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. Cz. II
1) Od armat i rakiet do powstania ryzyka w marcu 2022 wojny atomowej. Wojna Putina jako
sprzężenie cybernetyczne dodatnie. Jak stany euforyczne patriotów wzmacniają cywilizację
ekstazy wulkanicznej, a nie JPII/JPS
No dobrze. Prezydent potęgi protestanckiej, Joe Biden, poinformował (V 2022) o przyznaniu
nowych armat, rakiet, śmigłowców, amunicji, haubic, wyrzutni przeciwpancernych Javelin,
pojazdów opancerzonych, ale nie ma pakietu pt. powstrzymanie Rosji przed użyciem broni
atomowej. Taki pakiet mają tylko dziennikarze w telewizjach, którzy robią karierę zawodową „tu
i teraz”, mówią to samo i korzystają. Zawodowo. – I nie biorą pod uwagę, że potem kopiują to
generałowie, historycy, profesorowie, patrioci, którzy nie wiadomo dlaczego w marcu i kwietniu
2022
1. nie biorą pod uwagę wojny atomowej – to bardzo ciekawe z punktu widzenia kognitywistyki
i jej wykorzystania przez organizatorów wojny,
2. systematycznie wzrastającego jej ryzyka w stosunku do 24 II 2022,
3. zależności tego ryzyka od wypowiedzi i od braku analiz.
Ze stanowiska antropologii prezydenci, generałowie i pułkownicy są mieszanką okopowej
powściągliwości i fazy antropologicznej – ekstazy wulkanicznej. Skąd mogą wiedzieć, że Putin nie
użyje broni atomowej, skoro nie maja żadnej teorii? 27 luty 2022, Rosja : „nakazuję postawić Siły
Odstraszania Armii Rosyjskiej w stan gotowości bojowej” – to chyba są siły atomowe, prawda?
A tu patrioci z marca’2022 leją wodę w mediach tak, jakby nie powstało ryzyko wojny światowej
i atomowej i dolewają oliwy do ognia, w karygodny sposób tracąc bezcenny w marcu (ot
co!) czas.
Dlaczego bezcenny, właśnie w marcu? – Wynika to z neurocybernetyki. 1 Ludzie po studiach
z historii chcieliby mieć tu i zaraz wszystko wyjaśnione, a to by zajęło nam rozdział, my zaś tu
mamy mówić „na temat”.2 Patrioci marca’22 żądają rozmowy na temat, bo nie chcą znać prawdy.
Tak działa oczekiwanie „na temat”.
„My zaś tu mamy mówić na temat” – z największym obrzydzeniem dostosowuję
się do oczekiwań – w istocie antypolskiego, rzekomo patriotycznego –
motłochu, który wiecznie domaga się „mówienia na temat”. Ta obrzydliwa
fraza „na temat”, determinuje wypowiedzi prezydentów i premierów,
Putinów, uzurpatorów z klasy Republik Donieckiej, Ługańskiej i całą
cywilizację bizantyjską i bizantyjsko-turańską kontra cywilizacja polska lex
continui, czyli liberum veto, między Niemcami, cywilizacją bizantyjską i Rosją
(cywilizacją stepową, która zawsze w dziejach musiała riezat cywilizację
1
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M. Mazur „Cybernetyka i charakter”. Rozdział pt. „Psychika”.
To żądanie „na temat” to całe pole semantyczne zbioru pojęć na temat cywilizacji bizantyjskiej i mieszanki
bizantyjsko-turańskiej, mentalności p/ – ruskiej, protestanckiej kontra Kopernik. Patriotom marca’22 media są
niezbędne, jak Dianie Spencer – nienawidziła ich, ale potrzebowała ich, gdyż były jej narzędziem ujawniania
stosunków na dworze w rodzinie królewskiej i na całej prawicy. I służby uratowały rodzinę...

1

łacińską 3) i steruje wszystkimi mediami społecznościowymi, fb, tt, yt, inst
itd. Regulaminy tych mediów – „Komentarze nie na temat będą usunięte po
tygodniu”, to jakby Luteranizm, Kalwin, Melanchton, anglikanie, cynicy
autycy, którzy uznali (sic!), że Kopernik mówi nie na temat. To ten caryzm,
konkretystyczny terror, ten autystyczny cyniczny satrapizm, który
nie szanuje drugiego, chce rządzić wszechświatem, w którym
wszystkie tematy są ze sobą powiązane i terroryzuje prawdę
limitując ją do tego, co ludzka miernota 4 , istny mózg gadzi 5,
z dyplomami studiów katalogistycznych, bez żadnej wiedzy teoriowzględnościowej, kwantów, ogólno-teorio-systemowej,
cybernetycznej sobie wyobraża na temat … prawdy.
„4. Komentarze, które nie będą interesować członków Grupy, a zatem takie [,] pod
którymi nie będzie ani komentarzy, ani laików, będziemy usuwać po tygodniu. 5. Prosimy

o zachowanie wysokich standardów kultury, szanowanie adwersarzy, wystrzeganie się w dyskusji
ataków personalnych oraz poszanowanie wszelkich uczuć”. – Punkt 4. jest sprzeczny z p. 5. Ma
cechy nie tylko protestantyzmu, ale i nagiej przemocy. I tak, do wysokich standardów kultury (p.5)
nie należy usuwanie tylko argumentowanie; usuwanie nie ma żadnych cech szanowania adwersarzy
(p.5) – szanowanie znaczy weryfikowanie, konfirmowanie, falsyfikowanie, ale w żadnym wypadku
nie usuwanie; usuwanie jest formą ataku personalnego. Punkt 4. ma cechy nielogiczne, mianowicie
1. organizm żąda nowej dawki, 2. co tydzień.
