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.
Zagadnienie eksperimentum crucis w historii najnowszej oraz cnót
kosmologalnych, jako kardynalnych . Cz. XXI
1) Biden w Warszawie i w Rzeszowie. USA nie odpowiedzą atomem po
zbombardowaniu Polski atomem. Antropologia Konecznego, J. Kosseckiego. Polityka
a sumienie. Unijna „myśl” niemiecka. Redukcja PKB jako przyczyna wojny
plemiennej. Co jest przyczyną redukcji PKB? Państwo ukryte. Jak opisać sytuację
w wojnie na Ukrainie? Dlaczego wywiad powinien studiować fizykę, kosmologię,
astrofizykę. Jak NATO jest „aktualizowane” przez państwo ukryte, a generałowie
NATO są młotkami. NATO < {USA, Anglia} < {Poczdam – Patton}.
1. Pogląd, że trudno sobie wyobrazić, by Putin przyznał się do błędu, jest poglądem nietwórczym,
depresyjnym. Nie wiemy, czy to przypadkiem nie Ławrow jest tym pośrednikiem między centralą
a Putinem, o czym Putin nawet nie wie. Podczas wystąpienia prezydenta Bidena w Warszawie
i w Rzeszowie padły słowa dziecinne o sankcjach, o izolowaniu Rosji, czyli w jakimś ukryciu
i niedopowiedzeniu, a zatem, powinno być jasne, że USA nie odpowiedzą atomem po
zbombardowaniu Polski atomem.
1a) Są podstawowe tezy dotyczące sytuacji w marcu 2022 roku. Zatem – ze stanowiska antropologii
Konecznego, a w latach 90., oraz w XXI wieku, antropologii Wiercińskiego i J. Kosseckiego –
niezwykle ograniczona i błędna jest diagnoza (patriotów), wypowiadana miliardy razy w marcu
2022 (przez patriotów marcowych’2022), że wygrywane od 24 lutego 2022 bitwy z kolumnami
pancernymi cywilizacji bizantyjsko-turańskiej mają charakter obronny dla cywilizacji łacińskiej
w jej najdoskonalszej wersji. To nieprawda. Trzeba oddzielać euforię’III 2022 od prawdy – i to
oddzielanie ma zastosowanie do tego, co w Rzeszowskiem powiedział Biden1. W polityce istnieje
nieskończenie wiele możliwości działania na rzecz zakończenia wojny. Kazachstan popierał Rosję,
aż nagle ten wierny sojusznik Rosji potępił inwazję Rosji na Ukrainę, poinformował, że
nie będzie uznawał niepodległości separatystycznych Republik Donieckiej
i Ługańskiej. Tylko umysły w stanie ekstazy wulkanicznej, muszą kopiować telewizje w sprawie
pomocy Ukraińcom i nie widzą możliwości niesienia rzeczywistej pomocy. Kazachstan nie
uznaje Osetii Południowej, Abchazji, które powstały dzięki Rosji.
1b) Metodą euforyczną’III 2022 może tę wojnę postrzegać człowiek 1. ograniczony lub
2. z sumieniem obciążonym zgodą – od II 2020 – na zaakceptowanie zamordyzmu, terroru
medialnego, ludobójstwa na Polakach i narodach, na zaakceptowanie 200 tys. naddatkowych
śmierci z powodu zablokowania leczenia – stąd ta (Freudowska) ostrość dla sprawy pokonania
Rosji, wręcz euforia, czyli pokonanie własnej przestępczości. Jak zauważył „major” Frydrych to
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J. Biden i przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi prowadzą spór z abp. Salvatore Cordileone,
bp. Michaelem F. Burbidgem (Arlington/ Waszyngton), i bp. Robertem Vasa (Santa Rosa), który żąda zaprzestania
„orędowania za legalnością aborcji”, tymczasem Pelosi żąda legalizacji aborcji w całych USA.

