Wojna Rosji z Ukrainą a misja Kaczyńskiego i biocybernetyka_Cz_I
Fałszywe paradygmaty w zarządzaniu

1) Filozofia wojny Putina ze stanowiska ogólnej teorii psychologii Mariana Mazura
i systemów (OTS).
Putin napadł na Ukrainę. Ale dlaczego? Cały świat, od 24 II 2022 jest zszokowany i pyta dlaczego.
Najtęższe głowy odpowiadają: to wariat. Nie dostrzegają tego, że napadł na Ukrainę czołgami, że to
mogłaby być demonstracja. Lecz to nieprawda, że on jest wariatem. Putin nie jest wariatem, ale też
nie jest zwykłym człowiekiem, bo jest pilną uczennicą, która pragnie szyldu, taką jak Merkel i
Medea, żona Einsteina. On jest całkowicie jałową uczennicą, ale skrupulatną. Ta pierwsza pragnęła
Dyrektora Instytutu, którego w Dreźnie nie było, bo on też był przecież z KGB, zatem Merkel
przejęło KGB/ Stasi, Drezdeńskie Wydzielone Jednostki Armii Radzieckiej. Radzieckie trepy
zrobiły z pilnej Merkel to, co zrobiły. Psychiatrzy do dzisiaj pytają, po co ta kobieta (Merkel)
urządziła Niemki na perłowo. – Bo ona robi to co nakazuje szyld. Trzeba było dotrzeć do niej i
zmienić jej szyld. A żona Einsteina, który nazywał ją Medeą? Ta czekała na starszego mężczyznę,
na Dyrektora Instytutu, lecz nikt w Zurychu się nie zainteresował brzydką automatyczką
cyborgiczką, a nie czekała na zakochanego po uszy równolatka. Ludzie ze spektrum to zawsze dwa
bieguny w jednej głowie, wymagają opieki, ale sami są odpychający, nietwórczy, ale niezwykle
wykonawczy, gdy tak każe szyld (mąż nie, chyba, że starszy Dyrektor). Rodzice Einsteina, gdy
zobaczyli wybrankę Alberta to dosłownie zaniemówili z wrażenia. Matka trzymała się za głowę
kilka dni. Ojciec zamknął się w pokoju na cały dzień. Matka zreasumowała to tak do kuzynki:
„Dzień rozwodu mojego syna jest najszczęśliwszym dniem w moim życiu”. Sam Einstein: „Moja
żona była największym cierpieniem mojego życia”. Posłuszna wykonawcza formalna zimna
precyzyjna Merkel to wysokofunkcjonujące spektrum ledwie średnio 3-3.5/10 aspergerowskie.
Osobowość posłuszna i nieposłuszna – język codzienny nie ma odpowiednich określeń, ponieważ
spektrum polega na nieadekwatności. A żona Einsteina to spektrum wysokofunkcjonujące; wysoko
9/10- funkcjonujące spektrum aspergerowskie. Putin? – także wysokofunkcjonujący niżej niż
Merkel, niżej niż średnio (2/10) aspergerowski i dlatego Merkel Putina oczarowała, mając przewagę
1-1.5 punktów/10.
Wojna trwa od 24 II 2022 i od 24 II 2020 zjawiają się przerażenie, lęk. Ale na tym polega idiotyzm
tej wojny. Jej czołgowość, zamiast tzw. „cybernetyczność” (cybernetyk nie polega na hakerstwie
genialnych programistów, ale niech tam; polski generał mógł od r. 2015 skopiować komórki
rosyjskie, ale nie chciał, jako spektrum). Wojna. Od 24 II. Przerażenie. To nie ulega wątpliwościom
– że przerażenie.
Dowód? – cała teologiczność. „Teorie” teologiczne, dlatego najwybitniejsi eksperci mówią o
teologii wojny Putina. Ale, ale, mówią, a gdzie są gwarancje dla Ukrainy ze strony USA i Rosji
z r. 1994? Zachodzą w głowę, jak to rozwiązać. „Tu potrzebny jest rozum” (APK).
