Wojna, cywilizacja łacińska a droga pokoju. Civilisations and Security: Wojna na
Ukrainie jako społeczny obiekt zjawiskowy na skrzyżowaniu nauk empirycznych
i humanistyki. Cz. II
Mirosław Zabierowski
1) Co mogło tak wpłynąć na Putina w latach 2020-2021 i dlaczego Putin zrezygnował
z praktykowania religii NS1 i NS2? Jak propaganda kłamstwa 2020-2021 wytworzyła
asymetrię? Co Putin potrzebuje do użycia atomu?
1. Na Putina musiało wpłynąć oszustwo pandemiczne, którego wszystkie rządy nie chciały ujawnić.
Miało to znaczenie dla zainicjowania ordynarnej napaści dn. 24 II 22, w drugą rocznicę ogłoszenia
pandemii. Wiedza o prawdziwych celach ogłoszenia pandemii osłabiła praktykowanie na Kremlu
religii NS1 i NS2.
Każdy kto czytał oświadczenia moskiewskie od lutego 2020 wie, że wśród powodów
filozoficznych, identytarystycznych przeważyły uogólnione nastawienia do Zachodu i ocena, że
skoro oni mogą kłamać, to my też – uogólnione, a nie tzw. „konkretne” motywy, a to oznacza, że
trwały rozmowy i że po odparowaniu (nie daj Boże, ale tak wygląda stan na kwiecień 2022)
Ukraińców Zachód nic nie zrobi.
2. Widać, że na Kremlu, od lutego 2020 następuje gwałtowny spadek poziomu wiary religijnej
grupy NS1, NS2, wiary w równowagę wytworzonej przez dwie dekady, ponieważ propaganda
kłamstwa c19 wytworzyła asymetrię i Putin to uznał za cios i go oddał – jak na ringu. Tę asymetrię
postanowił „przywrócić” wojną. Pandemii II’2020 nie rozszyfrował ogół księży i biskupów, jako
projektu mordowania ludzi, a Putin znał prawdę. Zależy mu na wytworzeniu parawanu do użycia
atomu. Odpowiednim narzędziem jest język ludzi prymitywnych.
3. Na pewno nikt nie ruszy na Putina po odparowaniu Ukraińców. 1 Nawet rząd 2 nie poparł prawdy
o c19, nie wskazał, żeby nie blokować amantadyny etc., że mRNA zmienia funkcjonowanie nDNA,
że jest niezgodne z katolicyzmem i marksizmem, ewolucjonizmem 3, że maski nie zwalniają z
objętości oddychania powietrzem i wytwarzają 1. patogeny, 2. cząstki bardziej agresywne.
zorientowała się, jaka jest prawda. Zrobiło to na Putinie kolosalne wrażenie. – Jedynie Johnson
postąpił jak Blair i wycofał się, ale nie chciał naruszyć linii angielskiej. Blair przynajmniej
powiedział, że padł ofiarą oszustwa – taka jest różnica między katolicyzmem a protestantyzmem.
Johnson uciekł od odpowiedzialności za śmierć setek tysięcy Anglików.
4. Z obserwacji wydarzeń w Anglii na temat c19 dotarło do niego, że można zmienić ludzki genom
za pomocą czegoś podobnego do mRNA i że takie są plany od r. 2010, bardziej konkretne w r. 2015
i 2019. W mRNA można wmontować gRNA, guideRNA w kompleksie CRISPR-Cas, np. Cas9 –
tak jak się to robi z mRNA na c19. W cywilizacji bizantyjskiej, czyli prawnej, stworzenie genomu,
którego nie stworzyła przyroda (chodzi o to, aby nie było w przyrodzie wymyślonej przez
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Dane obserwacyjne z obszarów napromieniowanych rokują dość pozytywnie. Uważam, że nie tylko błędna, ale
lekkomyślna jest teoria ministra N, że Rosja nie użyje atomu.
Prawie żaden.
Wyszyński kazał studiować marksizm, materializm, aby wyłapać błędy. W czasach Gierka (czyli i Wyszyńskiego,
który zinterpretował Poznań’56, Radom’76, Sierpień’80, doradzał Gierkowi, że to Moskwa go zwalcza)
realizowano badania (Z. Augustynek, K. Rudnicki) relacji marksizmu i chrześcijaństwa, m.in. nad Teilhardem de
Chardin, Mounierem itd. W związku ze szczepieniami RNA – dopracowano się tezy, że marksizm nie dopuszcza
technicznego podejścia do DNA. M. Zabierowski – referaty u ks. S. Mazierskiego, K. Rudnickiego, Z. Augustynka.
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człowieka sekwencji) oznacza prawo do patentu, czyli posiadania zmodyfikowanego człowieka na
własność. Bo to już nie jest naturalne, tylko jest skutkiem działania firmy. Osoba taka może nawet
nie żyć bez żywności wyprodukowanej przez tę firmę lub firmę współpracującą, która ma
opatentowaną żywność dla tak trwale okaleczonej osoby. Istnieją zjawiska odwrotnej transkrypcji
i integracji mRNA z pierwotnym genomem, a więc jego zmiana. Można sobie wyobrazić jak to
zmieniło nastawienie Putina do Zachodu, tzn. do ideologii kapitalistycznej.
5. W sprawie intensywności kłamstwa (psychozy) c19 to widać, jak większość księży uległa nie
tyle psychozie, ile swej nieinteligencji, wszak wiedza leżała na ulicy 4 i podporządkowała się
wytycznym i zaleceniom władz nad-państwowych, wobec tego istnieje państwo ukryte. Biskupi
zawieszali praktyki religijne, zamykali kościoły, rezygnowali z komunii, prymas Polski, abp
Wojciech Polak oświadczył, że uczestnictwo wiernych w świętach Wielkanocnych jest formą
łamania 5-go przykazania, bo zabijasz stwarzając sztucznie ryzyko śmierci. Analogicznie, ci, którzy
przyjęli szczepionkę sztucznie wytworzyli ryzyko śmierci, w tym przenoszenia białka S, hydr,
grafenu, nanoobwodów, nanoczęstek.