1

prawie 10 razy tyle co w Katyniu. Polska nie ma wywiadu, który by to zdeszyfrował w lutym 2020
i potem.
Po okresie uległości w r. 2020, naród polski od czerwca 2021 odchodził od wiary w telewizję
i język rządu „na temat” (pamiętajmy jednak, że wszystko jest ze sobą powiązane i nie ma
oddzielenia nawet humanistyki od fizyki) COVID-19 stawał się dla 50% pustosłowiem i stopniowo
ludzie sami z siebie zaprezentowali sobie raport rozpoznawania C-19 jako antidotum na tę sytuację,
którą wytworzył rząd, tzn. nie odsyłając, 2 I 2021, pseudo-szczepionek.
Dokonali tego rozpoznania (c19) ludzie osamotnieni, porzuceni, ci, przeciwko którym rząd
wytoczył kłamstwa w telewizji na temat leczenia zakażeń, ludzie pozbawieni już ośrodków
naukowych, których pracownicy zdradzili podatników, naród; tego rozpoznania c19 dokonali ludzie
osamotnieni bez pomocy Kościoła, mądrą metodą analizy morfologicznej opartą na cierpliwym
towarzyszeniu faktów (np. z RFN, Holandii, Kanadzie, Australii). Serca ludzi pobiegły zupełnie
w inną stronę niż chciałby rząd i wbrew terrorowi zostały przechwycone przez wolność, życie, wolę
przetrwania rodzin i narodu, a nie ośrodki łamania ludzkiej woli i dystrybucji śmierci. Ludzie
wykryli ludobójstwo pomimo tego, że rząd zaangażował całe państwo do ukrycia ludobójstwa.
Klausa Schwaba, Davos, 23V2022: „My, Światowe Forum Ekonomiczne, będziemy budować
przyszłość. Mamy środki, aby narzucić świat, jakiego pragniemy.”
1c) Z całej analizy morfologicznej wypowiedzi Putina od powiedzmy r. 2014, a nawet obserwacji
morfologicznej z okresu zatopienia przez Putina „Kurska”, widoczny jest sprzeciw Rosji wobec
Zachodu. Jest tam jakiś nurt teologalny. Jest jest. Ale rząd polski (łże-lewica i opozycja PO, Tuska,
pro-2UE, jest jeszcze gorsza) jest zbyt limitowany 3, aby to wykorzystać. Rząd 4 nie czuje się
odpowiedzialny za dobro narodu – podkreśla to premier. Ani nawet za historię, nie potrafi wdrożyć
obiecanych dostrzeganych instytutów analizy historycznej, nie widzi możliwości sterowania przez
„zawiadomienie”, że istnieje dobro i zło, nie potrafi poruszyć materii boskiej, Stwórcy, stworzenia,
zbieżności z ewolucjonizmem, materializmem. Rząd jest ściśnięty przez targowicką PO, nie potrafi
z siebie targowicy zrzucić i dlatego nie potrafi pokazać, że trzeba rządzić na drodze naszej
wolności, która polega na poruszaniu się w sferze dobra, bo tego zechciała prawda, dualizm
poznania, czyli i ewolucja, która idzie krok w krok z koncepcją Stwórcy.
Rząd tego nie widzi, nie potrafił nawet odpowiedzieć na list Mosbacher do premiera w liczbie 4-ch
osób, nie potrafi tego zinterpretować, jest bezradny. Są kraje katolickie jak Włochy, Hiszpania,
Irlandia, Polska i inne, które ucierpiały najbardziej przez ataki państwa ukrytego, jak np.
zredukowanie PKB o 85% w Polsce. I rząd tego nie potrafi powiedzieć. To prawda, że rząd nie jest
zbyt zdolny i nie przebrnie przez małą książeczkę „Istota teorii względności” 5 czy „De
revolutionibus” 6 albo „Cybernetyka i charakter” 7 , ale poziom PO (=UD, UW) to już poniżej
wszystkiego, to katastrofa, zresztą niech się tym pomiarem inni zajmują.