I jeszcze jedno. Pamiętacie co było od lutego 2020, od czasów fałszywej p(L)andemii? –
Podpowiedzmy: teologiczność. Matka Boska. Oj, jeszcze jedna uwaga. Ludzie, którzy nie chcą się
legalnie nakraść otoczyli się post-NKWD-yzmem. Ludzie, którzy nie chcą się legalnie nakraść, jak
Andrzej Gwiazda, J. Kaczyński nie potrafią docenić lustracji, więc do głosu doszły inne elementy,
jak sorty horbanowskie. Sprytny chytry nieaspergerowski Marszałek Senatu kopiuje Piłsudskiego
i przeprasza za Polskę (sic!): „Muszę was przeprosić za to, że polski rząd nadal rząd importuje
rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów”. Tylko, że Piłsudski musiał
się wycofać, ponieważ ludzie na Ukrainie absolutnie nie chcieli walczyć, dosłownie nie było z kim
dalej walczyć, więc Piłsudski sam jeden nie mógł walczyć z Rosją. Z Rosją podwójną – białą
i czerwoną; Zachód właśnie wycofał swoją pomoc i Polacy zostali sami na placu boju. Kanclerz
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i wicekanclerz Niemiec nie przepraszają i mówią (III 2022): „Embarga nie będzie”. „Putina i tak
stać na tę wojnę, niezależnie od tego czy będziemy sprowadzać ropę i gaz.” Tak odpowiadają
Ukrainie. Jesteśmy przeciwko postulatom polskim, aby się zebrać i wspólnie zablokować import
z Rosji. Celowo napisałem wspólnie, a nie solidarnie, ponieważ Solidarność polegała na
kwantyfikacji kopernikańskiej, na kosmologii wojtyłowskiej, na einsteinowskiej ogólnej
kowariancji, na relacyjności Leibnizańskiej, a to jest za trudne, jak na otumanione głowy
w systemie, którego nazwy nie wolno wymieniać, ale można pisać: w systemie „z chaosu
porządek”. A modelem chaosu jest kinetyka, a modelem kinetyki jest rynek. A uchwycił to po 20
latach myślenia pewien prezydent profesor: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się
zdegenerować”. Ale profesor został zamordowany w wypadku, jak twierdzi całe Wojsko Polskie
i zdeakademizowany akademicyzm, pokłosie kapturowych rad post-NKWD-wskich. Jakże by
inaczej. Więc profesor został sam, a rozwinął to jego brat: „Polska potrzebuje bardziej uczciwych
niż genialnych”. Rozwiązaniem Enigmatu Kaczyńskiego, równania z dwiema niewiadomymi:
Leibniz. Dowód: A widział kto, aby Kopernik chciał się nakraść? c.b.d.o. Tę analizę należy czyta
w całości, a nie konkretystycznie.
2) Filozofia wojny Putina i filozofia ekspertów od wojny Putina. Multikulti, jako
prawdopodobna podstawa wyjazdu Kaczyńskiego do Kijowa.
Czy to przypadek, że 25 III, o 17.00, papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu
Sercu Maryi. Cały czas chodzi o nawrócenie Rosji, a więc o jakiś aspekt moralny, podobnie jak
w sprawie COVID-19.1 – Matka Boska powiedziała (1917): „Jeśli Rosja nawróci się, zapanuje
pokój, jeżeli nie, to bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny
i prześladowanie Kościoła".
Tu chodzi o ateizm i nie-ateizm, o marksizm i nie-marksizm, o elgiebetyzmy, tęczowatości, o tzw.
