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. VIII
1) Prymas Wyszyński, abp. Kominek, palec Boga, Feliks Koneczny. Użycie bomb masowych,
tzw. nieinteligentnych a ryzyka śmierci. Enigmat Putina.
Patrioci, z którymi rozmawiałem w marcu 2022, poparli pewną idee fixée.
1. Oficjalną narrację zarządzania Covidem-19 i
2. swoistą narrację o wojnie Putina, że – jak mówią – a) Putin „żąda” jakby jakiegoś powrotu I RP
(od roku 1918 mówimy II RP) i b) trzeba się do niego dostosować (jak do masek, testowania,
lockdownów, kwarantann, szczepień, zakazów wchodzenia do lasów), c) wysyłać migi, T-72,
armaty i wszelka broń na Ukrainę, bo d) taki jest sens tej wojny o I RP. Oczy przecierałem ze
zdumienia. USA zgodziły się wysłać migi, ale byłaby to suwerenna decyzja Polski, a nie NATO.
Straszliwie podły Rau zaproponował, wysłanie migów do RFN, aby Amerykanie wysłali migi na
Ukrainę, a wtedy Amerykanie odpowiedzieli, że to jest zbyt ryzykowne, a to oznacza, że drga guma
państwa (ukladu) ukrytego.
Od marca 2022 widać, że Słowacja, Czesi, Bułgaria i Węgry będą mogły odsprzedawać nam
rosyjski gaz i ropę, który będą mieli za 70% ceny w UE. Gaz amerykański jest droższy, zresztą, jak
na marzec 2022 (!), tankowce, nawet i amerykańskie, mogą pobierać gaz z Rosji i sprzedawać
w UE. Widać, że jest jakaś siatka gumowa, poznać to można po drganiach obiektów zjawiskowych
społecznych. Siatka ta będzie drgała jeszcze, jak to – powiedzmy – przewidywał F. Koneczny. Jak
długo? Zapewne i trzysta lat.
Na moje zdziwienie tym, co oni (patrioci) mi mówią, że przecież, odpowiadam,
1. prymas Wyszyński kazał myśleć odwrotnie niż myślą , kazał 1a) cenić granice piastowskie
państwa etnicznie jednolitego, a
2. abp. Kominek powiedział, że w tym widzi sam palec Boga (sic!), zaś
3. Feliks Koneczny twierdzi, że mieszanie dwóch typów cywilizacji zawsze prowadzi do rzezi
i przegranej cywilizacji łacińskiej, to patrioci odpowiadają ze zdziwieniem, że o tym (1-3) nie
pomyśleli. Ani
4. o tym, że Putin, zwłaszcza chory (mówię im o ryzyku), może użyć bombę atomową, więc pomoc
powinna wyglądać inaczej. Ani
5. o tym, że każde zwycięstwo w bitwie z Rosjanami przybliża użycie bomb masowych, tzw.
nieinteligentnych. 1 Więc pomoc nie może wzmagać ryzyka śmierci.
Inwazja Putina ukazała, że całe zarządzanie pandemią COVID-19 (maski, testy, remdesivir,
kwarantanny, dystans, witanie się wedle telewizyjnego schematu Glińskiego, respiratory,
lockdowny, zakazy, nakazy, blokowanie leków likwidacji zakażenia COVIDEM-19, albo
nazwanym COVIDEM-19 w 1-2 dni) było dwuletnią fikcją, fikcją od II 2020 do 24 II 2022. Stąd
abp Vigano uważa, że doszło do tzw. ustawki, a zatem każda decyzja może na końcu okazać się
błędna.
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Bomba inteligentna to nowotwór językowy, przejaw wadliwego rozumienia języka, niezgodnego z mózgiem
zwanym potencjałem ludzkim. Ten mózg, tak nazywany (potencjałem ludzkim) jest przeciwieństwem innego
mózgu, zwanego mózgiem gadzim.
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Właściwie to rozmowa z patriotami katolikami prawicowcami jest nadaremna. Zapewne tak samo
z niepatriotami, ateistami i elgiebetowcami. – Negują, czy jak to nazwać?, że Putin nagle zakończył
pandemię. Ale czy nagle? Czy nie w ramach jakiejś ciągłości.
