
Psychoneurologiczne podstawy tej wojny

Graniczne problemy w zarządzaniu a humanistyka 

Bezpieczeństwo, przyczynowość, strukturalizm i funkcja tej wojny

Izomorfizm zarządzania w różnych skalach

Formy sterowania z punktu widzenia cybernetycznej teorii zarządzania 
działaniami i motywacjami zachowania 

Zagadnienie granicznych problemów metodologii w zarządzaniu a 
etyka. Cz. VIII

1) Wojny Rosja – Ukraina, czy USA – UE. Cybernetyka kontra zwykły ludzki język. 
O strefie zgniotu. Czy istnieje skrywana heurystyka? Selekcja genów i produkcja 
białek okołogennych. 1 maja 2021

1. Duże państwa europejskie nie chcą wojny Rosja – Ukraina i tym samym to pokazuje, że jest to 
wojna USA – UE. Również Rosja marzy o powrocie do sytuacji sprzed wojny, chociaż Rosja ma 
tam – w tym temacie – myślową składową populacyjną. 1

Jak wskazaliśmy istnieje fałszywy pogląd na cybernetykę, że cybernetyka jest 
od bezpieczeństwa przeciwko włamaniom do komputerów. Lecz to nie jest 
prawdą. Jest to błędny kierunek myślenia narzucany nie tylko przez Anglię. 

Cybernetyka prędzej jest działem matematyki, a może logiki niż dziedzina 
włamań do komputerów. Cybernetyka prędzej jest nauką pomocniczą 
w zarządzaniu gospodarką, dlatego jest i taka definicja, że cybernetyka to 
naukowy marksistowski materializm i marksistowski mechanicyzm albo 
marksistowska automatyka. 

Cybernetykę można zdefiniować jako dział teorii systemów, jako dział filozofii, 
z punktu widzenia wojskowego wykonawstwa – nauka o niejasnym 
niekonkretnym zakresie, ale decydująca dla wojska. Wiązanie 
cyberbezpieczeństwa z hakerstwem jest językowym nieporozumieniem. 
W rozumieniu cybernetyki w relacji wojna na Ukrainie vs Unia Europejska tkwi proces niechęci do 
wspierania Ukrainy – wbrew calej propagandzie, którą rozwijał rząd polski (ale nie inne rządy).

1 W sensie populowania ciał gwiazdowych w teorii W. Iwanowskiej, por. M. Zabierowski, „Wszechświat 
i człowiek”, P.Wr., 1992. Nie na zasadzie części, nie na zasadzie klocków, elementów, puzzli.
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Byłby to konflikt USA kontra UE, RFN 2, Francja3, Italia, Hiszpania, Chorwacja, Bułgaria. 
Przykładowo prezydent Bułgarii, Rumen Radew, zwolennik niesienia pomocy Ukrainie, od 
początku marca 2022 blokował wszelką myśl przekazania na Ukrainę samolotów, rakiet 
przeciwlotniczych i czołgów. W listopadzie 2021 powiedział, że Krym należy do Rosji, chociaż 
wiedział, że całe okolice Krymu to siedziba Kozaków, a jeszcze bardziej Tatarów (i innych ludów 
cywilizacji stepowej, tzw. Stepów Pontyjskich, z którego to obszaru antenaci Bułgarów zostali 
usunięci w toku walk bezwzględnych plemion) – a nie Rosji. Owszem, Rosja to jest ta sama 
cywilizacja stepowa i tak Chazarowie nieustannie nękali Ruś i tam zapuścili nasienie. Można by 
powiedzieć, że w kwietniu 2022 Rumen Radew wykazywał, że dostawy bułgarskiej broni na 
Ukrainę tworzą narrację prowojenną, wzmacniają język wojenny, nakierowują umysł na 
jednostronny tor oko za oko. Radew obawiał się niebezpieczeństwa wciągnięcia – w ten czy inny 
sposób – Bułgarii do wojny. Rumen Radew systematycznie twierdzi, że Ukraina nie może zostać 
członkiem NATO. – Nie przed nastaniem pokoju, o co zabiega Ukraina.