„multikulti” (multikulturalizmu) i transhumanizm. Niechby ktoś Gierkowi powiedział, że istotą
marksizmu (czy ateizmu) jest gie-el-be-tyzm, szczepienie toksyną (bo tak się nazywa szczepienie
na C19 – media narodowe mówią, że to lewica szczepi), albo ekscesy Izabeli Czartoryskiej – która
przecież wcale nie Czartoryskiemu urodziła syna... – To by Gierek (-Wyszyński2) od razu
powiedział, że to nie jest żaden marksizm, gdyż ten polega na sterowaniu centralnym, nie na
wolnym rynku (=”z chaosu porządek”). Gierek był ateistą, ponieważ taka była fizyka. Że to nauka o
rzeczach świata. Zresztą dzisiejsi politycy uważają tak samo jak Gierek, ale ukrywają to dewocją.
To przecież tylko technokraci.
Czy to Putin narzucił Zachodowi dżenderyzmy? Od paru lat – w mediach narodowych, a potem
głównego (w)ścieku – krytykowano pedofilię i ... o. Teilharda de Chardin. Za … marksizm. Tak
wygląda umysł po wprowadzeniu języka post-NKWD-wskiego, 6 II 89, przez polski oddział
Smierszy, czyli WSW. Jan Olszewski: „Zorientowałem się dopiero potem”.
To szaleństwo łączyć marksizm – zamiast rozsegmentowania (kinetyzacji) umysłu „z chaosu
porządek” – i rynek pedofilii. Rynek porywanie dzieci na organy; łączyć z pedofilią lewicę
(robotników, pracowników, chłopstwo, Popiełuszków, lud), a nie prawicę (szlachtę, posiadaczy,
takich Czartoryskich – to tam kwitła pedofilia). Łączyć z rozpadem małżeństw – beteelgie-izmy,
tęczowatości, małżeństwa {(XX), (XX)}, {(XY), (XY)}), dżenderyzmy i Bóg wie co jeszcze (np.
z kozą).
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fb – pomoc dla ludzi skrzywdzonych przez dyrektorów w tej sprawie sanitaryzmu – 797500590; władze
sugerowały (III 2022), że moralna pomoc dla rozumienia C19, to rosyjska agentura niezadowolona z działania
rządu na rzecz fali emigrantów („ruskie onuce”).
Piasecki/ Kosecki.
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15 III 2022, w święto narodowe, w rocznicę rewolucji 1848 (lewica, J. Bem), Viktor Orbán: stawką
jest to, czy a) Węgrami rządzić będzie prawica, a więc … pokojowa ludowa pracownicza opcja
(sic!), czy b) lewica, a więc opcja wojenna, wojskowa, agresywana, jak w Portugalii, Urugwaju,
Paragwaju, jak taki Pinochet. Czyli Orbán dostosował się do języka. W końcu jest politykiem, a nie
doktorem, który składał przysięgę (jeden z warunków doktoratu) poszukiwania prawdy. Doktor nie
powinien być politykiem, chyba, że jak J. Kossecki: „No to szliśmy dwoma odmiennymi, a nawet
przeciwnymi drogami, do tego samego celu”.
„Lewica przystąpi do wojny, wyśle węgierskich żołnierzy i broń. Nie pozwolimy [jako prawica],
żeby lewica wciągnęła Węgry w wojnę. Nie pozwolimy, by lewica uczyniła wojskowy cel z Węgier
oraz z Węgrów żyjących w kraju i poza jego granicami”. To Polską międzywojnia rządziłaby zatem
lewica, nie prawica, komuna, a nie kapitalizm. Wg raportu (1942) wywiadu pre-CIA, rząd II RP jest
skrajnie prawicowy, segmentujący, antylewicowy. Tak więc Orbán dostosował się do
obowiązującego w UE przeinaczenia języka.
Jednakże Putin twierdzi w tej wojnie, że to są właśnie zachodnie „produkty” (idiotyczny język
narzucony od 6 II 89 zmienił sens terminu produkt, podobnie jak dziesiątki innych, zmieniono w III
RP, przedtem oznaczał coś innego).
