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. XXII
1) Zderzenie cywilizacji, czyli stylów myślenia. Usprawiedliwienie ludobójstwa.
Mordowaliśmy bo w Europie panował feudalizm i szlachta źle traktowała chłopów.
Wojna na Ukrainie jest reżyserowana według określonego klucza, pewnej wizji świata z 5 stron:
1. rosyjskiej (+ChRL), 2. Zeleńskiego, 3. Ukraińców jako ludzi, 4. UE (Niemcy, Francja, Włochy),
5. USA (+ Anglia jako tzw. proxy). Ta wojna ma zakotwiczenie w pytaniach skąd przychodzimy,
skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Byłby to projekt od początku robiony na
zamówienie i jest fragmentem mistyfikacji szczepienia przeciwko C-19. Papieże Franciszek,
Benedykt, abp Vigano widzą w wojnie Putina działanie państwa ukrytego.
Pomoc udzielana Ukrainie powinna być zupełnie inna niż sobie to wyobrazili patrioci marcowi 1,
kopiujący koncept z mediów, czy ci wszyscy na fb, tłiterze, którzy piszą tam, żeby nie nawracać do
historii, bo to było 80 lat temu. 2 A czy oni słyszeli o cywilizacjach, o pamięci filogenetycznej?
Pomoc wymaga nie tyle – że tak powiem prymitywnym językiem Dudy, Zełenskiego, premiera –
„poprawy stosunków narodu polskiego z narodem ukraińskim”, bo to trywialny język, ile naprawy
administracji ukraińskiej do polskiego skrzywdzonego narodu, bo to przecież nie Polacy mordowali
Ukraińców, ale odwrotnie i 1. byt obiektywny poza symboliką nie zauważa tej naprawy,
2. przeciwnie sprawa pomocy matce z dzieckiem przybrała charakter niszczenia historii.
To za feudalizm w Europie Ukraińcy mordowali Polaków? – I to ma być usprawiedliwieniem
ludobójstwa i wychwalania ludobójstwa? Bo szlachta w całej Europie uciskała – ależ tego Polska
nie podważa – chłopów, więc teraz będziemy budowali państwo na aplauzie ludobójstwa?
I za karę, za system europejski, za to że była szlachta, Ukraińcy postanowili wymordować Polaków
i tych Ukraińców, którzy nie chcieli zamordować żony i dzieci? To proponuje pan minister? Obsesja
państwa polsko-ukraińskiego jest obsesją niszczenia Polski, ponieważ my już nie chcemy towaru
feudalnego, czyli ukraińskiego systemu feudalnego oligarchicznego. Ani ruskiego oligarchizmu, ani
ukraińskiego.
Polska jest gdzie indziej niż Ukraina, gdzie indziej dziś i od wieków myślimy innymi już
kategoriami.
Nie chcemy ukraińskiego feudalizmu oligarchizmu, dlatego projekt Dudy, premiera itd.
jakiegoś państwa polsko-ukraińskiego antypiłsudczykowego jest błędny. Jest błędny ponieważ
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mamy wyszyńskizm, popiełuszkizm, wojtylizm. Tak to trudne dla tych, którzy nie rozumieją
Wyszyńskiego, Kominka, Wojtyły. Można wrzeszczeć na Wojtyłę za Sobór Watykański II (ale
przecież młodzi żądają zmiany języka Nowo-Testamentowego na inny) i na Piłsudskiego, że chciał
Ukrainy, ale między nami ma być granica. Chciał w Polsce polskości, nie chciał ukraiństwa
w Polsce, ponieważ to obszar V kolumny.
My jesteśmy gdzie indziej, w wyszyńskizmie, w popiełuszkizmie, w wojtylizmie – a niech będzie, że
gdzieś, w jakichś obszarach społecznych znienawidzonym, czego nawet nie rozumiemy, a jeśli to
prawda to poprawimy Wyszyńskiego, Popiełuszkę (JP), Jana Pawła II, Solidarność, ale odróżniamy
solidarność od Solidarności; my już musieliśmy wprowadzić dwa osobne terminy:
1) solidarność, czyli to, co jest w słownikach i dotyczy kwantyfikacji przedkopernikańskiej,
2) Solidarność, czyli to, co jest o niebo szersze od solidarności słownikowej, a nawet jest czymś
odwrotnym, bo jest wielkokorelatywnością i dotyczy kwantyfikacji kopernikańskiej.