Analiza pokazuje, że wszystkie prowojenne oświadczenia z marca i kwietnia 2022 wypowiedziane 
przez główne państwa w UE są fałszywe i USA o tym wiedzą, w ten sposób – ponieważ homeostat 
tych państw jest sprzeczny z amerykańskim – następuje wzmożenie ryzyka wojny atomowej. Rząd 
polski o tym nie został poinformowany już w kwietniu, ponieważ nie posiada centrów 
analitycznych.

2. Cybernetyka jest teorią całości, jest teorią ogółów – tymczasem zwykły ludzki język ma być 
użyteczny w sklepie. Tu i teraz. A nie na poziomie myślenia teorią systemów, czy myślenia teorią 
modelowania, a zatem i teorią sprzężeń.

Cybernetyka ujawnia dwudzielności od 24 II 2022. Aczkolwiek szefowa KE Urszula v.d. Leyen 
wydała oświadczenie (XI 2022) o konieczności pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności i 
wykorzystania zamrożonych rosyjskich środków na odbudowę Ukrainy, to prawda może być 
dwudzielna. 

Podała, że zginęło ponad 20 tys. cywilów i 100 tys. wojskowych. Zełenski (VII 2022) podał, że 
Ukraina traci codziennie w działaniach bojowych około 60-100 żołnierzy zabitych i około 500 
rannych. W ok. 10 miesięcy – 300 dni x 600 żołnierzy = 180 tys. zabitych i rannych. UE może nie 
chcieć przystąpić do wojny, ale może liczyć na to, że niektóre państwa same wstąpią do pieca, 
mogą kalkulować, że tylko pewne państwa są w strefie zgniotu.

3. Lecz nagle Leyen swój własny wpis usunęła. Trzeba się więc zapytać, czy Leyen jest 
niesamodzielna? – Niewątpliwie. W tak wielkich sprawach – z cybernetycznego punktu widzenia – 
wskazuje to, że jest jakaś skrywana heurystyka, którą się ona kierowała i którą ona się nie 
dzieli z innymi. Tu chodzi o śmierć ludzi. To nie jest sprawa radnego, prezesa miejskiej spółki 
komunalnej Wodno-Ściekowej, Michała Cz., który usłyszał zarzut kradzieży przesyłki kurierskiej. 

2 Niemiecka min. SZ, Annalenę Baerbock, sprzeciwia się (XII 2022) zawieszeniu broni na Ukrainie i w Donbasie, 
dodając „na warunkach rosyjskich”, ale ze stanowiska dyplomatycznego to podjudzanie może być formą zakrycia 
czegoś innego. Inna sprawa, że Baerbok chce decydować, czy Ukraina zgodzi się na likwidację rzezi Ukraińców, 
wyręcza MSZ Uk. Czy RFN jest zaangażowana w wojnę? 

3 Francja ma twórcze zaawansowane umysłowo zespoły na temat przywództwa i jest liderem w sprawach wojny na 
Ukrainie, a Polska nie ma. Macron jest autorem „przyszły układ bezpieczeństwa Europy po przywróceniu pokoju 
na Ukrainie musi zawierać gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji”. Zdanie Macrona nie podoba się w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej, np. w Polsce, na Litwie, w Estonii, na Łotwie. Macron: „Negocjacje to jedyny sposób 
rozwiązania kryzysu ukraińskiego.” Biden odpowiedział dwojako, że nie planuje dialogu z Putinem, ale jest gotowy
do dialogu.
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Chociaż strasznie dużo mówi o transparentności. – Usunięcie wpisu na Twitterze ma swoje 
znaczenie. 100 tys. zabitych Ukraińców? Możliwe. Najemnicy walczą na Ukrainie. Zabito tysiąc 
Polaków. Żołnierzy ukraińskich może być sto razy więcej. Rosjanie od dawna podają, że na wojnie 
zabijają najemników. Polacy mają być podobno pochowani na specjalnym cmentarzu pod 
Olsztynem.4 

Ta heureza nie musi się nawet nigdy ujawnić w oficjalnym oświadczeniu. Bo czy warto prowadzić 
krwawą wojnę? – Musi być jakiś mechanizm tego, tak jak i tego, że USA postanowiły (wraz 
z Talibami, Doha, 2020) wycofać siły NATO z Afganistanu. Tzn. USA i … Katar. Finał mistrzostw 
świata Argentyna-Francja (18 XII) w Doha (Katar): Władze Ukrainy zostały poinformowane, że 
FIFA ma „przekaz wideo za stronniczy”, na co rząd Ukrainy (Nikiforow) odpowiedział że „FIFA 
straciła cenne zrozumienie dla piłki nożnej. Ale FIFA może jeszcze zmienić zdanie.” 