Nie mogę tu (chcę, ale nie mogę, bo żyję w terroryzmie) wszystkiego, za
każdym razem, tłumaczyć, bo po 33 stronach będzie krzyk, że to nie na
temat wojny Putina. Trzeba samemu zrozumieć rozdz. nr 10 pt. „Psychika”,
od akapitu „Z cybernetycznego punktu widzenia występują tu dwie sytuacje.
W jednej moc korelacyjna….” wzór 10.4, rys. 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8.
Trzeba sobie tam umieć odpowiedzieć, na takie pytanie: Jaka jest zasada
powstawania większych rozpływów mocy korelacyjnej między dwoma
elementami. Dlaczego po przebudzeniu wraca pamięć? Co to jest
roztargnienie? Czy umysł jest niezapisaną kartą?
Powtarzam: Liczy się najbardziej marzec 2022, milion razy bardziej niż kwiecień,
w kwietniu trudno jest odrobić straty. A tu co się działo?6 Jeszcze w kwietniu nie nastąpiło
przebudzenie, jeszcze w kwietniu można coś nadrobić, ale patrioci marcowi’22 (bo kwiecień, to już
nie mówię) pod pozorem euforii pomagania, nie pomagali Ukrainie i przez pomoc rozumieli to, co
rozumie strona małpia. 7
Owi patrioci marcowi’22 tym – Franciszkowym, a więc i Benedykta XVI – „swoim szczekaniem
pod drzwiami Moskwy” nie destabilizowali nerwów tego, którego mają za wariata,
niepoczytalnego, za paranoika, bo tak podpowiadają tzw. autorytety w psychologii i psychiatrii.8
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Minister mi mówi, że po 80 latach gen rozpruwania kobiet zanika. Najwybitniejszy antropolog XX wieku, Andrzej
Wierciński mówi inaczej.
Wyrażenie naukowe JPII, z CA, encykliki, której miernota nie rozumie i nie widzi dopisanego jednego akapitu za
plecami JPII. Ten akapit wskazuje, jakie są podstawy zamordowania go, 13-go...
Wyrażenie naukowe, antropologiczne.
Ministrowie, ośrodki pamięci zachowali się jak kaci własnego narodu, jak to jest i w procesach Markowa – efekt
odwrotny od oczekiwanego.
Wyrażenie naukowe.
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Patrioci marcowi’22 opowiadają mi od pierwszych dni, czy jak minister 9 , żeby mówić na temat,
czyli książka telefoniczna wie, co to jest „na temat”. W książce telefonicznej są tematy, ona jest co
jedną linijkę na temat. „Myśli” aligatora są zawsze „na temat” – on czeka i pół roku „na temat”,
czyli swoją antylopę. Zepsucie nowego systemu wolnorynkowego narzuciło polskiemu narodowi
segmentację pod szyldem mówienia „na temat”.
Wojna Putina to zagadnienie psychologii i polityki oraz przymusów, przemocy. To, że Franciszek
toleruje np. Nancy Pelosi, która miała otrzymać od Ojca Świętego błogosławieństwo i otrzymać
Komunię św. można wyjaśniać tym, że papieże obawiają się wojny atomowej i dlatego tolerują
polityków proaborcyjnych, a nie tym, że są antychrystami. Franciszek: „księża powinni odnosić się
do takich prawodawców ze współczuciem i czułością” wskazuje na jakąś próbę obrony czegoś, bo
coś by się od 24 II 2022 zbliżało, jakiś Armagedon. Biden i rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki
twierdzą, że rzad USA walczy o (podstawowe!) prawa kobiet. Nie chcą potępić napaści na kościoły
i parafie pro-life, ośrodki naukowe, edukacyjne, popularyzujące wiedzę, uświadamiające i
potępiające aborcję. W rozumieniu papieży politycy są prymitywnymi ludźmi. Joe Biden
wyprowadza prawo do aborcji z religii katolickiej: „Wierzę, że mam prawa, które mam, nie dlatego,
że rząd mi je dał, ale wyłącznie dlatego, że jestem dzieckiem Bożym”. 10 Biden promuje przemysł
aborcyjny, ideologie elgiebetyzmu, obrońców praw seksualnych, operacje zmiany płci. Walczy
z tym adwokat Martin Nussbaum. Możliwe, że udzielanie Komunii św. przez Franciszka
(a Benedykt XVI namilcza się, czyli myśli) jest związane z tym szczekaniem pod drzwiami Putina,
czyli z utrzymaniem resztek kontroli nad Bidenem. Tym bardziej Polska nie powinna wrzeszczeć
„z bandytami się nie rozmawia”, tylko poszukiwać dróg do zakończenia wojny, a więc przede
wszystkim rozmawiać. To co się dzieje byłoby balansowaniem na pograniczu zagłady.
To Jest tak jak z Horbanem, który powiedział, że w terrorze walki zakażania ludzi przez noszenie
masek chodziło o zakażanie, bo pandemia musiała być. Stany Zjednoczone chcą wyłączenia
reaktorów jądrowych i zablokowania życia miast podłączonych do elektrowni, jeśli Rosja przerwie
eksport wzbogaconego uranu? Wiadomo, że technika Rosyjska nie umywa się do hiszpańskiej,
holenderskiej, angielskiej, belgijskiej, dlatego tam nie było wybuchu elektrowni w Czarnobylu ani
utonięcia „Kurska”, tylko że ... wiele reaktorów w UE i w Stanach to produkcja rosyjska. Przecież
Unia Europejska (i państwa spoza UE 11) obawia się sankcji na gaz i ropę rosyjską, a jeszcze
bardziej na paliwo jądrowe. Słusznie więc :-) powiadają patrioci marcowi’22, że ich wypowiedzi są
swobodne irracjonalne, ponieważ Rosja nie ma broni jądrowej. Ma paliwo jądrowe i nie ma paliwa
jądrowego.
