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. XVI
Od r. 1989 chcieliśmy tylko brać, bogacić się, a w efekcie pogrążaliśmy się i zmniejszyliśmy
należny z produkcji PKB o 85%. Zamiast pracować nad sobą. – Wtedy inaczej byśmy pomagali od
24 II 2022. Podejmując właściwe wysiłki od 24 II 2022 moglibyśmy uratować tysiące ofiar wojny.
Nie raz zamordowani przez Rosję, nie pojechaliśmy do Putina w marcu 2022, jak Jan Paweł II
poszedł do swego mordercy. Putin to autyk, niczego mu nie zaproponowaliśmy, żadnej
deduginizacji, innego schematu myślenia, innej kultury, teorii wojny i wolności, teorii słowa
i komunikacji, prawdy, nawet kopernikanizmu, ani operacji Orbán z XIV wieku. Ta wojna może być
rozwiązywana różnymi sposobami, nie tylko metodą Gandhiego, Luthera Kinga i trudno oczekiwać,
żeby Bóg wsparł tych, którzy chcą wysyłać czołgi, a więc to jest droga do nikąd. I to powinni byli
powiedzieć patrioci z marca 2022, lecz nie, woleli powtarzać komunały z TVP, TVN. Media
patriotyczne zaś często kopiowały język TVP, TVN.
Dzisiejszy Władysław Warneńczyk powinien już od 24 II 2022 wiedzieć, że Plan jest inny, chociaż
podlega ciągłym modyfikacjom. Słówko o etyce. – Niech nawet wojna toczy się na obszarach nie
większych niż 400 km2 (tak to można oszacować, obszar nie objęty walkami jest większy nie 10
razy czy sto razy, i nie tysiąc razy, ale prawie 10 tys razy), to jednak, jeśli tam toczy się ruskich
onuc walec ogniowy, to on niesie śmierć i zniszczenie. Czy taki obszar śmierci nie jest wart
ustąpienia z bizantyjsko-turańskiej logiki konkretyzmu „ruskich onuc”, czyli euforycznego
niewidzenia użycia broni nieprecyzyjnej (siejącej zniszczenie cywilów), a potem atomowej, dla
załatwiania swoich interesów rękoma ludzi na Ukrainie? Palenie, sianie niszczenie – wojna jest dla
rozwoju produkcji pewnych koncernów zbrojeniowych, bo nie bardzo widać trwałe cele, które
mogłyby coś innego znaczyć.
Samo sianie zniszczenia leży tylko w interesie firm kapitalistycznych, ale nie żadnego narodu
i widać dreptanie w miejscu, tak jak pokazuje to wieloletnia dyskusja w USA nad dostępem do
broni. Od 24 V 2022, Uvalde: Ostra dyskusja wywołana zamordowanie 19 uczniów i dwóch
nauczycielek. Biskupi domagają się walki ze złem, czyli wprost ograniczenia dostępu do broni,
„którą – jak mówią – łatwiej kupić niż aspirynę”, lecz prawica tego nie chce i argumentuje, że
w systemie kapitalistycznym taki postulat jest nierealny. Np. były (? – nie wiadomo, czy właśnie nie
jedyny legalny) prezydent Donald Trump, wskazuje, że to da efekt … odwrotny. Może ma rację.
Lewica – podobnie jak episkopat! – wzywa republikanów do ograniczenia dostępu do broni. Cała
dyskusja drepcze w miejscu, tak jak wszystko drepcze w miejscu w systemie „z chaosu porządek”,
atoli rynek jest modelem kinetyki, a kinetyka jest modelem chaosu.
W rozumowaniu Trumpa trzeba uzbroić obywateli, „aby walczyli ze złem [czyli z systemem
z chaosu porządek] w naszym społeczeństwie”, a masakra w Uvalde jest przejawem tego zła [czyli
tego drugiego systemu w ramach anty-wojtyłowskiej koncepcji, że albo kapitalizm albo tzw.
„komunizm”, czyli gułagi, MBP, UB, SB, NKWD, GRU, KGB 1]. Trump: „Istnienie zła [czyli tego
systemu – z chaosu porządek] jest powodem uzbrojenia obywateli.”
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Tę alternatywę – SB albo kapitalizm – wyśmiał Jan Paweł II.