Putin twierdzi, że broni tego, co jest uważane przez prawicę (spoziera tu kolejny błąd języka
narzucony Polsce przez polski oddział Smierszy, KGB, czyli WSW pod sow.gen. Cz. Kiszczakiem)
za wartości konserwatywne. Może jaśniej: W III RP zmieniono sens takich słów jak prawica,
wartości, konserwatyzm, system, dobro, zło, zysk, produkcja, zarządzanie, patriotyzm, PKB,
cywilizacja, edukacja, nauczanie matematyki, fizyki, matura, bezpieczeństwo, studiowanie,
akademia, uczelnia i setki innych. Zabrakło analityków, historyków, którzy by to wszystko
wykazali. I w jakiej telewizji? W prostackich TVP, TVN, czy wRealu, która z konieczności musi
apelować na miarę umysłu TVN, TVP, aby prostować telewizje, bo akcja=reakcja – to
technokratyczna, ale metafizyczna zasada, zwana II zasadą mechaniki (Newton był metafizykiem,
czyli metodologiem, był tedy filozofem, a współczesne wyobrażenie fizyki jest zniekształcone,
z powodu braku prawdziwych fizyków).

3) Filozofia teologiczna Putina w wojnie przeciwko Ukrainie z punktu widzenia
„Cybernetyki i charakter” i ogólnej teorii systemów.
W systemie społ.ekon. JPII/JPS, 1980-89, czyli Solidarności (S), Jerzego Popiełuszki (JP), słowo
wartość funkcjonowało tylko w logice i w ekonomii, a poza tym to już królowała teoria społ.ekon. –
a nie jakieś tam słowo wytrych. Tymczasem dziś króluje słowo wytrych – a nie teorie. Dodajmy, do
kompletu, że czym innym jest Solidarność 1980-89 bez cudzysłowu (panowała dekadę lat 80.,
żywiła się dekadą Gierka, oficera przedwojennej 2ki), niż „Solidarność” w cudzysłowie po r. 1989,
ale – niech to będzie jak Najjaśniejsze – solidarność słownikowa (na całym świecie) jest zbliżona
do tej drugiej, do „Solidarności” w cudzysłowie, która wykonuje zlecenie sow.gen. Cz. Kiszczaka,
a w szczególności odrzuciła Solidarność bez cudzysłowu. Oto stanowisko Anny Solidarność,
opisane w „Kosmos-Logos”, które to zakazane dzieło ze sobą woziła po całym świecie.
Niektóre uczelnie wydawały w III RP (to chyba jasne) podręczniki w … punktach. Kierowały się
rynkiem. – Same hasła, w trybie jakiejś pamięciówki; zero teorii, zero modelowania, dedukcji,
myślenia abstrakcyjnego, czyli wyjaśniania, a tymczasem to dopiero teoria ujawnia niemoralność
odrzucenia systemu społ.ekon. JPII/JPS przez WSW, czyli przez polski oddział Smierszy kierowany
przez Kiszczaka.
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Istnieje problem resortowych dzieci. Problem ten (zagadnienie) zna J. Kaczyński.
Wcześniej służyli w tej formacji rodzice i inni członkowie rodzin sprawujących urząd prezydenta,
premiera, posłów, nawet tak się zdarzyło (koincyndencja, ten wytrych spopularyzowali lekarze tak
nazywając śmierć po szczepieniu) u bohaterskiej patriotycznej zacnej itd. posłanki Krystyny
Pawłowicz, która „nic nie wiedząc o ojcu z SB”, sama służyła, o dziwo, w studenckiej organizacji
komunistycznej… Nikt nie miał obowiązku tam być, w żadnym takim PeZetPeRze uczelnianym.