Same zagadki, ale nie jest to przypadek. W pewnym momencie USA (Trump, Biden) mogą 
odsprzedać Ukrainę, tak jak to było w r. 2021, gdy USA wycofały się z Afganistanu; kto jednak 
będzie grał rolę tych Talibów, bo proamerykański rząd afgański uwierzył w swoją pozycję i nie 
chciał oddać władzy.

4. Rozpoczęto na Ukrainie wojnę dla jakiejś koncepcji, która w płaszczyźnie wykonawczej musiała 
być bardzo ograniczona, ale ta wojna ma szerszy kontekst. To tak, jak od ok. r. 1570 trwały walki 
różnych stronnictw Rosji, ale ich nisza antropiczna była wspólna. – Tą niszą antropiczną była 
cywilizacja stepowa, chanatów. Rosja chciała się oderwać od cywilizacji bezbrzeżnych stepów, 
która powstała i w drodze selekcji genów i produkcji białek okołogennych. Nie jest naszym celem 
odrzucanie aspektów przyrodniczych, empirycznych.

5. Skoro prezydent USA Joe Biden wszystko odrzucał, co zrobił Donald Trump, to jest w Stanach 
poważna niestabilność, a jednak trzeba poszukiwać wspólnego tła. Metodologia zawsze bierze pod 
uwagę to, czego wprost naocznie nie ma. W kwietniu 2021 Biden powiedział, że na 1 maja Stany 
Zjednoczone i państwa NATO rozpoczną wycofywanie wojsk z Afganistanu. Cała zachodnia 
koalicja opuściła Afganistan do 31 VIII 2021. Z punktu widzenia cybernetyki musi być tu jakiś 
głębszy nieujawniony regulator.

2) Cybernetyka, włamania. Definicja sterowania. Walka Orbána o pokój a EU. Węgry 
a ChRL vs NATO. Czy Węgrzy są ruską onucą? Wykorzystanie sterowania przez 
wrażenia i wyobrażenia codziennego języka a Maria Zacharowa. Koncepcja Szijjártó 
trzeciej strony. 

1. Cybernetyka jest teorią regulacji, teorią informacji, ale nie w sensie włamań 
komputerowych. Ten sens narzuciła cywilizacja segmentowania w rozumieniu cybernetyki, jako
teorii regulacji – wszak sterowanie uwzględnia wszystkie aspekty, nie tylko tu 
i teraz, ale i historyczne, jak ustalenia w Wersalu. – Skalę napięć i skalę ukrytej strony 
przedstawiają wszystkie wypowiedzi od marca 2022. Tymczasem są one „brane” dosłownie, a nie 
jako pole napięć.

2. Min. SZ Węgier Péter Szijjártó ostrzegł NATO (XI 2022) przed przekształceniem się 
w „antychiński blok”. Wydaje się, że nie uwzględniał stanowisko („interes”) Rosji – tylko Węgier. 
Przypisywanie Węgrom wymyślonej w mediach od 24 II 2022 etykietki „ruskiej onucy” oznacza 

4 https://gazetaolsztynska.pl/884047,W-Olsztynie-powstanie-amerykanski-cmentarz.html   , 
https://www.dziennikwschodni.pl/polityka/w-calej-polsce-powstana-amerykanskie-cmentarze-
wojskowe,n,1000317286.html
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tylko obniżenie poziomu naukowego. Viktor Orbán nigdy nie kieruje się egzodynamizmem, 
nieustannie podczas konferencji prasowej cierpliwie wyjaśnia wady KE, mówi „nadszedł czas, aby 
osuszyć bagno” w UE, wykazuje, że UE jest niewiarygodna, należy ją naprawić, a w tym
europosłowie mieliby być delegowani przez parlamenty narodowe, które za nich biorą 
odpowiedzialność. Węgrzy chcieliby rozwiązania pewnych instytucji w UE, Parlamentu 
Europejskiego – w obecnym kształcie. Parlament Europejski wydał opinię (IX’22), że Węgry nie są
demokrację tylko „hybrydowym reżimem autokracji wyborczej pod przywództwem Orbána”. Do 
tej oceny wykorzystuje się negatywną ocenę sankcji UE na Rosję, a w Polsce Węgry się utożsamia 
z „ruską onucą”. Węgry od początku uważają, że unijne sankcje nałożone na Rosję są błędem.
Orbán dowodzi o początku, że „sankcje wyrządziły więcej szkód Europie niż Rosji”. „Nie jest 
w interesie Węgier trwałe podzielenie gospodarki europejskiej i rosyjskiej na dwie części, dlatego 
staramy się ratować to, co można uratować z naszej współpracy gospodarczej z Rosjanami”.