Na bazie analizy całościowej morfologiczne przed i po 24 II 2022 jest widoczne, że wypowiedzi
Rosji zawierają pewną metafizykę szczegółową wojny, tak jak mechanika Newtona, czyli prawa
ogólne, szczegółowe, warunki aproksymatywne, teoretyczne (analogon rachunku różniczkowego),
zjawiskowe (jakby analogon fizycznych, bo przecież czym innym są warunki idealizacyjne
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Mam w tej dziedzinie trochę odkryć i nie potwierdzam diagnozy tych największych autorytetów psychologii i
psychiatrii o paranoi.
Przy prezesie w sektorze lotnisk.
https://dorzeczy.pl/swiat/289675/nowa-ofensywa-aborcyjna-i-lgbt-joe-bidena.html
III’2022: Widać to ze wszystkich oświadczeń rządowych państw z UE, czyli jedynym wyjściem jest zastosowanie
strategii systemu społ.polit. JPII/JPS. Ponieważ rury i kable biegną nie tylko na terytorium UE, to państwa UE
i spoza UE biorę to pod uwagę i wiedzą, że konkretyzm protestancki wyłączy innych odbiorców, aby ratować
produkcje u siebie, a co dopiero ludność. Różnym państwom zagrozi niedobór energii, a nawet 20 tys. śmierci
z zimna na milion mieszkańców, wszędzie tam, gdzie ktoś jest na końcówce rury i kabla (obniżenie mocy sygnału,
a nawet przerwanie przez V-te kolumny). Różne kraje są na końcówkach.
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aproksymatywne, a czym innym ze względu na teorię itd.). I ta metafizyka odnośnie do sankcji itd.
kieruje nas ku wojnie światowej, a nie że nas niby chroni.
Wszystko co dotyczy zaopatrzenia ludności, handlu, importu, eksportu, zagraża Rosji, czyli …
całemu blokowi NATO, na zasadzie rozumowania do tyłu na temat zapisów w umowach. Widoczne
jest, że każda wypowiedź anty-rosyjska ma podłoże pro-rosyjskie, tak jak każda wypowiedź
prozdrowotna od II 2020 miała podłoże antyzdrowotne, ale ludzie się w tym nie zorientowali.
Między Rosją a Unią Europejską istnieją porozumienia, siatka porozumień, której poza
metodologią nikt nie widzi. Wszystkie wypowiedzi Rosji przekraczają udostępnioną ludziom przez
media logikę rozumowania. Unia Europejska pracuje zupełnie inaczej niż się to podaje; i realizuje
dwójmyślenie o wszystkim – o prawie, o narodach, o uchodźcach, o legalności wszystkich
dokumentów, o członkostwie w UE, o mięsie, żywności, prądzie, gazie, ropie, energii, węglu,
tranzycie.
Skąd jest taka łagodność potęgi protestanckiej wobec Rosji, skoro od razu aresztuje się człowieka,
który mówi, że chce kogoś zastrzelić, a tu grożą atomem! I to dla patriotów nie ma znaczenia?
Dlaczego? – Kierują się emocjami. To patrioci 12 mówią jeszcze w marcu 2022, że Ukraina
zwycięży Rosję, wojna nie jest fragmentem zarządzania covidem-19, nie uważają, że zablokowanie
przychodni, leków (od marca’2020) na covid-19 było nienaukowe, czasem, a może zwykle nie
wiedzą, że maski wzmagały choroby (a choćby wyjaśnia to też kinetyka), nie zaliczają 200 tys.
naddatkowych śmierci do skutków zarządzania plandemią, a samą plandemię mają za pandemię, ale
te 200 tys. od lata 2020 do jesieni 2021 zaliczają do śmierci spowodowanych wymieraniem wyżu
demograficznego, a naukowców, którzy krytykują naukowców z rady medycznej rządu mają za
wichrzycieli. (Pod wpływem strajków i demonstracji jesienią 2021 z rady tej uciekło ponad tuzin
osób).
Ciągle w marcu 2022 (to najważniejszy miesiąc) mówi się o chorobach Putina. Ta choroba oznacza
jednak, to czego patrioci z marca’2022 nie widzą, że ryzyko atomu jest wysokie. Nie jest to
lekceważenie przyszłości ludzkości?
Psychiatra warszawski mówi, że Putin choruje na paranoję (uważam, że niesłusznie, to jest autyzm,
a nie paranoja) – a to wzmaga ryzyko atomu. Gazety na Zachodzie piszą o raku trzustki. – Jest to
agresywna chorob, dlatego twierdzę, że patrioci okradają – mówię o sytuacji w marcu 2022 – świat
z możliwości zakończenia wojny i tym samym, stawiając w amoku diagnozy, dążą do wojny
atomowej, ale nie celowo, tylko z głupoty. Życie traci bezcenny – od 24 II 2022 – czas.
Wynika to z uważnej obserwacji ruchów Rosji. Stanowisko generałów i patriotów marca’22, że
Putin chciał w 3 dni zająć Kijów jest nonsensem i w ogóle świadczy o umysłowym ograniczeniu –
generałowie, którzy nie mają dorobku w teorii względności, w mechanice kwantów, w cybernetyce,
w metodologii nauk 13 w ogóle nie powinni być żadnymi doradcami.