Uważa ona, że resortowość dzieci nie ma znaczenia, ponieważ to są zagadnienia życia cywilnego,
tymczasem 17 III 2022 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn
powiedział, że aresztowano niemoralnego mężczyznę pod zarzutem szpiegostwa – na rzecz
wywiadu cywilnego tzw. SWR (Rosji).
W niemoralny sposób pracował, mianowicie spisywał dane cywilne o osobach, dane z obszaru
(zakresu) działania urzędu cywilnego, w ratuszu centralnym. To co to?, to jednak ma znaczenie
obszar cywilny i to nawet w aspekcie antypolskim, szpiegostwa, czyli dane zebrane w książkach
pt. Resortowe dzieci” mają znaczenie operacyjne z punktu widzenia tych, którzy by chcieli
zrozumieć system sprawowania władzy. – Zatrzymania Polaka dokonała Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (ABW). Polak „pracując w urzędzie, przekazywał cenne dane operacyjne [czyli
dane o znaczeniu szpiegowskim, np. typowe dla spisu ludności].” – Cały obszar pracy cywilnej
może być obszarem lewarowania układu post-NKWD-wskiego, tak jak to opisuje cykl „Resortowe
dzieci”. Pojawia się jednak pytanie po co premier’2017 zlikwidowała 2/3 delegatur ABW,
zwłaszcza nad granicami wschodnimi. Wszystko to jest sprzeczne, irracjonalne, a zatem
niemoralne. Może wychowała się bez ojca, czy ktoś go zastąpił, np. stara firma?
Przywołuje się, w związku z wojną Putina na Ukrainie, kwiecień 1939:
IV 1939 – papieżem został Pius XII. Przypomina się: W 1942 r., poświęcił narody świata
Niepokalanemu Sercu Maryi. Określił Niemcy i Rosję jako „dwóch szatanów”. Zgadza się RFN
i FR.
Nie mógł oddzielnie wspomnieć o Rosji, dlatego przegrali Niemcy. Matka Boska: „Jeżeli przyjmą
moje żądania, Rosja nawróci się i zaznają pokoju; jeżeli nie, rozszerzy swoje błędne nauki po
świecie”. Tak się to tłumaczy.
1952: Wymienia „wszystkie narody w Rosji”. Łucja uważa, że to jest częściowe wypełnienie woli
Matki Boskiej. – Czy przypadkiem cała wojna nie jest za trudna do pojęcia?
- Stąd w Polsce przypomina się o roku 1952. Być może jest zupełnie inaczej, niż się sądzi, a
prostacki atak Rosji na Ukrainę 24 II 2022, to tylko n-ty etap konfliktu, który trwa nie tylko od
kwietnia 2014, kiedy to pojawiły się owe majdany z przerażającymi mordami, ale od jakichś nie
znanych tajnych umów. Zastanawiał się nad tym w r. 2014 na zebraniu Wydz. Wsch. Estonian
School/ Armenian School fizyk K. Morawiecki: kto tam naprawdę strzela. Kto morduje. Sami
sobie?
4) Trudna filozofia wojny Putina a teologia.
1. Czy coś jest przed nami ukryte?
Czy wojnę Putina z Ukrainą poprzedziła spontaniczna rewolucja majdanów (Kijów, Odessa itp.),
czy też przeciwnie – ukryte operacje? Czy wykorzystano ludność do rzeczy, o których nie ma ona
zielonego pojęcia? Osiem lat przed wojną Putina z Ukrainą (24 II 2022), rosyjska armia rozpoczęła
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okupację Krymu i – przy okazji – to odsłoniło nieprawdopodobną fałszywość (skrytość, tajność)
pomocy RFN, Francji, Anglii, ich starań, zabiegów. Głównie RFN …
Przy obecności wojska na Krymie przeprowadzono „referendum” i ogłoszono Anschluss Krymu –
wcielenie Krymu do Federacji Rosyjskiej.