2) Marksizm kontra mechanika kwantowa a konserwatyzm i identytaryzm Putina.
Tysiące sposobów prawdziwej pomocy – suma n nad k, gdzie n to minimum 134
państwa potępiające Rosję. Która cywilizacja mogłaby użyczyć się Ukrainie?
Zagadnienie racjonalnej sztuki wojskowej. Szczekanie jako kij w mrowisko dla
zdemaskowania kłamstwa. Irracjonalna interpretacja, że Franciszek jest ruską onucą.
1. Wszystko jest połączone ze sobą i tak jest też w mechanice kwantowej – rozum, świadomość
i materia, dlatego marksiści, jako zdecydowani konkretyści nie chcieli o tym słyszeć. Marksiści są
konserwatystami, są tylko dwie płcie i w tym sensie mówią tak samo jak reprezentanci klasy
J. Popiełuszki, kapelana S i systemu społ.ekon. JPII/JPS. Wiemy, że w sferach właścicieli majątków
są różne ekscesy, aż Kazimierz Czartoryski odesłał dziecko w złotej kołysce, ale nie zaakceptujemy
żadnych prawicowych ekscesów tęczowych, bo to niezgodne z cybernetyką z naszą intuicją,
M. Mazura.
Nie zaakceptujemy żadnych (dziś elgiebetowskich) ekscesów typowych dla szlachty, właścicieli
majątków i sieci pedofilskich i transplantacji typu Epsteinów, Maxwellów, dworu angielskiego itd.
A rynek (pedofilia i organy) porwanych dzieci to miliardy.
2. W języku ulicznym, sklepowym nie da się wyrazić prawdy zawartej w teorii Einsteina. – Każdy
układ odniesienia? – Wszystko jest połączone.
Język codzienny tego nie obejmuje. Jest taka gazeta (GW), która lansowała segmentację linii świata
(z chaosu porządek), to wszystko, co doprowadziło do redukcji produktu krajowego o 85%, a od 24
II 22 uprawia tę propagandę, która jest podstawą:
- udzielania tej dobrze znanej (od marca silnie niedorozwiniętej) konceptualizacji pomocy
przesiedleńcom 5,
4
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Maj/czerwiec 2021, minister: A co na to poradzić, wiedza leży na ulicy, dostępna dla wszystkich. Ja się nie
zaszczepiłem, wszyscy mają taki sam dostęp do wiedzy, więc niech się szczepią. Zginą z braku inteligencji. Dr
M. Candarian: Tak wynalazłem szczepionkę, żeby zabiła nieinteligentnych w ciągu góra 10 lat. Dwie dawki to
tylko ok. 5-6 lat.
Patrioci marca’22 liczą na to, że wzmaganie wojny doprowadzi do rozpadu Rosji i do zawężenia Rosji do Księstwa
Moskiewskiego. Wielokrotnie to słyszałem. Nie liczą się z ryzykiem wielomilionowych ofiar. Uważają, że Rosję
będą chciały zniszczyć USA. Nie biorą pod uwagę, że państwo ukryte sufluje Rosję jako sojusznika, czyli będą
chciały Rosję wzmocnić, a nie zlikwidować. Król północy w pewnym momencie przejdzie na stronę Imperium
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- czyli wadliwej, niepełnej – ze stanowiska systemu społ.ekon. JPII/JPS,
- uchybowej, tzn. o wzmożeniu niestabilnościowym i jest podstawą
- nieudzielania prawdziwej pomocy na tysiące sposobów: sumę n nad k, gdzie n to minimum 134
państwa potępiające Rosję, ale w rzeczywistości n jest przynajmniej jeszcze raz tyle.
3. Polska powinna przynajmniej formalnie wykorzystać drogi walki o pokój nawet z tymi
państwami i „firmami” (powiedzmy korporacjami), które od marca’22 wręcz kłamią, że potępiają
Rosję, np. Francja, RFN itp. I ta gazeta pro-rosyjska, pro-GRU, pro-kapitalistyczna, a więc
prawicowa, krytykuje lansowaną agenturę z prawicy, która słusznie atakuje wredną Rosję,
mianowicie ta gazeta oskarża tę prawicę o powielanie narracji wygodnej dla rosyjskich władz. Czyli
krytyka wrednej Rosji jest wodą na młyn Rosji. „Gdybym nie znała go [X – tego prawicowca,
raczej pseudo], to bym pomyślała, że jest rosyjskim agentem. Jego opowieść jest kopiowaniem
lobby Putina i jego akolitów: Le Pen, Saliviniego, Orbána, PiS”. 6 – Do tego doszło.
Co jest tego przyczyną? – Analizowana tu niezupełność języka codziennego. Dlaczego tak jest? –
Bo prawda w języku prymitywnym jest niewyrażalna, dlatego Luter nie mógł pojąć zasady
względności.
4. Na terytorium Rosji są diamenty, złoto, uran, wanad, wolfram itd. – Walka Rosji o Ukrainę nie
ma sensu. Rosja o tym wie. Tu musi chodzić o coś innego o czynnik ukryty. Prymitywna,
nienaukowa analiza w tej wojnie polega na tym, przykładowo, że jeżeli się powie, dziwne, że Putin
nie zbombardował sieci dostarczania broni to zostaje się z mety ruską onucą. W ten sposób
zablokowano polską cywilizację, która mogłaby użyczyć się Ukrainie, zaproponować działania
pokojowe, które nie są możliwe w cywilizacji bizantyjskiej i w cywilizacji turańsko-bizantyjskiej,
ale są właściwe dla cywilizacji polskiej. Rzad polski w tym kierunku nie idzie i nie wyjaśnia tego
narodom.
5. To jest emocjonalne nienaukowe widzenie sprawy od 24 II 22 – nienaukowe, ponieważ ucinanie
dostaw, zbombardowanie linii kolejowych jest fragmentem racjonalnej sztuki wojskowej,
takie bombardowania na wojnie są normalne. Więc uprawnione jest pytanie – jest ta wojna, czy jej
nie ma? Osobowości prymitywne nie chcą dopuścić tego pytania.
6. Tymczasem Rosjanie prowadzą wojnę jak przed rewolucją. Wobec tego Rosja coś wie, czego my
nie wiemy, skoro nie prowadzi wojny zgodnie ze sztuką wojenną. To by wskazywało na
coś, chyba niesamowitego jeszcze, na coś dodatkowego. Na coś ukrytego. Wszystkie relacje
telewizyjne by wtedy były zakłamane, tak jak w sprawie c19 i by temu czemuś służyły. – To
wskazuje na rolę układu, który wytwarza język komunikatów, czyli to szczekanie, jak to coś nazwał
sekretariat Franciszka, celowo wkładając kij w mrowisko. Po to to było powiedziane przez
Franciszka, aby kłamstwo wyszło na jaw. Irracjonalna jest typowa zachodnia interpretacja, że
Franciszek jest ruską onucą.

3) Strażackie chcenie: podpalić i gasić. Siły wewnętrzne i zewnętrzne. Zagadnienie
dostarczanie broni. Dostawy broni atomowej.
1. W tej wojnie na pewno jest taka składowa na wszystkich kierunkach politycznych – najpierw
podpalić, a potem występować w roli strażaków. Ale tam się krzyżują i inne szatany niż tylko
chcenie strażackie. Czemu by nie dostrzec, że strażackie chcenie ma swoje odniesienie do polityki
międzynarodowej. To ciekawe skalowanie.
6

Podwodnego.
https://t.co/soZZNZWzfn , (@Dwielowieyska), 25 IX 22.
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2. Z tego punktu widzenia, gdybyśmy go przyjęli, największym przegranym będzie Ukraina.
(I Polska, ponieważ kopiuje narrację taką, jak tę, którą narzucił polski oddział Smierszy, czyli
WSW pod dowództwem Jaruzelskiego i Kiszczaka).
3. To jest też wojna w rodzinie, sterowana z zewnątrz, siły wewnętrzne zostały użyte do walki przez
siły zewnętrzne, przy czym rodzina jest turańszczyzną i wtedy mogą powstać przeciwieństwa,
biegunowości, antypody, jak te: Tamara Czartoryska oświadczyła (w sprawie wyprowadzenia 100
mln euro w r. 2016), że jej rodzice nienawidzą Polski – obowiązuje tu zasada powstania całkowicie
przeciwstawnych wektorów, jak w płynie, do którego wrzucono kroplę atramentu, czyli na zasadzie
„złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma”. I się mocują. Jest też coś, że Gruzini
i Ukraińcy się zgodzili, a Chińczycy odwrotnie i się nie zgodzili, wg źródeł niemieckich,
amerykańskich, hiszpańskich. Zjawiły się choroby nie znane w pobliżu. Judy Mikovits pracowała
w tym sektorze i miała 3 skafandry ochronne, a pomimo tego choruje, wszyscy jej koledzy zmarli.
Wirusolożka stosuje terapie tego, który powinien dostać Nobla z ekonomii, bo zmienił asortyment
w tysiącu polskich sklepów, aptek itp. Może nawet w stu tysiącach. To dlatego też i Franciszek
mówi: oni tylko szczekają, oni prawdy nie mówią, to co mówią jest powierzchowne, chcą wojny
atomowej, czyli musi być coś skrytego. Tak jak szczekał Hitler – coś ukrywał. Ewakuowany przez
SS do Argentyny.
4. Jest coś skrytego, aby poświęcić wszystko, co się ma. To nienormalne, aby rzucać na szalę
ryzyko … likwidacji narodu.
5. Przecież normalny człowiek nie poświęca narodu, a wobec tego jest coś ukrytego. W scenariuszu
roszczeniowym, roszczenia nie tylko litewskie 7 skorzystają z braku „Krabów”, czołgów (wysłano
kilkaset PT91), „Piorunów”, z policji o cechach okupacji, w grze w zadłużenia, w podatki na
poziomie 1.7%, potem będzie wzrastało (na Zachodzie nie ma tego do 1.5 mln euro). Schroeder to
członek klasy prawicowej8 (właścicieli kapitału), rosyjski lobbysta, niby niepodobny w decyzjach
do poprzednich kanclerzy (Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Willy Brandt, Helmut Kohl), ale to
też spór w rodzinie – bizantyjskiej i turańsko-bizantyjskiej. Pokazała to Angela Merkel (od 22 XI
2005), już wcześniej pracując pod czujnym okiem KGB. W sektorze atomowym w NRD nie było
ani jednego pracownika z przypadku. Z tego wynika, że jest kilka pod-układów. Zarządzanie przez
SS. RFN, USA + Rosja. Merkel, przyjaciółka Putina, pieczołowicie ochrania Rosję, jak prezent od
Putina konterfekt Katarzyny II.9 Napoleon na oczach dyplomatów rozbił o posadzkę prezent od
Katarzyny Małej, na Zachodzie zwanej Wielką.
6. Zachód, zwłaszcza skolonizowana (okrągły stół) niesamodzielna ograbiona Polska, Stany
Zjednoczone, Anglia zaczęły dostarczać Ukraińcom broń, która zresztą w ogóle nie gwarantuje
zwycięstwa, nawet gdyby jej było sto razy więcej, ponieważ … na końcu tej wojny jest broń
atomowa.
7
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Że niby można lamarckizm zlikwidować. Tłumaczy mi pewien minister, że przecież Litwa to cywilizacja azowska,
wielkostepowa, a jednak została oswojona i tak samo Polska poradzi sobie teraz oraz że lepiej nie poruszać
pewnych tematów analitycznie tylko doświadczalnie. – Doświadczalnie? – Polska upadła przez protestantyzm,
bizantynizm niemiecki, turańszczyznę (kozaczyznę), a przede wszystkim szlachtę litewską, Litwa nie została
oswojona. Szlachta Litewska sprzedała cywilizacje łacińską. Lamarck ma rację. Taki proces trwa wieki. Porzucenie
analiz psychologicznych, socjologicznych, antropologicznych, teorio-systemowych oznacza przejście na ruską
stronę. A na końcu – powie ogólna teoria systemów w marcu’22 – zjawia się broń atomowa. Czyli świadomie
dążymy do Armagedonu. Zapowiadanego zniszczenia atomowego. Teza, że to zmyślenia tych ludzi, którzy
przyszłość widzą nie jest uzasadniona.
Terminy prawica/lewica zrobiły się nieużyteczne w języku prymitywnej metafizyki z chaosu porządek.
W. Bukowski – „tak, rzeczywiście utopiła Rosję we krwi”, 2007.