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Jak poprzednio :-)
Mówię o typie umysłowości. To nie oznacza, że nie mają oni mieć dorobku w dyscyplinie M. Mazura
„Cybernetyka i charakter”, w kosmologii, abiogenezie. Powinni podołać promotorstwu jednocześnie z fizyki,
z fizyki i metafizyki języka angielskiego (por. doktorat D. Długosz), fizyki teorii piękna, twórczości i rozwoju (por.
doktorat Zenona Marciniaka, ot zwykła Pracownia Teorii Piękna, Twórczości i Rozwoju, w której pracował fizyk
K. Morawiecki), krytyki filozoficznych podstaw tzw. szkoły (w istocie mistyfikacji społecznej) frankfurckiej.
Powinni mieć prace z teorii mózgu, abiogenezy, ewolucjonizmu, wojtyłowskiej teorii Boga, krytyki ideologi np.
elgiebetyzmu. To z powodu złego doboru kadry generałowie głupstwa opowiadali o blitzkriegu, zamiast od razu
powiedzieć, że blitzkrieg jest pozorem, a chodzi o antyblitzkrieg, czyli współdziałanie z państwem ukrytym
(o zrzucenie bomby atomowej). To współdziałanie opiszemy dopiero w cz. XXV-XXVIII, ponieważ nie da się tego
wyrazić „prosto z mostu”, „po chłopsku”, ale nie jeden raz jak najszybciej uchylimy rąbka tajemnicy, ponieważ nie
robimy żadnych tajemnic.
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Opowiada się, że operację Putina przeprowadzono w nocy itd. Patrioci wielce się cieszą z choroby
Putina, ale przecież ta choroba wzmaga, a nie osłabia, ryzyko użycia atomu, czyli to wszystko się
nie klei. A jednak trwa. I to jest droga do atomu. Jeszcze 24 II 2022 tego nie było widać, bo można
było mniemać, że patrioci dostrzegą adekwatną potrzebę niesienia pomocy, a nie 500+. Brakuje
nam ośrodków, które by znały podstawy neurocybernetyki, Mariana Mazura „Cybernetykę
i charakter”.
Patrioci chcą walczyć z Rosją do ostatniego Ukraińca, tak mówią, a każdego, kto inaczej to widzi
lub poszukuje teorii tej wojny, to nazywają ruską onucą. Inwektywy mają coś pomóc? Mają
zastąpić analizę? Patrioci uczestniczą w nakręcaniu logiki dążenia do katastrofy atomowej. Lecz to
samo jest w propagandzie rosyjskiej, która mówi, że to siły, powiedzmy, z zewnątrz chcą walczyć
z Rosją do – cytuję – „ostatniego Ukraińca”, a więc w tej narzuconej uproszczonej logice ruskimi
onucami może być każdy, tak jak w tekstach patriotów można termin prawica pozamieniać na
słowo lewica i też będzie dobrze. A dlaczego? Bo nie ma teorii tych słów, są tylko emocje. To
fundamentalna nowa (jak na marzec 2022) teza.
Po włączeniu emocji, tekst jest pozornie zrozumiały, tymczasem z punktu widzenia
komunikacji 14 zawsze przed słowami jest teoria, natomiast terminy, definicje są
tylko pochodną. I dalej:
To pokazuje, że
1. rząd polski powinien rozwijać teorię wojny’24 II 2022, ale
1a) tego wkładu nie ma i
2. cywilizacja traci tak cenny czas od 24 II 2022,
3. którego wartość szczególnie podnosi choroba Putina. Jeśli to trzustka, to zachowanie marcowych
patriotów jest karygodne.
Byłby to skutek ludobójstwa Polaków przez cywilizacje bizantyjską – przez Rosjan (miliony),
Niemców (miliony) i na Ukrainie ok. pół miliona lub więcej. Na Ukrainę mają jechać śledczy
w lipcu 2022, w sprawie Buczy i innych miejscowości i nasuwa się z tego wniosek, że podobnie
należy traktować ofiary ludobójstwa na Wołyniu, a tu rząd o to nie zabiega i tworzy klimat
zachęcania do zbrodni tytułem bezkarności. Należy powołać grupy w celu autopsji ofiar
ludobójstwa na Wołyniu. Ale też zjawia się pytanie, dlaczego rząd, a za nim „patrioci” z partii
założonej przez Płażyńskiego i Olechowskiego, podnosili taki krzyk, aby nie badać ofiar zamachu
10/04, czy tylko z tego powodu liczba ofiar ludobójstwa była tysiące razy mniejsza? To oczywiste,
skoro „łowca nazistów Eli Rosenbaum stanie w lipcu’22 na czele tworzonej przez USA grupy
śledczych badających zbrodnie wojenne na Ukrainie”. Marcowi patrioci powinni byli stworzyć
takie grupy badaczy ciał pomordowanych od 24 lutego 2022 (ponieważ w warunkach 1. powstania
i 2. wzmożenia ryzyka wojny atomowej każdy dzień pierwszych 3-4-tygodni ma wagę roku), a nie
dopiero od lipca. Wzmożenie ryzyka jest cechą procesów Markowa, w których efekt może być
odmienny od oczekiwanego, tymczasem patrioci nie rozumieli sensu procesów Markowa, nie dbali
o rozwój swego patriotyzmu, który jest nieodłączny od myślenia ogólno-teorio-wzglednościowego15
.
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M. Zabierowski, „Kulturowe i społeczne uwarunkowania komunikacji”, Wrocław 2012.
Jest to całe pole semantyczne: {patriotyzm, kapitalizm, rynek, produkcja węgla, KLD, UD, UW, UPR, JKM, N. Czas,
AWS, SLD; z chaosu porządek, UE, Sasin, „Tani węgiel”.