Same tajemnice. W 1981, lekarze uznali, że Matka Boska kierowała kulą, która przeszła przez całe
ciało. 3
JPII: „Zrozumiałem, że jedyną drogą uniknięcia wojny, uratowania świata przed ateizmem, jest
nawrócenie Rosji zgodnie z fatimskim orędziem”. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – to
przecież pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości.” – Przypominają od 24 II 2022. To
może jednak jest tam coś ukrytego w tej wojnie? A nie przypadkiem COVID-omania 19?
Matka Boska (o COVID-omanii?): „Jeśli ludzie się nie nawrócą i nie będą żałować za grzechy,
dojdzie do następnej wojny światowej, klęski głodu, wielu konfliktów zbrojnych i prześladowania
chrześcijan, a ratunkiem jest zawierzenie się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz praktykowanie
nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca".
2. Efektywność wojny hybrydowej, zamach 10/04. Cywilizacja braku odwagi cywilnej
i w efekcie sztucznych tajemnic. Wywiad angielski informuje ...
1. Wszystko jest chyba zbyt trudne, skoro zamachu 10/04/2010 nie skojarzono z tym, że Putin miał
plan wojny. Były dowody wywiadu niemieckiego zaplanowania zamachu 10/04. Wkrótce zginął
niemiecki dziennikarz, który to ujawnił.
2. Śledztwo w sprawie zamachu 13/05/1981 utknęło, zeznania Ali Agcy nie dają praktycznie
żadnego obrazu. Popularna wersja, że to KGB wydaje się dość ograniczona, a analizy śledczych
wskazywały na dużo szersze, czyli ukryte, uwarunkowania.
3. Wszystko jest poprzeinaczane. J. Kossecki: „Nie ma śledztwa w sprawie puławiańskiej, czyli
stalinizmu, a zatem syjonizmu.”
4. Śledztwa C19, czyli w sprawie użycia broni biologicznej 4, nie ma. – Putin w rozmowach
z Merkel, Johnsonem, Macronem na pewno podkreślał, że dziwi go ten grafen, nanocząstki,
genetycznie zmodyfikowane hydry, stąd wywiad angielski udaje, że ma informacje (10 III 2022), iż
Putin może planować użycie na Ukrainie broni biologicznej.
Bo Putin właśnie się pukał w czoło podczas rozmów z Johnsonem (Merkel, Macronem),
1. dlaczego Anglia (RFN, F, I) nie ma litości dla Anglików (Niemców, Włochów) i ich szprycuje
fiolkami.
2. A jak fiolkami to wywiad angielski donosi (16 III), że Putin może użyć broni chemicznej
2a) lub biologicznej,
3. a skoro nie wprost (konwencje), to pod tzw. fałszywą flagą.
I w ten sam sposób i sam Zełenski ma rację. – To stąd (1-2-3-) się bierze ten fragment wojny
(pomyślany przez wywiady w marcu 2022), ale przede wszystkich w sensie moralnej bazy
umysłowej przygotowawczej do wojny w latach 2020-2021: swoją bezczelnością sztuczna p-landemia zaskoczyła, nauczyła i rozzuchwaliła Włodzimierza Włodzimierzowicza Putina i w tym
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Cytuje matkę pewnego ministra. Alicję z Krainy Czarów.
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sensie przyczyną wojny z 24 II 2022 było gigantyczne kłamstwo dotyczące calego c-19 kompleksu
– maseczek, remdesivirów, respiratorów, lockdownów, wstrzykiwania toksyn (zależnie od serii).
Putin zna to mega-kłamstwo zarządzania C19 i ono zjawia się echem w tej wojnie i widać to w
rosyjskich twierdzeniach, że przyczyną wojny jest broń chemiczna na Ukrainie, że Ukraina chce ją
użyć, a więc – jak mówią wywiady – i Putin. Wszystkie te wywiady to metodologia w sensie szkoły
polskiej.5
Przyczyną wojny Putina z 24 II 2022 byłaby polityka biologiczno-chemiczna na Zachodzie
w r. 2020-2021. To mógłby tylko prezes ujawnić.