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Wg episkopatu, a co dopiero wojtylizmu, jest to rozumowanie wadliwe i należy tu wycofać część –
nazwijmy to – „wojsk” [system jest tym wojskiem], rozpocząć społeczne porozumienie, dialog,
rozmowę na argumenty. „Wojsko”, czyli rozumowanie. Rozumowanie, czyli język, inny język ma
tomizm, heglizm czy ten z komunikowania się na ulicy, albo „poproszę 4 bułki i kostkę masła”.
Zdaniem Trumpa „w celu rozbrojenia Amerykanów wykorzystuje się zabójstwa jak w szkole
w Uvalde”. Trump: „Trzeba budować jeszcze wyższe płoty wokół szkół”, aby uczeń z bronią nie
mógł go przeskoczyć. Zyski firm wzrosną ze sprzedaży broni szkołom i nauczycielom, więcej ludzi
będzie musiało pochować ofiary, a to rozwinie policję, właścicieli innych firm ochroniarskich i stu
innych, jak budowy płotów, produkcji wykrywaczy metali, firm psychologicznych,
psychiatrycznych, a sprzedaż broni da zatrudnienie specjalistom od selekcji osób z zaburzeniami
umysłowymi, psychicznymi, a niechby tylko autyków.
Podobnie lepiej jest prowadzić kow-dialog z Rosją (na zasadach kopernikańskiej kwantyfikacji
ogólnie-kowariantnej), tymczasem patrioci, którzy już raz dali sobie narzucić język polskiego
oddziału Smierszy, który produkt krajowy 2022, właściwie naliczany z uwzględnieniem manka
i depopulacji, zepchnął do poziomu sprzed r. 1952, chcą walczyć z Rosją do ostatniego Ukraińca,
kopiują telewizyjne prostackie wyobrażenie o wojnie Rosji na Ukrainie takie, że ta wojna ma
wyczerpać zasoby Rosji po to, aby Rosja rozpadła się na sto państw etnicznych i uważają, że to
możliwe, skoro ktoś to narzuca, ktoś ze świata tak mocnego – strasznie mocnego w ich wadliwym
przekonaniu.
Porty na Morzu Czarnym zostały zablokowane najpierw 24 lutego 2022, blokując Ukrainę
logistycznie, tzw. „łańcuchy dostaw”, czyli wysyłkę 22 milionów ton zbóż. To celowe działania
„ruskich onuc”, a tymczasem „ruskie onuce” twierdzą, że to Ukraińcy nie chcą usunąć swoich min,
co w w. XXI można sprawdzić empirycznie, zamiast stroić miny. Może to wszystko ustalić każde ze
140 państw, a co dopiero tuzin czy kopa takich państw, czy ONZ. Widocznie są jeszcze inne
gramatyki kontekstualne.
Na Ukrainę przypada 12 – 24 proc. światowego eksportu pszenicy. To może być miejsce w świecie
w pierwszej czwórce. Ukraina wysyła 17 proc. światowego eksportu kukurydzy. To byłby eksport
w pierwszej czwórce państw. Ukraina jest największym eksporterem oleju słonecznikowego,
a mimo to – oto centralne zagadnienie – nikt nie chce pomóc Ukrainie i dociekać prawdy?
Dlaczego? 2
Putin, IV 2022: <Rosja chce wesprzeć eksport zboża Ukrainy. Rosja jest gotowa na znalezienie
takiej możliwości bez jakichkolwiek „ale”.>
Putin: „Odpowiedzialność za kryzys żywnościowy spadnie na państwa zachodnie, które
wprowadziły antyrosyjskie sankcje i prowadziły błędną politykę gospodarczą”. „Rosja jest gotowa
przyczynić się do znalezienia możliwości niezakłóconego eksportu zboża, w tym eksportu
ukraińskiego zboża z portów Morza Czarnego. Zwiększenie dostaw rosyjskich nawozów
i produktów rolnych wymaga zniesienia odpowiednich sankcji i pomoże złagodzić napięcia na
rynku żywności”.