3. Widać gołym okiem od 1 marca 2022, że Węgrzy rozumują inaczej niż rząd polski. Różnica ta 
nie została poddana badaniom, ale jest to niedopuszczalne ze stanowiska naukowego, 
cybernetycznego. Dlaczego jest to błąd i czym może on być podyktowany? Jest to takie stanowisko,
zresztą przemocowe, jakby odmienny sposób widzenia świata nie byłby czynnikiem regulatywnym.
Z punktu widzenia nauki, to pogląd niedopuszczalny, wręcz terrorystyczny.

Mogą być dwa tego czynniki. Sterowanie, jako przejaw egzodynamizmu albo jakiś projekt 
endodynamiczny, który wykorzystuje egzodynamiczną warstwę narodu. Po przyjrzeniu się 
wypowiedziom Marii Zacharowej od razu jest widoczne, że reprezentuje ona egzodynamiczną 
stronę. 5

4. W rozumieniu Węgrów ciągłe wzmaganie wojny jest rozumowo nieuważne (Węgrzy mają swój 
rozum, odmienny od „rozumu” KE, europosłów) i uważają, że i bez wojny mają wystarczająco 
dużo problemów gospodarczych do rozwiązania.

Obserwator zewnętrzny powinien zauważyć, że najwyraźniej Węgry nie tyle nawet przywykły 
(makroskopowo) do pustych, nieanalitycznych, czysto telewizyjnych oskarżeń o to, że są ruską 
onucą, o rzekome wspieranie Rosji, ile bardziej to, że rząd Węgier „od czasów usunięcia fundacji 
sorosowych ma bardzo dobrych doradców, którzy dzięki temu w ogóle nie czują się spętani 
polityczną poprawnością”.6 Według NYT Amerykanie podjęli decyzję, aby ochraniać gen. 
Gierasimowa, nie przekazywać informacji, które by umożliwiły zabicie gen. Gierasimowa przez 
Ukraińców.7

5 Matematyczce statystyczce dr Marii Zabierowskiej dziękuję za dodanie, że rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria 
Zacharowa recytowała utwór pieśniarza Władimira Wysockiego i … zalała się łzami. „Я клоню свою голову 
шалую / Пред Варшавою, пред Варшавою./ К центру – «просто» – стремлюсь, поспешаю я, / Понимаю, 
дивлюсь, что в Варшаве я. / Вот она, многопослевоенная [wielosytuacyjna],/ Несравнимая [nieporównywalna],
несравненная [niezrównana],/ – Не сравняли с землей, оглашенные [próżno ogłaszali zniszczenie], / Потому 
она и несравненная. / И порядочек здесь караулится [w oczy rzuca się czystość]: / Указатели – скоро улица. / 
Хитрованская Речь Посполитая [rozumna Rzeczpospolita], / Польша панская, Польша битая, [pańska Polska 
ludu]/ Не единожды кровью умытая, / На Восток и на Запад сердитая [samodzielna chce być wobec 
Wschodu i Zachodu] ,/ И Варшава – мечта моя давняя [Warszawa-marzenie], -/ Оскверненная, 
многострадальная [skrwawiona wielolistna]. / Перешедшая в область предания [z ciężkim sercem odjężdzam], 
– /До свидания, до свидания.” – Tak Wysocki śpiewał w epoce Wyszyńskiego Gierkowskiej. Zacharowa to 
typowe sterowanie wrazeniami. Wysocki – egzostatyk.