- Mandaty za brak maseczek, remdesiviry zamiast prawdziwych leków, komunistyczne niszczenie
pracy z pomocą lockdownów, komunistyczne torturowanie ludzi przez wstrzykiwania toksyny.
Firmy wszystkich skal finansowych i najmniejsze firmiki w tym uczestniczyły – nie tylko tzw.
„korpo”. Zwykły kapitalizm. „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”. Zwykła
rynkowa maksymalizacja zysku, oszustwo („z chaosu porządek”). To nie lud wymyślił
wstrzykiwania toksyny, nanocząstek, grafenu, genetycznie zmodyfikowanych hydr, które wymagają
lat, aby się ożywić we krwi (podstawy mech.kw.) – a nie pracownice, pracownicy, hutnicy
i robotnicy Popiełuszki, stoczniowcy, cisi popiełuszkowcy, wojtyłowcy: żadna lewica. A skądże
lewica. To sama prawica, zysk, chytrość Smitha, jak handlarzy, np. bronią (Szumowski).
Ale to wszystko za trudne, wiem, wiem. Kalki są najłatwiejsze, kopiowanie fraz słyszanych
w telewizji. Tymczasem to „Epsteiny” to obszar porywanie dzieci na organy. Cała struktura
przeszczepiania. Loty są tu ważne... Brak kontroli na lotniskach. Miliardowe zyski. Można
przewozić broń ABC. Niewyjaśnione morderstwo właściciela linii lotniczej z koncesją na latanie
z organami … Chirurg serca Zembala opowiedziałby, jak to działa... Handel organami to kapitał,
czysta prawica, miliony, miliardy, a nie Anny Solidarność, czy matki, ojcowie, rodziny, chorzy Jana
Pawła itd. Bujając się w oceanie fałszywego języka, tworzymy Putina... I cały świat pyta się o co
Putinowi chodzi.
Nawet ten cyborgiczny morderca wzdragał się, gdy się dowiedział, że prawica, kapitał (a niech to
będzie lewica, przecież tu tylko Matka Boska pomoże), czy jak tam się chce tę Własność nazwać,
narkotyzuje się hormonami z dzieci wyciąganymi strzykawkami z mózgu dzieci przez oczy –
Własność próbuje się ochrzcić lewicą, ponieważ nie wolno zastanawiać się nad tezą prezydenta
profesora. 6
Hormonami dzieci? – oczywiście, przez oczy wyciąganymi przy pomocy odpowiednio
wyprodukowanych strzykawek. Nie wolno wtedy dziecka znieczulać, bo eliksir nie zadziała. – Tak
rozumuje tylko prawica, konkretyści. Belgowie obcięli milion rąk dzieciom, ponieważ pracowali
niewydajnie. Właściciele fabryk uważali, że skoro demonstranci wybili szybę w pałacu, to policja
ma strzelać. Demonstranci, czyli kto? Chyba lewica, nieprawdaż? W celu zakrycia diagnozy
prezydenta (LK) lewicą nazwano aborcjonistki – a od kiedy to za aborcją był lud, chłopstwo,
dziewiarki z Łodzi, suwnicowa z Gdańska, stoczniowcy, hutnicy od Popiełuszki i ci wszyscy,
których ks. Tischner nazywał populistami. Dżenderyzm to lewica? Elgiebetyzm to lewica? Izabela
Czartoryska to lewica? Ponieważ PKB zostało tak zredukowane, że aż wywołało depopulację 7,
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Metodologia jest teoria Newtona, a nie fizyką. Także dedukcyjna, nieempiryczna psychologia M. Mazura
w „Cybernetyka i charakter”. Analiza kiły L. Flecka jest też metodologią (a nie medycyną).
