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. V

1) Minister: No to co trzeba zrobić dziś?
Wszystko co wolne, suwerenne, niezależne nie pasuje Rosji, ale czy tylko Rosji, czy w tej
cywilizacji? – W cywilizacji turańskiej, znad Morza Czarnego, Azowskiego, Kaspijskiego,
Aralskiego. Należałoby to Putinowi objaśnić. To byłaby ciężka praca, ale wykonalna. Można też
postawić sprawę tak, że powinien on stworzyć szanse na utworzenie czegoś całkiem niezależnego
od Rosji, czyli od Wschodu, a zatem … od Zachodu. To jest też „cywilizacja” wymordowania
Ormian. A czy pamiętamy Muamara Kadafiego? No właśnie.
Metodologia nie polega na tym, że jest ona jak magazyn i z magazynu wyjmuje się instrumenty,
metody. Tak myślą ministrowie, premierzy, prezydenci, Christine Lagarde (MFW), Komisja
Wenecka, Mark Carney (Bank Anglii), Raghuram G. Rajan (Bank Rozliczeń Indii), Haruhiko
Kuroda (Bank Japonii), William Dudley (Rez. Fed., NY), Janet Yellen (Rez Fed), Mario Draghi
(Europ. Bank Centr.), Shu Min, Zhou Xiaochuan (Ludowy Bank ChRL), Robert E. Rubin...
Państwa małe, jak Litwa, Łotwa, Estonia, Armenia, Polska, Rumunia, Bułgaria, Czechy, Słowacja,
Węgry, w celu obrony swej suwerenności, powinny rozwijać to, czego nikt nie ma – metodologię.
Tylko metodolodzy 1. wiedzieli od lutego 2020, że chorować mają zaszczepieni, a nie
niezaszczepieni, a im więcej dawek szczepionki ktoś przyjmie od XII 2020 to tym większe
prawdopodobieństwo choroby. I śmierci. A następnie, 2. tylko metodolodzy wiedzieli od grudnia
2020, a potem w r. 2021, że te zachorowania dotyczą zaszczepionych, a nie
niezaszczepionych, a im więcej dawek szczepionki ktoś już przyjął w r. 2021, tym większe
prawdopodobieństwo choroby. I śmierci. 3. Tylko metodolodzy to wiedzieli w I i II 2022. To należy
przypominać rządom kapitału. Należy też:
A) Przypominać Amerykanom, że to
1. USA celowo, w r. 1945, zbudowały potęgę ZSRR, w r. 1945 w ogóle nie było takie potrzeby,
nauczyły Rosję przechwytywania ludzi i jej „potrzeby” promowały,
2. USA, dowódca aliancki Eisenhower, prezydent Roosevelt, zakazali Siłom Zbrojnym Polski na
Zachodzie i Polakom w kraju przegonienie Rosjan z Polski, a więc nie tylko obronę Polaków przed
mordami na Ukrainie, które to mordy (nawet 500 tys., od roku 1920) bardzo wzmocniły potęgę
rosyjską, na co Amerykanie mogą odpowiedzieć „trzeba było nie mordować Polaków”, ale przecież
trzeba brać pod uwagę F. Konecznego, że prosty lud, nawykły do przemocy, nie tylko od czasów
majdanu, jak w Odessie, ale od stepowej czaso-przestrzenności, jest niewinny i został wykorzystany
przez ludzi winnych, bo już nie wytworzonych w ramach i ruskiej turańszczyzny,
3. USA zakazały sztabowi Pattona realizację jego planu pogonienia w tri migi czerwonej hołoty
i zajęcia Polski,
4. USA w Poczdamie, czyli w dobie używania bomby atomowej mogły osłabić armię rosyjską,
strasząc, nawet nie używając, ale nie chciały,
5. USA odbudowały potege niemiecką po II W. Św., a potem po r.1989 kosztem państw byłego
RWPG i
B) powinny brać pod uwagę inne modele, że np. albo Rosja nie chciała użyć swoich namiarów
satelitarnych miejsc ostrzałów, albo została o to poproszona przez kogoś lub w ramach jakichś
zobowiązań, które z punktu widzenia metodologii nauk, oceniającej sytuację na marzec’2022
1

