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. VII
1) Jak media kradną czas ludzkości, gdyż nie biorą pod uwagę ryzyka
użycia atomu. Anty-popiełuszkowe tezy patriotów a nieetyczne media. Armagedon
podłożony 24 II 2022. Przeciwko „pożyjemy, zobaczymy”. Jak patrioci’marzec 2022
zagrażają milionom na Ukrainie i Polsce. Władza o C19 to Smiersz okrągłego stołu.
Prosta obserwacja w jednym zdaniu, III 2022: Wszystkie miliardy wypowiedzi pułkowników,
generałów, historyków itd. na temat wojny Putina, które nie biorą pod uwagę ryzyka użycia
atomu to błędne (marzec’22) niewojtyłowskie pseudopatriotyczne nieetyczne wyobrażenia o I RP
od morza do morza, które kradną drogi czas, ponieważ to agresywne powszechne „plemię” swoją
wręcz euforyczną agresją odsuwa od sterowania inteligencję Leibnizów1, nie pozwala się jej
pojawić – Leibnizom, którzy nie kopiują tzw. faktów za TVP, TVN, a przecież Armagedon jest
podłożony pod 24 II 2022 niczym bomba zegarowa (lecz trzeba to dostrzec od 24 II 2022)
i tego czasu nie wolno oddawać ludzkiej miernocie tautologicznego typu „pożyjemy, zobaczymy”,
wszak kradnąc ten czas (nakaz kopiowania TVP, TVN) uruchamia się dynamikę wojny,
zamiast ją blokować i zamyka się drogę uwolnienia ludzkości z ryzyka Armagedonu, które
z każdym dniem wzrasta i zagraża milionom na Ukrainie i Polsce.
Wniosek: Należy w inny sposób reagować, dążyć do zakończenia wojny. Nie ma jednak właściwej
reakcji bez trudnej analizy.
Cała współczesna geopolityka to liczne nieukazywane ludziom warstwy.
I o tym od 24 II 2022 nie wolno nawet wspomnieć (należy kopiować media). Sam rząd nawet
ogłaszał 2, że na fb i twiterze, ci którzy krytykowali zablokowanie w lutym 2020 przez rząd leków
na C19, od 24 II 2022 krytykują politykę (narrację) rządu w sprawie Ukrainy, a zatem, wnioskuje
premier, to ruska propaganda, natomiast kopiowanie TVP, TVN nie jest ruską propagandą. Polscy
realiści, analitycy, może nawet Leibnize – to ruska propaganda i dlatego rząd szuka ludzkiej
miernoty, a nie Leibnizów.
Uważają oni (Leibnize), że rząd nie powinien podejmować decyzji kopiując innych – jak w sprawie
blokowania (od marca 2020) leków i leczenia C19 – bez trafnej diagnozy klasy diagnozy abp.
Vigano, który twierdzi, że wojna Putina to skutek tego samego „projektu” co szczepienia.
Ludobójcze praktyki C19 i wojna Putina to tylko koincyndencja. Czy to samo rząd
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VI 2022. J. Kaczyński ma dość – po raz kolejny – ludzkiej miernoty i chciałby odnaleźć Leibniza. Ostatnim
zdaniem, które napisał fizyk K. Morawiecki brzmiało tak: Leibniz. (IV 2019). Prezes ustanowił kuratorów:
Elżbieta Witek (dolnośląskie), min. Zbigniew Hoffmann (kujawsko-pomorskie), Suski (lubelskie), Pęk
(lubuskie), Beata Szydło (małopolskie), Terlecki (łódzkie), Gliński (mazowieckie), Czarnek (opolskie),
M. Kuchciński (podkarpackie), wicepremier Sasin (podlaskie), Anita Czerwińska (pomorskie), Morawiecki
(śląskie), min. Adamczyk (świętokrzyskie), wicepremier Błaszczak (warmińsko-mazurskie), wicepremier
Henryk Kowalczyk (wielkopolskie), Brudziński (zachodniopomorskie).
Wychwalał to spostrzeżenie premiera pewien minister.
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przez cały rok 2021 nie robił ze śmiercią po szczepieniu? Że to koincyndencja. Więc może ma rację
abp Vigano, a patrioci’III22 są po prostu mało twórczy.