6 Nie jest to jakiś mój wymysł, tak nam, mi i K. Morawieckiemu, tłumaczył minister Orbána (obok stał Orbán i to 
słyszał). „Stanowisko Zachodu w sprawie Ukrainy, także wobec wypadków na majdanach, jest inne niż się to 
podaje i rząd polski tego nie widzi. Cała ta gra wygląda zupełnie inaczej.”

7 „NYT: Ukraina chciała zlikwidować szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego”. https://dorzeczy.pl/opinie/382954/nyt-
ukraina-chciala-zlikwidowac-gierasimowa.html?
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Naprawdę „nie chcielibyśmy, aby NATO zmieniło się w blok antychiński. Nie chcemy ryzyka 
kolejnej zimnej wojny, mamy wystarczająco dużo problemów” – przekazuje Szijjártó do wszystkich
ministrów spraw zagranicznych NATO. 

5. Węgrzy mówią o sobie, że „Przykład Węgier dowodzi, że współpraca [samodzielna, bez kontroli 
USA, czyli z Chinami] oparta na wzajemnym szacunku i przynosząca obopólne korzyści jest 
rzeczywiście możliwa.” 

6. I w jakiejś istotnej części Szijjártó odkrywa (ujawnia) karty tej gry wojennej: „Tylko trzecia 
strona [stron tych może być wiele] mogłaby być zainteresowana złymi relacjami między UE 8 i 
ChRL”. „Zerwanie współpracy gospodarczej z Chinami miałoby tragiczne konsekwencje dla 
Europy”, „Budapeszt stara się temu zapobiec.” Jest to „narracja” tak diametralnie odmienna od 
polskiej telewizyjnej (TVP i TVN), że powinna być przedmiotem badań i musi mieć ukryte – licząc 
od wypowiedzi Orbána, od marca’22 – podstawy, z których rząd polski sobie nie zdaje sprawy, bo 
rząd polski nie ma umysłu metodologicznego, humanistyki, która i uściśla nauki ścisłe. Bo tak chcą 
wywiady. 9

7. Rosja zaś i ChRL muszą pilnie wymieniać informacje i coś z tego wie już Orban. 
Prawdopodobnie ostrzegał on sojusznika nad Wisłą, ale zresztą ślepego. 

Tym wspólnym elementem łączącym Rosję i ChRL może być Pacyfik – od Władywostoku przez 
Chiny, Japonię po Filipiny. 

Rzeczywistość byłaby zupełnie inna (1) niż ta, którą przedstawiają media (2) o czym świadczy 
przeciek, na temat migów (3). Te decyzje w sprawie migów podjęła ChRL (4), która zabiega 
o pokój na Ukrainie (5) (ma więc istotne plany), a więc nie ze stanowiska polskiego rządu (6), a na 
dokładkę, tak chciały USA (7) i to jest dowód infantylizmu, a więc braku ośrodków analitycznych, 
które by służyły polskości (por. 1-7). Tu (1-7) nic się nie zgadza. Czyli jest inaczej. 10 – Jest inaczej 
niż sądzili polscy patrioci w sprawie atomu, mylili się od 1 marca 2022, skoro atom był powiązany 
migiem :-) (8). Migiem się zainteresowała ChRL. 

Z tego wynika też wniosek, że polska pomoc Ukrainie jest źle realizowana i rozumiana. 11 (9)

Wielka determinacja Niemiec do wspierania jest stowarzyszona z niewspieraniem, czyli rzecz się 
dzieje, od marca’22, na innej płaszczyźnie, której rząd, ani nikt w kraju nie dostrzega.12 (10) To 
świadczy o całkowitej zapaści humanistyki, tej, która i uściśla nauki ścisłe. (11)

3) Propaganda ChRL. Siatka X. Czy prawdziwe są zdania, że Putin grozi? 
Psychoneurologiczne podstawy tej wojny. Spójność Europy. 

utm_source=pushpushgo&utm_medium=push&utm_campaign=2022-12-18T09:52
8 To zakłada lekalność UE. Tak nie jest. Polska zgodziła się przekazanie UE drobną część kompetencji. Traktat 

Lizboński został zatwierdzony poza referendum. Kolejne rozszerzenia – poza traktatem. Art. 217 Konstytucji – 
podatki nakłada Sejm, a nie KE. 

