Wojna, cywilizacja łacińska a droga pokoju.
Civilisations and Security: Wojna na Ukrainie jako społeczny obiekt zjawiskowy na
skrzyżowaniu nauk empirycznych i humanistyki. Cz. III
Mirosław Zabierowski
1) Nieoperatywne rozumienie wartości i niedecyzyjność potocznego języka
w komunikacji. Ukraina walczy o suwerenność – UE karci Polskę, gdyż chce być
suwerenna. Michał Kamiński: „Ukraińcy umierają za prawa homoseksualistów”.
1. Nie wiemy kto z kim się układał przed wojną 24 II 22. Zachód postrzega Kijów jako kraj
walczący o wartości (słowo to nie ma sensu, jeśli nie mamy teorii wartości), a więc w rozumieniu
UE – zachodnie, genderowskie, elgiebetyzm, ale taka optyka wynika z języka. Język wytwarza tę
imaginację. Ukraińcy myślą tak jak Rosjanie, konserwatywnie, że {(X,X), (X,X)} to nie jest
małżeństwo. Polska inteligencja sądzi, że Ukraina to przedmurze chrześcijaństwa, ochrony
katolicyzmu i polskości. UE zaś uważa, że trzeba walczyć z Polską, która dąży do suwerenności,
aby pokonać Putina, który odbiera suwerenność i aby go nie pokonać, bo unia myśli dwupłciowo
i inaczej być nie może, gdyż jak wiemy z zarządzania kowidem to jest język sprzeczny: A + nie-A;
a w tym wiemy, że to UE odbiera suwerenność.
UE walczy o suwerenność Ukrainy, ale walczy z Polską, bo Polska jest niedemokratyczna, gdyż
chce być suwerenna, tymczasem UE, wspólnota państw demokratycznych, chce zwalczyć Putina
albo nawet nie chce.
Zdaniem Michała Kamińskiego „Ukraińcy umierają za prawa homoseksualistów”, czego Putin – jak
wskazywał Kamiński – akceptować nie zamierza. Dlatego Kamiński przyrównał (IX 2022) Putina
do Kaczyńskiego. Putin to przeciwnik lewicowych marksowskich (mówią neo-marksowskich, bo
sami nie wiedzą, co mówią) wartości, tych „wartości”, które przeczą ontologii tęczy podanej przez
Vitelona w XIII wieku. Przyrównał Kaczyńskiego do Putina? – Nie tylko przyrównał. Kaczyński
byłby takim samym zdrajcą, jak Putin.
Niewątpliwie wolno powiedzieć, że UE dąży do takiego usprawnienia gospodarki na Ukrainie oraz
populacji, jak to pokazała w innych krajach. Ukraińcy na wszystko się zgadzają, ponieważ nie
rozumieją zasad języka UE, bo nie wiedzą o co chodzi.
– Tu chodzi o „europejskie” (raczej antyeuropejskie, ale tak to jest, gdy nie ma teorii, wszędzie
wszystko należałoby dojaśniać, poprawiać) standardy światopoglądowe, standardy, z którymi
Ukraińcy jeszcze się nie zapoznali.
UE uważa, że Ukraińcy walczą o prawa chrześcijan, transseksualistów, a więc niby lewicowe,
o rynek, tu już nie wiadomo czy to wartości lewicowe, czy prawicowe i że walczą o niepodległość,
suwerenność – co jest też całkowicie obce UE. Ukraińcy walczą z faszystami, nazistami,
komunistami, bolszewikami, stalinowcami, terrorystami. I to samo mówi Rosja, że Rosja walczy
z faszystami, nazistami, komunistami, bolszewikami, stalinowcami, terrorystami … Trudne?
A dlaczego? Bo prawda jest ukryta. Przecież to nie pierwszy raz coś się w polityce ukrywa, utajnia.
Putin wytoczył wojnę przeciwko Zachodowi – on nie cierpi związków jednopierwiastkowych. Chce
pozbawić Ukrainę suwerenności, a UE w ogóle nie cierpi suwerenności.
Wspomniana nieoperatywność języka tak działa, jak ta nieoperatywność języka prokurator Nowego
Jorku (Letitia James), która oskarżyła (IX’22) Donalda Trumpa o zawyżanie swoich aktywów,
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nieruchomości. Wszyscy zawyżają, a nawet nie zawyżają, bo są „widełki”, aby mieć lepsze kredyty,
tańsze ubezpieczenia. 1

2) Prawosławie i Cyryl I – przeciwieństwo systemu społ.ekon. JPII/JPS.
Zainteresowania Putina vs religia. Jak nowoczesna mmRNA modyfikacja
funkcjonowania DNA jest skrajnie przestarzała sięgając grzechu pierworodnego.
Można mieć pretensje do religii Putina, Dugina, Cyryla I, zachęcającej do znanych czynów, jakże
odmiennej od homilii Jerzego Popiełuszki (JP), kapelana S, całego systemu
etyczno-ekonomicznego JPII/JPS, ale Putin to człowiek, który zna Dekalog, chociaż pewnie
się z niego śmieje (?), interesuje się biologią, działaniem komórek, skutkami szczepień i musiał
zauważyć, że „nowoczesne” wstrzykiwanie toksyny, modyfikacja funkcjonowania DNA jest
chceniem prymitywnym, nienowoczesnym, jest skrajnie przestarzałe, tak jak skrajnie
nienowoczesne jest odrzucanie Dekalogu i sięga grzechu pierworodnego. Ten zagubiony moralnie
człowiek uznał, że Zachód też jest zagubiony. Relacje UE – Polska na to też wskazują...