Rząd ukryty powołał rządy z chaosu porządek, od 6 II 89, które nie tolerują narodu katolickiego,
Solidarności (S), popiełuszkowego (JP), wyszyńskowego, wojtyłowskiego. Rządy zrobiły wszystko
od r. 1989, aby Polska nie była zamożna, dążyły do zniszczenia konkurencyjnej rodzimej produkcji,
2
3
4
5
6
7

Mówi o tym premier, doradca Tuska.
Nie chcę powtórzyć za recenzentem, że rząd jest zbyt głupi.
A tym bardziej PO.
A. Einstein, „Istota teorii względności”.
M. Kopernik, „De revolutionibus orbium coelestium”.
M. Mazur, „Cybernetyka i charakter”.
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systemu sprawiedliwego społ.ekon. JPII/JPS. Robiły wszystko, aby Polska nie była niezależna,
spokojna, ponieważ byłby to dowód twórczości katolicyzmu, chrześcijaństwa.
Zastosowały specjalne procedury wolno-rynkowe – są one modelem kinetyzacji. Narzuciły
mediami głupią doktrynę podaż – popyt, chociaż mądrzy pracownicy ją odrzucili np. w r. 1976 nie
chcieli tej koncepcji, mniejsza z tym, że była to operacja Wschodu usunięcia Gierka. (A zdaniem
Pawła Bożyka – Wschodu i Zachodu). Zasadę podaż-popyt w oczywisty sposób sfalsyfikował rząd
PiS od r. 2015, a potem, od pandemii, zwanej plandemią, także KE, cała UE, PE – por. KPO itd.
-1. Rządy jednobiegunowego kapitału nie chciały, od 6 II 89, systemu społ.ekon. JPII/JPS,
dobrego, Popiełuszkowego (JP), sprawiedliwego, Wojtyłowskiego, prawa Solidarności (S),
sprawiedliwych podatków, polityki prorodzinnej, dobrobytu, pokoju.
-2. Tam tam, gdzie manipulacja medialna nie zmusiła narodu polskiego do niszczenia życia (tzw.
reform), tam rząd ukryty posługuje się szantażem: nie będzie unijnych funduszy, przyznawanych
tylko wtedy, gdy Polska naruszy zasady najlepszej na świecie cywilizacji.
-3. To nie jest żądanie przestrzegania unijnych dyktatów?
-4. Czy Polska na tym nie cierpi? A jeśli cierpi, to czy dla dobra narodu ukraińskiego nie warto
zacząć tę linię, ten kurs, czy tę ścieżkę po to, aby zakończyć tę wojnę? – Piję tu do
1. antypopiełuszkowej teorii z chaosu porządek,
2. antywojtyłowskiej skłonności Zachodu do przerywania tożsamości,
2. anty-Solidarnościowej 8 nieodpowiedzialności i braku zobowiązań kapitalizmu, jak to
zademonstrowano nam po r. 1989,
3. nieetycznej niekatolickiej doktryny św.interesu, dominacji kapitału,
4. wadliwej antycybernetycznej teorii kapitału, jako regulatora, czyli tzw. jednobiegunowego
modelu świata po r. 1989, w którym dolar jest Bogiem, a ludźmi nie trzeba się przejmować, jeśli
biedni, to nie mają żadnych praw.
5. Antycybernetycznego naruszania obiektu badań Witelona nad tęczą (trzeba być ślepym, żeby nie
widzieć, że nie cierpi tego Putin i jest on po stronie naszego Witelona), co jest związane z
jednobiegunowym kapitałem, naruszaniem:
systemu społ.ekon. JPII/JPS, dobra, popiełuszkizmu, sprawiedliwości, wojtylizmu, zasad
cywilizacji Solidarności (S) w tym ontologii rodziny;
dobrobytu rodziny, pokoju;
jest związane z jednobiegunowym niszczeniem życia, z tzw. reformami UE, dyktatem rządu
ukrytego (może by Putin naszemu rządowi co powiedział?), który posługuje się wobec Polski
szantażem i żąda od nas niszczenia najlepszej na świecie cywilizacji (a Putin by tego nie chciał
zrozumieć?);
z dyktatem UE, swoistymi sankcjami nałożonymi na Polskę (mielibyśmy miesiąc mów
o sankcjach), z dobrem narodu ukraińskiego (a może jednak?).
