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. Cz. IX
1) Jak wzrasta ryzyko wojny atomowej w planie akcja-reakcja. Janukowicza? Manewr
Andropowa? Atom krótkiego zasięgu. Obrazy świata a metodologia. ZSRR. Inne
dotychczas nie znane nowe tezy analizy humanistycznej o wojnie Putina.
W czwartek, 24 II 2022, Putin rozpętał wojnę w Europie. Początkowe ryzyko wojny atomowej było
minimalne, ale od 1 III 2022 zaczęło wzrastać. Chociaż Putin zaatakował Ukrainę od północy
(z terytorium Białorusi) i od wschodu oraz od południa, to nie jest pewna interpretacja, co chciał
osiągnąć, chociaż się mówi, że chciał osadzić na tronie Janukowicza. Jednolita kolumna wojsk
rosyjskich została rozbita, ale nie jest jasne po co poruszali się w jednej kolumnie i jedną drogą na
Kijów. Możliwa jest interpretacja, że nie chodziło o manewr Andropowa pozbycia się armii
w Afganistanie i wzmocnienia władzy.
25 II 2022 Zachód nałożył na sankcje, w wyniku czego 1 III 2022 rubel spadł do najniższego
poziomu w historii, a rosyjski bank centralny podniósł stopy procentowe z 9.5% do 20%. Jednak
nie załamało to gospodarki Rosji.
1 III 2022, Ławrow: Zachód nie może budować obiektów wojskowych w żadnym z krajów byłego
Związku Radzieckiego. „Moskwa uznała za niedopuszczalne, że niektóre kraje europejskie mają
broń nuklearną [chyba krótkiego i średniego zasięgu z USA i czy chodzi o Ukrainę?] ze Stanów
Zjednoczonych i że Ukraina chce taką broń uzyskać, co zagraża Rosji.” „Rosja nigdy nie miała i nie
ma naziemnych rakiet krótkiego i średniego zasięgu. Wypowiedzenie innego zdania oznacza
stworzenie świadomie fałszywego obrazu i usprawiedliwianie tych, którzy są winni załamania się
INF (traktatu o siłach atomowych średniego zasięgu, z 8 grudnia 1987 o całkowitej likwidacji
uzbrojenia typu rakietowych pocisków balistycznych krótkiego (IRBM) i średniego zasięgu
(MRBM). Zawarto go do sierpnia 2019.
Komu więc zależy na tym, aby nie sprawdzić prawdziwości zdań z 1 III 2022 – zgoda, że
zakłamanego i perfidnego (dlaczego nie przyjąc stanowiska Rosji, po co wrzeszczeć bandyta,
zamiast ratować Ukraińców przed śmiercią) – Ławrowa, że niektóre kraje europejskie mają broń
nuklearną krótkiego (?) zasięgu z USA (w r. 2021 było, że Ukraina taką ma) ze Stanów
Zjednoczonych. Czy tu chodzi o ukrywanie tej broni? Jak jest przewożona pomimo kontroli? Czy
przewoźnicy tej broni potem ponieśli śmierć?
Zdanie że Ukraina chce taką broń uzyskać wymagałoby analizy metodologicznej, humanistycznej.
Czy tu skleja się niedokonanie z dokonaniem?
Kanclerz Niemiec gra na przeczekanie, dlatego wcale nie popiera Ukrainy. Usiłuje Polskę
wepchnąć w ręce semi-wojny z Rosja, jako ośrodek dostawy broni. Rząd tego nie widzi z dwóch
powodów:
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1) jest w stanie euforii, gdyż składa się z ludzi pospolitych wymagających schlebiania i wywiady to
robią, częściowo z autyków, którzy chodzą głównie na cukier,
2) ma nieczyste sumienie, gdyż wie, że podjął się realizacji planu depopulacji znanego od r. 1973
z Klubu Rzymskiego, ostrej realizacji ludobójstwa od II 2020, które to ludobójstwo detalicznie
ukazywał teoretyk szcze-RNA Jerzy Zięba i który oferował w lutym 2020 inny kierunek rozwoju,
a jednocześnie oferował w II 2020 tryliony euro.