9 Reforma wywiadu, www.experientia.wroclaw.pl
10 Dokładnie tak samo uważa Franciszek, ale na innym materiale.
11 Jak się pokazuje od marca 2022, www.experientia.wroclaw.pl (W zakresie przejrzystości, tzw. transparentności, 

analizy na tym portalu nie mają komercyjnych cech tzw. sponsorowania, współpracy z reklamodawcą, reklamy na 
jakiekolwiek zlecenie). 

12 ibidem
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1. Zwykle, takie zdanie, powiedzmy jak „zdaniem ChRL odpowiedzialność za eskalację konfliktu 
spoczywa na USA” (tak można by okresli znany stosunek ChRL do spraw tej wojny na Ukrainie, 
a nie wUkrainie, jak ludzie przedrzeźniają Kamile Biedrzycka i inne redaktorki 13) jest 
interpretowane, jako propaganda ChRL, ale jest możliwa inna interpretacja. Mianowicie:

W rzeczywistosci istnieje niewyobrażalna, dla przeciętnego człowieka, siatka X w krajach 
zachodnich, która była początkiem tej wojny, ale ona potem była przedmiotem analiz 
poszczególnych krajów, które ją modyfikowały X1, X2, X3, …, podczas gdy wszyscy oni – i to 
należy dodać, aby odwzorować istotę tej wojny, powiązanej z demoralizacją w epoce pandemii – 
gdyby byli uczciwi, to powinni wzywać do odnalezienia dróg do pokoju, a przynajmniej 
zawieszenia broni. 
2. Opowiadanie w państwach UE, że „Europa nie ugnie się przed rosyjskimi groźbami” jest 
bezsensowne, ponieważ Putin nie grozi. Putin mówi tak, jaki jest jego plan. Putin nie jest 
paranoikiem, jak twierdzi nasz naczelny lekarz psychiatrii.14 Charakteryzuje go typowy zespół 
dziecka, które przeszło traumę, taką samą jaką (traumę z dzieciństwa) przeszła Katarzyna tzw. 
„Wielka”15 („Wielka” w Rosji i na Zachodzie), Fryderyk tzw. „Wielki” („Wielki” w RFN). Traumy 
takiej nie miał Bonaparte, ale miał Stalin16, Maria Teresa Habsburg.

3. Głównym czynnikiem w tej siatce to reakcja ChRL na jej postać. Jeśli chodzi o państwa 
europejskie, to one podjęły rozmaite działania, mające ustrzec ich przed skutkami kryzysu 
energetycznego, a sankcje narzuciły w kilka miesięcy po tym, jak zrobił to rząd polski, który 
1. liczy na łagodną zimę i 2. opowiada, że w domu ma do 19 stopni. Oba te czynniki świadczą 
o działaniu w klasie egzodynamicznej.

4. W oficjalnej narracji dobrobyt i obronność Ukrainy i państw UE oraz spójność Europy zostały 
wzmocnione podczas wojny, przez rosyjską agresję. Ale prawda jest taka, że obronność Ukrainy 
i państw UE oraz spójność Europy zostały naruszone przez rosyjską agresję, ponieważ na Ukrainie 
zabito 100 tys. żołnierzy, jak zauważyła Ula v.d. Leyen (a potem z jakichś tajemniczych powodów 
niezauważyła, odzauważyła). Taka liczba zabitych by się zgadzała z zabitymi najemnikami 
polskimi – ok. 1200 najemników, a niechby tylko 800 najemników. Armia ukraińska jest sto razy 
większa, więc to by dało 80 tys. zabitych Ukraińców. Steinmeier powiedział (XII’22) do XI, że 
„Putin zasadniczo się przeliczył”, lecz też nie wiemy w co gra RFN wobec ChRL, a co Steinmeier 
chciał ukryć. Jest wiele ukrytych podtekstów tej wojny.
- RFN i Francja dążą do „oswobodzenia” Europy od Stanów Zjednoczonych, ale RFN i Francję 
oraz UE a egoizm i arbitralność krytykują Węgry.
- Także UE dąży do „oswobodzenia” Europy od Stanów Zjednoczonych.
- USA dążą do osłabienia UE i niedopuszczenia do bloku Rosja-UE.
- RFN, Francja i UE dąży do współpracy z Rosją, ale nie mogą tego powiedzieć, ponieważ elektorat
ma mieć inną siatkę pojęciową niż siatka rzeczywista.
- Część państw europejskich, jak Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Polska nie chcą oswobodzenia 
UE od USA, co doprowadzi do podziału Europy na dwa obozy: krajów sprzymierzonych z USA 
i grupy państw, które sprzymierzą się z Moskwą.