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Dlatego Leibniz przewidział rozbiory, na podstawie obserwacji satrapii, czyli Europy, Anglii,
Holandii, otoczenia politycznego w całej Europie, pisząc, że to „Polska [jako całość, jako państwo,
system cywilizacyjny] jest w niebezpieczeństwie”.
***
Dopiero co obiecane wyjaśnienie:
Ludzie, którzy się uważają za patriotów, zlikwidowali, w imię kapitalizmu (rynku) produkcję węgla
(KLD, UD, UW, UPR, JKM, N. Czas, opcja AW$LD itd.). W r. 2022 domagają się naprawienia
błędu kapitalizmu (z chaosu porządek). Zlikwidowanie wydobycia C oznaczało upadek przemysłu
ciężkiego. Polska stała się importerem C, ale wtedy nazywano to patriotyzmem, a nie ruską onucą.
Tymczasem w 2022, najbardziej patriotyczna jest Konfederacja (UPR, JKM, N. Czas) i wskazuje
(VI’22), że rząd zamknął (VI’20) kopanie C na 3 tyg., pod pretekstem pandemii C19, tylko po to,
żeby 1) podpisać zobowiązanie umocnienia praktycznie całkowitej likwidacji kopalń C (IX 2020),
2) negocjować 16 z Brukselą (IX’21) szczegóły planu, 3) wydać rozporządzenia (min. Sasin, I 2022)
o przeznaczeniu 6 mld zł tylko w roku 2022 na zmniejszanie wydobycia C, a do r. 2031 wydać 29
mld zł na niewydobywanie C. Mało zdolni lub otumanieni patrioci zaakceptowali likwidację kopalń
C, a UPR podała teorię wolnorynkową tej likwidacji. Jest ona błędna i jej krytykę obiecywał
wydrukować JKM w N. Czas. W r. 2022 Konfederacja to projekt „Tani węgiel”, zniesienie
3. (z 30.) podatków na węgiel: VAT, CIT, akcyza. Winnicki apelował o utrzymanie kopalni C.
Oznacza to, że często to patrioci są olbrzymią siłą niszczycielską z braku podstaw rozumowania
(jak u JKM, a co dopiero u pozostałych posłów) ogólno-teorio-względnościowych, ogólno-teoriosystemowych. I tak samo jest w sprawie wojny na Ukrainie. Z braku zdolności operują od marca’22
językiem ruskich onuc: „Trzeba dokręcić Putinowi śrubę” – „Mocne słowa prezydenta Dudy”. 17
Tym jezykiem Ukrainie się nie pomoże, ale proponent o tym nie wie, a tym bardziej prymitywny
język partii założonej przez Płażyńskiego i T. W. Musta – Olechowskiego. Pre-PO była partia, do
której należał proponent, wtedy, gdy Jan Paweł II zupełnie inaczej mówił, niż proponent i
krytykował wojnę przeciwko Irakowi.
***
Stany euforyczne patriotów niewiele pozwalają pomóc Ukrainie, są odrealnione i to oni są tymi
ruskimi onucami. Z powodu euforii zaniechano prawdziwej pomocy i obudzono
ryzyko wojny atomowej.
Euforia grozi ryzykiem Armagedonu i nawet sytuacja w Donbasie może być określona jako
i dynamiczna i taka, że nie zmieniła się w sposób istotny w skali miesięcy, a więc euforia
dziennikarzy, generałów niewiele daje.
Zależnie od tego, jak liczyć linię frontu to otrzymamy raz 100, a innym razem 1100 km. To zależy
od celów polityka. Bywa, że długość rzeki bardzo zależy od sposobu pomiaru, jeśli rzeka nie jest
prosta, wybetonowana i ma centra (kondensaty) rozpływu (nieregularności).
Wbrew temu co mówia marcowi patrioci (marzec 2022 to bardzo ważny dla kognitywistyki
miesiąc, w agresję nie jest zaangażowana cała potęga Rosji, a wypowiedzi patriotów, że jest
odwrotnie i Rosja jest już przyciśnięta do muru, implikują powstanie i wzrost ryzyka użycia
przez Rosję broni konwencjonalnej masowej zagłady, tzw. ślepej, jak mówią:
„nieinteligentnej”. I … wojny atomowej.
16
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Ze wszystkimi można negocjować. Z Putinem też. To dopiero byłaby pomoc dla Ukraińców, a nie to, co robi rząd,
zresztą kopiując styl myślowy KE, PE, UE, USA, NATO. Putin chce uzdrowić świat, to gdzie nasza teoria
zadośćuczynienia? Gdzie teoria usuwania usterek świata? Gdzie poparcie rządu do tego niecodziennościowego
języka, czyli sposobu myślenia. Chce Putin nadać światu równowagę – a mamy teorię równowagi?
https://dorzeczy.pl/opinie/315775/prezydent-trzeba-dokrecic-putinowi-srube.html – jest to w 100 % błędne
postawienie sprawy, typowe dla patriotów z marca’22.
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Można mówić, że w walce uczestniczą wszystkie formacje rosyjskie gotowe do walki, jak kto chce.
Ale Rosja prowadzi jeszcze nie rozpoznaną politykę wytracania mniejszości i w ten sposób –
z powodu tego nierozpoznania – unikamy, jako katolicy, jako ojczyzna Jana Pawła II, powstania
obozu ochrony życia ludzkiego, zakończenia wojny, usunięcia ryzyka Armagedonu.