Narzucanie Polsce państwa polsko-ukraińskiego jest działaniem antypolskim, niszczącym polskość,
niszczącym cywilizację niestepową, niszczącym cywilizację nieczarnomorską, nieturańską,
niebizantyjską, nieazowską, niearalską, niekaspijską. Tamta kaspijsko – azowska cywilizacja
wygoniła Węgrów na dzisiejsze ziemie, okupione wysiłkiem i krwią i my tamtej cywilizacji nie
chcemy. Wojna jest skutkiem cywilizacji turańskiej, turańszczyzny, ukraińskiego i rosyjskiego
feudalizmu 3 na Ukrainie i nie chcemy inkorporować do Polski niczego ze stosunków na Ukrainie,
tak jak i w Rosji.
Teoria pomocy Ukraińcom musi brać pod uwagę, że cywilizacja łacińska w najlepszej postaci,
polska, nie chce inkorporowania cywilizacji korupcji, ukraińskiej, która nie chce uczcić ofiar
swojego ludobójstwa na Polakach (i na Ukraińcach), ponieważ ta inna cywilizacja zniszczy
Państwo Polskie. Państwo Ukraińskie ma być suwerenne, ale my nie chcemy państwa zbudowanego
przez oligarchów i na korupcji. Przyczyną tej wojny jest nie tylko Rosja, ale system rządów na
Ukrainie, oligarchizm i korupcja możnych kosztem Ukrainy. A do powstania państwa polskoukraińskiego nawołuje Wiatrowycz, niszczyciel prawa ludzkiego do ekshumacji ofiar ludobójstwa.
Lepiej nie trzeba. Specjalizacja w kłamstwie historycznym chce Polsce narzucić system
korupcyjno-oligarchiczny, który dla Polski będzie jeszcze bardziej zabójczy niż dla Ukrainy.
Ukraińcy kolaborowali z niemieckimi zbrodniarzami i do dziś są z tego dumni, a Polacy walczyli
o wolność. To wielka różnica. Nikt nie mówi, żeby kobiecie w ciąży nie pomóc – zdaje się, że
milion dzieci kobiet zapisano do 500+ i innych plusów , ale nie można sobie narzucić fałszywego
patriotyzmu. To jest zagadnienie „Co to jest patriotyzm”. 4
Pierwszy raz słyszymy, na skutej wojny, że prawda historyczna nie jest już konieczna, bo tę kasuje
wojna ruskiej turańszczyzny, nie jest już potrzebna do porozumienia z narodem ukraińskim.
Fałszywy patriotyzm miesza pomoc ciężarnym kobietom z Ukrainy i twierdzi, że powinniśmy za
każdą cenę ignorować ofiary ukraińskiego ludobójstwa, bo na Ukrainę napadła podła
turańszczyzna, ale proszę podać model teoretyczny jak można z kimś się porozumieć bez prawdy –
pytanie to jest postawione w polskich encyklikach i w tysiącu polskich homiliach, w tym św.
Jerzego Popiełuszki. Nie da się budować mosty jakiegoś fałszywego uszanowania narodu, bo
uszanowanie (pojednanie) zachodzi w odrębnych państwach, a nie bez granicy polsko-ukraińskiej
i nie przez niemoralne pogwałcenie prawdy historycznej.
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2) Jak człowiek dąży do zrozumienia obserwowanych „faktów”. Generowanie zakażeń
przez noszenie masek i branie dawek. Czy Putin wywołał wojnę w imię marksizmu?
Palono dla pieniędzy – Francja zatem byłaby marksizmem.
1. Dążymy do zrozumienia obserwowanych „faktów”, tych rzeczy, które do nas dochodzą
z mediów, przez wykrycie w nich tego, czego te media nie chcą nam podać,
wszak wiemy, że od lutego 2020 do 24 lutego 2022 całe narody były
oszukiwane, skuteczne leki oraz terapie na wszystkie grypy, zapalenia po
przeziębieniach było blokowane, zalecano zaś generowanie zakażeń przez
noszenie maseczek i branie kolejnych dawek szczepionek SzczeRNA (od
sczeznąć). Nawet grzebanie patykami w nosie 5 wzmaga zakażenia.
2. Putin nie dlatego wywołał wojnę, ponieważ (jak nas zapewniają media) jest marksistą
(komunistą, materialistą – chyba tak nie jest) i jak się to mówi, żeby lepiej pasowało neomarksistą.
Taka etykietka to coś, co z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego nie ma żadnego sensu i jest
tylko propagandowym słowem. Neomarksizm to powszechnie stosowana etykietka.