4) Pospolity język w polityce świadczy o braku instytutów analiz życia bieżącego. 
Zagadnienie antywartości. Budżet wojskowy. Dlaczego nie pokazaliśmy Rosjanom 

13 Na fb, TT, YT itd. Są zdolniejsi od redaktorek TVP, TVNów.
14 Wyjaśniałem to w marcu’22 (www.experientia.wroclaw.pl), że błąd ten zdeprawował cały język referujący tę 

wojnę.
15 Władimir Bukowski zawsze mówił Katarzyna Mała.
16 Diagnoza ta i przyczyny są opisane na www.experientia.wroclaw.pl, także w sprawie charakterystyki Fryderyka 

Małego, Katarzyny Małej i Marii Teresy.
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żadnej logicznej analizy jak u Newtona? Wojna potrzebuje aparatury naukowej, aby 
politycy nie mogli uprawiać zarządzania wrażeniami, wyobrażeniami. Prawo 
humanitarne. 17

1. XII’22: Prezydent uczestniczy w posiedzeniu Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie (Łódź), miałby więc okazję przekonać szefa rosyjskiego MSZ, że Rosja 
nie ma racji i sama sobie szkodzi. Tego przekonywania zabrakło od 1 III 2022. – Zabrakło 
wyjaśniania, czyli modelowania. Nawet najgorszym dzieciom można przemówić do rozumu, trzeba 
się tylko postarać, twierdzi teoria wychowania.

2. Oświadczenie Dudy „To będzie to zwycięstwo idei ruskiego miru” 18 jest zbyt pospolite, 
świadczy o braku w Polsce wydziałów analiz życia bieżącego, tzw. polityki i wymaga ono 
całej wielkiej teorii ruskiego miru. Ale jej nie ma, w tym kłopot i dlatego jest ono zbyt pospolite. 
Tak może funkcjonować straganiarka – tu takie zarządzanie się sprawdzi (zarządzanie sklepikiem, 
warzywniakiem, straganem), ale nie zarządzanie państwem. 

3. Wobec tego nie można w prawidłowy sposób skonstruować homeostatu ani żadnej regulacji. 
Dlaczego się tak dzieje? Otóż od r. 1989 polski oddział Smierszy narzucił swoisty język. Ten język 
blokuje rozwój myśli polskiej.

4. Duda, cytuję: „Obawiam się, że w momencie w którym zaczniemy traktować rosyjskie 
bestialstwo jako coś normalnego 19, to będzie to równoznaczne ze zwycięstwem tego, co nazywane 
jest ruskim mirem, a co oznacza brutalność, agresję, wojnę, biedę i śmierć, a więc antywartości 20 
przeciw którym zgodziliśmy się współpracować, aby budować Europę i świat gdzie szanuje się 
właśnie wolność jednostki, gdzie szanuje się ludzkie życie, gdzie czyni się wszystko, aby ludzie 
mogli żyć w jak najbardziej godnych warunkach, gdzie wszystkie problemy rozwiązuje się 
w drodze negocjacji bez uciekania się do przemocy.” (Koniec cytowania).

5. Obawiam się, że nie wiemy skąd pochodzi rosyjskie bestialstwo. – Nie mamy żadnego tu 
rozpoznania filozoficznego, czyli tego podstawowego, fundamentalnego. Od 1 marca 2022 

17  Cały ten tytuł pochodzi od „Pospolity język w polityce świadczy o braku instytutów analiz życia bieżącego 
Zagadnienie antywartości. Budżet wojskowy. Dlaczego nie pokazaliśmy Rosjanom żadnej logicznej analizy jak 
u Newtona? Wojna potrzebuje aparatury naukowej, aby politycy nie mogli uprawiać zarządzania wrażeniami, 
wyobrażeniami. Prawo humanitarne” pochodzi od recenzenta Ryszarda Henryka Kozłowskiego, profesora 
Politechniki Wrocławskiej.