Rosja próbuje przebić się przez obronę na jakimś odcinku, Ukraińcy przeprowadzają kontrataki,
Rosja ich odpycha, oni zaś Rosję, Rosja bierze jeńców, więc Ukraina wzmaga atak i bierze jeńców
dwóch więcej i na niektórych odcinkach sytuacja jest dynamiczna, a na innych stabilna – w skali od
2 do 4 tygodni. A to oznacza, że generałowie się nie spieszą. Tymczasem tę dynamiczność
i stabilność marcowi’2022 patrioci przedstawiają w kategoriach ekstazy wulkanicznej.18
Na koniec jeszcze parę nowych tez szczegółowych, które powinny wybudować dziedzinę praw
szczegółowych, chronometrycznie przed prawami ogólnymi:
1. Twierdzimy, że zaniedbano pomocy dla Ukrainy, w szczególności od r. 2014 bandyci wskazują
miejsca, w których dzielnice mieszkalne w Donbasie, Ługańsku są bombardowane i w blokach
śmierć dosięga kobiet i dzieci, a nikt ze 134 państw tego nie chciał tego sprawdzić.
2. To jest nawet ważniejsze niż sprawdzenie, czy w marcu 2022 rosyjska armia straciła 500
czołgów, 450 wozów opancerzonych, 75 samolotów, czy prawdę mówią dziennikarze eksperci
autorytety polityczne (wszyscy bez osiagnięć w metodologii nauk), że 2a) bitwa przechyliła się na
korzyść Ukrainy, skoro sami sobie zaprzeczają, gdyż to samo mówią po 3 dniach, a potem 13,
wreszcie po 33 dniach. Armia ukraińska zdobyła obiekt, ale po trzech tygodniach słyszę, że toczą
się zażarte walki o odzyskanie obiektu przez siły ukraińskie.
3. Rosja to bandytyzm, jak mówi Andrzej Nowak historyk krakowski, ale 3a) nie dr K.
Morawiecki19 i 3b) bandyci atakują niewinną ludność, a 3c) 134 państwa to widzą (satelity potrafią
zidentyfikować obsługę dział) i trzymają dla siebie, ale mówią, że tego nie widzą, czyli kluczem do
tej wojny jest A i nie-A, a to oznacza istnienie nieetycznego państwa ukrytego, czyli coś z gruntu
i nieetycznego i zbrodniczego.
4. Trzeba powiedzieć, że na skutek wadliwego zachowania 137 20 państw nie widać tu ani logicznej
oceny ani sprawiedliwej teorii tej wojny, wszak bandyci nie powinni być chronieni przez te państwa
i powinni zostać w marcu’22 wykluczeni z UNESCO, chyba że chodzi o wypracowanie
szachownicy, a co najmniej platformy do „zmagań” kto więcej razy powie w macronowskim stylu,
że nie powinniśmy, lub odwrotnie (ot co!), poniżać Putina, naród rosyjski. 4a) Po to, aby realizować
jakieś tajne umowy, realizować grę w ciuciubabkę i nabijać sobie punkty, jak u teściowej
z „Moralności Pani Dulskiej”.
5. Celny ostrzał artyleryjski powinien natychmiast spowodować to, czego nie ma – przyjazd stu
ekspertów wojskowych, patologów, himalaistów, alpinistów, medyków i inżynierów, chyba, że ktoś
instrumentalizuje pomoc i śmierć ochotników z Australii, RFN, Holandii, Polski, Francji (Legion
Obrony Ukrainy). Jeżeli nikt nie przyjeżdża to znaczy, że pomoc Ukrainie jest kamuflażem, aby
nikt nie odkrył, że tej pomocy nie ma. Takie podejście utrudnia negocjacje między Ukrainą
i Rosją. Jest tak także ze stanowiska wyszyńskizmu. To utrudnia negocjacje, bo to 134 państwa
wciąż stawiają na siłowe rozwiązanie sytuacji, a raczej udają, że o to chodzi i ukrywają prawdę.
Świat traktuje żołnierzy jako zasoby do eksploatowania.
6. Świat narzucił język osiągania dziwnych zwycięstw. Należy tu zastosować inną kategorię i
powiedzieć: dialektycznych zwycięstw, tak aby po tych „zwycięstwach” prowadzić wojnę.
W wojnie na Ukrainie jest rozwijana taktyka nierosyjska, antyrosyjska, arosyjska, ale taktyka
18
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Ekstaza wulkaniczna to typ umysłu obudzonego do czynności prokreacyjnych.
Por. jego wypowiedzi o Rosji, to ważny materiał człowieka, który ciągle walczył o prawdę i za to, co powiedział
o Rosji (a było to coś o 180 stopni odmiennego od wypowiedzi premiera w marcu’2022), wyszydzanego.
Ta liczba lekko fluktuuje, jak wynika to z wiadomości, a raczej pseudo-wiadomości.
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rosyjska jest jej fragmentem, a to oznacza istnienie czegoś głębszego. Głębszego niż to sugeruje
TVP, TVN, media glównego ścieku. Zaroiło się od oświadczeń, aby pokazać Rosji jej miejsce
w szeregu, tymczasem wszystkie wiadomości o rozpadzie Rosji, wskazują, że od marca 2022
stracono bezcenny czas wymierzany przez konstrukcje państwa ukrytego, czyli przez podłożoną
bombę zegarową. Ministrowie spraw zagranicznych wiedzą coś o tym, ale nie polskie MSZ. Stawką
są tysiące ofiar od bomb konwencjonalnych, a potem ABC. Setki tysięcy.
