iż od
okrągłego stołu sow.gen. Cz. Kiszczak i T. W. Wolski oraz kapitał zdołali usunąć nowatorski język
J. Popiełuszki (JP), „Laborem exercens”, język dekady S i język systemu społ.ekon. JPII/JPS. Język
polskich encyklik i polskich tysiąca homilii (JPII i JP) był bardziej pojemny i teoriosystemowy niż język systemu z chaosu porządek. Dobrze to widać, gdy powiemy:
Złowrodzy komuniści chińscy popierają Rosję i zawieszenie walk; popierają USA, choć walczą
z USA, Popierają USA, ponieważ Chiny nie zawarły jakiegoś paktu z Rosją, a umowy handlowe
nie są paktem i są współpracą.
10. W rozumieniu jakiejś obiektywnej myśli, należy rozmawiać z Rosja i z tymi, którzy wspierają
Rosję przeciwko Ukrainie (USA) – z Białorusią, Koreą Północną, ze Zjednoczonymi Emiratami
Arabskimi, Dubajem, z krajami muzułmańskimi. Państwa arabskie, afrykańskich jednak wspierają
Rosję, nie Ukrainę, wskazują, że przyczyną wojny jest imperium amerykańskie, a nie rosyjskie i nie
jest naszą rolą udawać, że o tym ich nastawieniu nie wiemy; powinniśmy dostrzec i to, że imperium
walczy z Rosją na rzecz Ukrainy, ale i nie walczy, czyli wspiera Rosję. Ponadto, dla państw
Bliskiego Wschodu i Azji, Afganistanu, Iraku, Iranu, Indii, RPA, ChRL, dla państw arabskich
i afrykańskich, ale też Ameryki łacińskiej, Środkowej i Południowej, Rosja jest przeciwwagą dla
dominacji amerykańskiej i to Rosja ma tam szacunek. Jest tak gdziekolwiek się nie ruszyć.
11. Rząd i telewizja polska obniżają możliwości narodu polskiego, ponieważ cały konflikt RosjaUkraina trywializuje. Polska jest ofiarą aplikowania myślenia logicznego do życia politycznego.
11a) Oto RPA oskarża USA o wywołanie wojny Rosji na Ukrainie.
11b) Ankara bardzo popiera NATO, ale niezbyt popiera NATO, współpracuje z Putinem.
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11c) Brazylia głosowała w marcu 2022 za rezolucją ONZ potępiającą Rosję, ale współpracuje
gospodarczo z Rosją, Białorusią i blokiem państw wspierających Rosję.
11d) USA bardzo zwiększyły od 24 II 2022 import rosyjskiej ropy.
11e) Indie protestują przeciwko metodom wojennym, ale kupują w Rosji ropę, nawozy, broń, sprzęt
wojskowy. Itd.
12. Polacy, na skutek nacisku a) polskiego oddziału Smierszy pod dowództwem
sow.gen. T. W. Wolskiego, czyli WSW od 6 II 89 (od okrągłego stołu) i b) proniemieckich (w 80%) mediów od r. 1989, nie potrafią odnaleźć się w tej
rzeczywistości. Widzą to i rozpaczliwie szukają ratunku, ale w niewłaściwym
kierunku. Te dwa czynniki (a i b) powodują, że Polacy od r. 2015 zaczęli
stosować język czarno – biały, powiedzmy zbyt logiczny i dlatego znowu są
ofiarą narzuconego Polsce aparatu językowego, wyobrażeniowego.3
13. Wszystkie wskazane tu punkty uzasadniają postawiona tu tę tezę. Język właścicieli mediów –
Smierszy, język RFN – nie został rozpoznany, nawet co do sprowadzenia PKB do poziomu 1952 r.,
i w tym triumfuje. Nieujawnienie tego wstrzymuje opozycję (i PiS) w wyborach, ponieważ ludzie
nie wiedzą, że te trudności, które intelektualnie przeżywają polegają na takie obniżenie PKB, że
gdyby nie ono, to rząd stać byłoby na 500+ razy 6.7, bez wyprzedaży i bez zadłużenia (Gierek w 10
lat pożyczył od 14 do 17 mld $, zresztą na korzystny procent4). Skoro te tezy, czyli to co tu napisano
(w p. 1-13), jest takie trudne, to może dobrze byłoby wskazać, że prezydent USA, Bush, miał
spotkania z Jaruzelskim, bardzo udane :-)... A proszę sobie zadać pytanie: Czy te spotkania
prezydenta USA z T. W. Wolskim były propolskie, prowolnościowe, prosuwerennościowe? – No
właśnie. Odpowiedź jest oczywista. Ale też cała antykomunistyczna :-) 5 administracja Reagana,
zresztą od dawna ufundowana na funduszach SS, na operacji „Odessa”, doceniała projekt Stasi,
doceniała, drogiego Stasi, sow.gen. T. W. Wolskiego za to, że uosabiał wartości CIA i czego tam
jeszcze by nie dodać :-); doceniała właśnie Stasi i dlatego 80% mediów w Polsce wpadło w ręce
niemieckie. Zaraz, zaraz, uosabiał wartości CIA, a nie GRU? – Czyli jakie wartości! – Wolności
i demokracji? Tak wygląda ten język, który Polakom narzucono od r. 1989. Jaruzelskiego
odprowadzono w USA radosnymi okrzykami, chłopcze, jakże się cieszymy, że bronisz naszych
wartości. Ale czy to nie Urszula Leyen pisała „Wielkie podziękowania D. Tuskowi za niestrudzoną
pracę na stanowisku przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (EPL)”.
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Jak mówi Paweł W. – wadliwego homeostatu.
Wbrew temu, co od r. 1989 polski oddział Smierszy podyktował mediom, a w tym „Niedzieli”, warto jest
o wyjaśnienie pytać ekonomistę Pawła Bożyka.
Wbrew telewizyjnym wyobrażeniom komunizm nie był wynalazkiem Rosji, ale Zachodu. Mówię to swobodnie,
w trybie telewizji, ponieważ nie mogę za każdym razem prostować każde telewizyjne zdanie.
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