zawierają pakiet umów, może fragment całej „stawki” ukrytego rządu kapitału, niechby tylko
w domyśle, użycia broni atomowej przez Rosję, a to nie jest korzystne dla państw Europy
Wschodniej, państw w basenie Morza Czarnego, więc może dlatego Węgry, wiedząc coś więcej
(jak ma marzec’22) zabiegają o coś więcej niż tylko śpiewanie w chórze, atoli twórcze są inne
modele, a nie kopiowanie mediów „głównego (w)ścieku”, jak nazywają to ludzie obrażeni na
rządy kapitału, ponieważ inne modele mają charakter a) wiedzy granicznej, b) pytań
granicznych i c) nowych form problematyzowania 1 oraz d) określają granice modelu
„naturalnego”, wszak jest rzeczą naturalną, aby wierzyć mediom, że Putin chciał zainstalować
Janukowicza i d1) do dziś mało kto rozumie, że Andropow chciał pozbyć się opozycji wojska
w celu dokonania samorozbioru ZSRR i wysłał oficerów do Afganistanu, identycznie jak d2)
organizatorzy tragifarsy wysłali samoloty na Pentagon, Capitol, WTC1, 2 i oczywiście … WTC7.
Andropow wysłał ZSRR celowo na śmierć. e) A jeśli wygrają? – A to tym lepiej.

2) Mnogolistnyj (wielolistny) charakter wojny na Ukrainie a Wegry. Czy Putin uchylił
Orbánowi rąbka tajemnicy? Pozycja RFN i Francja vs A
Zachowanie Węgier, Turcji, ChRL i tuzina innych ważnych państw w sprawie wojny na Ukrainie
wskazuje, że coś się ukrywa. Ale co? Po pierwsze, tego nikt nie wie, z wyjątkiem rządu kapitału;
rząd polski też tego nie wie. Po drugie tego się nikt nie domyśla, a patrioci nie tyle czerpią wiedzę
z TVP, TVN-ów ile kopiują „wiedzę” TVP, TVN-ów.
Putin na pewno uchylił Orbánowi rąbka tajemnicy – a Orbán nie chce powiedzieć, co wie
przynajmniej od marca 2022. Mógł powiedzieć, że wszczął wojnę w ramach szerokiego układu.
Albo że plan zakłada, że Rosja po stracie 200 tys. żołnierzy przystąpi do depopulacji i to uderzy
bombą atomową, albo że raczej ma zezwolenie na to.
Premier, prezydent, Polska powinna w marcu 2022 rozpatrywać inne modele niż te z TVP, TVNów, np.: Czy Rosja z punktu widzenia danych z marca 2022 i w przypływie złego humoru, nie
mówiąc o chorobie Putina, nie zrzuci atomu na RFN i Francję?
Francja daleko, armia lądowa nie pójdzie tam – w fazie choroby umysłowej Putina albo złego
humoru Putina czy generałów, jeśli nawet Putina zamordują.
Otóż zły humor i szaleństwo zjawiają się nagle, „tu i teraz”, czyli tego nie widać w środę,
a w czwartek już jest. Armia lądowa nie skoczy nagle dwa tysiące km na Zachód. Więc rakiety…
NATO może to uznać za wypadek, wiadomo Rosja nie ma celnej broni. Nawet rakieta amerykańska
wpadła do ambasady chińskiej w Sofii, chociaż nikt, nawet w mediach katolickich, nie napisał, że
to jednak Amerykanie mają zawodną, jeśli nie wadliwą broń, a nawt technologię.
Rosji może się nagle spodobać cywilizacja polska i Putin na takie elementy też wskazuje, np.
bardziej ceni podejście Vitelona do tęczy niż skaczących pod kościołem gołych bab. – Wiemy
jednak, że każde inne problemowe myślenie, niż nakazuje to państwo ukryte, które „patrioci” tylko
posłusznie kopiują („patrioci” powtarzają za TVP, TVN) oznacza dla „patriotów” ruską onucę, co
świadczy nie tyle o chorobie umysłowej, ile o ludzkiej miernocie (wyrażenie JPII), która za wszelką
cenę chce zarządzać państwem i w efekcie nawet nie pozwala ponazywać – wzorem Bidena
w Rzeszowie2 – Rosjan mordercami, bandytami.