Na kilka dni przed 24 II 2022 rząd austriacki podał, że obywatele będą losowo zatrzymywani
i muszani do okazywania paszportu C19. Za brak szczepienia – mandat 600 euro. Za drugim razem
– nawet 3400 euro lub więzienie. Rząd sprawdza stan szczepień w rejestrze szczepień. Szczepienie
to dwie dawki i iniekcje przypominające co pół roku. Rząd austriacki zatrudnia ludzi (ORMO) do
polowania na ulicach, w sklepach itd. na osoby bez szczepień. W lutym 2022 Austriacy obłożyli
lockdownami niezaszczepionych i ustanowili rekord wykrytych zakażeń wirusem COVID-19. „Od
1 lutego 2022 r. szczepienia dwudawkowe są ważne tylko przez 180 dni i 210 dni dla osób poniżej
18 roku życia. Jednak w przypadku wjazdu 270. Szczepienie przypominające jest ważne 270 dni.”
Ustawa [zmuszanie obywateli do szczepienia] będzie obowiązywać od 1 lutego 2022 do 1 stycznia
2024 roku”. Koszty uwięzienia pokryją skazani za brak szczepienia. Nagle maskaradę przerwał
Putin. Jednego dnia. Można powiedzieć niezbyt zgrabnie, że ekonomiści określają zasady
lecznictwa i służbę zdrowia, a historycy chcą wejść w skórę Leibnizów i Koperników i określać
zasady fałszowania pieniądza, a nawet obronności i bezpieczeństwa. Widać, że cały czas drga jakaś
siatka gumowa, której nie widać, z wyjątkiem objawów. Zdanie
2) Patriotyzm strukturalny a funkcja. Kwantyfikacja szczegółowa a kwantyfikacja
teoriowzględnościowa. Dobro a wojna na Ukrainie. JPII/JPS. Relatywizm. Praca kontra
wydziedziczenie z majątku. Inkludować czy ekskludować. Charytatywność. Uroszczenia.
Ukraina nie potrzebuje być podopieczną.
1. Patriotyzm strukturalny wcześniej czy później przechodzi poniżej horyzontu tworzenia, umiera,
jeśli nie ma funkcji. Patriotyzm strukturalny obniża się i wtłacza człowieka do nierozwojowej
bańki, pozbawionej oryginalności, czyli wycinkowego patrzenia na pomoc napadniętym,
w kategoriach kwantyfikacji szczegółowej jak przeżyć „tu i teraz”. To są wtedy tylko „sprawy
i ludzie” – typowy przekaz telewizyjny. Tacy patrioci, tacy ludzie zawodzą w skali 20 i więcej lat,
gdy tylko pojawia się złość na Putina.
2. Po pierwsze, nie należy od ogólnej kowariancji odchodzić. Nie należy rezygnować z tej metody
działania.
3. Metoda ta pomaga również, gdy już wszystko zaniedbano i wszyscy jesteśmy „tu i teraz”,
„w sprawach ludzi”, tak jak o wojnie na Ukrainie relacjonują media.
4. W rozumieniu patriotyzmu, ale tego z funkcją, nie ma sensu dzielenie (np. przez Trumpa
i Kongres – V 2022) ludzi na dobrych i złych. Oczywiście, w społeczeństwie obowiązują pewne
zasady, reguły, ale ważniejsza jest kwantyfikacja teoriowzględnościowa, czyli należy uwzględniać
i bunt.
5. W celu rozpoznania właściwej pomocy Ukrainie ważna jest analiza rozstrzelania, w maju 2022,
w USA, przez nastolatka 19 uczniów i dwóch nauczycielek. Przerażające.