Obecna „polityka” Zachodu wobec przesiedleń przypomina konferencję Francji, Norwegii, Belgii,
Szwecji, Dani, Anglii, Australii 21, Nowej Zelandii, Kanady i 23 innych państw, zwołaną przez
Roosevelta we Francji, w Evian 6-15 VII 1938 w sprawie wytworzenia mechanizmu odrzucania
milionów wyznawców Starej Księgi, którzy chcieli wyjechać z Niemiec i Austrii. USA same
w żadnym wypadku ich nie wpuszczały i to zaczęło ciążyć Rooseveltovi, wobec tego „ucieczką do
przodu” (od oskarżeń o cynizm) ogłosił międzynarodową konferencję, aby się pokazać w stroju
miłości i postępu, czyli zastanowić, jak to zrobić, żeby wpuszczać uchodźców. Czyli wielkodusznie
nie wpuszczać. I to samo się powtórzyło w UE w marcu 2022. W 1938 wszyscy powiedzieli, że są
już i tak zadłużeni i skarb jest pusty. Jedyna Dominikana przyjęła 100 tys. uchodźców. Hitler w
latach 1938-1942 podkreślał, że popierał emigrację z Niemiec i Austrii. Celem UE’ marzec 22 jest
sterowanie wojną, stworzenie sytuacji dla Putina bez wyjścia.
To sterowanie Putinem przypomina wytwarzanie mechanizmów, czegoś takiego jak tzw.
mechanizmu warunkowości, w który wciągnięto premiera, obiecując mu coś zupełnie innego. Siły
niewidzialne mają zdolność wytwarzania mechanizmów, zapadek, jak mechanizmu zamrażanie
funduszy unijnych dla krajów, które nie spełniają jakiegoś warunku subiektywnego, czegoś, co
zdaniem Komisji Europejskiej nie jest po jej myśli, a wszystko może być nie po jej myśli i uznane
za łamanie praworządności. W marcu PE wzywają KE do szybkiego uruchomienia tego
mechanizmu, zamiast szybkiego jego usunięcia.
Mechanizm wciąga w pożyczkę. Ale wypłatę pożyczki kontroluje Komisja Europejska. KE
sprawdza lub nie do chce, kiedy chce i jak chce (tym samym naśladuje autyzm 22), czy zostały
spełnione jej stricte nienaukowe dowolne propozycje.
Kredyt KPO jest i tak dostosowany do biurokratycznych wymogów KE, nazywanych w mediach
komunizmem i jest tam tylko to, co się subiektywnie podoba KE. KE rozgrywa wszystko na
poziomie psychologizacji.
Byłoby to zadłużenie warunkowane na 164 sposoby na 48 reformy i 116 infantylnych kamieni
milowych oraz zaledwie 54 – jednak nie najlepszych – inwestycji, a także na wdrożenie 166
nienaukowych nieobiektywnych wskaźników.
21
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Przejawy skłonności do dyskryminacji w Australii można było obserwować w karaniu i tratowaniu przez policję
tych, którzy uważali, że noszenie masek wzmaga zakażenia, a szczepienia (szczeRNA) są częścią planu
ludobójczego. Australia chce tak podwyższyć prąd, żeby samochody elektryczne były tylko dla bogatych.
I samoloty. Bo przecież nie na prąd. Te emitują najwięcej spalin. Patrioci marcowi zachęcają do wojny, często przed
24 II 2022 chwalili wstrzykiwanie toksyny, ale też często chwalą samochody elektryczne i nie widzą dzieci, które
harują wydobywając surowce do baterii samochodowych. A migi, T72 i wozy bojowe to są na prąd? Wilki
w owczej skórze.
Zwłaszcza autyczka aspergerowska robi co chce, kiedy chce i jak chce, dlatego małżeństwo Einsteina było tylko
jego marzeniem i fikcją na poziomie operacyjnym. Był ofiarą swego pragnienia założenia rodziny. Żeby Einstein
mógł negocjować, to musiałby wiedzieć, że istnieją kobiety aspergerowskie (forma autyzmu). Dziś taka wiedza
istnieje, dlatego otwiera to olbrzymie możliwości do negocjacji z Putinem na bazie zwłaszcza teorii piękna.
Zwłaszcza, że Putin tak mówi, jakby nic tylko ruszyć w ten temat: skoro jest temat jak uzdrowić świat, ulepszyć,
unowocześnić, to dlaczego rząd w tym kierunku nie idzie? To jest pomoc dla Ukrainy, a nie to co dotychczas.
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Może to jest i nadmierna dociekliwość, ale musi być jakaś tu ukryta antyteza, jeżeli Honecker
zapewnia, że nie dojdzie do powstania gigantycznych Niemiec, a premier, że "wszystkie wskaźniki
i kamienie milowe KPO, zostały przyjęte (30 IV 2021) przez całą Radę Ministrów, którzy wiedzą,
co tam jest”. Chodzi o miliardy euro z UE, a więc kamienie milowe maja drugie dno. Wiem, wiem
– to teoria spiskowa. Wtedy – w r. 1989 – też. I co?
Najpierw, w lutym 2020 narzucono odrzucenie głosów wartych wtedy, w lutym 2020, tryliony,
a potem w następnych miesiącach, gdy mechanizm ruszył wartych jeszcze biliony – najlepsi
eksperci, lekarze i metodolodzy już w lutym 2020 ujawnili rządowi, że niepotrzebnie wdraża
zarządzenia pandemiczne UE jak nienaukowe informacje na temat wirusa i leczenia, zakaz wstępu
do lasów, na pola, budowanie obiektów pandemicznych, zablokowanie naukowej informacji, leków
na C1923, zablokowanie przychodni, szpitali, możliwości leczenia, nakaz noszenia masek, które
powodują 1. niedotlenienie serca i choroby mózgu, 2. zakażają wiadomo czym, a nazywanym
covidem-19, gdyż emitują bardziej agresywne cząstki, a wreszcie 3. są rozsadnikiem przeróżnych
patogenów, zwłaszcza po wielokrotnym użyciu, gdyż powinny być zmieniane po pół godzinie, a nie
co pół tygodnia czy roku.