4

7. Ukraińcy przeszkolili swoich żołnierzy zapowiedzieli ofensywę w rejonie Chersonia. Rosjanie
zaczęli tam przerzucać wojska z północnego-wschodu, żeby tej zapowiedzianej ofensywie
ukraińskiej się przeciwstawić, a w tym samym czasie Ukraińcy, wiedząc, co robią Rosjanie uderzyli
na północy. – Czy ktoś w to wierzy? Rosjanie wyłączyli satelity. Efekt tych działań byłby
imponujący, gdyby nie same niejasności. Lecz, powiedziałby Jan Paweł II, może to wywołać
intensyfikację szybszego użycia broni atomowej.
8. Patrioci marca’22 przyjęli język luterański, czyli rozumowanie od punktu do punktu i koniec. To
jest Markowizm.
9. Patriotyzm stał się ringowym obiektem zjawiskowym, popadł w sidła języka kinetyki, dyfuzji. 10
10. Zachłystują się oni (patrioci marca’22) swoim segmentowaniem – ekscytują tym, że armia
rosyjska nie jest drugą armią świata, bo przegrywa z ukraińską. – W Afganistanie też przegrywała,
bo miała przegrywać, w ramach walk z KGB. Tak jak i pierwsza armia świata, która nie miała
przegrywać. A atomu chyba nie ma? – skoro w ani jednej wypowiedzi telewizyjnej (patrioci
marca’22 kopiują telewizje) nawet wzmianki o atomie nie ma. Tylko patrioci – a nie patrioci
marca’22 – mówili od 1 marca’22, że nie da się Rosji pokonać bez użycia atomu. Czy Rosja może
pokonać Ukrainę – lepiej o to nie pytać. Zgodnie ze sztuką wojenną – ale wojenną, bo trzeba, za
telewizją, mówić tak, żeby sztuki wojennej nie dotykać – Rosja mogłaby, zgodnie z modną
terminologią, przerwać łańcuchy dostaw, zbombardować linie dostaw broni. A zatem, wolno
powiedzieć w marcu’22, że Rosja czeka na dostawy broni atomowej.
11. W marcu’22 powstał taki dziwny język na temat wojny na Ukrainie, że wynikałoby z niego, że
Rosjanie broni atomowej nie mają – a kto wspomni o broni atomowej, ten z mety od 1 marca’22
jest ruską onucą, czyli taka osoba straszy, bo gdyby była bomba atomowa, to by ją zrzucili, czyli
kto wspomni o ABC, ten straszy czymś, czego nie ma, dlatego rozkoszujemy się tym, że ruskie
uciekają przez armią ukraińską i porzucają sprzęt wojenny. Porzucają miliardy dolarów wprost do
wzięcia.
12. Jeszcze mówimy tak: Na wojnie jest Rosja i bombarduje jak Niemcy we wrześniu, ale Rosja nie
ogłasza mobilizacji. No dobrze, być może jest tak, jak mówimy w języku sklepowym, że żołnierze
rosyjscy i dowódcy są słabi, niedożywieni, niechętni do walki, niezdolni do analizy, nieinteligentni,
nie wyedukowani, pijani, podli albo uważają nawet, że Rosji nie jest potrzebna Ukraina. A my
w tym ulicznym języku – tu krytykowanym – uważamy, że jest potrzebna.
Podły lider ruskich jest chory na paranoję (wg polskich psychiatrów), podtrzymuje go podły lider
węgierski Orbán, a w ogóle gdyby nie Węgry, to Rosja jest taka słaba, że by się poddała. –
Oligarchom ukraińskim. Azerbejdżan ostrzelał Armenię, zginęło 116 osób – jedni mówią, że to
koniec Rosji, inni, że Rosja użyła nowego sposobu, steruje islamem po to, aby rozbudować
zagrożenie, nie tylko na odcinku ukraińskim, ale też w innych miejscach. Rosja przegrała, dlatego
ruszyła Azerbejdżan przeciwko ludziom w Armenii. To implikuje ten język. I tak ludzie mówią.

4) Od przegranej wojny narodów do Putina i zepsucia na Kremlu. Czy Rosja się
rozpadnie? Szeremietiew o cywilizacji łacińskiej kontra Azja. Wpływy I RP
i cywilizowanie Ukrainy. Cywilizacja na Ukrainie i w Rosji. Wojna na Ukrainie to
Konecznego starcie dwóch cywilizacji Dlaczego upadła I RP?