1. Co to, rząd nie umie przedstawić (uświadomić, zademonstrować) Putinowi antypopiełuszkowej
teorii z chaosu porządek?
2. Nie umie przedstawić Rosji antywojtyłowskiej skłonności Zachodu do przerywania tożsamości?
3. Nie wie jak zrobić satrapie wykłady o anty-Solidarnościowej nieodpowiedzialności i braku
zobowiązań kapitalizmu? Brakuje rządowi dowodów? Nie trzeba się ściskać, ale można zrobić
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Nie mogę napisać anty-solidarnościowej, ponieważ Solidarność nie miał nic wspólnego ze słownikowym
rozumieniem solidarności, dlatego w języku polskim muszą zaistnieć dwa osobne słowa: 1. solidarność w sensie
słownikowym, 2. Solidarność, czyli nowy wyraz – wielkokorelatywne rozumienie solidarności, jak np. system
społ.ekon. JPII/JPS. Oba te terminy różni zasada kwantyfikacji – słownikowa solidarność to kwantyfikacja
szczegółowa, lokalistyczna, natomiast Solidarność to kwantyfikacja kopernikańska. Por.
www.experientia.wroclaw.pl
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miesięczny kurs o faktach i o nieetycznej niekatolickiej doktrynie św.interesu, dominacji kapitału.
To nie jest płaszczyzna? Nie jest ona warta starań o życie na Ukrainie?
4. A dlaczego rząd nie potrafi jednak swego przeciwnika wychować na kanwie przedstawienia
wadliwej antycybernetycznej teorii kapitału, jako regulatora, czyli tzw. jednobiegunowego modelu
świata po r. 1989, w którym dolar jest Bogiem, a ludźmi nie trzeba się przejmować, bo jeśli biedni,
to nie mają żadnych praw.
Takie to trudne?
Więc:
Niech się zastanowią politolodzy, czy nie możemy – my tzn. Polska, bo nie chcę wskazywać na
premiera, prezydenta, prezesa, ministra – iść z miesięcznym kursem na każdy istotny temat do tych
atakujących i się wiele dowiedzieć, a nie żyć w klatce i czy nie widać, że to by zainteresowało
rzekomego paranoika. A jeśli paranoik, to może nas posłucha, szybciej niż zdołamy mu wszystko
objaśnić punkt po punkcie. Lecz preze-prem-prezy nie rozumieją mocy metodologii, humanistyki
i uściślającej nauki ścisłe. Miał ten talent dr Vladimir Zev Zelenko (1973 – 30 VI 2022, NY).
Naukowiec, który od lutego 2020 słał informację, że wirusa C-19 można w 2 dni wyleczyć,
szczepionki zaś na C-19, to projekt ludobójstwa i spowodują masowe cierpienia; połowa to woda.