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Rozwiązaniem są tajne umowy, gra, którą podjął sztab, którego twarzą jest Ławrow, lecz jednak dopasował się on
do zamówienia Wowki. Chłopca, który nabył autyzmu z braku rodziców. To typowy schemat, dotknął on np. Marię
Teresę, Fryderyka Małego, Katarzynę Małą (W. Bukowski: „Ona utopiła Rosję we krwi”).
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Trudno jest o stabilny sens wiadomości. W marcu 2022 zniewoleni (np. uznawaniem szczeRNA 3,
masek, testów, blokowania leków, leczenia C19) patrioci 4 i historycy – w stanie euforii, z
nienawiści – prorokowali „logiczną” konieczność wojny z Rosją, wygraną Ukrainy itd. 5
Prymas Wyszyński szukał innego rozwiązania aniżeli dzisiejsi marcowi (2022), tylko kopiujący
TVP, TVN-y patrioci, a ich pomoc polega na podsycaniu konfliktu od przynajmniej 20 lat (nie
chodzi tu o przyczynę chronologiczna w sensie akcja-reakcja) – owocem ich założeń językowych
jest przesiedlenie.
Wyszyński: „Nie zmuszą mnie nigdy do tego, abym ich nienawidził”.
Jana Paweł II wskazywał, że uwięziony prymas pozostał na wolności wewnętrznej, której nie ma
człowiek na skutek przywiązania do konkretów, czyli rzeczy materialnych z pragnienia ich
pomnażania. Coś te słowa są pomijane od 6 II 89 przez kler. Nie wolno inaczej myśleć niż
proponuje TVP, TVN-y, a nawet TvwRealu, Media Narodowe. – Znana jest nienawiść do tych,
którzy w lutym 2020 wskazywali, że Covid-19 można łatwo wyleczyć w 1-2 dni, bez potrzeby
blokowania leków, leczenia, przychodni, szpitali. 6
W gruncie rzeczy nie są oni patriotami. Należy wyizolować patriotyzm potoczny: jest to patriotyzm
strukturalny bez funkcji, którą Leibniz nazywał duchem w fizyce, a fizyka – fizyką stawania się, ta
ostatnia jest kontrfizyką, bo ma życie za obiektywne, a nie materię. Ci patrioci są jakby martwi i ich
patriotyzm w naturalny sposób kruszeje, jest nietwórczy, jak w zagadnieniu pomocy w marcu 2022,
bo nie ma w nich funkcji, tego Leibnizańskiego ducha. W miarę upływu czasu ten patriotyzm
nabiera niemocy jak (e^-At)(1-e^-nAt), gdzie A oraz n to współczynniki. Jest to krzywa garbu
wielbłąda, na początku jest stan euforyczny po pewnym czasie taki patriotyzm jest niezdolny do
twórczości i wcześniej czy później szybuje pod horyzont ludzkiej zdolności do oryginalności
(niekopiowania).
Patrioci prorokowali szybką wygraną Ukrainy, nawet w czwartym miesiącu. Były różne doniesienia
o tym, że Rosja jest bardzo już słaba i prowadzi działania na bardzo ograniczonym terenie, apele
zaś o zwiększenie dostaw broni mają jeden cel – „dobicie gada”, armii rosyjskiej, pozbawionej już
60%, a nawet 70% rakiet precyzyjnego naprowadzania.
Wobec zwycięstw nie ma żadnych rozmów z bandytą.7 I odwrotnie: są rozmowy. A i nie-A.
W marcu 2022 „eksperci” w swym umysłowym zaburzeniu, ograniczeniu 8 (powiedzmy swej
jednostronności) już widzieli zwycięstwo Ukrainy nad Rosją. To byli ludzie, którzy nie obejmują
całości, przynajmniej od r. 2014, 2012, 2009, a nawet 1812.
Po 3 miesiącach wojny euforyści zamilkli z wrażenia i można zauważyć, że zaczynają zmieniać
front na tzw. prorosyjski, są więc tymi „ruskimi onucami”, którymi przezywali swych niby
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Białka S, grafen, nanocząstki, hydry. Celem grafenu, zdaniem wynalazcy jest sprowokowanie śmierci do 10 lat od
wstrzyknięcia szczeRNA (od sczeznąć i szczepienia).
Kard. K. Nysz: „Obyśmy nie ulegli pokusie nienawiści wobec Rosjan, których przywódca rozpętał okrutną wojnę".