10 M. Zabierowski, Co to jest patriotyzm, www.experientia.wroclaw.pl
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Maciej Kamiński, M. Zabierowski, Maria Kamińska 11 (p. 4, 5, 6)
1. Narody spektakularnie przegrały wojnę z c19 – styczeń (może lepiej luty?) 2020-24 II 2022.
A wojna Rosji na Ukrainie nie jest częścią tej wojny? Czy Rosja nie wie, że to narody przegrały
wojnę 2020-24 II 2022? Czy Rosja rozpoznała plany i czy plany zmodyfikowała? Czy początkowo,
przed wojną na Ukrainie ktoś jej zagwarantował sukces? – Jakiś układ plus układ geopolityczny
finansowy na świecie...
2. Może pierwotnie ta wojna miała umocnić pozycję Stanów Zjednoczonych jako przeciwnika
ChRL? Putin kwestionował rolę USA (2007, Monachium) i powiedział, że Rosja będzie chciała
zmienić obowiązujący ład międzynarodowy, na co z mety reagowały różne kraje i ponad-kraj: już
tylko historia wdrażania nowych ładów wskazuje, że muszą istnieć tajne umowy {Rosja – Stany
Zjednoczone, w sprawie tej czy innej formy NWO, nowego ładu międzynarodowego} kontra
ChRL.
USA mogły uznać proxy Anglia i odwrotnie, że Rosja nie przegra wojny na Ukrainie, tak jak jest to
już w pewnej tradycji. Jest stała tendencja Anglii, partii Lloyda George’a, SS w USA, RFN etc.
budowy osi: RFN – Rosja – kosztem Europy Środkowej. Wojna byłaby sukcesem Rosji, Stanów
Zjednoczonych, Anglii, RFN. Amerykanie zdają sobie z różnych rzeczy sprawę i dość dziwnie
wspierają Polskę. Tak bardzo, że wszystkie decyzje epoki 24 II 2022, a nawet 2018-2022 są jednak
proniemieckie.
3. Deklaracje i działania obecnej administracji amerykańskiej i prezydenta Bidena są dwuznaczne.
Cała polityka pt. {wielkie osłabienie Niemiec} idzie przez … wzmocnienie – w rzeczywistości –
Niemiec.
4. Przywództwo Berlina w gospodarce europejskiej i światowej wzrosło, a Polski? – tylko
werbalnie. Cała dotychczasowa polityka Niemiec ulega nowemu osłabieniu, znaczy wzmocnieniu.
5. Polska nie bierze pod uwagę tego, że we wszystkich krajach, nie tylko w Anglii, we Francji, we
Włoszech i w Niemczech, nikt nie wyobraża sobie NWO bez Imperium Rosji.
6. Niemcy muszą wprowadzać sankcje w stosunku do Rosji, które osłabiają Niemcy i Rosję –
powtarzają to, jak zaczarowani, różni oficjele. Sankcje relatywnie wzmacniają Niemcy, a nie
Polskę, ale też wystarczy spojrzeć na jakikolwiek inny produkt sejmowy. KPO, węgiel, stal,
elektrownie, cukrownie, cementownie, kopalnie, stocznie, koks, siarka, benzyna, turbiny, piece,
łożyska, lokomotywy, wagony, systemy kolejowe, dźwigi, suwnice, ciężarówki, drzewo, lasy, woda,
wędliny, szynka, ryby, mięso, mleko, ser, śmietana, jogurty, wit. B1, B2, B12, wit. C, bułki,
informacja o wirusach, szczepionkach, o zapalaniach, o sercu, o nerkach, nauczanie, wiedza,
leczenie internistyczne, chirurgiczne i jakiekolwiek. Cokolwiek – przykładów dostarcza np. historia
całej ludzkości od lutego (może od stycznia) 2020.
7. Przegrana Rosji nie wzmocni archipelagu państw pod „kuratelą” SS … Przegrana Rosji? –
w Ameryce taki obiekt, jak przegrana Rosji, odpowiednio pokieruje wygraną. Ameryki nie chcą
przegranej Rosji. Widza przegraną Ukrainy, którą rozgrywają firmy, producenci, właściciele
kapitału.
8. Nie ma przywódcy do obrony prawdy. Mówienie prawdy od lutego 2020 podpada – powiedzmy
barwnie – pod artykuł 58, p. 10 (antyradziecka agitacja) KK ZSRR. To by musiał być Człowiek,
11 Maciej Kamiński, Politechnika Wrocławska, Wydz. Architektury.
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któremu umiera brat lekarz, matka, ojciec, zostaje sam. Jakiś cud, drugi Jan Paweł II. Ktoś by
musiał mieć przerzuty, 33 diagnozy pięciu miesięcy życia i … nagle przerzuty znikły. Dziś polskie
encykliki, adhortacje i homilie, w tym Jerzego Popiełuszki i cały system społ.ekon. JPII/JPS, cały
okres Kominka i Wyszyńskiego jest traktowany jak nacjonalizm, kopernikanizm,
koperniko-filstwo, polono-filstwo. 12 Niepotrzebna jedność etniczna. Taki typowy Michał
Kamiński by wykazywał (IX 2022, u Biedrzyckiej), że polskie encykliki i homilie systemu
społ.ekon. JPII/JPS to:
- język Putina, przeciwstawienie się demokracji zachodniej, kulturze tęczowej, zachodniej
mentalności gieelbetowskiej (nie wiadomo jaka tam jest hierarchia plus), wartościom
genderowskim,
- zasady moralne wywodzące się z katolicyzmu i tradycyjnej religijności ludu (Wyszyński,
Wojtyła),
- zasady życia wywodzące się z gierkowskiego rozumienia rodziny i PKB służącego rodzinie przez
produkcję, przez produkt krajowy, w którym opłat za korepetycje, usługi baletowe się nie traktuje,
jako produkcję, jako wkład do produktu krajowego, dzięki któremu się płaci na baletach i paniom
do towarzystwa (a nie odwrotnie).
9. Jeżeli się nie grzmi na identytaryzm Jana Pawła II to tylko z tego powodu, że był papieżem
i świętym, więc nie ma o tym dyskusji wprost; – z wyjątkiem prawicowej UPR, autorów
z „Najwyższy Czas” (pismo UPR), JKM, Sommer, Chodakiewicz, Michalkiewicz – że to lewica,
marksizm, antykapitalizm, antyrynkowość, anty-podaż/popyt.
Wykorzystywano tu różne ugrupowania antysoborowe – sobór odgrywał tu rolę chłopca do bicia
jak liberum veto. Encykliki polskie, prace JPII wywołały krytykę ze strony różnych dysydentów
z r. 1980, którzy wyjechali z Polski na Zachód13, że to zaścianek polski; zwykle się oni ochrzcili
w fali „nawróceń” w latach 1989-91, a część z nich, zwłaszcza nastawiona łże-lewicowo (bo lewicą
jest Wyszyński, Gierek, Popiełuszko, Anna Solidarność, a nie żaden elgiebetyzm, oj dałby Gierek
tęczowizm, naruszanie Witelonowej ontologii tęczy 14), traktowała Etyka jako antydemokratę,
skrytego anarchistę, irredentarystę, separatystę, izolacjonistę, pan-slawistę, nacjonalistę albo
„tęskniącego” (to typowe słowo-wytrych prawicy, zwolenników rynku, z chaosu porządek) za
rządami autorytarnymi, hierarchicznymi. Gdyby Jan Paweł II nie był papieżem i świętym to by go
parodiowano… Niewątpliwie naukowcy polscy powinni zapraszać rosyjskich, tych wrednych
putinowców, duginowców, a może i sołżenicystów, chociażby w celu szukania dróg do pokoju15,
12 Tzw. demokracja zachodnia z Encyklopedii PWN usunęła całą drogę myślową kopernikanizmu. M. Zabierowski,
Walka z Kopernikiem i kopernikanizmem, Maurycjusz 10 (2001) 13-15; Walka Encyklopedii PWN
z Kopernikiem i kopernikanizmem. cz. 2, Maurycjusz 12 (2001) 9-10; Czy ‘Wielka’ Transformacja jest
kopernikańska?, w: „Wyzwania pedagogiczne i edukacyjne współczesnych przeobrażeń”, (red. ) R. Czyżewski,
B. Drozdowicz, Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2004, 186-194; Problematyka
wolności, realizmu, instrumentalizmu i prawdy naukowej, Fundamenty 1 (2004) 1-7; Wszechświat
i kopernikanizm, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996/1997, 1-130; The universal cosmic observer,
w: "Pecularity of a Man as a Biocultural Species", (World Congress of Universalism, Warsaw 1993), A. Wiercińska
(red.), Wyd. Sorus, Warszawa 1996, 15-28; O jednostce solidarnej. Studium uniwersalistyczne I, Cosmos-Logos
III (1996) 69-81; Czym jest kopernikanizm?, w: "Przestrzeń w nauce współczesnej", red. S.. Symotiuk, G. Nowak,
Wyd. UMCS, Lublin 1998, 71-76;; Uniwersalizm i kopernikanizm a realizm konkretystyczny w fizyce,
Quaestiones, vol. I (2002) 181-188, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002; Jadwiżanizm
a kopernikanizm, Roczniki Naukowe IV (2003) 91-100.
13 Np. Czesław Karkowski (PZPR, od 1980 w S) przypisywał papieżowi i Polsce oraz Solidarności antycoś, po prostu
nonsensy. Dla korzyści w NY.
14 M. Zabierowski, „Witelo – matematyk, fizyk, filozof", Studia Filozoficzne 1 (170) (1980) 186-190.
15 Patrioci marca’22 uważają, że nie trzeba szukać pokoju, liczyć na wymieranie Rosji, że niech giną ludzie w walce
z Rosją, która zniknie, upadnie, zostanie rozebrana na tuziny państw. Dla nich odparowanie milionów Ukraińców
czy Rzeszowskiego nie jest warte zabiegów o pokój. Bo pokój to strata wielka, a odparowanie milionów to mała,
bo tego nauczył ludzi Zachód, UE, USA – śmierć milionów w wojnie na Ukrainie to mała strata wobec
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wykazania im błędów w rozumieniu polskiej kultury, a nawet siebie, Azji, cywilizacji
wielkostepowej.
To wojna między SS i banderyzmem. Gdyby nie wielkie poświęcenie Polski to Ukraina już dawno
by przegrała i struktury SS w UE i w obu Amerykach o tym wiedzą.
Nasi patrioci marca’22 mogą z łatwością – zgodnie ze sztuką wojenną – rzucić na szalę los narodu
i nakierować atak na tak zwany hub przekazywania sprzętu wojskowego. Zdaniem patriotów
marca’22 Rosja po prostu się rozpadnie na tuziny małych państewek. Podstawą tego jest teza
(idiotyczna, ale powszechnie przyjęta w r. 1989+), że ZSRR się rozpadł, ponieważ:
1) w RWPG produkowano za mało, np. w Polsce setki razy mniej niż w poszczególnych krajach
kapitalistycznych, np. w Portugalii, Dani, we Włoszech, Austrii, Nowej Zelandii itd.,
2) w krajach socjalistycznych była gorsza technologia od państw kapitalistycznych, np. w Polsce
gorsza od takich państw jak Włochy, Belgia, Holandia, Hiszpania, Anglia, Portugalia, Meksyk,
Kanada, Australia, RPA i 150 innych krajów kapitalistycznych, nie mówiąc o USA. 16
10. Patrioci marca’22 mówią, że Rosja upadnie lada dzień, bo stara broń atomowa zardzewiała.
Ponieważ RWPG upadło z powodów braku produkcji i braku technologii, to Federacja Rosyjska już
przegrała wojnę na Ukrainie i Rosję czeka rozpad na tuziny państw. Rosja zostanie pomniejszona
do granic Księstwa Moskiewskiego i skończy się ruska dominacja nad Polską.
11. Minister R. Szeremietiew pytany „nie wierzy pan w zmianę mentalność i Rosjan?” odpowiada –
nie. Szeremietiew przypomina, że Rosja to inna cywilizacja. Że „Polacy przynależą do
cywilizacji określanej mianem cywilizacji łacińskiej. Wpływy nasze za czasów
Pierwszej Rzeczypospolitej na tereny ruskie między innymi sprawiły, że
cywilizacja łacińska jakoś tam się zagnieździła.” Ledwie ledwie, „jakoś tam”. Z tego
powodu „ten wpływ z I RP odzywa się teraz”. Dzięki temu, że Polska wyrwała Dzikie Pola
z cywilizacji Dzikich Pól to Ukraińcy po wielu wiekach chcą w r. 2022 wolności, suwerenności,
niezależności.
12. Szeremietiew: Dzięki temu, że Polska implementowała cywilizację na Dzikie Pola, to ukraińscy
żołnierze walczą o wartości, które są Polakom bliskie: „Widać, że zasiew cywilizacyjny
dawnej I Rzeczypospolitej daje dziś plon.” Zdaniem Szeremietiewa Rosja i Ukraina to ta
sama cywilizacja.
13. Szeremietiew: „Z drugiej strony jest zasiew cywilizacyjny rosyjski, który
wywodzi się z cywilizacji stepowej, mongolskiej, zresztą Rosjanie nie ukrywają,
że takie są ich związki cywilizacyjne. One przez lata rosyjskiego panowania
zakorzeniły się też na Białorusi i na Ukrainie. Walka, która toczy się teraz na
Ukrainie i na Białorusi, to w istocie starcie dwóch cywilizacji.”
14. R. Szeremietiew „nie wierzy w zmianę mentalności” w tej cywilizacji, azjatyckiej, azowskiej
i wyznaje – tak to widzimy – teorię Głogoczowskiego, Lamarcka, Sedlaka. Ponieważ mam pewien
dorobek w teorii ewolucji, to mogę powiedzieć, że już w marksizmie odrzuca się możliwość
szczepienia mRNA, które w oczywisty sposób modyfikują DNA, wstrzykiwania części RNA w celu
naddatkowych śmierci w samej Polsce 200 tys. Polaków w okresie II 2020 (jednak luty, niektórzy c19 liczą od
stycznia) do noblistowskiego zakończenia terroru (maseczkowego, kowidowego, testowego) dnia 24 II 2022. To
dziwne, że patrioci marca’22 nie rozumieją nawet tego zdania.
16 Tego twierdzenia w żadnym stopniu nie potwierdzały roczniki statystyczne. „Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak
dobrze? (w RWPG)”, Z Dnia na Dzień 7 (489) (1989) 8, Serwis Informacyjny RKS NSZZ Solidarność Dolny
Śląsk, Wrocław 1989; prace z r. 2001, www.experientia.wroclaw.pl
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zmiany DNA. 17 Nawet w marksizmie, a co dopiero ze stanowiska religijnego, dlatego
Szeremietiew ma rację, że wpływy Polski, cywilizacji łacińskiej na Rusi „na tereny ruskie”
sprawiły, że „cywilizacja łacińska jakoś tam się zagnieździła”, czyli prawie w ogóle. – Któż zbadał
przepastne krainy cywilizacji Azji, rybak ledwie u brzegów nawiedza dno morza, myśliwiec krąży
tylko po okolicy, zna je ledwie po wierzchu, ich lice. Ledwie ledwie, „jakoś tam” – to nie jest
przypadek.
Jak wskazał Szeremietiew „wpływ z I RP odzywa się teraz”, czyli dopiero po 700 latach, co się
zgadza z teorią Lamarcka, Sedlaka. Skoro „Widać, że zasiew cywilizacyjny dawnej
I Rzeczypospolitej daje dziś plon”, to ma rację F. Koneczny, że mieszanie cywilizacji prowadzi do
walki jednej cywilizacji przeciwko drugiej i cywilizacja lepsza 18 zawsze zostanie pobita (wyparta)
przez tamtą gorszą. Patroszeniucką. Według prawa Kopernika, wszak działa „zasiew cywilizacyjny
rosyjski, który wywodzi się z cywilizacji stepowej, mongolskiej, zresztą 19 Rosjanie nie ukrywają,
że takie są ich związki cywilizacyjne” (Szeremietiew) z Ukrainą. „One przez lata rosyjskiego
panowania zakorzeniły się też na Białorusi i na Ukrainie. Walka, która toczy się teraz na Ukrainie
i na Białorusi, to w istocie starcie dwóch cywilizacji”, czyli polskiego zasiewu z mongolizmem po
stronie obu walczących stron.

