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. Eksperimentum
crucis w historii najnowsze. Cz. XVII
1) Czy Putin celowo wywołał konflikt zbrojny i nieprzypadkowo największy w Europie od II
W. Św.? Jaki jest ukryty sens sankcji Zachodu? Aneksja czy Anschluss? Przetrwanie na
wielkim stepie. Wojna Putina jako funkcja Roosevelta, Trumana i Eisenhowera oraz śmierci
Pattona. Czy istnieje układ identyfikacji wyższego typu logicznego? Nieogarnialny w mediach
kontekst wojny 24 II 22. Wstęp do problematyki czy cywilizacja łacińska, w najdoskonalszej
formie, zawsze ulegnie obcym cywilizacjom?
Ze stanowiska metodologii, z całego oglądu sytuacji, jest widoczne, od marca 2022, że Putin,
atakując Ukrainę 24 lutego 2022, celowo wywołał konflikt zbrojny i nieprzypadkowo największy
w Europie od II W. Św. (błędnie i śmiesznie sygnowanej jako II wojna światowa) i w żadnym
wypadku nie była to decyzja suwerenna, czyli wcześniej nieuzgadniana (z kim trzeba… –
w domyśle: chodzi o identyfikację abp. Vigano).
W odpowiedzi na inwazję 24 II 2022, Zachód nałożył na Rosję sankcje, najwyraźniej całkowicie
parawanowe. Z punktu widzenia teorii identyfikacji ich celem jest utrzymanie pewnej narracji.
Ponadto zbieżności (tzw. koincydencje) nie są przypadkowe. Chodzi o utrzymanie pewnej narracji
metodami komunikacji typowymi dla dwuletniej epoki kowidomanii (zarządzania Covidem -19, II
2020 – 24 II 2022), chociaż bardziej dotkliwe niż po Anschlussie Krymu (2014), nagminnie
nazywanym aneksją. I to także nie jest przypadkowe – jest to związane z tym, że 1. obie
cywilizacje, niemiecka i rosyjska są bizantyjskie; 2. W Rosji sprawy się reguluje bodźcami
regulaminowymi, jak w Niemczech i jak w Austrii Habsburgów, ale z domieszką bodźców
ukształtowanych przez przetrwanie na wielkim pustym stepie, do czego były potrzebne specjalne
umiejętności mimikry w celu ewentualnego zabijania.
Putin wysłał wojska na Ukrainę 24 lutego 2022 „prawnie”, na prośbę samozwańczych republik
Donieckiej i Ługańskiej, które Rosja „prawnie” uznała (22 II 2022) za niepodległe i dodatkowo
podpisała umowy prawne o współpracy i wzajemnej pomocy, w tym wojskowej.
Potrzebne jest spojrzenie holistyczne. Otóż, wszystko wyglądałoby dziś inaczej, gdyby nie decyzje
w Poczdamie, a wcześniej zakaz wyzwolenia Polski wydany gen. Pattonowi przez trzech
prezydentów USA – Roosevelta, akceptowany przez Trumana, a wcześniej zakaz szefa armii
alianckiej – Eisenhowera. Z punktu widzenia głębszej teorii, nieprzypadkowo wkrótce Patton
zginął. Uzasadnienie tej niby hipotezy wymagałoby kilkunastu tomów, a w tym studium
strukturalizmu i holizmu w fizyce. To, że Rosjanie od 24 II 2022 ostrzeliwują ukraińskie miasta
i wsie (pomijam wypowiedzi Rosji na ten temat, ale przecież 140 państw mogłoby i to
zweryfikować lądując tam w ciągu godziny i dziwne, że nikt tego nie zrobił), jest konsekwencją
Poczdamu i zakazu wyzwolenia Polski. Dlaczego nikt tam po jednej godzinie nie wylądował? –
W w. XXI to pytanie retoryczne. Steruje tym wszystkim układ ukryty, rozpoznawalny
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w identyfikacji ogólnej teorii systemów, wyższego typu logicznego niż te, które są oficjalnie
dopuszczane w mediach od 24 II 2022.