Historyk krakowski A. Nowak, UJ, referaty z marca 2022. Zakres jego tez wymaga precyzacji, bo nie spełnia
warunku ograniczenia się tylko do Rosji.
Kard. Nycz: „Czy nie zabiera nam wolności nienawiść do osób inaczej myślących?”
Krzyczał pierwszy od grudnia 2017.
Skoro nosili maski przez dwa lata, to mogą po takim okresie mieć zmiany w mózgu. Część ludzi nawet po dwóch
latach nie rozumie, że maski wzmagały rozwój patogenów i emisję – na mocy kinetyki – bardziej agresywnych
cząsteczek, co sprzyja zakażeniom.
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przeciwników z marca 2022 – przeciwników, bo ci wykazywali irracjonalność zwalczania
poglądów abp. Kominka, ks. Jana Kurdybelskiego o skarbie w postaci jednolitego etnicznie
państwa. I to byli poszukiwacze prawdy. Do ich poziomu nikt nie dorósł w marcu’2022 w rządzie.
Euforyści, chociaż sami byli anty-ryskimi onucami, to po 3 miesiącach stali się tymi swoimi
„ruskimi onucami” 9 i pokazuje to brak jakiegokolwiek wyższego poziomu we wszystkich mediach,
antypolskich (całe zarządzanie klasy C-19, 10 66, 44 i 7 itd.) i propolskich, narodowych,
patriotycznych (niestety bez funkcji). W 3 RP trwa kampania na rzecz zmarłych z powodu
zanieczyszczeń, ale nie na rzecz 200 tys. zmarłych z braku dostępu do leczenia w czasie maskarady,
od której dopiero Putin uwolnił.
Tymczasem już oni, euforyści, ani przeciwnicy euforystów (akcja-reakcja) nie są zdolni do
niesienia właściwej pomocy 10 napadniętym przez chanacką cywilizację konglomeratu różnych ord
wielkostepowych znad Morza Czarnego i Morza Azowskiego, po Morze Kaspijskie i dalej
Mongolię, którą Feliks Koneczny nazywa cywilizacją bizantyjsko-turańską. To chyba się dzieje nie
tylko z braku rozumienia antropologii, ale i z braku studiowania kwantów i względności, chociaż
w SP nr 44 Natalia Skinder 11 mówiła, że i w fizyce Leibniz jako składową widział ducha. Jest to
zagadnienie marksizmu i osobliwości w teorii pola.
Uważali, że Ukraina wygra, ponieważ uważano, że na skutek sankcji Rosja zbankrutuje w 3-4
miesiące, jak w r. 1917-1918.
Wszystkie te osoby wypracowały wadliwy poziom rozumowania, ponieważ w młodości, były
finansowane przez obce agentury i tak zasiano w nich mentalność niezdolną do analizy, czyli
mentalność Targowiczan (targ, transakcja, tanio kupić, drogo sprzedać, podaż / popyt – w sumie
trawa jest zielona). 12
Od r. 1989 organizowane są oj ta Dana edycje antypolskich eventów, podobnych, przykładowo, do
Trzaskowskiego „Campus Przyszłość” (26 VIII-1IX 2022)13, z udziałem ambasadora USA, wszak
trwa walka najpierw z PO, a potem z PiS, czyli trzeba było nie redukować należnego z produkcji
Polsce PKB o 85%, czyli w r. 2022 PKB jest na poziomie sprzed r. 1952. Ambasador Brzezinski
tego na pewno nie obliczy. :-)
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Kwerenda byłaby tematem pracy licencjackiej.
Nie mówię o tym, że sankcje są nieskuteczne i Rosja ma przepływy finansowe za eksport gazu. Można otworzyć
konto rublowe w rosyjskim banku i przeliczać z waluty na walutę, a także z udziałem płatności za obligacje
rosyjskie.
Dr Natalia Skinder, nauczycielka, pochowana w Dobiegniewie.
Oświadczenia premiera z 25 maja 2022, że genialność (przeciwieństwo szewca) polega na programowaniu
odpowiada poziomowi technokratycznemu.
Albo „Meet Up” europosła Radka Sikorski pod patronatem przewodniczącego PO Donalda Tuska.
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