5) Czego brakuje światu? Z zagadnień filozofii cywilizacji łacińskiej. Styl myślowy
cywilizacji kopernikańskiej (SMCK). Wyszyńskiego otwarcie na dialog. Wadliwe
działania patriotów marca’22. Uciekinierzy z Titanica.
1. Polska w dyscyplinie metodologii wyprzedzała świat o wieki.
2. Od wielu lat myśl narodowa polskiej cywilizacji metodologicznej lex continui, której egzekutywę
stanowiło liberum veto nie posiada swojej faktycznej (a nie formalnej) reprezentacji w UE. Jest to
związane ze sterowaniem Polska przez wywiady, odkąd Patton wysłał tuzin depesz, że czołgi
amerykańskie grzeją silniki pod Wałbrzychem i zjadą ze stoczka na śniadanie pod Wrocławiem,
w południe pod Poznaniem, a wieczorkiem wykąpią się w Bałtyku, lecz zgody nie udzielił ani
Eisenhower (w nagrodę został prezydentem), ani prezydent Roosevelt. – To jednak inna
cywilizacja.
Kilka miesięcy wcześniej rękoma Niemców i Ukraińców 20 wykonywano plan ludobójstwa ludności
w Warszawie. Think tank Everytown: W latach 2013 – 2020 w szkołach doszło do tysiąca
strzelanin. Straty: śmierć poniosło ponad trzystu uczniów, 650 rannych. To nie są aktywa do
produktu krajowego (PKB). Bezpieczeństwo należy wliczać do PKB. Jest bardzo kosztowne.
3. W wyniku nacisków na Polskę każdy kto analizuje wojnę Putina otrzymuje etykietkę „ruskiej
onucy”. – Dlaczego? Bo nie powtarza jak papuga wiadomości z telewizji. A to jest zakazane.
17 „Characteristics and Clinical Ocular Manifestations in Patients with Acute Corneal Graft Rejection after Receiving
the COVID-19 Vaccine: A Systematic Review” ; JCM | Free Full-Text | Characteristics and Clinical Ocular
Manifestations in Patients with Acute Corneal Graft Rejection after Receiving the COVID-19 Vaccine: A
Systematic Review | HTML (mdpi.com) : „Pomimo występowania powikłań wysokiego ryzyka, to znaczna liczba
zaszczepionych doświadczyła bardzo wielu objawów poszczepiennych i szczepienia przeciw C19 oznaczają
naruszenie funkcjonowania całego ustroju.” „W 96% nastąpiło odrzucenie przeszczepu rogówki w okresie
3 tygodni od zaszczepienia na c19.”
18 Łacińska, ta z kwantyfikacją kosmologiczną. Kopernikańska.
19 To Szeremietiewa „zresztą” dotyczy wartościowania cywilizacji.
20 Sowieci lansowali (lata 20., 30.) prawo Ukrainy do samostanowienia, suwerenności, łącznie z prawem do
oderwania się. Lecz było to kłamstwo sowieckie, którzy mówili to co, mówił Denikin: Żadnej Ukrainy. Jeżeli chce
się pomóc Ukrainie to trzeba stanąć twarzą w twarz z uczniami Sołżenicyna i umieć coś, a nie tylko wrzeszczeć, że
kto analizuje ten popiera ruskich.
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Taka sama sytuacja była do końca r. 2015 (z wyjątkiem 2006-7) i wszyscy ukrywali ekonomiczne
uzależnienie od Niemiec – wszyscy kopiowali telewizję.
Potem wszyscy kopiowali telewizję w sprawie c19. – Białka S są korzystne. Dlaczego? – Bo są.
Grafen nie straszny. Bo nie straszny. Znalezione hydry nie są hydrami. Maski nie wzmagają
zakażeń, bo nie, choć wzmagają (wytwarzają bardziej agresywne cząsteczki).
Znalezione w stu krajach nanocząski nie były znalezione w stu krajach. Ani w żadnym. A teraz ten
„styl myślowy” – nazywam go kwantyfikacją przedkopernikańską – powtarza się, od 1 III 22,
w sprawie wojny na Ukrainie.
Od 1 III 22 nikt nie potrafi odpowiedzieć po co Putin ruszył na Ukrainę. Bo chciał zająć Ukrainę 21,
lecz ruska armia została pokonana, jak w Afganistanie i wkrótce atomowa Rosja zniknie. Rosja się
pakuje, żeby się przenieść na Księżyc, ale nie ma technologii. – Pięknie. A czy przypadkiem
Andropow celowo nie chciał pokonać armii ZSRR w Afganistanie?
Niemcy realizowały swój interes polityczny (Niemcy to państwo stricte polityczne udające twór
ekonomiczny, imperium polityczne pod przykrywką gospodarki), budowały potężną Rosję.
4. Niemieccy biznesmeni tulili tęskniącego za domowym ciepłem Putina – najwidoczniej wywiad
SS-niemiecki nie próżnował.
5. Na świecie zapanowała Papuga, która codziennie kopiuje telewizję:
- Rosja/Ukraina przegrała bitwę pod X.
- Rosja/Ukraina wygrała.
- Rosja/Ukraina zajęła X.
- Ukraina/Rosja zajęła tereny A (już zajęte po zajęciu).
Albo:
- Ofensywa ukraińska/rosyjska ma znaczący wpływ na logistykę rosyjskich/ukraińskich sił
zbrojnych.
- Można/nie można liczyć na szybkie zakończenie wojny.
- Siły ukraińskie/rosyjskie odepchnęły siły na wschodzie i wywierają presję na południu.
- Rosja/Ukraina będzie kontynuować ofensywę w X i nie wycofują się ze swoich celów Y.
- Rosja/Ukraina chce zdobyć A do dn. B.
- Rosja/Ukraina nasiliły walki w Z. Itd.
6. W kontekście wojny na Ukrainie widać, że Polska nie ma świadomości swojego „stylu
myślowego cywilizacji kosmologicznej” (SMCK) i nie chce się przygotowywać na tzw. wyzwania,
ani nawet podjąć próbę sproblematyzowania prostych faktów, które nigdy nie istnieją gołe
i wymagają zaawansowanych teorii. – Znane „nie strasz, nie strasz” tylko stłumiło myśl
wojtyłowską, popiełuszkizm, Wyszyńskiego otwarcie na dialog, nawet z marksistami, socjalistami.
Wyszyński uważał, że socjalizmowi jest bliżej do katolicyzmowi, niż kapitalizmowi i od 24 II 22
mamy tego emanację.

