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. VI

1) Niemiecki konkretyzm potrzebuje Rosji. „Straż nocna” a analiza wojny. Jak Luter
rzucał się na Kopernika (kopernikanizm)
Z jakichś powodów niemieckie sumienie nie wytrzymuje bogactwa barokowego rozproszonego
świata cywilizacji liberum veto w swojej złożoności i łączy się z Moskwa, ale może to być
związane z zonową strukturą geologiczno-geograficzną i dlatego lgną do potęgi cywilizacji
azjatyckiej, której ucieleśnieniem jest Putin. Ale Putin nie jest jedynym ucieleśnieniem
turańszczyzny i wcielenia wędrują na wielkich stepach, przybierają pod-wcielenia w prostej
ludności, jak zaszywanie kobietom zwierząt, a Dżingis Chan był innym wcieleniem tej samej
cywilizacji przybijania kobiet do drzwi, która potem obrodziła kalejdoskopem mordów, ord,
chanatów.
Może to być też wyjaśnienie niemieckiej wojennej osi z japońską cywilizacją ruchu i „porządku”,
jednolitości. Bogactwo cywilizacji kopernikańskiej jest nad-pluralistyczne i takie nad-pluralistyczne
bogactwo przedstawia „Straż nocna” Rembrandta i dlatego pobudza ono ludzi do niszczenia go.
„Straż nocna” (rzecz się dzieje w zenicie) to dzieło niesłychanie skomplikowane znaczeniowo
i człowiek o dosłownościowej – z natury wrogiej metodologii – charakterystyce umysłu nienawidzi
tak trudnego w interpretacji dzieła czy to Rembrandta czy relatywistyki, każdego dzieła, którego
znaczenia nie może uchwycić. – Jeszcze sto lat po powstaniu teorii względności, była ona
atakowana. Jak ludzi gnębi relatywistyczny blask szczegółów aplikacji teorii względności,
symbolika połączeń fragmentów, holistyczny przepych tej teorii, tak ludzi pobudza to wszystko,
cała choreografia obrazu Rembrandta, a jeszcze bardziej niezwykła interpretacja znaczeniowa
poszczególnych elementów.
Człowiek niemiecki o osłabionym sumieniu popada w chorobę duszy, nie umie poradzić sobie
z emocjami i szuka oparcia u Putina. I to jest szał, w tym taki szał ludzi, którzy rzucają się na
płótno, tak jak Luter rzucał się na Kopernika (kopernuikanizm). Ale też Melanchton, Kalwin i cała
czereda autorytetów, aż dopiero Frank zakończyć te ataki i przedstawiać Kopernika 1. jako Niemca,
2. przy całkowitej redukcji wielkiej rewolucji w humanistyce do heliocentryzmu, czyli już bez
odniesień do typowo polskiej humanistycznej interpretacji dzieła.
Od r. 2015 psychiatrzy niemieccy głowią się, dlaczego Merkel urządziła Niemki na perłowo, które
się wzdragają wieczorem przed wyjściem bez obstawy w centrach wielkich pięknych miast.
Jedynym rozwiązaniem jest sumienie, chora dusza, która aktywizuje niepokój, tak jak „Straż
nocna” Rembrandta aktywizuje niepokój, gdyż wymaga zdolności metodologicznych,
humanistycznych.
Od początku marca 2022 przekonuje się, że rosyjski prezydent choruje, umiera, że ma kilka tygodni
życia, będzie musiał w ciągu kilku dni przejść nagłą operację. Może to prawda, ale widać w tym
rękę wywiadów, więc i wywiady poinformowały Putina na czym to polega. Putin „przeszedł” (?)
poważną operację, ma też raka krwi i trzustki, cierpi na syndromy alzheimerowskie i
parkinsonowskie, ale to nieprawda – jak ogłasza była premier Tymoszenko.