W marcu 2022, sto państw mogłoby na bieżąco oglądać twarze na Snake Island na Morzu Czarnym
z dokładnością do milimetra, ale nie chciało, czy jak to rozumieć? Zachodnie media: 13 obrońców
poległo i wszyscy otrzymali odznaczenia za bohaterstwo, czyli za zwyzywanie statku1. Zachód ich
kanonizował, aż nagle ruskie onuce doniosły, że żyją bez szwanku. Czy nie dało się tego
zweryfikować systemami obserwacji XXI wieku i czy dlatego nie monitorowano sytuacji, bo
komuś zależało na tym, aby nie żyli? Jak to lepiej zrozumieć 2
2) Czy cywilizacja łacińska, w najdoskonalszej formie, zawsze ulegnie obcym cywilizacjom?
Uważani za znakomitych i szanowanych eksperci i generałowie po 3 miesiącach dostrzegają, że nie
jest prawdziwe zdanie, że Rosja (lub Ukraina) nie osiągnęła swoich celów w tej wojnie. Albo, że
Rosji (Ukrainie) brakuje lub nie brakuje sprzętu. Albo, że żołnierze Rosji nie chcą już walczyć.
Albo, że wojskowa pomoc Zachodu dla Ukrainy jest (nie)wystarczająca. Wszystkie te zdania
wypowiedziane w marcu, a potem kopiowane w kwietniu 2022 są wzięte z magli i naruszają zasady
cywilizacji łacińskiej w najlepszej jej postaci, czyli, zdaniem najwybitniejszego antropologa,
Feliksa Konecznego, polskiej. Pseudo-rzeczywistość z TVP i TVN-ów oraz TV wRealu, całych
światowych mediów, a zwłaszcza polskich, sztucznie trzymanych na postronku przez Zachód, każe
wierzyć ludziom w rychłe zwycięstwo Ukrainy nad Rosją. A druga rzeczywistość, która powstaje
w wyniku metody Einsteinowskiej teoriowzględnościowej, relatywistycznej, wskazuje ona na coś
zupełnie innego.
Wszystko to ma konsekwencje poznawcze:
Trzeba tu wypowiedzieć cztery niepodważalne zdania, w całym trudnym (nieogarnialnym
w mediach) kontekście sprawy wojny 24 II 22 i przesiedleń z Ukrainy Zachodniej, gdzie działań
wojennych nie ma, że:
1. Polska jest odrębną cywilizacją, zagrożoną ze wszystkich stron.
2. Polska jest cywilizacją zagrożoną przez nacisk obcej cywilizacji bizantyjskiej, z Zachodu.
Barbarzyńska cywilizacja Prus dokonała rozbiorów państw niemiecko-języcznych, nikt ich nie
wyzwolił, a wpływy tego rozbioru są widoczne co krok od r. 1989.
3. Polska jest cywilizacją zagrożoną przez nacisk obcej cywilizacji bizantyjskiej turańskiej,
wielkostepowej ze Wschodu, przez nacisk ze Wschodu, który idzie od cywilizacji mongolskich ord
znad wielkich stepów Morza Czarnego i Azowskiego, nieprzebranych przestrzeni Rusi, a w tym
Rusi Moskiewskiej, wielkiej cywilizacji impregnowanej wojowniczością skandynawską.
4. W celu zrozumienia tego, że Polska jest odrębną napastowaną cywilizacją, istotny jest ten
niepodważalny czynnik o charakterze stricte doświadczalnym (który – powtórzmy, jak
w matematyce: „dla x i tylko danego x” – świadczy, że bezwzględnie Polska jest odrębną
cywilizacją), że w czasie rozbiorów (a więc w niepodważalnej ewidencji remanentu historycznego,
ewidencji doświadczalnej) była zagrożona od południa przez zrapidowaną (uderzeniową,
konkretystyczną) arystokratyczną (począwszy od poziomu Metternicha) niedojrzałą cywilizację
pseudo-katolicką impregnowaną rywalizacją o fikcyjny bizantyjski tytuł Cesarstwa Rzymskiego
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III 2022, Zełenski: „Na Wyspie Węży broniący jej chłopcy bohatersko zginęli, ale nie poddali się." ”Ostatnim okrzykiem
bohaterów to …” Rosyjski okręcie wojenny [niecenzuralne]". Rosja oświadcza, że brygada została pojmana i znajduje się
w Sewastopolu.