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W dekadzie JPII/JPS nikt nie utożsamiał pojęcia problematyzowanie – z pytaniem. To wynalazek XXI-wiecznej
„edukacji”, stępienia, doprowadzenia metafizyki do poziomu tzw. „konkretów”.
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W całej wojnie są dwuznaczności. Wszelkie dwuznaczności podważają wymyślanie Rosjanom, bo
np. Rosja wychodzi z sali, bo mówi, że prawda jest inna. Jeśli ambasador Rosji opuszcza salę ONZ
i twiedzi, że przewodniczący RE kłamie, bo to Zachód jest autorem kryzysu żywnościowego, to
przecież w XXI wieku rozpoznanie takiej sprawy nie nastręcza żadnych trudności, a więc celowo
jest to przewlekane. Zdaniem Rosji UE jest zdegradowana i nie chce dociekać prawdy!
Rosja może myśleć, że Polska ma być terenem semi-eksploatowanym, jak w epoce Wyszyńskiego –
za Gierka, a RFN i Francja nie, bo za daleko (kłania się tu choroba „patriotów” o bliskości) wobec
tego Rosja może – a choćby za zdradę – zrzucić atom nawet i na Francję, bez tej oczekiwanej
reakcji USA, które będą chciały zachować rakiety na pojedynek z ChRL i stwierdzą, że Niemcy nie
raz je zdradziły, tak jak to powiedział Trump do Merkel. Powiedział czy dał do zrozumienia. Jest
też mowa ciała. Ona wyciąga rękę, a on sprawdza, czy but jest podzelowany. USA mogą też
docenić rusofilstwo Francji i ukarać Francję cudzymi rękoma (Rosją, czyli … Francją). Wtedy
Polska znalazłaby się w innej sytuacji. Już RFN znalazły się w Trumpowej sytuacji. Sprzyjałoby
temu wyrażanie prawdy historycznej o zbudowaniu ZSRR przez USA w Poczdamie.
Możliwy jest model, że Rosja zabiega o okupację całej Ukrainy, a nawet wytworzenia strefy w 85%
okupacyjnej jak Litwa, Łotwa, Estonia, ćwierć-okupacyjnej na Słowacji i in. – tak jak w RWPG.
Cała naturalistyczna koncepcja może mieć już znany walor poprzedniej dwuletniej ustawki
zarządzania pandemią C19. Naturalistyczna – to znaczy: a) plany Putina dotyczące parady
zwycięstwa 9 V 2022 w Moskwie, b) a nawet w Kijowie, c) zruganie Szojgu przez Putina, komedie
telewizyjne, d) zatrzymanie ostrzałem przeciwpancernym przez niezwyciężoną armię potężnego
marszu na Kijów, samolotów, dział, helikopterów, e) morale Ukrainy kontra Rosja 3, satelity,
wyrzutnie rakiet jądrowych, bomby atomowe.
Z punktu widzenia metodologii nauk taki jednostronny model jest ryzykowny, nieoryginalny, zabija
twórczość 4 i rząd polski powinien brać pod uwage, że się go prowadzi przez generałów świata
jawnego i dwupłciowego. Media coś ukrywają, ale nie muszą tego rozumieć, chociaż tak może być.

3) Obiecane wyjaśnienie. System społ.ekon. JPII/JPS a zdolności. Okres 1980-89 jako
egzamin maturalny (dojrzałości społecznej i psychicznej). PZPR, SB, WSW, GRU.
Węgry. Edukacja.
Cała rzeczywistość społ.ekon., a w tym np. system społ.ekon. JPII/JPS 5, jest pochodną i „rozbija”
się o zdolności. Prezes Kaczyński miał kiedyś dobrego doradcę, który proponował inny model
władzy, oparcie się tylko na tych, którzy zdali egzamin maturalny i mimo propozycji odmówili
PZPR, SB, WSW, GRU, konsulowi radzieckiemu (jak prof. Andrzej Zieliński z Politechniki
Rzeszowskiej) itd.