To już prędzej Klemens V byłby marksistą – widać, że takie etykietkowanie nie ma podstaw.
Klemens V nie uratował religijnej korporacji templariuszy, czyli był marksistą (przedrostek neo –
dostawia się dla jakiegoś bezpieczeństwa, czyli z braku uzasadnienia, z braku teorii).
Klemens V przestraszył się wielce ograniczonego uderzeniowego porywczego króla Francji Filipa
IV Pięknego. Taka porywczość w szlachcie była konsekwencją tego, że 100% szlachty chorowało
na syfilis. Także nasza Marysieńka i jej Jan III Sobieski.
- Zgodnie z metodyką układania wiadomości w mediach na temat wojny Putina (jako
uderzeniowego konkretysty), to narcystyczny Filip IV Piękny byłby marksistą, gdyż mordował
templariuszy, dla tzw. konkretu…
Klemens V mógł walczyć z podłą Francją jak Zełenski, ale uznał, że szkoda ofiar po obu stronach
i ustąpił. Patrioci są zachwyceni 6, że komik oligarcha, miłośnik pieniądza, który opisywał majdany
jako obiekt do bicia pałami, odrzucił propozycję wyjazdu na Zachód. Ba! Klemens V Zlecił
rozwiązanie zakonu w … całej Europie. Templariuszy, oskarżonych o miłość do kapitału, czyli
o marksizm, we Francji palono.
Palono dla pieniędzy. Francja zatem byłaby marksistowska i sami Templariusze byliby marksistami,
jako instytucja zakochana w materii (jak to mówiono w dekadzie Solidarności 1980-89) –
w konkretach. Chyba już widać, że bez przestudiowania filozofii marksistowskiej nie
ma sensu stosowanie takich słów jak marksizm, neomarksizm i wszystkie
zdania, w których to słówko zastosowano wymagają analizy. Tymczasem
patrioci chcą żyć w swoim kokonie, w swej bańce szklanej. Na szczęście istnieje
kilka rodzajów patriotyzmu.7
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3) Jak badać sens faktów ludobójstwa. Błędne miliony zdań wypowiedzianych przez
patriotów marcowych’2022, którzy nie widzą ryzyka użycia atomu. Znaczenie dla
zarządzania analizy wojny Putina. Wojna Putina a experimentum crucis
w zarządzaniu i prognozowaniu. Błędne zarządzanie a ocena ryzyka Armagedonu.
Kiedy Rosjanie użyją broń atomową. Znaczenie C19 w analizie genezy wojny.
Aby zbadać w sensie rozumienia faktów mordowania Polaków na Ukrainie, to trzeba sięgnąć do
trudnej – dla zwykłych dyplomantów XXI wieku – teorii genezy I i II Wojny Światowej. Trudno
jest o tym rozmawiać z patriotami z marca’22 i dla większości ludzi jest ona (teoria I i II W. Św.)
niedostępna. Jednak popatrzmy i w tym kierunku.
Wypowiedzmy parę zdań ważnych dla przyszłości kraju, aktualnych jak na stan w marcu 2022,
całkowicie pomijanych w narracji TVP, TVN i przez wszystkich 8 patriotów wiele krzyczących
w marcu 2022:
1. Wszystkie zdania, co do jednego, wypowiedziane przez patriotów 9, w marcu i kwietniu 2022,
a było ich miliony, są błędne, ponieważ nie biorą pod uwagę (w marcu’22) , że każde zwycięstwo
Ukrainy zwiększa ryzyko użycia broni atomowej, a zatem są te wszystkie wypowiedzi,
wypowiedziami umysłu powiedzmy ograniczonego i to jest normalne. (Taki jest sens działania
mózgu ludzkiego, który jest kolekcja zespołu fal Błochincewa, a więc „modes” (od mode, kanał)
stacjonarnych. Istnieje powinowactwo między umysłem a cząstkami. 10)
Wypowiedzi patriotów marcowych’2022 maja znaczenie kognitywistyczne, neuropsychiatryczne.11
Jeżeli marcowi patrioci nie widzą ryzyka użycia broni atomowej, to patrzą zbyt segmentacyjnie
(segmentacyjność jest ograniczeniem, odtąd dotąd, tak jak nadaje telewizja) i z tego powodu
zawsze popełnią oni błędy w zarządzaniu. Wszystko jedno czym – rodziną, wsią, gminą, powiatem,
województwem, państwem. Doskonałym przykładem wpływu autystycznej segmentacji odtąd dotąd