18 Co ciekawe, z punktu widzenia psychologii, prezydent używa błędnej pisowni „II wojna światowa”, jakby nie znał 
przemian (od ok. r. 1996) od „II Wojna Światowa” przez „druga wojna światowa” do „II wojna światowa”. 
W okresie pośrednim pisownię „II wojna światowa” uważano za śmieszną, dlatego pisano „druga wojna światowa”.
Rzymskie II było w polszczyźnie zarezerwowane dla wyrażenia „II Wojna Światowa”, natomiast „II wojna 
światowa” brzmiało komicznie. Jan Paweł nie odważyłby się popełnić takiego błędu językowego. Błąd ten nie 
pojawił się spontanicznie w latach 90., ale był zaprojektowany przez pracujący wywiad zza wody. Po II W. Św., 
90., do ok. r. 1996 nigdy nie pisano II wojna światowa, II w.św., ponieważ właściwa pisownia – II W.Św. – 
oznaczała też korespondencję z hasłem „Nigdy więcej wojny” oraz była nazwą własną, nie sugerowała serii wojen 
i niewątpliwie podkreślała monstrualny charakter ludobójstwa niemieckiego i sowieckiego. Ludobójstwo c19 było 
ważniejsze niż badania. Rząd zapewniał 98-96% skuteczności, skuteczność okazała się ujemna. Kapitalizm, czyli 
firmy, fałszowały dane, ryzyko badano w tzw. fazie trzeciej. Od stu lat leki wypadają lepiej w badaniach 
klinicznych niż w rzeczywistości.

19 To jest zagadnienie też pisowni „druga wojna światowa”, czy tak jak pisał Jan Paweł II – II Wojna Światowa. Czy 
mamy może pisać Jan Paweł drugi, albo drugi Jan Paweł?

20 Prezydent nie chciał się „szczepić”, ale czy ludobójstwo jest wartością, czy antywartością? Znane jest zjawisko 
niewyjaśnionej śmierci tuż po szczepieniu przeciw Covid-19, zwłaszcza młodych, którzy praktycznie nie umieraj 
po C-19. Nieuzasadnione jest szczepienie przeciw Covid-19 osób starszych, chorych (cukrzyca itp.), ponieważ 
spadek odporności nasila choroby u starszych.
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postanowiliśmy nie mieć teorii podstaw tej wojny, fundamentalnej. Najwidoczniej taka teoria by 
zbyt dużo odsłoniła. Ktoś wysyła ludzi na śmierć i ich śmiercią szantażuje całą polską inteligencję, 
powodując, że jest ona niezdolna do przeprowadzenia analiz.

6. Powołujemy się na pewną kolekcję faktów historycznych. Mówimy, że to samodzielne 
autonomiczne bestialstwo. Zapominamy o innych faktach, ponieważ dążymy do wyizolowania tego
bestialstwa. Jest to postępowanie anty-teorio-cybernetyczne.

Napisałem21, że nie wiemy skąd pochodzi rosyjskie bestialstwo, ponieważ samo jedno dla siebie-w-
izolowaniu się nie zjawiło – w rozumieniu historii nie jest izolowane. Od dołu – przez fakty – się 
tego nie rozwiąże. Należy iść od góry, tzn. przez teorie ogólne, a nie same fakty szczegółowe, 
w tym z obszaru Rosji, np. budżet wojskowy USA r. 2023 to kwota 847.3 mld dolarów, a w tym 800
mln dolarów przypada na pomoc dla Ukrainy. Ale to jeszcze nie jest analiza od góry, czyli przez 
teorie. – To tylko drobny wkład o tej olbrzymiej kwocie do całego zagadnienia, w jednym zdaniu 
nie da się przedstawić zagadnienia, a zwykła odpowiedź, dlaczego 3x6=6x3 – bo liczby tworzą 
ciało, wymaga dużych dość żmudnych studiów i zdolności do myślenia abstrakcyjnego. 

21  Ten punkt nr 6 oraz przypis nr 106 został napisany przez Macieja Kamińskiego z Politechniki Wrocławskiej, 
maciej.kaminski@gmail.com, a mój wkład to byłoby 10%.
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