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Cała telewizyjna narracja od 24 II 2022 to oczywista gra pozorów, a właściwie pozateoretycznej
niedecydowalności i pozateoretycznej niezupełności języka potocznego. Chyba każdy to zauważył,
że to język potoczny buduje przemówienia i oświadczenia premiera, prezydenta i całej klasy
politycznej, np. o stabilności polskiej gospodarki – przecież w warunkach niestabilności. Bo to jest
tak jak z terminem prawica/ lewica. Można te dwa słówka w tekstach pozamieniać i dalej będą takie
same – a dlaczego nie można nic pozamieniać w tomizmie, heglizmie, marksizmie, kantyzmie,
ewolucjonizmie, fizyce kwantowej, fizyce relatywistycznej, w chemii, w algebrze, w analizie
różniczkowej? Bo za każdym słowem, znakiem stoi teoria. Polska jako kraj osmyczony wymaga
teorii.
- Albo się mówi o silnym wzroście polskiej gospodarki … :-) – Chyba do poziomu PKB z początku
lat 50. Albo o silnym znaczeniu współpracy na linii rząd w Warszawie – centrala UE
w Brukseli… :-) – Chyba lepiej się nie da, nieprawdaż? Można sobie mówić, że Polska zawsze
opowiada się za ambitną UE, ale ambicja UE jest elgiebetyzm, lecz w rozumieniu cywilizacji
łacińskiej ambicję to wykazał Witelon w przedmiocie badania tęczy.
Ambitna Europa, ambitna Unia Europejska musi obejmować ambitny budżet. Budżet, który
pozwala realizować projekty o tzw. strategicznym zasięgu, czyli budżet, który winien rozpoznawać
prawdę. Do takich projektów na pewno należy transformacja humanistyczna, której pokłosiem
byłaby transformacja energetyczna, transformacja metodologiczna, której pokłosiem byłaby
transformacja prowojtyłowska.
Niedobrze się stało, że wychodzenie z pandemii Europa zawdzięcza Putinowi, a budżet odbudowy
powinien polegać na tym, aby docenić te drogi rozwoju, które już w lutym 2020 ofiarowały
w Polsce tryliony euro, a które zostały odrzucone.
Prawda jest jedną z głównych lokomotyw Europy, a wtedy znika korupcja i walka z korupcją,
zjawia się stabilność finansów publicznych. Dziś nasza sytuacja fiskalna, finansowa byłaby dobra,
gdyby usłuchano ten genialny głos, który w lutym 2020, potem w r. 2020 i w r. 2021 pokazywał, jak
można zlikwidować zakażenia w tydzień. Pomimo kilku uderzeń, którym Polska i Unia Europejska
zostały poddane, to można było zarządzać pseudo-pandemią inaczej, jak pokazała wojna na
Ukrainie. Inaczej wyglądałby Krajowy Plan Odbudowy, skoro mielibyśmy tryliony w r. 2020-2021,
a z których dobrowolnie zrezygnowaliśmy, gdyż nie posiadaliśmy dojrzalej kadry do rozpoznania,
że taki Putin wojna zdemaskuje cała fikcję i że nie należy w niej brać udziału. Celem Urszuli Leyen
jest walka z Polską z użyciem Krajowego Planu Odbudowy, który powstał na skutek niedojrzałości
administracji do rozpoznania prawdy. W administracji nie ma ani tych co zdali egzamin maturalny
w latach 1980-89, ani Leibnizów, bo są horbaniści. Nie ma Laplaceów, bo są simoniści. Żadnych
Koperników, bo tacy nie chcieliby się legalnie nakraść.
Projekty w ramach polskiego KPO zostały rozpoczęte już wcześniej poprzez tych, którzy w lutym
2020 dostrzegli prawdę na temat prefinansowania wadliwych zarządzeń zleconych przez rząd. KE
wymyśla tzw. kamienie milowe, które dotyczą odblokowania zamrożonych (ustalonych) pieniędzy
na czas po C19, np. likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale Polska nie przedstawiła
opracowań o tym, że aparat sądowy został wybudowany na bagnetach bolszewickich i nie było
takiej lustracji jak np. w NRD. Urszula Leyen celowo wytwarza niepotrzebne kolizje, a Polska nie
potrafi im przeciwdziałać.