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(Np. https://noizz.pl/spoleczenstwo/oficjalne-marynarze-z-wyspy-wezy-jednak-zyja-to-oni-zwyzywali-rosyjskistatek/jwcqpsz)
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i zepsutą przez wpływy cywilizacji stepowej, a przecież ta cywilizacja azjatycka – od strony
Wschodu – impregnowała Prusy.
To są
1. niezbędne cztery historyczne (w nauce o historii) zdania,
2. z zakresu metodologii nauk humanistycznych, czyli
3. modelowania, a zatem wyjaśniania (modelować znaczy wyjaśniać),
4. w ramach teorii Konecznego (są to konsekwencje teorii Konecznego), które
5. wyjaśniają przyczyny rozbiorów i
6. można je poddać wzmożeniu analitycznemu w ramach tejże teorii antropologicznej: Cywilizacja
łacińska, w najdoskonalszej formie, zawsze ulegnie obcym cywilizacjom. Jest to podstawowe
prawo antropologiczne Feliksa Konecznego.

3) Czy fakty z TVP, TVN-ów ignorują fakty? Czy fakty potrzebują teorii, aby się stać
faktami? Co znaczą fakty o wygranych bitwach na Ukrainie? Czy wygrane bitwy są
wygrane? Czy cywilizacja łacińska, w najdoskonalszej formie, zawsze ulegnie obcym
cywilizacjom? Teoria ryzyka. Czy wygrywane bitwy z cywilizacją bizantyjskoturańską bronią cywilizacji łacińskiej w jej najdoskonalszej wersji?
1. Od strony neurologicznej, dopuszczenie ludzi do bogactwa zawsze skutkuje aktywizacją centrów
mózgowych, które nawiązują do mózgu gadziego. Ludzie bogaci nie chcą prawdy, chcą pieniędzy
(władzy). Soros. Gatesowie. Oligarchowie – wszędzie.
2. Nowe republiki, które powstały na Ukrainie są efektem podłości ludzkiej, nie zaś myślenia
i duszy Koperników, ale ludzkiej technokratycznej nienasyconej materialistycznej pseudomarksistowskiej miernoty i powstały na skutek nieudolności rządu, którą omawiamy w innym
miejscu.
3. Nowe republiki na Ukrainie to skutek wcześniejszych walk tzw. oligarchów – milionerów
i miliarderów – o władzę, czyli o wpływy, o zyski, o korzyści, to skutek wewnętrznych walk na
Ukrainie.
4. Mordercy. – Mordercy przychodzili do zamordowanych – pośpiewać, na urodziny, imieniny,
świecić komunię, spędzać wspólnie (!) Święta Wielkanocne’43. Po zamordowaniu za to – niech to
będzie powiedziane, skoro jest (III’22) odkrywcze -, że: 1. ktoś był Polakiem lub 2. Ukraińcem, ale
nie chciał zabić żony: 3. raczyli się i radowali rzeczami zamordowanych sąsiadów, znajomych,
przyjaciół, żon, koleżanek, dzieci. Lecz to normalne tysiącletnie doświadczenia na stepach,
w cywilizacji nadczarnomorskiej sterowanej z konieczności bodźcami witalnymi. Jest rzeczą
normalną, że rozwój ontogenetyczny kopiuje ewolucję filogenetyczną, czyli przyszły napastnik
będzie niewinny, jako że jest ofiarą tegoż prawa ogólnoteoriosystemowego. Tak jak Stalin jest
niewinny, jako autyk.3
5. O pieniądze, o zysk walczy V kolumna. Strata nie jest przeciwieństwem zysku. To błąd
w myśleniu, który Jan Paweł II nazywał alternatywizmem, a ja nazywam konkretyzmem
segmentacyjnym. I Rzeczpospolita upadła na skutek nacisku zysku i konfliktów, które zysk
wytwarzał od XVII wieku. W latach 40. XVII wieku Kozacy żądali zysku (uszlachcenia). – Jeremi
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Analizy osobowości Stalina na stronie www.experientia.wroclaw.pl To był bardzo zdolny chłopiec i
w przeciwieństwie do Merkel nie był autykiem populowanym aspergeryzmem. Nie był tez autykiem populowanym
schizofrenią, opisanej w literaturze, W. F., T. G.