Nie widać żadnego zaangażowania Niemiec. Patrioci polscy żyją od marca 2022 (np. NM; to
najważniejszy miesiąc dla kognitywistyki, neurocybernetyki, antropologii, psychologii
i psychopolityki) planem połączenia dwóch państw, co narazi Polskę na stałe zwalczanie ze strony
Rosji w obszarze gospodarczym i ryzyka atomowego. To pomysł błędny, premier i prezydent będą
swoje rodziny ewakuować, samolotem do Francji, a w rzeczywistości autem do RFN. I już to
ćwiczyli. Skutkiem złych relacji z Rosją jest drożyzna. Po 2-3 miesiącach okaże się, że sankcje
uderzają w Polskę 1, a nie Rosję, a rubel nie tylko będzie okresowo słaby, ale też będzie silniejszy
niż kiedykolwiek po r. 1989.

2) Skoro Rosja jest słaba poza ABC, a silna atomem, to dla Ukrainy korzystna jest
Rosja pierwsza, a nie druga.
I oto pogląd Ławrowa „co zagraża Rosji”. Trzeba sprawdzić prawdziwość zdanie Ławrowa –
a niech będzie, że bandyckiego, bądźmy uprzejmi dla mediów (!), nawet po medialnych
kłamstwach na temat C19 – i tego wymaga dowodzenie:
„Rosja nigdy nie miała i nie ma naziemnych rakiet krótkiego (?) zasięgu.” – Doprawdy, to
fundamentalne zdanie, nie ma co odrzucać tezy Ławrowa, trzeba je badać. Od marca 2022
widoczna jest próba wciśnięcia Polski w wojnę w interesie Stanów i Anglii.
To jest zasadnicze zdanie metodologii nauk na temat bezpieczeństwa krajów sąsiadujących z Rosją,
chyba, że ktoś neguje istnienie humanistyki lub ma humanistykę za pstrokaciznę gwiazd na niebie.
Tak by powiedział Platon. Pstrokacizny uczą na historii, nie ma antropologii, cybernetyki,
neurologii.
I to, że „Wypowiedzenie innego zdania oznacza stworzenie świadomie fałszywego obrazu”
wymaga także udowodnienia, ponieważ chodziłoby o metodę narzucania wadliwego obrazu
świata, a to, z naukowego punktu widzenia, jest niedopuszczalne!
Jest to istotne, zwłaszcza, że chodzi – zdaniem Ławrowa, a niech będzie, że złowrogiego –
o usprawiedliwianie tych, którzy są winni likwidacji traktatu o siłach atomowych krótkiego czy
średniego zasięgu. To po co to ukrywać? Rzad polski reaguje technokratycznie, czyli infantylnie. To
nie dobrem Ukrainy się kieruje Kissinger, gdy proponuje negocjacje, zapewne myśląc, tak
przypuszczamy, że skoro Rosja jest silna atomem, a słaba poza ABC, to wobec tego dla Ukrainy
korzystna jest Rosja słaba, a nie silna.
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Orbán trzyma się korzyści dla Węgrów i wie, że jest opcja „załatwienia” Polski ich rękoma, a nie odwrotnie. Medal
Węgierski dla Kornela Morawieckiego (10 III 2019) miał zmienić premiera, ale nie zmienił. Premier nie szuka
Leibnizów, ale ma przewagę po lewej stronie i po drugiej, czyli dwie piękne dziewczyny, a dopiero w tle jest
pokazana przeciwwaga, czyli pryszczaty chłopak, dla równowagi i nie bez żółci.
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Do wtorku 1 III 2022 patrioci w euforii ogłaszali – kopiując fakty (nieoryginalni?, nietwórczy?