Projekt zadłużenia KPO ma dostarczyć pieniędzy na skomplikowane finansowanie działalności
kapitalistycznej, do której potrzeba lat doświadczeń i te pieniądze powinny być wydawane od
jesieni 2021 r., a nie z opóźnieniem półrocznym, którego nie cierpi rynek prywatny.
Za antypolską rezolucją w sprawie blokowania KPO – krajowego planu odbudowy na skutek
odrzucenia naukowych ocen ekspertów i przyjęcia planu zarządzania pandemicznego C19 od lutego
2020) głosowało czterech premierów – Belka, Buzek, Cimoszewicz, Miller, co wskazuje, że media
nieustannie oszukują, skoro wybrano ich na premierów, więc czy nagle nie ma tu sterowania wojną
Putina? I nie ma co ministrom krzyczeć (III 2022), że wielu posłów polskich „wymiękło wobec
UE” i w marcu’22, w czasie wojny Putina, głosują za sankcjami, przeciwko Ukrainie, w tym
przeciwko uchodźcom oraz codziennie miliardem finansują wojnę Putina, przy całkowitej
niezdolności do nałożenia rzeczywistych sankcji za wojnę i niesienia rzeczywistej pomocy
Ukrainie.
Doprawdy to, co opowiadają patrioci marca’22 na temat Ukrainy, Putina (słuchamy media,
notujemy w pamięci, co mówią), to kompletne idiotyzmy, których w marcu 2022 nie wolno nigdzie
nawet krytykować (zostaniesz ruską onucą), ponieważ patrioci marca’22 zabijają – na skutek fazy
ekstazy wulkanicznej – każdą myśl analityczną, metodologiczną i to są ludzie, którzy nie mają
pojęcia, że celem humanistyki jest uściślanie nauk ścisłych, a na odkrycie jakiejkolwiek teorii
filozoficznej potrzebują odbywać studia 24 nie jak proponował Kornel Morawiecki do 49 r.ż.
23
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Tuż przed zlikwidowaniem c19 przez Putina: Obama dostał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zachęcał
Amerykanów, by przyjmowali trzecią dawkę preparatu przeciwko koronawirusowi. „Michelle i ja jesteśmy
wdzięczni, że zostaliśmy zaszczepieni i uodpornieni, a jej wynik testu jest negatywny. Szczepić sie, jeśli jeszcze
tego nie zrobiłeś”. Księżna Camila jest zakażona. Rząd angielski: „Nadal postępujemy zgodnie z wytycznymi
rządowymi. Księżna Camilla zaszczepiona trzecią dawką zakażona koronawirusem. Książę Karol zaszczepiony
trzema dawkami – drugie zakażenie. Współpracownicy papieża zakażeni koronawirusem. Przyjęli trzy dawki.
Watykan zaostrzył kary za brak maski, paszportu szczepień. Brak maski, dystansu, niewłaściwe założenie maski
kara do 50 euro i do 160 euro w miejscach publicznych. Naruszenie kwarantanny – 1500 euro. Wszystkie kary
ulegają podwojeniu w przypadku ponownego naruszenia prawa. Niezaszczepieni do II 2022 nie wejdą do pracy, nie
otrzymają pensji (https://dorzeczy.pl/zdrowie/253111/watykan-wspolpracownicy-papieza-franciszka-zkoronawirusem.html) Natomiast prezydent A. Duda po trzech dawkach – zakażony. Itd. Zdaniem wirusologów,
chodzi o wielka fikcję, szczepionki powodują zakażenie. Horban wskazał, że rząd dąży do wzmożenia zakażeń.
W tym zdawać egzaminy. Prezydentem powinien być prawnik, ale który zdał egzaminy z fizyki kwantowej i
zrozumiał dr-t Kornela Morawieckiego. Przeciętny prawnik potrzebowałby na to 44 lata.
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Rosja ma systemy rakietowe zdolne do skutecznego przenoszenia broni jądrowej i codzienne
odrzucanie tego przez ministrów i wiceministrów 25 jest przejawem tych samych błędów, które
redukcje PKB o 85.5% nazywają rozwojem. Wszystko, co mówi ta humanistka :-) z kierownictwa
Departamentu Obrony USA ma wartość zakrywania prawdy, dokładnie tak jak np. tego, że
zakażenie COVID-19 jest uleczalne w 1 dzień.
Putin na pewno powiedział Orbánowi, że siły jądrowe wypuszczone przez umysł azjatycki,
wielkostepowy, patroszeniukowy nie muszą zniszczyć Warszawę, ale to może być Bruksela, Paryż,
Amsterdam, Londyn itd., tzn. że parasol ma efektywność 20%, a więc 80% bomb atomowych
zadziała. Wystarczy samo dżingischanowskie wypuszczenie Iskanderów z bombami
konwencjonalnymi, a co dopiero ABC. Dlatego jedyną drogą jest to, co wskazano w serii „KosmosLogos”, vol. 1-6, „Quaestione” i „Fundamenty” i „Fundamenty – Studia Cosmologica
Oeconomika”.26

25
26

W tym MSZ.
To przykre, że MG, doradca, nie rozumie tych treści. Iskandery (w NATO: SS-26 Stone) mają zasięg 500 km,
przenoszą atom, długość 7.3 m, średnica 0.9 m, ok. 4 tony, przenikają przez tarcze antyrakietowe. W parę tygodni
Putin przesiedlił 7 mln ludzi, 4.3 mln w Polsce.
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