Jak wiadomo, zaszczepieni częściej ulegają zakażeniom, częściej chorują i umierają niż
niezaszczepieni. – Jeden z wynalazców szczepionki, dr Robert Malone ostrzegał w latach 20202021 przed wstrzykiwaniem toksyny. To nie przemawia? Rząd, który opłaca ORMO na mediach
społecznościowych, którzy donoszą na kytykujących rząd podcina gałąź, na której siedzi. Więcej,
mądry rząd, jak tameczny rząd węgierski, z XIV wieku3, dba o populacje, a nie o … depopulację.
A dlaczego? Kopernicy nie powstają w rządzie, wśród oligarchów, ale w ludzie. Dlatego tameczny
rząd węgierski, obawiając się Rusi, ord, chanatów, Azji, cywilizacji stepowej znad Morza Czarnego
i Azowskiego, postawił na Polskę.
- Powiemy: Ach nie ma ukrytych warstw? – A spójrzmy tylko na to, że oficjalnie kapitalizm
zadekretowano na teatralnym przedstawieniu okrągłego stołu, 6 II 1989, ale przecież wszystko było
„dograne” 16 września 1988 4, nawet wyznaczono poszczególne osoby na ministrów, dyrektorów –
data ta nie jest znana nawet po 34 latach. Wszystko to jest podwójne. Tak samo postępuje UE
z pomoca dla Ukrainy. Wszystkie debaty i wszystkie komunikaty Urszuli Leyen na temat polskiego
Krajowego Planu Odbudowy są dualistyczne. Urszula Leyen stwierdziła nie jeden raz: A i nie-A.
Leyen posługuje się frazą o niezależnym wymiarze sprawiedliwości, ale sama nie rozumie
niezależności, sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości i nie ma żadnego dorobku, odkryć, nigdy
nie wykazywała żadnej wynalazczości, na pewno nie potrafiłaby przeczytać dzieła ani jednej
polskiej encykliki, a choćby i „Kapitału” Marksa, czy dzieła Hegla.
Urszula Leyen tylko kopiuje, jak Werner Braun5 , który skopiował dzieła Ciołkowskiego. Kopiuje
frazy o reformie.
Rząd uważa, że plan ten wesprze Polskę w załataniu uszczerbku powstałego na skutek odrzucenia
geniuszu ludzkiego, który w lutym przewidział wszystkie skutki zarządzania 2020-2021, skutki
spowodowane błędnymi decyzjami od lutego 2020, a potem od 2 stycznia 2021 (trzeba było
szczepionki odesłać; rząd otrzymał 2 I 2021 ekspertyzę profesorską i także duchownego).
Rząd nie skorzystał z porad geniuszu ludzkiego z lutego 2020, czyli odrzucił tryliony euro. Już
przed lutym 2020, zwłaszcza w maju 2019, rząd otrzymywał pełne informacje o ukrywaniu
najlepszych metod leczenia i o fałszerstwach w obszarze farmakologii. Takież informacje
otrzymywał przez cały rok 2020.
Rząd woli wierzyć osobie niezdolnej, bez nawet jednego osiągnięcia. Rzad woli wierzyć osobie,
która nie ma ani jednego własnego twierdzenia, odkrycia, teorii w naukach abstrakcyjnych. Urszula
Leyen.
Wszystkie wypowiedzi tej kobiety o rozwoju, o równowadze, o zrównoważonym rozwoju
i o zrównoważonej przyszłości są uchybowe. To ścieżka, na którą cywilizacja łacińska i Polska
nigdy się nie zgodziły.
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Węgry wtedy
Te ustalenia były poprzedzone poprzednimi ustaleniami. Już przed 16 IX 1988, w sierpniu 1988, Klemens
Szaniawski powiedział, że został wyznaczony na premiera, ale Jaruzelski się tajniaczy i hamletyzuje, stąd
opóźnienie.
Werner Braun-Trzeciakowski.
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Celem gry Urszuli Leyen jest spowodowanie antyreform przy pomocy szantażu, że UE nie da na
inwestycje – maja to być takie inwestycje, jak w pseudo-szczepionki. Wypłata została tu powiązana
z anty-reformami, zwłaszcza chodzi o umocnienie sowieckiego wymiaru sprawiedliwości,
zbudowanego przez MBP, Informację Wojskową, PZPR, SB, WSW.