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Wiśniowiecki zareagował jak resortowe dzieci od r. 1989 (post-NKWD-wskie, post-MBP, UB,
PZPR) reagują na lustrację. Jeremi był właścicielem RP, a resortowe dzieci – właścicielami Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej. Putin już poznał tajniki Zachodu, może ogłosić przedterminowe lub
poterminowe wybory prezydenckie. Oligarchka córka Putina może zostać prezydentem Rosji lub
przewodniczącą Jednej Rosji i będzie kontrolować Dumę Państwową, dzieci Szojgów, Ławrowów,
Patruszewów zajmą stanowiska w Dumie i będą oni mogli rządzić Rosją poprzez swoje dzieci. Ma
to znaczenie dla mojej teorii każenia społeczności przez błędne ideologie, takie jak te, które
wyznawały WSW, UPR, KLD, UD, UW, PO, SKL, Nowoczesna, SLD, PSL, AWS, SdRP, UP, PPP.
Inaczej widzę zagadnienie całości wojny na Ukrainie, a 1. wszystkie fakty telewizyjne, 2. w 100%
bezmyślnie kopiowane przez marcowych’22 patriotów, 3. działają na społeczeństwo szkodliwie,
4. psują szukanie rozwiązań, aby nie zniszczyć narodu ukraińskiego, a może litewskiego,
łotewskiego, estońskiego, 5. ogólnie: szpecą ludzką duszę.
Naczelny. Newsweek. Tytuł, w który Polacy byli wpatrzeni po r. 1989. Beztalencie telewizyjne,
a jakże – telewizyjne. Beztalencie biznesowe, ale biznes. Umysłowe, ale ma aplauz za wypowiedzi.
Socjologiczne, a choćby w obszarze doradztwa Jerzego Zięby, który w lutym 2020 ofiarował
rządowi nie miliardy, ale biliony, tryliony. A naczelny bez zdania racji wyśmiewał tego, który nam
chciał dać tryliony. Bogaty szef (no bo naczelny) apoteozy tęczowatości. Apoteozy elgiebetyzmu.
Szpecenia w obszarze pojęcia ewolucjonizmu, materializmu, marksizmu, nie mówiąc o Stwórcy,
religijności, popiełuszkizmu. Apoteozy tzw. lewicowości, lewactwa 4, czyli bogaty (rodzaj klasy
Czartoryskowych, ot co!) szef firmy naruszania zasad Witelona w rozumieniu tęczy (i halo!,
tęczowatości). Dezobiektywizator. Dezchrześcijanizm. Od lat znęcał się nad gejami. Lepiej się nie
da, nieprawdaż? Uprawiał knajacki mobbing, seksizm. Do rządzenia Polską dopuszczono ludzką
miernotę. Przegoniono Leibnizów 5, ale miał nienaruszalną caratową pozycję w strukturze postNKWD-wskiej + (=CIA-Newsweek). Jarosław Kaczyński wie, że partia nie działa. Dlatego zamiast
41 okręgów partyjnych utworzył 100. Prezesowi ktoś doradził, że geniusz jest w ludzie. Prezes
szuka Leibnizów w terenie. Nie tyle młodych ile geniuszy, ponieważ ludzka miernota kopiuje
media, jest leniwa, chce luksusów materialnych.
Twierdzę, że satrapizmy rodziców i dziadków (UB, PZPR, MBP, NKWD) przenoszą się na
komuchów, czyli na OZS (Obiekt Zjawiskowy Społeczny) zwany „dziećmi resortowymi”, dzieci
post-NKWD-wskie, bezlitosne w terrorze, niezwykle antypopiełuszkowe. A dlaczego? Nie przenosi
się wielkostepowość? – Pytanie retoryczne.
- Przenosi się satrapizm, nawet drogą genetyczną. Sterowanie bodźcami witalnymi (trzeba być
uprzejmym) jest najsilniejszym sterowaniem, jakie istnieje. Jest sterowaniem niszczącym
cywilizacje polską, łacińską, najbardziej zaawansowaną. Jest sterowaniem cielesnym, dosłownym.