„Zabiją mnie firmy, ale ważniejsze jest ostrzeżenie przeze mnie”. Leczył C-19 używając
chloroquine and hydroxychloroquine. Zelenko wysyłał (III 2020) listy do Trumpa, że wyleczył setki
pacjentów prostymi sposobami z COVID-19. Należy podać trzy tabletki antymalaryczną
hydroxychloroquine, antybiotyk azithromycin, zinc sulfate. W marcu’2020 Alex Kasprak napisał,
że skoro dr Zelenko nie opublikował sposobu, to widocznie…
Marzec 2020 był kluczowym miesiącem w pandemii (?), marzec’20 ukształtował myślenie
patriotów, którzy tych, którzy analizowali rzeczywistość, dane, zdania, fakty, wskazywali na błędną
teorię istnienia pandemii, leczenia c19, nakazów noszenia masek, wchodzenia do lasów,
zarządzania c19 nazywali … ruskimi onucami.9 Wszyscy kopiowali TVP, TVN-y. III’20 był tak
samo kluczowy, tak jak marzec 2022. Już 1 marca 2022 wszyscy tylko kopiowali TVP, TVN-y,
a tych, którzy dążyli do wypracowania rzeczywistej pomocy, w celu zmniejszenia liczby ofiar
nazywano
Kasprak opublikował (III 2020) pracę (sic!), że nie można uznać, iż Zelenko mógł wyleczyć c-19,
wyleczyć, jak podaje 669 pacjentów chorych na koronawirusa C-19 – redakcja, zamiast zobaczyć
prawdę i o niej napisać wolała wylądować w głównym nurcie. Pokazała, że metodologia jest ponad
głową 99% naukowców. Jeszcze latem 2022 katolicki wiceminister przekonywał, że to nie było
ludobójstwo, tylko wadliwa szczepionka, która doprowadziła do paru tysięcy śmiertelnych ofiar,
gdyż zasłużyli sobie na śmierć swoją głupotą, zrobili dobry uczynek, bo społeczeństwu będzie bez
nich lżej ekonomicznie.10 Jest to koncepcja Balcerowicza, że ludzie są obciążeniem, dlatego
trzeba ich usuwać. W kapitalizmie.11
Naukowe pisma i media całego świata przyjmowały wszystko, co sprzyjało ludobójstwu. – Nie
mógł wyleczyć, ale wyleczył. Ocalił ludziom życie, 669 osobom. Nie! – wrzeszczano. – Ten ruski 12
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W.U.
Nie paru tylko 23 tys. w okresie do 28 dni po zaszczepieniu. Dane z marca’22, strona MZ.
Jeszcze redaktor GW przekonywał, że depopulacja nie ma nic wspólnego z kapitalizmem, że postrzeganie
depopulacji w kategoriach ekonomicznych to marksizm. Że kobietom przewróciło się w głowie.
Przecież amerykański, a nie ruski. Ani Rosyjski, ani ruski, Ukrainę nazywano Rusią. Patrioci marca’22 nazwali
pierogi ruskie – ukraińskimi.
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lekarz Władymir Zelenko uległ złudzeniu, że wyleczył ludzi swoimi 3-tabletkowym „protokołem”.
13
Już w marcu 2020 prezydent Trump poinformował, że otrzymał ważne informacje, iż
1. rozwijany jest w świecie medycznym w USA nienaukowy kierunek o potrzebie czekania na
szczepionki na c19, 2. kierunek nieleczenia c19, który nie ma podstaw medycznych, ale ma
podstawy kapitalistyczne, ergo zysku firm, 3. że trwa spisek wadliwego zarządzania wokół c19,
4. że Zelenko wskazywał, że choroba nie trwa dłużej niż 5 dni i należy ją leczyć, a nie ja rozsiewać
nieleczeniem. 5. Trump sprzeciwił się zyskowi firm i zarządził leczenie w Białym Domu.14
6. Trump, podobnie jak abp Vigano, pośrednio wskazał na gigantyczną korupcję. U.S. Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) rozpoczęło sprawnie zorganizowana kampanię przeciwko
prezydentowi. Całkowicie błędnie zinterpretowano naukę, podstawy weryfikacji. Wykorzystano
słówka, takie jak badanie, klinika, leczenie, szpital, statystyka, medycyna, nauka, których
rozumienie wymaga przeczytania przynajmniej kilka tomów. Ludzie, którzy w życiu tylko dobrze
się bawili stali się ofiarą tych terminów; wszystkie wypowiedzi, że hydroxychloroquine nie nadaje
się do leczenia infekcji SARS-CoV-2 były wadliwe.