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Istnieje ryzyko wciągnięcia tej drogi, niewątpliwie wykorzystywanej w grze ukrytego państwa, do wojny. Ryzyko
to wraz z oświadczeniami patriotów wzrasta.
To temat dla psychologów: Jak morale neutralizuje satelity i atom. Natomiast metodologia nauk – doszukująca się
tego, czego nie ma (jak ją wyśmiewał partyjny profesor Karol Błachut) – ocenia sytuację w marcu 2022, w tym
najważniejszym miesiącu dla kognitywistyki, że zawarto umowy niekoniecznie od razu o użyciu broni atomowej,
ale przede wszystkim, że dajemy zielone światło dla rozpoczęcia wojny. Wojny, jako przemyślanego wspólnie
(ze wszystkimi, z kim trzeba) planu, a nie wydarzenia. Po pandemii. W tych też kategoriach należy widzieć pogrzeb
prezydenta Polski.
Jest to całe zagadnienie pola semantycznego zbioru terminów: {rzeczywistość, system społ.ekon., JPII/JPS, dwójka
vs okr.stół, PKB, III RP, GRU, Smiersz, przestępstwa, GMO, choroby serca, mózgu, nerek od 27XII21, autorytety,
Janda, ochrona DNA, Orbán}.
Dekady 1980-89.
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Władze PRL częściowo były nasłane przez dwójkę, w celu monitorowania i blokowania
starotestamentowych migrantów przysłanych przez Stalina, więc mogły być dużo zdolniejsze od
władz po okrągłym stole i dlatego widziały prawdziwy sens PKB, produktu krajowego
w kategoriach bezpieczeństwa, braku (w porównaniu do III RP, systemu założonego przez GRU,
polski oddział Smierszy) 1. operacji tej fikcji, którą serwowano narodowi typy witania się łokciami
albo w rodzaju instrukcji jak biegać po lesie z r. 2020 6), 2. przestępstw, w tym gwałtów, 3. mordów,
4. złodziejstwa7, 5. napalmu w szynce 8, GMO, randapu (glifosatu), 6. podduszania maseczkami 9,
6. uszkadzania serca, mózgu, nerek przez wstrzykiwanie różnych toksyn, jak białka S, grafen 10,
którego celem jest sprowokowanie śmierci do 10 lat po wstrzyknięciu. Nic dziwnego, że 7. kolejki
w III RP do lekarza są dłuższe milion razy niż w PRL, przy czym pomijam 7a) kilometrowe kolejki
do namiotów od 27 XII 2020 oraz pomijam powstanie 7b) otumanionych ludzi (jak Janda),
historyzujących i bijących się o … przeciwciała, czyli o eliksir absolutnie niedopuszczalny, tak
z 7b-a) religijnego stanowiska, ochrony DNA jako dzieła Stwórcy jak i 7b-b) ewolucyjnego
stanowiska ochrony DNA jako dzieła ewolucji, a nie działań inżynieryjnych. Krajem rządzi
„inteligencja” (ludzie umysłowo ograniczeni), ponieważ wybito procentowo więcej inteligencji niż
na Węgrzech i znacznie obniżono poziom inteligencji11.

4) Ukryte „stawki” w tej wojnie a zarządzanie pandemią. Obojętność wobec
wzrastających liczby ofiar i ryzyka użycia bomby atomowej. Przesiedlenia.
Andropowa mordowanie Rosjan. Jak bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej
wymaga analiz, których nie można wypowiedzieć w języku telewizyjnym
Jeżeli fragmentem „stawki” jest użycie broni atomowej, a przez rok symulacja wytracania armii
rosyjskiej (stąd „wystawienie” Buriatów, Czukczów, Kazachów, Kirgizów, Czeczenów i innego
wrogiego ZSRR „elementu”), symulując coś, o czym media nie wspomniały, chociaż raz
wspomniały, że celem zarządzania C19 było nie tylko likwidowanie zakażeń, ale też
rozprzestrzenianie się zakażeń. Dlatego cała narracja mediów głównego ścieku na temat wojny
Putina może być wadliwa, skoro 237 państw mogło 6 i 8 III 2022 (marzec to kluczowy dla
psychoologii OZS – Obiekt Zjawiskowy Społeczny) lądować w dzielnicach mieszkalnych
i sprawdzić oświadczenia rosyjskie, że to wg Rosji wojska ukraińskie (też?, czy jak to rozumieć?)