Jest sterowaniem konkretystycznym. Jest sterowaniem fizjologicznym emocjonalnym,
feministycznym, kopijnym, dużo silniejszym niż sterowanie językiem metafizyki Arystotelesa,
Platona, Hegla, Wojtyły, personalizmu, Mouniera, Maritaina, teorii względności, elektrodynamiki,
abiogenezy, kosmologii, astrofizyki. 6
Twierdze, że kapitalizm zmienił duszę z popiełuszkizmu na konkretystyczne. Nie będzie ta nadCzarnomorska wielko-stepowość kłopotliwa? Będzie. Będzie na pewno. Na 100%.
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Raczej prawicowości i prawactwa. To komuch (resortowe dziecko), piętnujący komunizm. Czy nie widać tu, że od
6 II 89 narzucono Polsce wadliwy język, a więc wadliwą metafizykę konkretyzmu, „z chaosu porządek”,
technokratyczną?
Leibnizów i tych, którzy odmówili współpracy z WSW. Leibniz dostrzegł rozbiory, „Polska jest
w niebezpieczeństwie”.
Zdanie to dedykuję Maciejowi Kamińskiemu.
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Będzie dochodziło do zderzenia dwóch odrębnych cywilizacji – 1. cywilizacji łacińskiej,
najdoskonalszej, a więc najłatwiej znienawidzalnej z 2. cywilizacją donoszenia na Polaków do
sowietów i Niemców. 2a) Przewiduję, że turańszczyzna wystąpi w roli klasy V kolumny. Jak
w destabilizacji II RP. Podajmy przykład nabywania cech genetycznych w toku filogenezy na
stepie.
Naczelny. Reprezentant resortowych dzieci. Bezlitosne „resortowe dzieci” w wyzywaniu
wszystkich od komunistów. Lepiej się nie da. Dlatego wszystko to, co Polska zaoferowała Ukrainie
po 24 II 2022, wszystkie te wypowiedzi patriotów z marca’22, niewątpliwie w dobrej wierze, jako
pomoc, to jasne, są w rzeczywistości fragmentem apoteozy niszczenia niewinnych ofiar, czyli
mieszkańców cywilizacji turańskiej, wielkostepowej znad Mórz Czarnego, Azowskiego,
Kaspijskiego, Aralskiego, które to ofiary wadliwej naszej pomocy o tym wszystkim nawet nie
wiedzą i myślą, że ta pomoc jest pomocą, te okrzyki „Z Putinem się nie rozmawia”.
Nie wiedzą, że jest podjudzaniem Rosjan przeciwko Ukraińcom i kształtują drogę do zwiększania
śmierci, a nawet użycia bomb nieprecyzyjnych (śmierć mieszkańców) oraz atomowych. 7 Dlatego
twierdzę, bo widzę, że system z chaosu porządek zdegenerował duszę popiełuszkowską. L.
Kaczyński: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”. To prawda. Nie to, że się może
zdegenerować, ale musi. Rynek, bankomizm, finansizm, czyli system narzucony przez polski
oddział Smierszy’6II89 – judzi. I tak samo wypowiedzi polskich marcowych’22 patriotów są
nieoryginalne, niepionierskie, nietwórcze i tylko judzą wszystkie strony konfliktu, a jest ich tuzin.
To nie jest tylko Rosja i Ukraina, o czym jeszcze powiemy w części XXII-XXVI.
6. Wszystko się toczy o własność. Ileż to milionów zarzucało Janowi Pawłowi II, że jest bogaczem.
Tak uważali, ponieważ ludzki mózg gadzi, a jednak ludzki wiecznie walczy o zysk.
6a) Współcześni Wiśniowieccy też zazdrośnie strzegą własności, stąd ich walka o władzę. Tymiński
prawie odebrał władzę resortowi, więc ten wezwał na pomoc specjalistów od fałszowania wyborów
w II turze. Minął rok i znowu UB zawalczyło o władzę. Kulminacją operacji WSW były ich reakcje
podczas wyborów (jak wtedy jesienią 1990, podczas operacji mazurowców 8), a górną kulminacją
było obalenie rządu Jana Olszewskiego 4 VI 1992. Inną kulminacją były reakcje prasy niemieckiej
na sukcesy Samoobronę. I na ROP (w pewnym momencie 23% poparcia). I na lustrację WSI w r.
2005, potem L. Kaczyńskiego w r. 2007. – Post-NKWD-wska instytucja (TK) obala lustrację.