Opowiadanie rządu (rząd wpłacał miliony dla „ORMO”-ów, którzy na fb, tt, yt itd. „obalali”
hydroksychlorochinę), że próbka była mała było pozbawione podstaw. Rząd w lutym 2020 odrzucił
rady warte tryliony oraz ukrył, że jaskiniowiec, który znajdzie zegarek nie musi znaleźć próbki
zegarków, aby uznać, że istnieje cywilizacja i wyjść z jaskini, ponieważ sam jeden zegarek ma
w sobie ukryte miliony próbki statystyczne 15, ale to było za trudne.
W sposób a-naukowy posługiwano się terminami naukowymi. 1. Dziesiątki krajów stosowało
z powodzeniem chloroquine, inni hydroxychloroquine plus azithromycin. 2. Ale „dowodzono”, że:
„skoro hydroxychloroquine zablokowała proliferację zakażania Sars-Cov-2 w lab (laboratoriach!),
to nie oznacza to, że zahamuje zakażenia u ludzi.
- Był to konkretyzm nie na miejscu. Naukowcy w pismach profesjonalnych (np. Antiviral Research)
podważali wyniki leczenia. Nie rozumieli na czym polega weryfikacja sądów o leczeniu pneumonii.

- I to było genialne – cały świat twierdził, że nie ma leku na COVID-19.16 Był to potworny wysiłek
całodziennej pracy. Zelenko. Zelenko zdawał sobie sprawę z tego, że wszystkim tym rządzi
prawica, własność, a nie troska o lud. Opublikował nowe wyniki w lipcu 2020, o wyleczeniu 141
chorych na COVID-19. 17 Twitter blokował mu jego konto – nie wolno na Twitterze ujawniać
prawdy. Ktokolwiek napisał słówko prawdy, zaraz zablokowano konto.
Metoda ta chroniła ludzi przed zakażeniami i leczeniem w szpitalach. W styczniu 2022 Zelenko
wykazywał, że dzieci szybciej umrą po szczepieniu niż przed.
13
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Rząd ukrył w r. 2020, że Zelenko stosuje hydroxychloroquine, zinc sulfate, azithromycin. Nazywanie przez lekarzy
leczenia prokokołem (protokoł Zelenki) jest niepotrzebnym anglicyzmem.
Rodzina, Melania, szef Meadows, w urzędach (np. rozmówca prezesa Kaczyńskiego’ 16XII16, Rudy Giuliani).
Umysł jest fireballem. Zawiera fale solitonowe, które zawierają fale solitonowe.
A. Gwiazda.
Derwand, Roland; Scholz, Martin; Zelenko, Vladimir (2020); "COVID-19 outpatients: early risk-stratified treatment
with zinc plus low-dose hydroxychloroquine and azithromycin: a retrospective case series study". International
Journal of Antimicrobial Agents. 56 (6): 106214, 2020; Scholz, Martin; Derwand, Roland; Zelenko, Vladimir (July 3,
2020). „COVID-19 Outpatients – Early Risk-Stratified Treatment with Zinc Plus Low Dose Hydroxychloroquine and
Azithromycin: A Retrospective Case Series Study". International Journal of Antimicrobial Agents. 56 (6):
106214.doi:10.20944/preprints202007.0025.v1.PMC7587171.PMID33122096; Block, Jonathan (July 17, 2020).
"Another Study Claims Hydroxychloroquine Can Fight COVID-19". MedShadow Foundation. Retrieved July 1, 2022.
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2) Wojna plemienna jako skutek ukrywania prawdy o redukcji należnego Polsce
z produkcji PKB o 85%. Brak prawdy i wybieranie. Z chaosu porządek, czyli rynek
prawa do życia. Ludzki brak zdolności do krytycznego osądu.
1. Polska nie potrafi odsłonić wielu ukrytych fundamentów. I tak, np. 27 III 2022, Ławrow
powiedział: „Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że UE
powinna być odpowiedzialna za bezpieczeństwo w regionie Indo-Pacyfiku. Jak mają to zrobić?