21 Dla Piłsudskiego rzeczywiste intencje Rosji i Zachodu są jednakowo ukryte. Czy dzisiaj jest inaczej? Gdyby nie
Wiktoria pod Warszawą, Polska stałaby się częścią imperium sowieckiego. Uniknęliśmy rozkułaczenia, czyli
pretekstu do wymordowania. Polska uratowała Zachód, a Zachód to zmarnował w r. 1945. Koło historii
wstrzymałem na chwilę.
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7. Od razu widać, że wojna Putina spowodowała wadliwe działania. Ponieważ one kopiują styl
myślowy protestancki, a więc antykosmologizny antykopernikański, to wygenerowały one kryzys
(energetyczny) i będą miały podobny (nieochronny) efekt, jak 200 tys. naddatkowych śmierci na
skutek zablokowania leków, przychodni, dostępu do lekarzy. Mówimy z braku węgla, ale to
dotyczy gazu, ropy, tzw. tarcz – antyinflacyjnych. Nie ma diagnozy dlaczego rząd zwalczając
inflacje, tzn. pobudza inflację, bo panuje zakaz problematyzowania. W III RP zmieniono sens słowa
problem. Termin ten oznaczał coś kompletnie innego, aniżeli w III RP.
8. W metodologii fakty się problematyzuje, czyli odnosi do systemu pojęciowego, dokonuje się
swoistej nebularyzacji, ekspansji kosmologicznej, która wymaga samoorganizacji, jakby kolapsu,
dlatego cały układ pojęciowy potrafi się tak łatwo zmieniać, np. w sferze cen, które rosną szybciej
niż inflacja. Opiniowałem raporty naukowców kierowane do ministerstwa rozwoju J. Emilewicz,
sprzed wielu lat, jako w pełni uzasadnione, które dosłownie uprzedzały te dzisiejsze wypadki –
o kilka lat (obniżki podatków VAT i akcyzy na energię, ciągłe nieskuteczne zamrażanie cen
żywności, certyfikaty prawa do wydzielania CO2). Polskę cechuje ignorowanie raportów
naukowych i to owocuje brakiem optymalizacji, nieprzewidywalnością, tzw. płynnością. Samo
dostosowywanie się do tzw. rynku jest wadliwe, stąd niepowodzenia tarcz.
9. Zwłaszcza zarejestrowano, że wielkie niepowodzenia – mimo tarcz – dotknęły tzw. jedno- i paruosobowe „firmy” – te szumne nazwy dotyczą paru desek na morzu, przy pomocy, których ludzie
ratują się przed utonieciem. „Firmy” ... – zresztą najbardziej narażone na kryzys energetyczny od
marca’22.
„Firmy”… – Biedota, która powstała z rozbitków po Titanicu, z tych, co zniknęli pod wodą, nie
uciekli po redukcji produktu krajowego o 85%, czyli z fikcji produktu krajowego samozatrudniania
się i zaliczania tańca do produktu krajowego. Na takie komedie Wyszyński by się nie zgodził.
I faktycznie do produktu krajowego wliczano marchew, seler, ziemniaki, wyroby mięsne, mięso
świeże, hodowle, ryby, zboża, owoce, wszelkie warzywa, statki, lokomotywy, wagony, suwnice,
ciężarówki, samochody osobowe, kopalnie węgla, węgla brunatnego, siarki, miedzi, elektrownie,
koparki, ładowarki, cemenciarki, cement, szkło, porty, miedź, miedź elektrolityczna, żeliwo, rury,
opon, stal, koks, blachy, produkcję papieru, 5 kwasów, nawozy sztuczne, płyty i maszyny
meblarskie, produkcję lniarską, dźwigi, czołgi, karabiny – ale nie chodzenie na balet. To fikcja.
A niech wszyscy pójdą baletować, to jaki będzie ten produkt krajowy?
Decyzje KE są arbitralne i polscy prawnicy nie dążą do ich prostowania, ponieważ nie są uczeni
logiki odkrycia fizycznego, astrofizycznego i nie są w stanie ogarnąć całości ani pod względem
warstwy przyczynowo-skutkowej, ani w sensie strukturalizmu w fizyce (to druga warstwa), ani
wsensie warstwy trzeciej – fizyki stawania się.

6) Problem całkowitego niezrozumienia wojny na Ukrainie. Kryzys wywołany wojną
po 24 II 22. Małpa działa na zasadzie fal radiowych, ale o tym nie wie. Kto ma
zabezpieczone tyły, czyli asy w rękawie. Dlaczego nie uprawiamy dyscyplin analiz
przedmiot badania świata, jako przedmiotu pozorów?
1. W sprawach wojny na Ukrainie jesteśmy podporządkowani pewnej linii narracyjnej. Trudno to
dostrzec, tak jak małpie jest trudno dostrzec dyscyplinę fal radiowych, jeśli zna tylko drzewo,
banana (ten swój język), chociaż małpa działa na zasadzie fal radiowych, ale o tym nie wie.
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2. Podajmy jakiś przykład: Cały system społeczny podporządkowano niszczeniu popytu, ale o tym
nie mówimy. Walczymy z potrzebami ludzkimi. Na każdym kroku to widać. Np. leczeniem (od II
2020). Albo z potrzebą zakupu węgla, peletu itd. Ludzie stoją po 3 doby, aby kupić opał!
Kapitalizm bazuje na prawie podaż – popyt, czyli na wielkiej mądrości typu „trawa jest zielona,
niebo niebieskie, niebo nocne jest ciemne”. I co? Usuwa się „trawa jest zielona”.
Zima 2020/2021 – jest wielki popyt na obiadki, herbatki, zjazdy ze stoczka – ale ten popyt
zablokowano lockdownami. Tylko minister Emilewicz miała prawo zjeżdżania ze stoczka.
Śmieszne, komiczne, po prostu absurdalne. Minister zakazuje saneczkowania i sama zjeżdża
z rodzinka ze stoczka. To po co zakazuje? Co tu jest niedorozwinięte?
W końcu minister usprawiedliwia się: „wyszła ze mnie kobieta”, że kobieta ma taki mózg, że
zawsze przed zarządzaniu społeczeństwem myśli o sobie. Też dobre wyjaśnienie naszego trwania
przy kopiowaniu TVP/TVN.
2020: Jest popyt na leczenie zakażeń – ale zablokowano przychodnie, dostęp do lekarzy, leki. Jest
popyt na leczenie oskrzeli w 1 dzień, ale od wybuchu pandemii udajemy wybuch pandemii. 22
Możemy w 2020 zarobić nie miliardy, ale tryliony, ale nie chcemy leczenia w 1 dzień. Wystarczyło
odrzucić blokowanie leczenia, maski, witanie się łokciami i tysiące głupot. Wystarczyło posłuchać
gościa, który siedział 20 lat w książkach/ 24h. Wystarczyło odesłać fiolki z grafenem, białkami S,
nanocząstkami, hydrami.
3. Kryzys ma charakter sztuczny. Ale to za słabe słowo. To powiedzmy, że ma charakter popytowy,
a nie podażowy, bo jest popyt np. na leczenie, ale blokuje się go (a niech będzie pandemia, bo ma
być, „trzeba być razem”23).
My wytwarzamy kryzys, żeby on był, bo chcemy go nie chcąc. Fenomenalne. Zrozumienie tego
wymaga innej metafizyki szczegółowej faktów.
Wymaga Lepszego rozumienia warunków idealizacyjnych ze względu na przedmiot działań (to są
wtedy specjalne warunki idealizacyjne) i rozumienia warunków idealizacyjnych
aproksymatywnych. Trzeba mieć teorię przedmiotu badań, czyli wiedzieć, czym jest ta wojna –
ukraińską czy obcą. I trzeba wiedzieć, którego rzędu czynniki pomijamy, bez uszkodzenia całości.
Nie wiemy o co chodzi w wojnie na Ukrainie, bo tak postanowiliśmy. Nasze rozumienie świata jest
protestanckie, tautologizujące.
4. Twierdzę, że z wojną na Ukrainie jest tak jak z deficytem instytucji rządowych i samorządowych
(budżet państwa, wszystkie wydatki publiczne). Wtedy to, czy nasze wydatki są ponad miarę
wysokie, czy nie, zależy od rzeczy ukrytych, których w ogóle w rankingach nie ma.
USA ma zawsze asy (armię) w rękawie, więc ich deficyt nie jest ponad miarę wysoki, nawet jeśli
jest, nawet jeśli jest wyższy od naszego. A nasz jest ponad miarę wysoki. Nawet wtedy, jeśli jest
niesłychanie dużo mniejszy od ich. Ale tak nie jest.