I w MON, XII 2015 – III 2016. Trwają działania operacyjne WSI (9 I 2018). PiS odebrał władze PO
w r. 2005 i to wywołało działania WSI. TK, UB, resortowych dzieci.
7. Rozbiory to efekt walk o zyski. Wiśniowiecki zazdrośnie strzegł dostępu do zysku. Zysku chcieli
wszyscy, z wyjątkiem Mikołajów Koperników, Konstantych Ciołkowskich, Chopinów, Żeromskich,
Prusów (Głowackich), Leibnizów.
8. Cała konstrukcja III RP jest zbudowana na dwóch błędach:
A) braku lustracji, to po pierwsze, a także na
B) pominięciu tych młodych, którzy nie mieli szans odrzucić propozycji WSW, ale legitymują się
dokonaniami Leibnizowskimi. Dowód tezy „B”: A widział ktoś, aby Kopernik chciał się legalnie
nakraść?” c.b.d.o.
Na końcu swego życia Kornel Morawiecki napisał jedno zdanie złożone z jednego słowa. Cytuje:
„Leibniz”. Filozoficzna Grupa Kosmos – Logos, w której pracował fizyk dr K. Morawiecki
7
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Pomoc naszych patriotów
Dobre informacje o Tymińskim przekazano J. Kosseckiemu wprost z Toronto.
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opracowała program naprawy III RP. Studiowanie 5-ciu kierunków, za co płaciłoby państwo. Nie za
500+, ale za najtrudniejszą pracę, jaka istnieje.
Politolodzy „przeoczyli”, że prezes Kaczyński od lat chciałby, lecz nie może, mieć tylko Leibnizów.
Od lat odróżnia ten ideał od działaczy partyjnych, ale nie wie jak ten dylemat rozwiązać. Uważa on,
że działacze są lękliwi, nietwórczy, leniwi, łasi na pieniądze, władzę dla zysków, stanowiska dla
pieniędzy. Od r. 2016 decyzje prezesa wielokrotnie to wznawiały, a potem ustępował. Wielokrotnie
miał dość 25 letnich ministrów jak Wanda Buk. Takich decyzji było sto, ale trzeba je dostrzec.
Nieustannie jest „prowadzony”, aby nie szedł tą drogą. Myśli o Leibnizach, o geniuszach. Dlatego
powiedział w r. 2019 „Polska bardziej potrzebuje uczciwych niż genialnych”. Czyli genialnych.
Niejasne? Dowód: A widział ktoś, aby Kopernik chciał się legalnie nakraść? c.b.d.o.
Aby pozbyć się korupcji liczbę okręgów partyjnych z 41 do 100. Zakazał ministrom i notablom
partyjnym zajmowanie stanowisk szefów nowych okręgów. Cel? Wyszukać genialnych. Takich
którzy nie chcą się dochrapać. Obawiając się, że znowu zostanie oszukany, to każde województwo
będzie mieć kuratora. Tylko szesnastu, ponieważ prezes Kaczyński ufa tylko im. Wielokrotnie
chciał rozbić partyjne układy, spiski. Kuratorzy mają wyszukać Leibnizów. Projekt ten jest na miarę
polityka, prezes nie jest metodologiem, nie wie na czym to polega. Projekt nie zakończy się
powodzeniem, ponieważ taki generator wymaga 7 lat, ale prezes od niego też odstępował 7 lat.
Prezes uważa, że do premiera (kurator na Śląsku) naszli ludzie zbyt pospolici. Nie ma Michała
Dworczyk, który monitorował PiS na Dolnym Śląsku (kuratorem PiS na Dolnym Śląsku została
Elżbieta Witek, która nie cierpi premiera i Dworczyka).
9. Skazany podskarbi Morsztyn za Jana III Sobieskiego. Renegat Hieronim Radziejowski. Dom
Radziwiłłów proponował rozbiór Polski, na czym miałby skorzystać. Prymas polski, biskupi.
Kanclerz Szydłowiecki brał pieniądze od Habsburgów. Znana jest zatrważająca rola prorozbiorowej
magnaterii na dworze Katarzyny Małej, na dworze u autyczki Marii Teresy w Wiedniu. Fryderyk
Mały pisał o niepospolitym łajdactwie Potockich, którzy proponowali rozbiór.