Mówią o jakiejś armii UE. Nikt im nie pozwoli na stworzenie takiej armii dopóki będzie istniał
Sojusz Północnoatlantycki”. Ławrow wskazuje więc, że UE myśli w kategoriach kolonii.
2. Cała Azja była eksploatowana przez państwa z obszaru UE i Polska nie zdaje sobie sprawy, że na
tej eksploatacji wyrosła unijna „myśl” niemiecka o niszczeniu Polski. Nigdy Polska tego nie
wypowiedziała, ponieważ Polska zajmuje się wojną plemienną, którą wywołało ukrywanie prawdy
o redukcji należnego Polsce z produkcji PKB o 85% i to, ten brak prawdy, całkowicie
zdezorientowało ludzi, którzy nie znając podstaw widzieli ratunek a to w plemieniu PO, a to
w plemieniu PiS. To co opowiada minister, że wiedza o zredukowaniu o 85% należnego Polsce
z produkcji PKB nie ma znaczenia, jest stanowiskiem nietwórczym i legitymuje wojnę polskopolską na następne sto lat.
3. Także zmuszenie Mazowieckiego (X 1989) do podpisania deklaracji likwidacji 30% polskiej
produkcji rolniczej (a więc i innej, a skoro 30% to i 60%, bo w dyplomacji wszystkiego się nie
mówi) to polityka rodem z czasów kolonializmu. Nierozumienie prawdy generuje plemiona, czyli
opcję tzw. wybierania. Redukcja PKB powstała z systemu z chaosu porządek, czyli rynku
produkcji, rynku pracy, rynku prawa do życia, z rynku prawa do istnienia. System z chaosu
porządek wszystko traktuje przedmiotowo, a modelem tego jest kinetyka. Kontrola jest skutkiem
segmentowania einsteinowskich linii świata. Od II 2020 do 24 2022 segmentowano linie świata na
części, aby je dowolnie układać, rozciągnięto kontrolę prawdy, tożsamości przez rządzących, na
przykład tożsamości cywilizacji z prawdą. Do kontroli narodu ruszyła cała klasa polityczna.
Abp Vigano wskazuje, że tu chodzi o okradzenie ludzi z ludzkich praw przez międzynarodową
organizację przestępczą, że Unia Europejska jest pod-imperium okradającym ludzi i wykorzystuje
brak zdolności do krytycznego osądu.
4. Należy żądać innej dyplomacji, Mazowiecki to dowód istnienia przemocy. Trzeba wskazać na
istnienie państwa ukrytego – brak prawdy generuje plemiona, to wybieranie sobie. Ukryte państwo
18
wymazało prymasa Wyszyńskiego i J. Popiełuszki (JP) system zarządzania, cały system
społ.ekon. JPII/JPS, a od II 2020 maskami i zablokowaniem leków na przeziębienie C-19
zdemolowało prywatne życie, rodzin. Coraz więcej jest głosów, na kanwie wielkiego oszustwa c19, ludobójstwa, że Sobór Watykański II wprowadziła masoneria i jej ramiona charytatywne,
filantropijne.
Dotychczasowa humanistyka, a w tym ta, która uściśla nauki ścisłe, nie potrafi
wykształcić prawych obywateli, jako uczciwych władców i przedsiębiorców,
które by przedkładały dobro wspólne ponad interes osobisty, cnoty kardynalne,
cnoty kosmologalne.
5. Chociaż sytuacja w wojnie na Ukrainie nie jest stabilna, to jednak różni historycy stawiają swoje
diagnozy, naukowcy ci określają cele wojny, często są to diagnozy skryte. Powstaje tak
zapotrzebowanie na jakiś inny niż w telewizjach język, na coś bardziej pogłębionego. Nie są tego
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Stosuje ten termin, jako odkrywca materii ukrytej.