22 Akceptujemy klamstwa. Jak 16 I 2000 – podczas odwołania E. Wąsacza, Gabriel Janowski został otruty: „Otruł mnie człowiek
zarejestrowany przez SB”. Min. Zygmunt Hortmanowicz, lek., mój zastępca. https://dorzeczy.pl/kraj/347782/gabrieljanowski-ujawnia-kto-podal-mu-narkotyki-w-sejmie.html?
utm_source=pushpushgo&utm_medium=push&utm_campaign=2022-09-20T19:02 ;
23 Tak powiedział zdolny człowiek po AGH: „trzeba być razem” (XII 2021).
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W innym miejscu omówiłem bliżej tuzin takich elementów, które produkują ułudę. I nam się może
wydawać, że – powiedzmy w związku z wojna na Ukrainie – zwiększamy wydatki na obronność
w sposób bezpieczny, że prowadzimy odpowiedzialną politykę budżetową, ponieważ porównujemy
się do innych, w ogóle nie rozumiejąc, że to u nas powinno dopiero stanowić przedmiot badania
świata, jako przedmiotu pozorów.

7) Jak wszystkie analizy naszej telewizji są dalece niewystarczające? Prelekcje
historyków dla ludności i pobożne życzenia. Rzezie, które odbywają się daleko.
Perturbacje reistycznej natury znane w niedorozwiniętych cywilizacjach
1. Z tego, co dotychczas powiedzieliśmy, wszystkie analizy naszej telewizji są dalece
niewystarczające i nie biorą pod uwagę państwa ukrytego.
2. Metodolog jest pewien, że ono – państwo ukryte istnieje – istnieje. Ale też można tu uwzględnić
linię religijną, że zbliża się Zło.
3. To zło jest wytwarzane przez nasz język. Na rękę Putinowi jest to wszystko, co media nam
przedstawiają, np. tzw. rusofobiczne okrzyki, że Rosja to diabelstwo i życzmy im jak najgorzej,
wszelkie nawoływania do wojny, wszelkie formy wzmagania wojny, a nie pokoju, prelekcje
historyków dla ludności, którzy kierują się pobożnymi życzeniami, w dobrej wierze, niewątpliwie
antyrosyjskiej mówią, że Kozacy stworzyli szlachetne państwo, Republikę, które zwalczało Zło, złe
państwo rosyjskie, Satrapię. (A. Nowak’ III 22).
4. Po pewnym czasie Putin wykorzysta ten w istocie nietwórczy niechrześcijański (w sensie naszej
kultury, w sensie np. popiełuszkizmu) język z Zachodu, do rozmaitych operacji wojskowych
i świadczą o tym wypowiedzi Rosji z marca’22, że to Zachód chce rozpadu Rosji i że wobec tego
Rosja wykorzysta wszelkie dostępne metody, aby się bronić przed celem Zachodu, czyli zwalczać
Ukrainę. Trwa eskalacja. Nasz język bierze w tym udział jak w widowisku bójki kogutów.
5. Tych środków jest nieograniczenie wiele i odbywa się strzelanie do naiwnych ludzi, do tarczy –
tą tarczą jest Ukraina. Rzecz w tym, że naród USA jest przyzwyczajony do różnych na świecie
rzezi, ponieważ odbywają się one daleko i nigdy nie miał on prawie żadnych rzetelnych informacji.
6. Zawsze, po krótkiej ekscytacji narodu amerykańskiego, jak za Johnsona, sprawa dalekich
krwawiących światów stawała się całkowicie obca. I tak samo jest z Ukrainą.
7. Historia zapamiętała, że tylko Jan Paweł II, a nie naród amerykański, protestował przeciwko
bombardowaniom w Jugosławii, w Afganistanie, w Iraku. Nawet Polacy, Solidarność, katolicy nie
protestowali w latach 90., ponieważ tej wojny oni nie widzieli. Tu nie chodzi o Polaków,
Solidarność, katolików, ale o los Ukrainy.
8. Po zrzuceniu bomby atomowej nikt się Ukrainą nie będzie przejmował w protestanckim świecie.
W antropologii kulturowej jest trochę inaczej niż w przekazach codziennych i tam wszystko ma
jakieś znaczenie. Znane jest stanowisko Konferencji Katolickiej przeciwko prawnikom (prawnicy
to specjalny rodzaj umysłu), żeby jednak nie wprowadzać w USA … kompostowania ciał zmarłych
Amerykanów, ponieważ nie są nam potrzebne duchowe perturbacje (dziwne? – chyba nie),
emocjonalne i psychologiczne – wobec zmarłych rodziców, dzieci, znajomych.
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Byłyby to perturbacje reistycznej natury znane z takich cywilizacji, w których dopuszcza się
oskórowanie, palenie żywcem i inne „sposoby” zabijania, zakaz pochowania ciała 24.
9. Przypuszczalnie, w razie odparowania Ukraińców weźmie strona bardziej ekonomiczna, że
trzeba się pogodzić. Narody (!) powiedzą coś w rodzaju, że życia się nie przywróci
napromieniowanym Ukraińcom, a Rosja proponuje przyjazne dla środowiska, ekologii i całego
CO225 formy współpracy. Wystarczy, aby Rosja nagle zmieniła zdanie, uznała elgiebetyzm,
tęczowizm, wystarczy, żeby Rosja zorganizowała Olimpiadę, w której z kobietami będą się bili
kobiety z penisami i zaraz Rosja zostanie rozgrzeszona.
10. Czy ktokolwiek na Zachodzie rozpaczał po niedawno zamordowanych Afgańczykach, po
zbombardowanych Serbach, Irakijczykach, ofiarach bombardowań w Afryce, nie tylko o ofiarach
bombardowań Rosji? Czy się ktokolwiek użalał nad pięcioma milionami zabitych Wietnamczyków?
Chińczycy? Amerykanie? Rosjanie? Japończycy? Anglicy? Francuzi, którzy tam pierwsi rozpoczęli
wojnę? W procesie tego, co jasnowidze nazywają Armagedonem, jest to zupełnie zrozumiałe.

8) Czy jesteśmy wykorzystywani? Kołowe przemiany. Użycie atomu przez Rosję
vs zbrojenia. Broń biologiczna. Jak wzmocnić potencjał ekonomiczny niezbędny do
wyprodukowania atomu? Na czym polega szantaż rosyjski?
Nie zapraszaliśmy do Polski Putinowców, Ławrowców, więc mało co rozumiemy z tej wojny, czyli
jesteśmy wykorzystywani przez wąskie źródła dostawców informacji. Nasi filozofowie nie chcieli
się narazić na etykietkę „ruskiej onucy” i nie zapraszali człowieka, który jednak wie, co to jest
filozofia, metodologia – a tu chodzi o pomoc i przyszłość nie tylko w strefie zgniotu.
Jak lekarz mając diagnozę alkoholizmu, narkomanii czy schizofrenii, tak można było przygotować
metody neutralizacji wpływu Dugina. – A to już za późno mówi mi minister, trzeba było taki plan
mieć przynajmniej w 2021. Poszły konie po betonie. Teraz jesteśmy skazani na to, co inni „ustalili”.
– Tymczasem na naukę nigdy nie jest za późno, więc warto zdać sobie z tego sprawę i poprawiać
sytuację Polski.
I co wyszło? – Mówią najzagorzalsi przeciwnicy Rosji, Putina, GRU, tacy, jak gen. Dukaczewski:
„Rosja straszy”. „Nie strasz, nie strasz” – już obie strony to powtarzają, teraz Dukaczewski. Że
część Ukrainy zająć chce Polska. Rozpoznana w mediach agentura CCCP współpracuje z Rosją.
Taka przemiana. (IX 2022).
Już obie strony, nie tylko PiS mówią to samo. Dukaczewski (IX 22): W Polsce usadowiła się
postsowiecka agentura rosyjska, świadczy o tym afera mejlowa Dworczyka. – 72 GRU. – To Rosja
zorganizowała. „Są osoby [„ruskie onuce”], które przekazują informacje ze środka władzy polskiej”
No proszę – te same zdania mówią już obie strony. A ludzie? Rozmawiam. Już tak i ludzie mówią:
„Skoro Dukaczewski, Pytel to ruskie onuce, to dlaczego są przeciw ruskim?” – „Czyli nie są, mają
rację, oni bronią Polski przed Kaczyńskimi, Macierewiczami”. Albo: „Przecież to Dukaczewski,
a nie Macierewicz krytykuje (u K. Biedrzyckiej, IX’22) tłumaczenie raportu na język rosyjski oraz
to, że tłumaczenia dokonała jakaś ‘ruska’, która nie posiadała certyfikatu bezpieczeństwa”.
24 Po kilku tygodniach rzezi cywilów w Warszawie na Pradze Friedrich von Buxhoeveden jednak zezwolił na
pochowanie zamordowanych. Angielski ambasador do premiera, Williama Pitta (Jr): „atakowi na linie obrony Pragi
towarzyszyło najstraszliwsze i zupełnie niepotrzebne barbarzyństwo”.
25 Cała Europa wytwarza 9% światowej masy CO2, a celem machiny propagandowej i aekonomicznych przepisów
jest walka z tym znikomym wkładem.
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To wszystko doskonale wpisuje się w niebywały chaos, kiedy stały członek Rady …
Bezpieczeństwa najeżdża na swojego sąsiada, próbując przejąć Republiki i Krym. – Ale czy chce
wymazać Ukrainę z mapy świata, jak twierdzi Biden? Łatwo mówić zza oceanu. Biden (21 IX): „Ta
wojna jest po to, by unicestwić prawo Ukrainy do istnienia jako państwa i do istnienia Ukraińców
jako narodu.” „Putin zagroził użyciem broni jądrowej, mając w całkowitej pogardzie
międzynarodowe traktaty”. – A użycie broni atomowej jest niedopuszczalne. – Mówi prezydent
państwa, które użyło dwie bomby atomowe. I dalej: „Rosja musi ponieść konsekwencje swoich
działań.” – To zdanie powszechnie znane, a choćby od II W. Św., dotyczy chyba wszystkich
zbrodniarzy.
Konsekwencją zbrojeń są wojny i ludobójstwa. Także zbrojeń biologicznych. Cały kompleks C-19
to broń biologiczna. „USA chcą, żeby ta wojna się zakończyła” – A koncerny? – „Rosja łamie
wszelkie zasady” – dopiero teraz o tym się Stany dowiedziały. „Ukraina ma to samo prawo do
istnienia, jak każdy inny kraj na świecie” – i trzeba było pozwolić Pattonowi przegonić ruskie
onuce w tri miga, a nie oddawać Polskę w ręce Stalina po to, aby wzmocnić jego potencjał
ekonomiczny niezbędny do wyprodukowania atomu, którym może on zniszczyć właśnie Ukrainę.
Wolno się obawiać, że w razie użycia broni atomowej po miesiącu nikt o tym nie będzie mówił.
Tak należy też rozpoznać to, że zamiast mówić o bombie atomowej, to mówi się, o jakimś szantażu
klasy Czarnobylskim, gdzie rakiety eksplodowały 300 metrów od ścian reaktorów elektrowni,
zajętej wg niektórych telewizji przez Rosjan, a więc chyba z dużą precyzją strzelają do siebie (żeby
szantażować), tzn. do zaporoskiej elektrowni atomowej. Rosyjski szantaż atomowy. Na tym by to
polegało. Tymczasem szantaż rosyjski polega na czym innym. Na możliwości użycia atomu,
ogólnie ABC. Czy jest to szantaż tylko rosyjski? A na przykład, czy nie po to, oddano Stalinowi
Polskę, aby ten miał moce produkcyjne do produkcji ABC i mógł szantażować podatnika
amerykańskiego, tak aby łożyć na sektor wojskowy?