10. J. Piłsudski w swej mowie do oficerów, na temat V kolumny (1926, Kalisz) nie mógł się
nadziwić Sułkowskim. Mówił, że nawet bohaterski Sułkowski jest na liście Katarzyny II.
Mniejszości, w tym różne ukraińskie odłamy, penetrowane przez wszelkie siły, rozrywały II RP.
Piłsudski nie dążył do zbudowania państwa z Ukraińcami, a dzisiejsze pomysły patriotów’III 2022
to sprawa ich ograniczenia umysłowego, mocno dyskusyjna. Stosowane przez patriotów
marcowych’22 terminy nie mają żadnej nadbudowy teoretycznej, przeciwnie oni uważają, że
w akcji C19 rzeczywiście chodziło o ochronę zdrowia, nie dostrzegają złamania Konstytucji, zasad
prawidłowej legislacji, zasad legalizmu, zasady państwa demokratycznego, które wyznaczają
standardy związane z zarządzaniem blokowania leku na COVID-19, blokowania wchodzenia do
lasu, leczenia, przychodni i szpitali oraz izolowania ludzi, noszenia masek, które wzmagały
zakażenia. To bardzo ważne, że maski wzmagają zakażenia, wynika to z kinetyki i z biologii.
Poważnym problemem może być między innymi wprowadzanie zmian co do leczenia
respiratorami, dystrybucji remdesiviru i jeśli zbiorczo przeanalizujemy wszystkie elementy, to
odpowiedź na pytanie, czy zmiany zaproponowane od lutego 2020 przez rząd są zgodne z prawem,
byłaby zdecydowanie negatywna.
V kolumna jest zawsze związana z prawami humanitarnymi, z ludnością, z rozrodem i co jeżeli
ludzie na Krymie, w Donbasie nie chcą być Ukraińcami? Co z nimi zrobić? Pozabijać, tak?

4) Wielkie problemy społeczne kontra doświadczanie systemu społ.ekon. JPII/JPS
a rola oligarchów w nieprawości ruskich rządów pieniądza. Smuta Putinowskiego
systemu rządów oligarchów, który rozkłada Rosję. Ograniczony czy nieograniczony
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apetyt kapitału a homo sovieticus i redukcja PKB o 85 %. Ustrojowy feudalny motyw
ludobójstwa na Polakach i Ukraińcach, którzy nie chcieli zamordować swej żony.
Ludobójstwo jako kara za los chłopów w feudalizmie. Kwantyfikacja mniejszościowa
w feudalizmie. Raj dla mniejszości, piekło dla większości. Współczesna szlachta, czyli
post-NKWD „walczy o swe”.
1. Wojna na Ukrainie odsłoniła wielkie problemy społeczne w Rosji, które są pochodną walk
oligarchów, a ci dokonają dzieła zniszczenia Rosji. – Tak mówimy nauczeni doświadczaniem
systemu społ.ekon. JPII/JPS.
2. Od 1 marca 2022 mówimy, że wojna Rosji na Ukrainie to dzieło oligarchów. – Tak mówimy
w stosunku do Rosji w celu podkreślenia nieprawości ruskich rządów pieniądza (kapitału,
kapitalizmu, walki o zysk, o korzyści). Oligarchów. Tymczasem na Ukrainie też są.
3. Kim są ci oligarchowie w Rosji i na Ukrainie? (Pomijam, że Biedrzycka mówi w Ukrainie). – To
zagadnienie wpływu na władzę ludzi bogatych, którzy doprowadzą państwo do upadku, aby tylko
skorzystać, zyskać, zarobić. To społeczne zagadnienie roli milionerów. Trzeba wiedzieć, że od r.
1989 redukcję PKB nazywa się rozwojem. Jest tak na każdym kroku i w każdym obszarze. Premier
zapowiedział budowę nowoczesnych promów, jako wicepremier. W r. 2017 kładł stępkę pod
budowę pierwszego takiego promu. Promu nie ma. Dlaczego? Bo nie jest prawdą, że od r. 1989
PKB wzrasta. Przeciwnie. Zmalało o 85.5%. Obecnie jest źle naliczane. Mówili stoczniowcy, że
premier – czy Dworczyk – kazał sprzedać stępkę na złom.
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