Z punktu widzenia naukowego, ten praktycznie nieletni zabójca (kilka dni wcześniej skończył 18
lat) jest ofiarą systemu, który jest systemem wolnorynkowym, a ten jest modelem kinetyki, a ta
jest modelem durnego zawołania „z chaosu porządek”, durnego, gdyż anty-naukowego, antyrelatywistycznego w sensie Kopernika zasady względności, antykopernikanizmu i który został
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odrzucony przez znanego kosmologa i politozofa teologicznego, św. Jana Pawła II, który miał tę
inteligencję, ten wyższy rozum, których to inteligencji i wyższego rozumu nie ma prawie nikt inny,
nie tyle odwagi (która w pewnych sytuacjach, czasami, „nie zawsze”, kompensuje braki inteligencji
i wyższego rozumu), ile samej właśnie inteligencji naukowej, weryfikacji i wyższego rozumu
naukowego.2
System ten, w ktorym żył ten zbrodniczy młodziakm (a Putin to nie? – no właśnie3), jest systemem
nieadekwatnym, nieadekwatny system wyparł system społ.ekon. JPII/JPS dekady lat 1980-89, nowy
system został zadekretowany 6 II 89. Odtąd, tzn. od 6 II 89, Polska model kinetyki, którym jest
rynek, a która to kinetyka jest modelem chaosu, czyli testuje laboratorium zła.
Putin ten system Zła rozpoznał, nauczył się go, nie ma świadectwa maturalnego z religii i jego
efektem jest to kim on jest, to, co widzimy od 24 II 2022 i przed 22 II 2022, w relacji RosjaNiemcy-Francja-Holandia-UE-KE- a więc
1. nie został on wychowany, a zatem można podejmować wysiłki negocjacji,
2. pobyt w KGB zepsuło młodziaka, czyli byłby zainteresowany inna wizją świata,
3. w XXI wieku wpadł w ręce Duginizmu, co jest dowodem, że poszukuje systemu spójnego,
zwanego po polsku światopoglądem.
Mamy tezę:
1. To dlatego (1-3) jest Borodzianka, czyli nadeszła cywilizacja wielkostepowa.
2. „Tu i teraz” nadeszło wcielenie turańszczyzny w postaci barbarzyńców z Rosji, którzy zniszczyli
normalne życie i dziś Ukraina walczy, aby przywrócić spokój u siebie, ale dotychczasowa pomoc
państw kapitalistycznych jest jednostronna, ograniczona także kapitalistycznym systemem
„z chaosu porządek”, który nie dba o pokój ani o przywracanie pokoju i bezpieczeństwa w Europie
państw RWPG, przeciwnie, celowo jątrzy, a dowodem są złamane gwarancje bezpieczeństwa dla
Ukrainy, dane przez mocarstwa zachodnie, Anglię i USA, a firmowane przez państwa
współpracujące – wszyscy mówili Ukrainie w latach 1993+, „no coś ty, wojny już nie będzie, nastał
pokój, przecież nie ma już ZSRR, a my wojen nie robimy, tylko pokój”.
3. Tymczasem trzeba było znać historiozofię cywilizacji Azji i wiedzieć, że wszyscy dzisiaj żyjemy
w cieniu barbarzyńskiej bestialskiej cywilizacji wielkostepowej – wywiad polski nie uprzedzał
nawet Jana Pawła II i Benedykta XVI, że przecież nieprzypadkowo nie można dokonać pochowania
na Ukrainie zamordowanych przez Ukraińców 100-200 tys. Polaków za to, że byli Polakami, ani 20
tys. Ukraińców zamordowanych przez Ukraińców za to, że nie chcieli zamordować swej żony lub
dzieci, a zatem że jest niezbędna praca organiczna nad cywilizacją turańską, bizantyjską,
bizantyjsko-turańską, azjatycko-niemiecką. Do jakiego stopnia mordy dokonane przez Ukraińców
były konsekwencją inwazji niemieckiej, tego nie wiemy.
4. Wszystko co się dzieje w Parlamencie Europejskim jest związane z przedstawionym poglądem
(o wadliwym systemie, o błędnych podstawach teoretycznych, analitycznych, szczegółowych),
także debaty 4 na temat polskiego Krajowego Planu Odbudowy, to wszystko, co mówi Urszula
Leyen na temat przekazania Polsce środków na odbudowę gospodarki w kontekście oporu rządu
(wszystkich rządów kapitału) wobec ustaleń naukowych, które mogły ofiarować tryliony w r. 2020
i 2021 (oraz w r. 2022 na skutek skutków szczepień) i który to opór zaowocował stratami oraz
uzależnił KPO od antynaukowego – i naruszającego prawdę w obszarze nauk socjologii,
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Można to poznać u tych, którzy twierdzą, że doszło do wypadku, a nie zamachu 10/04.