6) ABC. Miller mówi, że teraz Ukraińcy dostają to, co sami stosowali. Psychika
morderców. Jak osobowości zbrodniczej łatwo jest ryzykować życiem całego narodu.
Na czym by polegała prawdziwa pomoc? Relacja kat – ofiara. Syndrom sztokholmski.
Znaczenie Prawdy Obiektywnej. Jak język umacnia tę wojnę.
Siedzimy w bezruchu. Nie mamy jeszcze stanu użycia atomu, ABC, ale możliwe jest, jest już, od
marca 22, niezerowe ryzyko, które wynika z przegranych przez Rosję bitew i straty 55 tys.
żołnierzy. Były premier J. Miller powiedział, że teraz Ukraińcy dostają to, co sami stosowali na
Wołyniu, a Polacy im za to pomogli. Trzeba brać pod uwagę psychologię. W psychologii jednak jest
syndrom, że zbrodniarz będzie ryzykował wszystkim, a zwłaszcza życiem innych, życiem własnego
narodu, aby zachować tożsamość. Za ludobójstwo (niemieckie, rosyjskie czy ukraińskie) rozsądny
naród, jeśli zna psychologię, powinien się spodziewać podziękowania w postaci dobicia, a nie
zmiany charakteru wypracowanego u nomadów i nie da się tego mechanizmu zmienić np.
pomaganiem swojemu katowi.
To tak nie działa, jak sobie ludzie wyobrażają, że przymilaniem zmieni się Lamarckizm, czy
Sedlaka homo electronicus albo układ białek okołogennych. Od 1 III 22, a nawet od 24 II 22 pomoc
była możliwa i polegała na czymś innym, niż to sobie wyobrażał lud. Na natychmiastowym
poszukiwaniu płaszczyzn (jest ich wiele, kilkaset) budowania pokoju (nie mówiąc o skandalicznym
zachowaniu UE, PE, KE i narodów państw UE, które umysły ręce jak Piłat), w trosce o tych, którzy
ponieśli śmierć z braku właściwej inicjatywy pokojowej polskiej cywilizacji. Dlaczego polskiej? –
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bo nikt inny takimi mocami nie dysponował. Z czego to wynika? – Z odmienności cywilizacji
polskiej w stosunku do sąsiadów ludobójców. 26
Jeżeli mamy kata i mu usługujemy bez tego, aby taki kat przejrzał ze sto monografii o swoim
ludobójstwie i przeczytał przynajmniej ze dwie monografie, to zdaniem psychologii możliwe jest
tylko wzmaganie u kata agresji, niechęci, oczywiście odpowiednio i stopniowo do czasów
pokojowych. W rozumieniu psychologii Wielki Kat musi mieć prawdę Obiektywną jasno
i precyzyjnie przedstawioną i powiedzianą. – Działanie kata nie powstało z typowej operacyjnej
nieokreśloności języka! (O której to nieoperatywności tu ciągle dojaśniamy).
Z tego też psychologicznego powodu wszyscy prezydenci i premierzy, którzy zaakceptowali
przyjęte – ryzykowne dla zdrowia i życia – formy zarządzania od lutego 2020 są liderami
krzyczenia na cały świat „z bandytami się nie rozmawia” (chyba, że nie są bez sumienia, a to się
zdarza w odniesieniu do Stalina i innych ze spektrum), ryzykując życiem i zdrowiem całego narodu.
Zwłaszcza w strefie zgniotu.
Pogląd patriotów marca’22, że jeśli Rosja użyje broni nuklearnej, to USA też odpowiedzą atomem
jest znany w Rosji i jej to odpowiada, ponieważ w pierwszych miesiącach Rosja to bierze pod
uwagę w swojej propagandzie. Takie myślenie, to z marca’22, napędza pewien język, ten konflikt,
ten język, który znamy od marca’22 i który na mocy relacji język-wojna umacnia tę wojnę.

7) O relacyjności względem etapu wojny na Ukrainie. Nieoczekiwana konsekwencja
języka. Nieoperacyjność języka. Dlaczego Franciszek powiedział, że Zachód szczeka.
1. Nie tyle „ewentualny” możliwy „pogląd”, ile realizowane przez patriotów marca’22 stanowisko,
że prezydent Biden i jego otoczenie będą niechętni bezpośredniemu wciąganiu broni atomowej
w konflikt nie ma sensu absolutnego.
2. Pogląd, że USA nie idą w kierunku zaangażowania atomu jest odniesiony wyłącznie relacyjnie,
tzn. do etapu tej wojny, a nie bezwzględnie – czyli:
- USA nie zdziwią się zastosowaniem atomu i
- umyją ręce i
- w tych językowych perspektywach Zełenski pracuje na rzecz zarobków przez koncernów, chociaż
nie musi o tym wiedzieć, tego rozumieć. To jst zagadnienie po co jest ta wojna.
Wskazany „pogląd” jest konsekwencją języka i właściwie nie jest samym w sobie poglądem. To, co
nam daje telewizja to język prymitywny, wybiórczy, a nawet przemocowy, w którym się uznaje, że:
- ofiara ma pomóc katowi, ale
- Stany/Rosja mają prawo się zemścić na Rosji/USA, jeśli Rosja/USA użyje broni jądrowej, gdy
uznają, że zagrożone jest bezpieczeństwo narodowe.
3. Ponieważ możliwość przeprowadzenia przez Putina ataku nuklearnego na Ukrainę jest bardzo
mało prawdopodobna, to Putin potrzebuje do tego odpowiedniego podprowadzenia całej sytuacji
i to miał na myśli Franciszek, gdy powiedział, że Zachód nie rozmawia, tylko szczeka – jak
wiadomo nikt na świecie tego nie zrozumiał. Dlaczego? Bo to jest zagadnienie operacjonalizacji
języka. – Była tylko albo opcja prorosyjska (Scholz, UE), rzekomo pro-Franciszkowa albo antyFranciszkowa, tymczasem zabrakło prawdy, czyli opcji wojtyłowskiej.
26 Zostały te moce przeanalizowane w „Psychopolityczne podstawy rozpoznawania wojny Rosji z Ukrainą. – Jak
świat nie rozumie neurologicznych podstaw działania Putina” i następne 36 prac na temat tej wojny,
www.experientia.wroclaw.pl
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4. A praktycznie, politycznie-operacyjnie to co oznacza szczekanie, o którym nas zaskoczył (?)
Franciszek? – Otóż sekretarze stanu, np. kardynał Pietro Parolina rozmawiają z rosyjskim
ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem (np. Vatican News). A my? – Myśmy
powiedzieli to, co Wielki Brat chciał – z bandytami się nie rozmawia. Jest różnica? To jak świat
może rozumieć Enigmat Franciszka o szczekaniu Zachodu? (Pierwsza wersja tej pracy powstała
2 marca 2022, a potem była uzupełniana obserwacjami).
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