2) Jak wszystkie zdania wypowiedziane w mediach w marcu 2022 na temat wojny
mogą być wadliwe. Jakie części umowy z Zachodem realizuje Putin. Inne formy
rządów, zamiast rządów kapitału. JPII/JPS. Liczność państwa a zarządzanie.
Cywilizacja wielkich pustek. Wielolistne gry Świata Rzymskiego.
Wszystkie zdania wypowiedziane w marcu 2022 na temat wojny mogą być wadliwe i jak mówi abp
Vigano coś głębszego ukrywać. Trzeba by tu powiedzieć chociaż jedno takie przykładowe zdanie,
którego brakuje w telewizjach (wszystkich) od 24 II 2022:
I) W rzeczywistości nie wiemy, jakie były inspiracje i plany Kremla i czy rzeczywiście 9 maja 2022
chodziło o to, co w telewizjach (co ogłoszono we wszystkich telewizjach) podali generałowie, o ten
triumf, który miał być świętowany z okazji dnia zwycięstwa, jak sądzi umysł potoczny, ale umysł
potoczny nie przewidział w lutym 2020, a chociażby w maju, czy w grudniu, a nawet w maju 2021,
że cała operacja COVID-19 to hiperkłamstwo i nie wiadomo jakie części umowy z Zachodem
realizuje Putin, skoro wszystko jest tajne, zakłamane po obu stronach; owszem, już w maju 2021
umysł się budził, zaczynała się antyrządowa anty-covidowa szlachetna walka o życie setek tysięcy
ludzi, ale latem 2021 te demonstracje były za słabe, aby doszło do ekonomicznej rewolucji, do
zmiany systemu rządów kapitału na rządy fizyków albo pielęgniarek, albo metodologów, albo
i fizyków i metodologów i pielęgniarek jednocześnie lub na inny system rządów, bo przecież
zamiast rządów kapitału (Davos) mogłyby to być rządy księży, rzemieślników, architektów,
ortopedów, mógłby to być system Wyszyńskiego, św. Jerzego Popiełuszki (JP), Solidarności (S),
czy w ogóle system, który obok esbecjonizmu działał w latach 1980-89, system JPII/JPS i sto
innych niż rządy kapitału.
I drugie zdanie:
II) Ludzie uznali, że istnieją tylko dwie formy rządów, albo 1. kapitalizm (rynek, czyli z chaosu
porządek, to mądrości pospolite, chłopskie, na poziomie trawa jest zielona: „popyt – podaż”, „tanio
nabyć drogo sprzedać”) albo 2. komunizm (gułagi, UB, SB, MBP, WSW, PZPR, stalinizm, NKWD,
KGB, GRU) – tylko dwa systemy, które wyśmiał Jan Paweł II, ale inteligencja (TP, Znak, Więź
i biskupi, księża, s. Chmielecka i świat sióstr zakonnych, z wyjątkiem jednego Leppera i kilku
autorów od r. 1989 ze szkoły Estonian School, Armenian School), tego wyśmiania (przez JPII)
nawet nie zrozumiała.
Może trzecie zdanie:
III) Gdyby człowiek pospolity w lutym 2020 przewidział, że operacja pandemiczna, to maseczkowa
ściema, to Polska byłaby zieloną wyspą, bogatsza o tysiące miliardów euro: Po pierwsze, 1. tylko
garstka geniuszy, w lutym 2020 o tym informowała rząd, a po drugie, 2. to nie jest tak, że geniusze
myślą o sobie, jak w maju 2022 wskazał premier, a szewcy myślą o narodzie (dowód? A widział
ktoś, aby Kopernik chciał się legalnie nakraść?): I tak 2 I 2021, w oparciu o przewidywania
nadmiarowych śmierci, dane biologiczne, statystyki medyczne, całą wiedzę społeczna,
politologiczną, metodologiczną doradzano rządowi odesłanie szczepionek, więc jeszcze po roku
można było uratować 1. 23 tys. ludzi przed śmiercią po szczepieniu (dane z NOP, śmierci do 28 dni
po szczepieniu), 2. sto tysięcy przed niedowładami, zawałami, udarami (NOP) i 3. następne setki
tysięcy ludzi przed śmiercią w męczarniach, atoli jak wskazał wynalazca szczepionek, zaszczepieni
3

mają do 10 lat po zaszczepieniu umrzeć na skutek rozwoju chorób, które szczepionkami
zainicjowano implementowano, chyba że trafili na serię fiolek z wodą.