A może jednak niepatriotyczni? – to czym jest patriotyzm2) podawane przez media – fantastyczne
zwycięstwa wojsk ukraińskich. W celu osadzenia Janukowicza uzasadniony byłby atak z terytorium
Białorusi, ale nie ze wschodu i południa, a prośba przywódców republik Donieckiej i Ługańskiej,
nie ma tu nic do rzeczy. Zresztą Rosja ogłosiła 22 II 2022, że są to państwa niepodległe i podpisała
z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy. Daty 22 II 2022 oraz 24 II 2022 wskazują, że
wojna była od dawna zaplanowana i wywiady, z wyjątkiem naszego, o tym wiedziały. No na pewno
nie przewidziały wojny 24 II 2022.
Wypowiedzi patriotów – w mojej ontologii narodu nie są oni pełnymi patriotami, bo nie zawierają
funkcji 3 – wywołują odwrotny efekt od zamierzonego. Do 1 III 2022 zginęło 352 cywilów, w tym
14 dzieci. UNHCR (ONZ): „500 tys. Ukraińców uciekło za granicę, ponad 350 tys do Polski.” (To
był raport z 1 marca). Rosja twierdzi, że nie kradnie na Ukrainie, że celem jest coś innego,
uwolnienie wschodnich terenów Ukrainy od neonazistowskiego reżimu, ostrzałów, że Rosja nie
zabija, nie przeszkadza w eksporcie zboża z Ukrainy – takie twierdzenia są doskonałą bazą dla
matematyków do negocjacji: Niech będzie, że Rosja ma rację. Przyjmijmy twierdzenia Rosji.
Wtedy to, to i tamto. Taka metoda pozwala zatrzymać wojnę, a nie krzyk „z bandytami się nie
rozmawia”. Od tego jest falsyfikacja tez, a nie wrzask, który tylko prowadzi do uchylenia uznania
praw ludzkich na skutek braku rozmowy.
3) Fazy i brak faz. Przesiedlenia. Wojna państwa ludobójczego o operację ludobójczą.
Poszukiwania fizyka Kornela Morawieckiego. Atomizacja Rosji. Bizantynizm. JPII/JPS.
Walka mocarstw atomowych o wpływy i przywileje.
Od 1 III 2022 co chwilę jest nowa faza rosyjskiej agresji i nowa faza ukraińskiego zwycięstwa – tu
chodzi o propagandę. Natomiast Putin, atakując Ukrainę, wywołał konflikt, rzecz jasna że na
podstawie analizy, jakichś umów. Sam z siebie nie wywołał największej konfrontacji zbrojnej
w Europie od czasu zakończenia II Wojny Światowej.
To dziwne, ale eksperci raz sądzą, że Ukraina wygrała, w Donbasie lub w innym miejscu, potem że
jeszcze nie, ale jest okrążenie i przygotowanie do bitwy i wygra w tym, czy w innym miejscu, albo
że wojna weszła w nową fazę, jak nie tu to tam. Co kilka dni w marcu/ kwietniu 2022. To ważne
spostrzeżenie.
Trwająca wojna, którą Moskwa nazywa specjalną operacją wojskową, doprowadziła do tego, że
miliony Ukraińców uciekło za granicę i to przesiedlenie może być fragmentem scenariusza, a może
nawet umów. Obserwacje z zewnątrz wskazują, że charakter konfliktu rosyjsko-ukraińskiego to
fragment gry strategicznej między Rosją a USA plus UE, która (nie Polska) zaszkodziła Ukrainie,
UE, ale przyniosła korzyści rządom kapitału, w tym w USA.
Jak 24 lutego 2022 Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w ramach tzw. odpowiedzi na tzw.
prośbę przywódców tzw. republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za tzw.
niepodległe, tak Ukraina, a raczej pewien układ, bo to nie jest wojna tylko Rosji i Ukrainy, ale
wojna państwa ludobójczego o operację ludobójczą (o prawa do ludobójstwa), zabiega o stworzenie
alibi w postaci podobnej do tej odpowiedzi i w ramach tego pewnego układu ludobójczego, którego
cecha była pandemia, nie tylko pojęciowego, ale i wykonawczego, Putin „poinformował”
(zdeinformował, lecz to wymaga całej … informacji, której nie można uzyskać w trybie
prostolinijnym), że podjął decyzję o przeprowadzeniu wojny (operacji spec. wojsk.) w celu tzw.