W zwalczaniu Polski udział bierze V kolumna, która „dowodzi”, że np. lustracja jest łamaniem
zasad praworządności, a Polska jest po to, aby pomagać wadliwej cywilizacji negującej w Unii
Europejskiej cywilizację JPII. UE nie wie, ze w gruncie rzeczy powinna liczyć na Polskę, jako
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model cywilizacji, skoro UE w swej niedojrzałości dystrybuowała pseudo-szczepionki, natomiast
pomaga Rosji, a nie Ukrainie. Chcemy silnej Unii Europejskiej, a nie tak naukowo słabej, że
musiała dystrybuować białka S, mikro-obwody, grafen, zmodyfikowane genetycznie hydry, czyli
Unii, która szanuje suwerenne państwa. Te wszystkie elementy ludobójstwa chciała
zintensyfikować łże – lewica oraz PO, PSL, Nowoczesna. Żyjemy w wielkim spisku, który hamuje
rząd Morawieckiego, ale po czasie, z braku wykształcenia metodologicznego odrzucił tryliony
ofiarowane w lutym 2020 przez genialnego Jerzego Ziębę.
Genialnego w lutym 2020 i to jest nauczka, że ludzki geniusz nadchodzi z ludu, a nie z arystokracji
lub banksteryzmu. Technokratyzm nie rozumie wojtylizmu, popiełuszkizmu ani czym jest
metodologia i przypuszcza, że metodologia to magazyn z … metodami, sztuczkami. Obawiam się,
że V kolumna na Litwie, Łotwie i Estonii podniesie nie tyle argument (to trzeba – drodzy
technokraci – rozwinąć do tomu analitycznego na temat argumentowania w Obiektach Społecznych
Zjawiskowych, jasne?), że nadanie niepodległości Litwie, Łotwie i Estonii naruszało konstytucję
Związku Radzieckiego, bo musiało naruszyć, ile że nie sprawdzono woli mieszkańców Litwy,
Łotwy i Estonii, czyli nie rozpisano – uwaga – referendum w sprawie nadania sobie suwerenności.
V kolumna tak działa, że wykorzystuje nawet krytykę, przewidywania – traktuje je jako
korepetycje.

2) Obiecane brakujące wyjaśnienia:
1. Słowa abp. Kominka to przejaw znajomości antropologii i trzeba je brać pod uwagę, a tu TVN24,
2VI22, lekko mówi, ogłasza wszem i wobec, że „Przyjęcie embarga na rosyjską ropę to dowód na
istnienie Boga.” I to mówi znany z dostosowania się do propruskiego języka były ambasador RP w
Niemczech, przy UE i reprezentant KE w Warszawie. Patrioci wprost mówią, np. w Polsat News, że
„musimy dawać Ukrainie absolutnie wszystko, żeby tylko nie pojawili się w Polsce kacapy.” Jest to
rozumowanie konkretystyczne, ograniczone, nietwórcze, kopijne i świadczy, że ten redaktor nie ma
żadnych osiągnięć w obszarze dedukcji, np. astrofizyce.
2. Cały marzec i cały kwiecień i maj UE nie chciała embarga na rosyjską ropę. Południowa część
Przyjaźń trafia na Węgry, Słowację i Czechy. Stanowi to 10 proc. importu rosyjskiej ropy. Od marca
premier Viktor Orbán blokował embarga na rosyjską ropę, skoro UE nie chce pokryć strat Węgier.
W Polsce myślenie w kategoriach interesu narodowego jest potępione od umowy Mazowieckiego
ze wspólnotą z jesieni 1989. Obecnie następuje polaryzacja. Wszystkie marcowe, kwietniowe
i majowe oświadczenia premierów Polski i Węgier są krańcowo odmienne. Orbán mówił, że jemu
chodzi o to, aby Węgrom nie pogorszyło się, że on się targuje, aby zabezpieczyć interesy Węgrów,
tymczasem władze polskie uważają, że Węgrzy są egoistami. Jedynym objaśnieniem tej Enigmy
jest zagadnienie sumienia. Do marca 2022 r., w wyniku „szczepienia” w ciągu 28 dni (nie ponad 28
dni od daty szczepienia) zmarło 23 tys. osób.