Chodzi o dgn.: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować.” (L. Kaczyński)
Redaktor pewnej patriotycznej redakcji powiada mi, że w czasie II W. Św. PKB było niskie, ale płodność była, więc
PKB nie zredukowano. Ale przecież ma lepsze wskaźniki – niech policzy PKB w okresach 10, 15, 20 lat przed i po
r. 1989. Co to nowa koincydencja – depopulacja i redukcja PKB? Po drugie, porównanie z wysoką płodnością
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a nowego systemu nawet nazwać nie wolno (żeby nie zostać ruską onucą8), to wszystko jest
nazywane neomarksizmem. Dałby im Gierek neomarksizmem nazywać te ekscesy, ledwie się
godził na, jego zdaniem, zbyt kuse odzienia. To na prawicy, na Zachodzie były topless, a nie
w PRL, pisał o tym jego doradca.
Właściciele firm, prawica (tak przecież było to nazywane od 6 II 89 przez naukowców i całą
inteligencję, brak własności indywidualnej to lewica), kazali strzelać policji do robotników i policja
te rozkazy wykonywała. I były to rozkazy prawicy, a nie żadnej lewicy. Eliminacja (aborcja,
eutanazja, strzelanie – ekskludowanie kontra inkluzja) to cecha prawicy, a nie lewicy, wojtylizmu
(JPII), popiełuszkizmu (JP), Solidarności (S), systemu społ.ekon. 1980-89, czyli systemu obalonego
przez polski oddział Smierszy (pod dowództwem sow.gen. Cz. Kiszczaka) – systemu społ.ekon.
JPII/JPS. Reymont to dobrze objaśnił w „Ziemi obiecanej”, Prus w „Lalce”. 9
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w krajach południa nie ma sensu, ponieważ w Polsce pod mostem można utrzymać dziecko tylko w czerwcu, bo
w lipcu zmyje je już powódź.
Ktokolwiek przytoczył na konferencji „naukowej” słowa prezydenta („Społeczeństwo oparte o rynek musi się
zdegenerować”) z mety był izolowany, tak jakby powiedział, że 10/04 to był zamach, a nie wypadek.
Aktualność Reymontowskiej diagnozy kapitalizmu, w: „Kongres Polski Suwerennej”, tom I, red. J. Wysocki, Wyd. „Wektory”,
Wrocław 2004, 67-77, ISBN 83-978847-5-9; Problematyka wolności, realizmu, instrumentalizmu i prawdy naukowej,
Fundamenty 1 (2004) 1-7, ISSN-1732-100X; Heurystyka samorządowa – dwuklasowa identyfikacja samorządności,
Fundamenty 1 (2004) 34-39, Problematyka rozwoju w wolnym rynku. Kosmologia i ‘podmioty gospodarcze’, Fundamenty 1
(2004) 31-34, Diagnoza fuzji fuzji cywilizacji konkretu i cywilizacji handlu, Cz. I , Reymontowskie prawa kapitalizmu,
Experientia 13 (2004) 4-13, Studia i Ekspertyzy. Biuro Poselskie posła Antoniego Stryjewskiego, Wrocław, ISBN 83-89400-12X; ISSN 1730-3249; Diagnoza fuzji cywilizacji konkretu i cywilizacji handlu, Cz. II; Czy fakty powinny być odnoszone do
prawdy i piękna? Experientia 14 (2004) 4-20; Diagnoza fuzji cywilizacji konkretu i cywilizacji handlu, Cz. III. Trendy
degeneracji społeczeństwa kapitalistycznego, Experientia 15 (2004) 4-24, Między inżynierią a kosmologią, Experientia 16
(2004) 4-40, ‘Ziemia obiecana’ Wł. Reymonta jako studium z zakresu nauk społeczno – ekonomicznych, Fundamenty 2 (2004)
4-19 (przedruk); Aktualności Reymontowskiej diagnozy kapitalizmu, Obywatel Ziemi Chrzanowskiej 4 (2004) 6 (przedruk),
ISSN 1732-0771.
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