na rodzinę była żona Einsteina i jej zarządzanie trójką dzieci. Einstein: „Moja żona była
największym cierpieniem mojego życia” (Einstein zakochał się w koleżance ze studiów, ale nie
zdawał sobie sprawy, że studentka jest wysoko-funkcjonujacym autykiem najwyższego
aspergerowskiego typu). Nie trzeba być żadnym Einsteinem – powinno się to powiedzieć patriotom
z marca’2022 – aby dostrzec tragizm kopiowania przez nich wiadomości telewizyjnych. To co
mówią patrioci marcowi’22 sprzyja polityce wielkich mocarstw i graczy na świętym rynku. Istnieje
rynek wojny, śmierci i ofiar, całej strategii transakcji towaru narodów, przerzucania
odpowiedzialności wojennej na innych. Oba mocarstwa są w tym biegłe. 12
2. Tu dosłownie widać, że wojna Putina z 24 II 2022 służy jako niezwykle ważny udział
w rozumieniu tzw. experimentum crucis w zarządzaniu i prognozowaniu: miliony błędnych zdań ku
zadowoleniu z życia, istny – powiedziałbym – wyszczerz-festiwal, a wszystko w autystycznym
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kontekście zawieszenia na nitce życia milionów ludzi, pod którym to
zawieszeniem na nitce pływa stado aligatorów.13
Nie chodzi o sprawdzanie, czy ukraiński wywiad mówi prawdę o tym, że było pięć prób zamachu
na Putina, ale o weryfikację w zarządzaniu – nie mogło by zarządzanie być prawidłowe, skoro
zarządzający nie potrafili wziąć pod uwagę ryzyka bomby atomowej na skutek wojny.
Wypowiedzi patriotów marca’22 to jedno wielkie szczytowanie ekstazy wulkanicznej, które
wskazuje na rolę umysłu jako kolekcji fal Błochincewowskiego typu. Ekstazy, że Rosja przegra,
zostanie pokonana, podzielona na części. Nie ma większego poziomu dobrostanu
patriotów marca’22 jak ignorowanie wojny atomowej i zawieszanie na nitce
losu milionów ludzi.
3. 23 V 2022, Ukraińska Prawda, szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow: „Były
przeprowadzone zamachy na życie Putina, a do jednego z nich doszło po rozpoczęciu wojny
przeciwko Ukrainie”. Ocena tych wiadomości się tu nie zajmujemy. Cóż za samo-zadowolenie.
Całego świata. A może chodzi o jeszcze coś innego panowie patrioci marca’22? Patrioci
zablokowali 30 dni marca’22, które wtedy liczyły się na wagę złota, miliony razy ważniejsze
gatunkowo od dni innych. Kilka innych fantasmagorii, które tworzyły pozorną pomoc.
Patrioci z zarządzania II 2020 – 24 II 2022 nie widzą ludobójstwa. I mówią: Nie będziemy wiatrem
podszyci. Co rejterować, ewakuować się – nigdy. Się nie spłoszymy. Nie onieśmielą nas ruskie
rakiety.
„The Sun: V 2022: Putina pilnuje ekipa snajperów.” „Putin większość czasu spędza w bunkrze”.
„Putin zatrudnia zespół ludzi, którzy próbują jedzenia, zanim on je zje”. A teraz: Poprzednia
premier, córka KGB-isty twierdzi, że to wszystko mylne fakty, dlatego powiemy tak: ważniejsza
jest metodologia, teoria, metafizyki, a nie konkrety, które w marcu’22 podały media. Dlatego,
w świetle premier Ukrainy, wszystkie wypowiedzi patriotów marca’22 były sterowane bez zgody
tych „patriotów”, oparte na idee fixe, niekrytyczne co do teoretycznej interpretacji tych „faktów”
i w lekkomyślny sposób naraziły miliony ludzi na ryzyko Armagedonu oraz w lekkomyślny
aspergerowski sposób zarządzały najważniejszymi dniami ewentualnej wtedy operacji w kierunku
pokoju, łącznie z wizytowaniem Putina. Tę wizytę powinni składać premierzy, prezydenci, nie
mówiąc o tym, jak to zamordowany Jan Paweł II poszedł do Alego Ağcy, do swego mordercy i dał
przykład Jarosławowi Kaczyńskiemu. Więzy bliźniactwa są tak silne, że ten zamordowany
człowiek powinien się udać do swego oprawcy na rozmowę i przedstawiać mu inny świat.
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