3. W nauce jest jedna transformacja, która taki plan (z chaosu porządek) realizuje, ale jest ona
całkowicie sztuczna i nienaukowa. Jest absolutnie afizyczna, anty-przyrodnicza. Sztuczna. Ponadto:
nie istnieje żadne ogólne prawo, które pozwala na taką myśl. Nikt w nauce nie podał takiej
konstrukcji. Nie ma żadnego dowodu naukowego, więc nie jest to nawet jakaś kwestia czasu,
chwilowa niezborność, czy niesprawność intelektualna. Nie wykazano żadnej operacyjnej
konstrukcji w celu realizacji tego przypuszczenia, że z chaosu powstaje porządek. Kinetyka jest
modelem chaosu, a rynek jest modelem kinetyki. (Dziękuje prof. Grażynie Musiał za wielokrotne
dyskusje w tym obszarze).
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4. Każdy wywiad to potężne organizacje i jako takie muszą się czymś wykazać. Są różne wywiady,
ale są zawsze konkretystyczne, nakierowane na uderzeniową walkę hybrydową, w której nie ma
żadnej humanistyki, filozofii, metafizyki.
Ponadto, wiemy, że wymaga tego (zamachów na Putina) wojna oraz stan umysłów telewidzów –
telewidzowie chcą głównie kopiować, powtarzać, bo na tym polega stymulowanie bodźcami
wzrokowymi.
Uważamy, że temu błędowi może zapobiec tylko metodologia nauk, lecz świat idzie w innym
kierunku, atoli jest tajemnicą poliszynela co mówią wynalazcy tzw. szczepionki z grafenami, czy
katoliccy biskupi o szczepionkach wstrzykiwanych kobietom w Afryce...
5. Twórca (wynalazca) jednego z patentów usuwania ludzi – wg niego głupich ludzi (używa on
jeszcze i innych określeń) – przy pomocy szczepionek, powiedział wprost, że to trzeba robić, takie
są plany. Tych wynalazców jest wielu i ich wypowiedzi są zgodne. Także sponsorów. Czyli jest to
inny przekaz, że nie jakaś tam metodologia rozwinie świat, ale trzeba usuwać tych, co tylko kopiują
media, powtarzają slogany telewizyjne. – Jest to mowa konkretna, że w tym celu został opracowany
taki a taki patent. Chyba nie trzeba tu mówić, jak to widzi wyszyńskizm, popiełuszkizm, czyli
heurystyka społeczna zawarta w homiliach Jerzego Popiełuszki (JP), jak to widzi wojtylizm, cała
cywilizacja dekady S (1980-89), czyli system społ.ekon. JPII/JPS.
3) Metod analiz i diagnoz trzeba szukać w wielkich krajobrazach adaptacyjnych. Ławrow –
UE – Urszula Leyen. Inny niż w telewizjach język. Niedopuszczalne „fakty” z TVP, TVN. To
nie jest wojna USA z Rosją. Wadliwe diagnozy „polityków” i zarządzanie od COVID-19 do
wojny Putina. Inne liczne warstwy.
Jest jasne, że skoro wszystko jest ukrywane, to potrzebna jest inna metoda analiz i diagnozy trzeba
szukać w wielkich krajobrazach adaptacyjnych: Wygląda i na to, że swój udział w wywołaniu
wojny mają Niemcy, Unia Europejska1, że istnieją podskórne zabiegi o rezygnowanie z NATO,
w ramach propagandy o potrzebie budowy armii UE, zabiegi o „odpowiedzialność” na Morzu
Chińskim. 27 III 2022, Ławrow: „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, że UE i Urszula Leyen żyją
doświadczeniem robienia porządków w Azji, w ich myśleniu są obecne, nazwijmy to, reminiscencje
tych ich „interesów” z obszaru Indii, Pakistanu, Afganistanu, całej Azji Południowo Wschodniej, na
pomoście oceanów, z czasów kolonializmu. Chociaż sytuacja nie jest stabilna to różni historycy
stawiają diagnozy, określają cele wojny, często skryte, nawet w informacji oficjalnej różnie to
wygląda i stąd zapotrzebowanie na jakiś inny niż w telewizjach język, na bardziej pogłębioną
analizę. W tym celu angażuje się różnych generałów, w nadziei, że odsłonią jakieś warstwy ukryte,
które przeczuwamy, ale nie są wypowiedziane, lecz tego nie chcą lub nie potrafią wypowiedzieć.