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Ten patriotyzm jest ułomny, w wieku XXI patriotyzm stał się czymś innym, www.experientia.wroclaw.pl
Prace na temat „Czym jest patriotyzm”, na portalu www.experientia.wroclaw.pl
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ochrony osób cierpiących nadużycia i ludobójstwo – jak zaznacza Rosja: „przez reżim kijowski”
(cytat z mediów III 2022). Tyle wiemy, tyle możemy powtórzyć, chociaż jest w tym cała nowa
interpretacja.
Nie jest łatwo o mówić o wadliwej pomocy dla Ukrainy, która wzmaga ofiary śmiertelne i która to
dyskusja na ten temat wywołuje etykietkę ruskiej onucy – narzucony język jest nieadekwatny. –
Obowiązuje odwaga na popis. Dziś taka odwaga na pokaz i jednostronny „bohaterski” wrzask są
tania. Ci, którzy najgłośniej wrzeszczą bandyta, bandyta (co jest prawdą), nawet słówkiem nie
pisnęli w sprawie ludobójczego planu, c19, od II 2020 – 24 II 2022, dlatego ich wrzask nie jest
adekwatny. Odwagi w okresie II 2020 – 24 II 2022 nie było, troski rządu nie było, a niech w ciągu 4
tygodni umrze 23 tys., od XII 2020 (początek szczepień) do 24 lutego 2022, a milion niech zmaga
się z wylewami, udarami, zapaleniem nerek, serca, cukrzycą oraz z nowymi chorobami
wywołanymi przez białko kolca, grafen, mikroobwody, genetycznie zmodyfikowane hydry (badanie
empiryczne superpozycji). Opozycja (łże-lewica, PO, PSL, Lubnauer, Nowoczesna) zarzucała
rządowi, że powinien wprowadzić przymusowe wstrzykiwanie toksyny (część fiolek to woda
destylowana). Chcę powiedzieć, że po stokroć byłoby mi łatwiej mówić o cenach paliwa na
Węgrzech po 24 II 2022.
Bandor wiedział coś od Putina. (Minister N mi mówił w marcu 2022, że Putin nagadał mu głupstw,
taka była atmosfera w marcu 2022). Orbán wiedział więcej niż premier polski, co najmniej tyle, że
ma grać z UE, bo cele wojny są inne niż sądzi nasz premier, a to oznacza zmianę rozumienia
zagadnienia wojennego, czyli niepewności i trosk.
Putin dał pewne informacje Orbánowi, że świat będzie cierpiał z powodu wojny’24II22 i to, czego
się mniej więcej spodziewamy (wojna zakończona w 3 dni, zajęcie Kijowa), będzie inaczej
wyglądało. To przykre, że nasz wywiad nie miał żadnych informacji. Zwłaszcza, że jeden z
polskich naukowców, studiując wszystkie dane, wyznaczył, w r. 2006, datę wojny w Gruzji,
przedstawił ją prezydentowi, premierowi i ministrowi od tych spraw; a następnie sukcesywnie tę
datę sprawdzał i co kwartał ją podtrzymywał; wyznaczył tę datę po sierpniu 2008, na około 2 lata
przed wojną. Informacja taka była wtedy warta tyle, co cały polski wywiad, czyli tryliony, atoli
takąż informację prezydentowi przekazał szef wywiadu (S. Koziej) dopiero na miesiąc przed wojną
w Gruzji i stąd wynika cały projekt reformy wywiadu. 4 – Z powodu wojny i jej ekonomicznych,
finansowych, gospodarczych konsekwencji, to znaczy mamy tu funkcjonał, czyli funkcję od
wojny’24II22, a reszta rzeczy pozornie innych niż wojna to też zależą od wojny’24II22.