Dlatego KK nie ma racji ukrywając stanowisko JPII, że kapitalizm nie jest żadną alternatywą dla cywilizacji
łacińskiej polskiej.
Akurat mówię o tej debacie, bo najlepiej ją znam, ale z powierzchownego oglądu innych debat, wnoszę podobną
opinię.
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cybernetyki, neurocybernetyki, nauk społecznych i o zarządzania oraz o zdrowiu publicznym –
sporu o praworządność na linii kompletnie bezradnej Warszawy i przesprytnej (i agresywnej)
Brukseli.5
4a) W dyskusji w Parlamencie Europejskim głos zabrała między innymi przeciwnikami lustracji
niemiecka eurodeputowana Katerine Barley, która w październiku 2020 roku wielokrotnie wezwała
do zwiększenia presji nie na Bizancjum, lecz na ofiary Bizancjum, na Polskę i Węgry. Państwa,
takie jak Polska i Węgry, trzeba finansowo zagłodzić, dotacje (sic!) unijne muszą być skuteczną
dźwignią nacisku, tak jak drzwi, które w państwach na obszarze UE stosowano, jako sterylną
dźwignię nacisku na ciało kobiet. Przedstawicielka Parlamentu Europejskiego, chciałaby rozprawić
się z nieposłusznymi państwami. 6 – Nauczyła się takich słów jak sytuacja, państwo, członek,
szczególnie, poważne – i tyle potrafi polityczka. Kopiuje: „Sytuacja w obu państwach
członkowskich jest szczególnie poważna”.

3) Rozległa czaso-przestrzennie cywilizacja turańska. Niechęć do udzielania pomocy
Ukraińcom. Podczas wojny na Ukrainie. Gen. Patton. Wysyłka migów jest dla Polski
bardzo bezpieczna, ale dla USA jest bardzo niebezpieczna. Merkel – współtwórczyni
potęgi rosyjskiej. Autystyczna cecha segmentowania. Niemcy zamiast pracować nad
stworzeniem architektury bezpieczeństwa budowały potęgę Putina. Technokrata chce
uderzać, personalista wytwarza model pokojowego współ-istnienia. Patrioci marca’22
nie badają obserwowanych faktów tylko je kopiują.
1. Rozległa czaso-przestrzennie cywilizacja turańska wciela się dzisiaj w Rosję i testuje swoje
laboratorium zła.
2. To laboratorium zła to przecinanie, segmentowanie einsteinowskich linii świata, które
(przecinanie) jest warunkiem chaosu. Naruszona jest cywilizacja Polska.
3. 134 państw przeciwnych Rosji nie potrafi przez cały marzec 2022 udokumentować morderstwa,
gwałty, porwania dzieci, zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa? Czyli są przeciwni Ukrainie.
4. Niezdolność udokumentowania morderstw po 24 II 2022 przypomina nam niezdolność tych 134
państw do udokumentowania ludobójstwa w zarządzaniu pandemią, nazywaną przez lud strasznie
złośliwie (złośliwie do 24 II 2022, od 24II22 pandemia zniknęła) – plandemią.
5. System państwa ukrytego realizuje testowanie ludności Zachodu, skąd to znamy, skąd pamiętamy
taki scenariusz, 1938, 1939 rok. Najgrubsze ofiary to najpierw Austria, potem Czechosłowacja.
Polska była ofiarą w II W. Św., ale też i po pokonaniu Niemców, kiedy to gen. Patton wysyłał
tuzinami raporty, że jego sztab ma plan przegonienia ruskiej hołoty w tri miga. I wtedy, gdyby USA
nie wystąpiły przeciwko Pattonowi, to Polska nie musiałaby wysyłać na Ukrainę migów;
6. Wysyłka migów dla Ukraińców jest dla Polski bardzo bezpieczna. Ale dla USA jest bardzo
niebezpieczna.