ostrzeliwują bloki, dzielnice mieszkalne. Przecież nie dlatego ich ambasady tego nie sprawdziły, bo
są leniwe, tylko orkiestra potrzebuje wielu grajków. Orkiestrę tę można uważać za jedno z wcieleń
braku honoru, czyli państwa ukrytego.
Owszem, waleczni Ukraińcy zatopili krążownika „Moskwę”, a samoloty ukraińskie pozostały w
powietrzu (trzeba przyjmować tezy tego modelu narracji zachodniej), ale dostrzegalna jest
niechrześcijańska obojętność świata wobec wzrastających 1. liczby ofiar i 2. ryzyka użycia bomb
konwencjonanych, 3. bomb ABC. Pod koniec marca’22 rosyjska armia wycofała się z rejonu
Kijowa i operowała przeciwko wojskom ukraińskim w okolicach Donbasu i być może w marszu
kolumny wojskowej na Kijów wcale nie chodziło o krótką wojnę na Ukrainie i niekoniecznie tylko
o masowe przesiedlenia, może nawet i tuzina mln Ukraińców. Nie można wykluczyć modelu, że
Rosji chodziło o to, aby Ukraina się obroniła, przynajmniej w marcu’22. W tym modelu nie wiemy,
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Np. instrukcja v-premiera z marca 2020. Instrukcje tego typu są zaliczane do PKB.
Maluchem jeździł Gierek, premierzy PRL.
Z 1 kg mięsa otrzymywano 0.7 kg szynki; po okrągłym stole 1 kg mięsa to 3 – 3.5 kg szynki.
Oprócz tego emitują bardziej agresywne cząstki w obszarze COVID-19.
Mikroobwody reagują z komórkami i następuje diadynamika (koagulacja) komórek serca, nerek itd. Generują też
wodór, w drodze elektrolizy i następuje spalanie komórek.
Min. A. Radziwiłł oznajmiła, że celowo obniżyła poziom nauczania w celu kształcenia na pastuchów, co by
oznaczało, że może dojść do zmian genetycznych na skutek stylu życia, „polegającego na pogoni i za wygodą”
(cytuję red. K. Michałowską, dr-a M. Głogoczowskiego).
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czy Putin na pewno nie osiągnął tego, co zamierzał, a może – w pochodnej tego modelu –
wspołzamierzał. Jak Andropow – wyginą w Afganistanie to dobrze (zamiar), a jeśli zwyciężą (co
bardzo wątpliwe), to też dobrze. A i anty-A.
Nie wiemy, czy początkowe plany Kremla, które miały mówić o dwóch lub trzech dniach inwazji,
w tym o zajęciu Kijowa są prawdziwe i czy Ukraina pokrzyżowała plany Putina. Patrioci mówią tak
jak cały świat, patrioci kopiują media. Mówią, że Ukraina wygra wojnę, bo dostanie wsparcie,
sprzęt wojenny, uzbrojenie. Tak mówię media, Biden, NATO. Patrioci to kopiują i nie biorą pod
uwagę, że powstało nowe państwo ukryte, które przez dwa lata (II 2020 – 24 II 2020) nie zadbało
nawet o chorych, o nienoszenie masek, o niewstrzykiwanie toksyny. Wzrasta ryzyko, że Ukraina
otrzymuje pomoc na rachunek wybuchu wojny konwencjonalnej, która zimą doprowadzi do śmierci
50 tys. Ukraińców, potem ryzyko wojny atomowej i która wciągnie Rzeszowskie, nie Texas czy
Kalifornię, w wojnę. Dopóty to ryzyko nie jest wysokie, to Ukraina odniesie sukcesu „na odcinku”
południowo-wschodnim, ale ten sukces na końcu może mieć zupełnie inny sens. Relacje Polski
z Ukrainą należało rozwijać od r. 1989, potem 1993, 1994, 1997, a nie dopiero w obliczu rosyjskiej
agresji zbrojnej, zatem nie mogą być ocenione jako pozytywne. Związek między Polską a Ukrainą
jest kluczowy, ale od r. 1989, 1993, a zatem obecny klucz jest na pewno uchybowy, chociaż nie