Orbán zrozumiał, że to funkcjonał. Na Węgrzech ograniczono rynkowe ceny paliwa do 480
forintów (5,54 zł) za litr jeszcze w czerwcu 2022, gdyż bez tego ograniczenia rynku, ceny na rynku
sięgałyby 700 a nawet dwukrotnie więcej niż 480 forintów. Węgierskie przedsiębiorstwo naftowogazownicze MOL było krytykowane za współpracę z Rosją, ale chodziło o ratowanie gospodarki,
ludności, populacji. Węgrzy przykładają duże znaczenie do populacji i nie krzyczą „nad materią jest
duch, duch góruje nad ekonomią”. Już w w. XIV tameczny Orbán to zrozumiał, kiedy spojrzał
w przyszłość i wybrał Polskę.5 Zrozumiał, że przeciwko Węgrom pracuje 100 tzw. podmiotów.
Jedynym ratunkiem było poszukanie geniuszy. Ich liczba zależy od liczności ludu. Stąd tameczny
Orbán doszedł do wniosku, że obronę Węgrom przyniesie Polska. Wkrótce w Polsce powstała nowa
koncepcja patriotyzmu, która dała Węgrom wytchnienie od nacisków zewnętrznych. Od całych
korporacji na Zachodzie (jak Republiki) i na Wschodzie (chanaty), krzyżaków, cesarstwa, Rusi
(pierogi ruskie to pierogi ukraińskie, a nie jak niedouczeni biznesmeni myśleli – rosyjskie, Ukrainę
nazywano Rusią, a nie Ukrainą).
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Skromne zasługi położyli tu KW,MN, ale największe MC. www, j.w.
Cała interpretacja polityki węgierskiej jest na stronie www.experientia.wroclaw.pl
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Być może Węgrzy dojdą do wniosku, że można wycofać limit cen, ale tu istotne jest, że wykazali
się twórczym myśleniem. Istotne jest to, że śmiało naruszyli zasady rynkowe, nie traktowali ich
jako świętą krowę, a ich interwencjonizm państwowy – w warunkach kapitalizmu (ot co!) –
podziałał w okresie do tego przeznaczonym (nic nie jest wieczne, oprócz fal, które kształtują
umysł). Z tego powodu Węgrzy mogą po miesiącach dowolnie kształtować swoją politykę
energetyczną, mogą to robić w kwietniu czy kiedy tam zechcą – i to na wiele różnych sposobów, co
jest istotne zwłaszcza po zgłoszeniu przez Węgry swoich pretensji co do sankcji UE.6
Mówię tu o tym, ponieważ widać, że Orbán uzyskiwał informacje od Putina podczas rozmów. To
nie oznacza od razu, że trzeba wysłać – wzorem Jana Pawła II – do Putina zamordowanego przez
Putina Jarosława Kaczyńskiego, czyli też do swego mordercy, ale ten wariant warto brać pod uwagę
w marcu 2022 r.; zaiste zamordowany Jan Paweł II odbył wielogodzinne rozmowy ze swoim
mordercą (Ali Agcą), więc podobne rozmowy Jarosława Kaczyńskiego mogłyby zmienić sytuację,
a nawet jest to istotne – właśnie wtedy gdy zamordowany idzie do swego mordercy –
w perspektywach Armagedonu.

Oczywiście, Węgrom grożą kary za inteligencję, za zastosowane rozwiązania
w paliwach. Było konieczne w celu zapewniania długoterminowego bezpieczeństwa
Węgrom oraz umożliwienia dalszych ruchów. Zdaniem Komisji Europejskiej Węgry
dyskryminowały rynek, ceny paliw i komisarz Thierry Breton grozi Węgrom
postępowaniem, co wskazuje na intelektualny upadek komisarzy, co zresztą jest
znane wśród komisarzy NKWD. Bez ingerencji państwa w ceny paliw Viktor Orbán
nie mógłby bronić gospodarki Węgierskiej, w tym przed inflacją. 7
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j.w.
Wszelkie teksty wyśmiewające Orbana – w imię rynku i wolności – za decyzje w sprawie regulacji państwowej cen
są konsekwencją przyjęcia ślepej ideologii „z chaosu porządek” (czyli kapitalizmu). Por. teksty drukowane na temat
rynku w N. Czas od r. 1989.
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