I jeszcze zdanie nr IV na temat nowej teorii patriotyzmu na przełomie XIV i XV wieku:
Istnieje związek z licznością populacji:
1. W każdym narodzie, w każdym momencie, jest zawsze jeden geniusz na milion, a nawet tylko
jeden na dziesięć milionów mieszkańców, tak więc liczba geniuszy zależy od liczności państwa.
2. I na tym prawie polegała operacja Węgrów z XIV wieku. Węgrzy uznali, że jest ich za mało, aby
się obronić.
3. Węgrzy w w. XIV, uznali, że jest ich za mało, dlatego powołali królestwo Piastów i Jagiellonów,
natomiast (uwaga) depopulacyjne konkretystyczne i inżynieryjne Schwabskie (Davosowe) plany,
utrzymane w ramach kwantyfikacji szczegółowej (przedkopernikańskiej) zastąpienia liczności
rodzin sztuczną inteligencją są absolutnie sprzeczne z ustaleniami antropologii polskiej, gdyż
geniusz jest
1) pozasztuczny,
2) pozainżynieryjny,
3) dekonkretystyczny, czyli jest nebularny i
4) nie poddaje się żadnej kwantyfikacji szczegółowej 6,
Węgrzy zaś,
1) przewidując 7 skutki naporu na nich stepowej cywilizacji ord (Chanatów) znad Morza Czarnego
i Morza Azowskiego,
2) przysłali know-how w postaci króla Jadwigi 8 i
3) nie zwiedli się na swoim wyczuciu 9 i opanowali sytuację nacisku na Węgry cywilizacji znad
Morza Czarnego i Morza Azowskiego wykorzystywaną przeciwko Węgrom przez Republiki, Rzym
i Cesarstwo, Krzyżaków, np. Republika Wenecka zdradziła Węgrów i za pieniądze pomogła
wojskom cywilizacji wielkich pustek, pod Warną w r. 1444, gdzie dotarł Władysław
Warneńczyk, o której to zdradzie Polacy i Węgrzy za późno się zorientowali i król zamiast się
wycofać tam poległ w bitwie z turańszczyzną, z braku
3a) wywiadu,
3b) czyli wiedzy o tej tajnej ukrytej zdradzie świata italskiego, który dokonał zwykłej transakcji
kapitalistycznej i zapragnął „tanio kupić i drogo sprzedać” turańszczyźnie plany nabyte od Polaków
i Węgrów, które to plany poznał klub tajnych (czyli Rzym). Identycznie wygląda sprawa z wojną
Putina.
3c) W świecie podaż – popyt, czyli transakcyjności, było to oczywiste, że tak się może stać i tak się
stało.
4. Trzeba tu jasno powiedzieć, że w świetle heurystyki (powiedzmy filozofii) ówczesnego ONZ,
czyli soboru w Konstancji oraz wielolistnych gier ówczesnego Świata Rzymskiego, Republik
i tytulatury Cesarstwa Rzymskiego, Polska ratowała Węgrów, przed powrotem Zakonu Krzyżaków,
swoją myślą powstałą w głowach takich jak Skarbimierz, Włodkowic, wzięła na siebie liczne walki
z bizantynizmem turańskim, a wszystko to owocowało specjalna metoda rozpoznawania prawdy,
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M. Zabierowski, „Wszechświat i człowiek”, P.Wr. 1992, M. Zabierowski, „Wszechświat i wiedza”, P.Wr. 1994,
M. Zabierowski, „Wszechświat i kopernikanizm”, P.Wr. 1997, M. Zabierowski, „Wszechświat i metafizyka”, PWN
1998, Wrocław.
Był tam wtedy ich tameczny Victor Orban. Niech historycy ustalają kim był projektodawca.
Węgrzy pomogli już w czasach prerozbioru, za Łokietka.
Mogła to być zbiorowa refleksja nad walkami z turańską wielkostepową cywilizacją ord od Morza Czarnego i
Morza Azowskiego po Morze Kaspijskie i dalej po dzisiejszą Mongolię.
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tym kopernikanizmem, którego aplikację do wojen, obrony, ekonomii i mechaniki niebotyczenia
zastosował Kopernik.
I to nie jest tak, jak oświadczył prezes (rady ministrów), że geniusze myśleli o sobie, a szewce
o Polsce.
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