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w stanie wykonać generałowie, ponieważ ich sposobem rozpoznawania świata jest to, co jest
widoczne, konkrety. Gdyby studiowali fizykę, ale na poziomie teorii pola, mechaniki
kwantowej, to by byli innymi żołnierzami. Wojskowe Służby Wewnętrzne nie były nawet
w stanie zrozumieć w r. 1989+ spadku PKB i wyjaśnić sprawę politykom. Że jesteśmy rządzeni
przez członków lobby przestępczych spiskowców, których planem jest wyeliminowanie ludzi.
W ramach troszczenia się o to co obiektywne, a więc o życie, byłoby owocne dowiadywać się od
Putina, Łukaszenki co oni wiedzą, chyba, że rzad ma być posłusznym młotkiem do wbijania
gwoździ – wtedy uzasadniona jest irracjonalna polityka rządu.
6. Z punktu widzenia Astronomicznego Obserwatorium Wojny’24II2022, najwyraźniej wojna ta
służy czemuś innemu, aniżeli to relacjonują media. I co bezrefleksyjnie kopiują patrioci. Już tylko
ta Rosji fraza „Jak mają to zrobić?” oznacza, że istnieje pewien podtekst podboju, warunkowany
przez ukryty konflikt, na pewno o charakterze ekonomicznym, gospodarczym, czyli także
6a) 1. zespół państw, które podtrzymują istnienie NATO kontra 2. pewne inne państwa w NATO,
które są NATO-sceptyczne. Ławrow wskazuje, że UE, Urszula Leyen itd. to wielolistne 19 OZP
(obiekty zjawiskowe polityczne). Do pierwszego zespołu należy Polska, lecz
6b) NATO nie prowadzi takiego rozumienia NATO, aby najpierw bronić najbardziej pro-NATOwskie państwa, ponieważ i NATO jest „aktualizowane” przez … państwo ukryte. Państwo ukryte
zrobiło sobie z generałów NATO narzędzia „pracy”.
7) Wojna na Ukrainie. – Różne strony mają tu swój wpływ „tu i teraz”. Ponieważ Francja i Niemcy
popierają Rosję, to nie będą popierały „teorii” zniszczenia „celu numer jeden”, czyli mostu nad
cieśniną Kerczeńską między Morzami Czarnym i Azowskim. Gen. Marczenko: „A wierzcie, że ci,
którzy biegali na Krymie z rosyjskimi flagami, szybko zdobędą flagi ukraińskie i będą biegać
z ukraińskimi. No bo, niestety, ci ludzie tacy są”. („Ukrainska Prawda”). Wojna służy karierze,
przetrwaniu, a prawdy nikt nie chce odsłaniać. I tak było w I W. Św., a także w II W. Św., dlatego tę
cywilizacyjną historyczną niezdolność trzeba przerwać, ku chwale narodów i cywilizacji łacińskiej,
polskiej, wojtyłowskiej, popiełuszkowej.
8. Rząd polski powinien wiedzieć, że tej wojny tak się nie zatrzyma, gdyż problem jest w NATO,
czyli w podzbiorze {USA, Anglia}, a jeszcze niżej w {Poczdamie – Patton}, Rosja zaś jest
militarnie (oraz gospodarczo) nieskończona, na mocy rządów kapitału, który już dyktował
Pattonowi, że nie należy z Polski przepędzić sowietów. Do teraz rząd polski nie chce tego widzieć.
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Wielolistne, jak mawiał znany ze swej działalności antysowieckiej Andriej Sacharow. Sacharowa nikt w RWPG nie
omawiał, nie cytował oprócz jednego autora w Polsce z Solidarności Walczącej, a można było. Na jego pogrzeb
pojechał Wałęsa. Tysiące profesorów, milion naukowców mogło cytować Sacharowa. Mogli to robić naukowcy
z fizyki, nauk technicznych, teologicznych, etycznych, psychologicznych, socjologicznych i wojskowych.
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