Jedni mówią, że Ukraińcy wojnę wygrywają i są entuzjastami, a nawet w euforii, inni zaś, że
przegrywają i są sceptyczni, jeszcze inni, że wojna służy czemuś innemu aniżeli to relacjonują
media i bezrefleksyjnie akceptują patrioci. Jedni mówią, że Rosja chce zająć tylko wschodnie
tereny Ukrainy, inni zaś, że po Kijów, jeszcze inni, że po Lwów.
Wszystkie te komentarze są właściwie niedopuszczalne, coś jest zajęte, potem pozycje są odbijane
i znowu zajęte itd. Tak było w marcu i kwietniu wiele razu. Generałowie mówią to co wszyscy
wiedzą, że to jest wojna USA z Rosją i nie zwracają uwagi, że ani USA, ani Rosji nie zależy na
1

Część Turcji nie leży w Europie. Podobnie Gruzji, która mówi, że chce do UE. Podobnie jak chce część Afryki.
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zniszczeniu 20-50 tysięcy żołnierzy, 5 tysięcy czołgów, armat, pojazdów, zmniejszeniu arsenału
broni rakietowej o zasięgu 50 – 300 km, a zatem, mówią to wszystko w pewnej ukrytej intencji:
zaakceptowania rozlewu krwi – Ukraina zadaje Rosji straty, ale również ich doznaje i płaci ludzkim
życiem, a tymczasem i Rosja i USA to poziom międzykontynentalny, a nie skali 50 czy 500 km.
Czy mogą to być dobre rady, skoro nie uwzględniają poziomu międzykontynentalnego? Podobnie,
czy nasi patrioci, którzy tak w euforii rozumują mogą mieć rację? Odpowiedź jest chyba
jednoznaczna, że są to ludzie o umysłach kopiujących. Kopiujących najpierw frazy z zarządzania
COVID-19, a więc w latach 2020-2022, a potem z marca 2022, od 24 II 2022.
Nie zwracają uwagi, że Rosji i USA nie zależy na zadawaniu takich strat w broni i ludziach,
podobnie jak w lutym 2020 wcale nie chodziło o noszenie masek, unikanie parków, bulwarów,
lasów, tylko o wstrzykiwanie za rok i za dwa lata białek kolca, grafenu, hydr, mikroobwodów,
nanocząstek. Uprawomocnione jest podejrzenie, że może „gra” toczy się dalej, a więc są jakieś inne
liczne warstwy, których nie znamy. O tym mówi abp Vigano.
4) 16 września 1988. W maju 2021 umysł się budził. Inne systemy zamiast fałszywej
antywojtyłowskiej alternatywy. Esbecjonizm kontra dekada systemu JPII/JPS. Czy istnieją
tylko dwie formy rządów? Wyśmiany system przez Jana Pawła II. Jak Polska byłaby zieloną
wyspą w lutym 2020. Czy Kopernik chciałby się legalnie nakraść? Operacja Węgrów z XIV
wieku. Nowa teoria ludzkiego geniuszu. Węgrzy a cywilizacja ord. Polska ratowała Węgrów
i odwrotnie.
Obserwacja, III 2022: Jakiekolwiek odniesienie się do sprawy wojny na Ukrainie od razu wywołuje
wojnę dziką, plemienną: „ruskie onuce” wrzeszczy plemię kopiujące TVP, TVN-y.
MSZ, 30 V 2022: Wyobrażamy sobie, co by było, gdyby na stronach polskiego rządu napisano, że
Putin zapewnia o gotowości odblokowania transportu albo, że Putin zadeklarował, że dokona
pewnych kroków pozytywnych. Zostalibyśmy uznani za rząd prorosyjski.
Tak właśnie wygląda jakakolwiek analiza wojny na Ukrainie. Wspomnij coś o bombach tzw.
nieprecyzyjnych, albo ABC. Patrioci z mety wrzeszczą: „ruskie onuce!”
Tymczasem takie oświadczenie pojawiło się na stronach rządu niemieckiego.
Wniosek: Rząd polski jest sterroryzowany, ulega antynaukowemu państwu ukrytemu i musi z tą
antynaukowością skończyć, gdyż wytworzył sytuacje zakazu naukowej dyskusji na temat wojny,
terroru, bezpieczeństwa.
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