w sensie telewizji i Bidena. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszego regionu, to współpraca i znane
z telewizji rozwiązania są zbyt powierzchowne, zbyt nienaukowe i nie służą nawet prawidłowo
rozumianej pomocy. 12
Wadliwa pomoc Ukrainie. Pomoc jest wadliwa bez kosmologii. To jest tak, jak powiedzieć: „Zakaz
sprzedaży aut spalinowych. Rodzi nam się neokomunizm, neomarksizm, poststalinizm,
bolszewizm, PRL’bis”. Tymczasem to wynik głosowania w UE. To wymóg rynku, nie sztuczne
naginanie rynku, tak jak wymogiem było wmawianie ludziom, że pseudo-szczepionki nie
powodują zakażeń. Szczepionki szły wbrew naturalnym tendencjom, czy skłonnościom
klientów, ale zgodnie z rynkiem: miliony ludzi poszło wbrew naturalnym tendencjom czy
skłonnościom klientów, za rynkiem, za rządami kapitału i poczuciem wolności. Nikt nikogo nie
zmuszał do wstrzyknięcia toksyny RNA. Ludzie wbrew naturalnym skłonnościom uznali, że
wstrzykiwanie sobie toksyny jest tak znakomite, że nie trzeba było ludzi do nich zmuszać.
A skoro tak jest, to znaczy, że mamy do czynienia z produktem całkowicie niedojrzałym,
którego ludzie nie chcą, ale chcą. Historyk A. Nowak, III2022: „Ukraina chciała do Rosji.”
A teraz: „Ukraina nie chciała do Rosji.” Kto? A. Nowak, III2022. Ten sam referat. Komunikacja
jest rzeczą bardzo trudną. Nie da się niczego zakomunikować w jednym zdaniu, bez tysięcy
stron tekstu i stąd jest musztra. Parlament Europejski odbierał ludziom wybór. Ludzie nie mieli
wyboru. Parlament Europejski nie odbierał ludziom wyboru. Ludzie mieli wybór, mogli nie
wstrzykiwać sobie grafenu, hydr, obwodów. Rządy kapitału, z chaosu porządek, są oderwane od
rzeczywistości. Praktyczność pseudo-szczepionek RNA pozostawia wiele do życzenia i nie ma
tu jakiegoś przełomu technologicznego, a jednak nie były potrzebne sztuczne kroki, ani sztuczne
naginanie rynku, bowiem ludzie sami stawali w kilometrowych kolejkach, aby uszkodzić sobie
zdrowie.
Proces rozszerzania strefy bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej wymaga bardzo
złożonych analiz, których nie można wypowiedzieć w języku telewizyjnym. Członkostwo Szwecji
i Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim wzmaga bezpieczeństwo, ale nie wyciągnięto z tego
należytych wniosków z zakresu metodologii, czyli humanistyki, np. że skoro Finlandia
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Tu zjawia się całą teoria czym jest wadliwa pomoc. Ma to związek z nazywaniem lewicy prawica i odwrotnie, albo
prawicy neokomunizmem, neomarksizmem, poststalinizmem, bolszewizmem, PRL’bis-em. Dotyczy rynku, tendencji,
skłonności, rządów kapitału, poczucia wolności. „Ukraina chciała do Rosji.” i „Ukraina nie chciała do Rosji.” Zaraz
o tym więcej.
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przygotowywała się wiele lat, to i Polsce jest potrzebny spokój, a nie wciąganie Rzeszowskiego do
wojny (wzrasta ryzyko zbombardowania składów wojennych) i analiza drogi fińskiej czy
szwedzkiej. Czym innym jest współpraca z suwerenną Ukraina, a czym innym jakaś federacja.
Fajnie jest mieć propolskiego sąsiada, który wystawi pomniki 200-300 tysiącom zamordowanych
Polaków.
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