7. I Hitler się nie zatrzymał, ani Roosevelt. Ani Truman. Ani przyszły prezydent USA, wódz
naczelny wojsk alianckich – Dwight Eisenhower. A że i Rosja? – to oczywiste. Wraz z wojną Putina
znikła Merkel, twórczyni barbarzyńskiej wojny. Ale to nie rząd Polski udzielił masom pomoc
ukraińskim uchodźcom’ III 2022, tylko ludzie, którzy nie znają podstaw wersyfikacji sądów
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Jej agresywność jest pochodną pracy tysiąca wydziałów.
Z Polską i Węgrami.
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i którymi rządy kapitału się nie zainteresowały, wystawieni na wstrzykiwanie chorób od XII 2021.
Niemcy.
8. Merkel? – Nie jestem Niczemu winna.
8a) Przygotowano brutalny, naruszający prawo międzynarodowe atak, dla którego nie ma żadnego
usprawiedliwienia – wywiady o tym wiedziały od 2014.
9. Niemcy to szyld luterański, rzeczywistość jest uszykowana od słupka do słupka, więc Niemcy
nie uważają, że mogą w marcu’22 i przedtem zrobić więcej, aby zapobiec wojnie. Niemcy budując
potęgę post-ZSRR nie obwiniają się, bo na tym polega cecha segmentowania.
10. Niemcy, zamiast pracować nad stworzeniem architektury bezpieczeństwa, która mogłaby
zapobiec wojnie Putina, znały te zamiary, tak jak kulisy zamachu 10/04. Każdemu technokracie
łatwo powiedzieć, wobec faktów dokonanych, że trzeba uderzyć w Putina, a trudno jest wytworzyć
model pokojowego współ-istnienia.
11. Obecny model pomocy jest lokalistyczny, czyli typowy dla pesymistów (nic nie można zmienić
– typowa wypowiedz patriotów marca’22), którzy co najwyżej zaproponują jakiś pakiet sankcji,
który – ze względów rynkowych, zyskownych – nie będzie działać. Ropa to ogromna konstrukcja
biznesowa RFN, UE (plus Bliski Wschód, Afryka, Azja) i dlatego żadne uderzenie gospodarcze
w Rosję się ostatecznie nie powiedzie, tak żeby Putin nie mógł finansować swojej okrutnej wojny,
swojej barbarzyńskiej wojny. Wołamy: Przeklęty Putin. Dodajmy: I kooperanci...
12. Patrioci nie badają tego, czy dzisiaj tutaj, na Ukrainie dzieje się historia Europy Wschodniej,
a może całej Europy, czy nawet także świata, nie poddają obserwowanych faktów żadnej analizie,
tylko je kopiują. Czy jeśli Ukraina padnie, to powstanie ZSRR i wszystko będzie tak, jak było
wcześniej i zjawi się porządek polityczny sowiecki, czy inny i czy ZSRR to jakiś ruski mir, czy też
nie?
13. Z jakiego powodu przed r. 2022 uważano, że Rosja nie zagrażała pokojowi innych krajów?
Dlaczego inna jest narracja Ukrainy i Rosji o masowych mordach i brutalnych zbrodniach
dokonanych na ludności cywilnej przez wojska rosyjskie i czy to jest tak trudne potwierdzić, zebrać
dowody, że to Ukraińcy, a nie Rosja, mówią prawdę i z tymi dowodami jechać na rozmowy
z Putinem? A może coś jest skrywane?
14. Gdzie jest analiza z marca 2022, czy Rosja może zablokować dostarczanie sprzętu wojskowego
przez wszelkie „wrota”, a w tym przez Bułgarię. Gdzie jest analiza, że współpraca energetyczna
między Ukrainą i Rosją może się zakończyć, tak jak Gazprom wstrzymał dostawy gazu do PGNiG
i Bulgargaz, gdyż Polska i Bułgaria chciały płacić (po 1 IV 2022) za gaz w rublach lub dolarach,
a nie w rublach, jako kraje nieprzyjazne.
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