Szkoda, że Kościół się na to zgodził, ale też niewielu od lutego 2020 ostrzegało KK, czy w ogóle
ujawniało sens eksperymentu firm farmaceutycznych. 200 tys. ofiar naddatkowych, 22 tys.
zmarłych w 2021 w ciągu 28 dni po zaszczepieniu przeciw c19, zmiana funkcjonowania aparatu
komórkowego, DNA w odwrotnej transkrypcji. Putin na pewno słyszał o transkrypcji RNA. –
A dodatkowo tu działa teoria ks. W. Sedlaka.
Trudno powiedzieć, dlaczego tak wielu ludzi (99%), religijnych i niereligijnych, uległo jawnie
nieczystej propagandzie lat 2020-2021, ale zmiana DNA jest zakazana tak od strony teologicznej
Stwórcy, jak i od strony marksizmu, ewolucjonizmu. (Marksizm wyklucza symulowanie ewolucji
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). Uważam, że w kapitalizmie rozwija się mózg konkretystyczny, a więc anty-metodologiczny.
I nagle, cały ten Pandemiczny Teatr przerwał, z zaskoczenia, Putin: od 24 II 2022 skończył się
trajkot na temat masek, paszportów kowidowych, dystansu, witania się łokciami, szkodliwego
wsadzania patyków do nosa, odtąd ani jednego łzawego listu nie wysłano, niby od premiera do
obywatela, naganiającego, aby rodzina się zaszczepił, gdyż ryzyko porażenia jest żadne, w
porównaniu do ryzyka zachorowania, przed którym szczepionka chroni w od 94% do 100%itd. Tak
jakby ktoś uznał, a niech się teraz pozarażają, wszak ku takiemu myśleniu jest wiele przesłanek, np.
transport pociągami jest taki (w necie są nagrania), że często odległość między pasażerami nie jest
większa niż 1 mm. (Wszystko ze wszystkim się łączy i celem humanistyki i wytwarzanie wielkich
panoram jednoczących „izolaty”).
W sprawie wojny na Ukrainie obserwujemy istotną dynamikę zmian w języku – zmiany takie,
zmiany nagłe w języku to zmiany w teorii rzeczywistości odzwierciedlanej przez język; zmiany
oznaczają interwencję z zewnątrz. Tak jak nagle po r. 1989 zmieniano sens setek słów, np. nauka,
instytut, akademia, system, analiza, edukacja, wychowanie, pedagogika, praca, produkt, problem,
PKB, czy nawet pisownię II Wojna Światowa (II W. Św.) na „druga wojna światowa”, „2-ga w. św.”
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Inny przykład zawyżania aktywów w tym języku: W latach 2020-2021 ludzi tak wprowadzono w błąd, że nawet po
studiach nie mogli się zorientować, chyba że mieli instynkt metodologa. Np. W Gdyni, w Nasze Miasto: „Nowe
restrykcje to za mało. Potrzebny jest stan wyjątkowy” – domaga się naukowiec Marcin Samsel. 31 III 2020: Rząd
ogłasza m.in. zamknięcia hoteli, na ulicach maksymalnie 2 osoby w 2-metrowych odstępach, ograniczenia w
korzystaniu ze sklepów, poczt, usług. (Naukowiec nie zorientował się co do faktycznej roli testowania. Nie
chodziło o wykrycie chorych na wirusa). „Jedyne rozwiązanie to wprowadzenie stanu wyjątkowego i użycie armii.
Z kolei policjanci i medycy powinni zostać skoszarowani bo na służbie i po niej, mając kontakt z ludźmi, narażeni
są na zakażenie”.
Por. www.experientia.wroclaw.pl
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Jana Paweł II nigdy nie odważyłby się pomniejszać monstrualność zbrodni podczas wojny we
wrześniu’39, podczas II W. Św., napisać „druga wojna światowa”. I dalej, „system” to oznaczał
przedmiot badań katedry teorii systemów, a dziś oznacza to, co dawniej nazywano montowaniem
rur kanalizacyjnych. 3 Nie będę tu omawiał innych przykładów.
Taka zmiana świadczy o zaangażowaniu niejawnych aspektów i jest to bardziej niebezpieczne dla
kraju osmyczonego przez katarzynizm, niż dla państw wymuszających podległość. Generalnie
telewizje 4 od marca’22 mówią takim dziwnym językiem, jakby atom nie istniał oraz w heurystyce
„a czemu by nie połączyć Polski z Ukrainą”. To się może zmienić, ale taki język rozwinął się
w marcu i się rozwija w kwietniu 2022, a nic nie wskazuje, aby stan euforii uległ utemperowaniu.

3) Marzec’22 – nakaz milczenia o broni atomowej. Ideologia straszenia. Jak meritum
scedowano na psychologizm i zablokowano geniusz narodu. Tutsi i Hutu, czyli
zagadnienie niezupełności języka i nieoperacyjność języka codziennego. SS zza małej
i wielkiej wody. Wart Pac pałaca.
W języku na temat wojny Putina jest widoczne, że instytucje i autorytety tak bardzo spychają
możliwość użycia atomu (od 1 marca 2022), że całemu narodowi zakazali analizować – powiedzieli
„nie strasz, nie strasz”; aby tylko wszelkie meritum zepchnąć na czynnik osobowościowy. Że
straszysz. Analizujesz, czyli straszysz. Nie badaj, to nie będziesz straszyć. To jest odrzucenie
meritum na psychologizm. Z punktu widzenia socjologii to świadczy o czymś, co jest starannie
ukrywane. O czymś trzecim.
Kopiuj za telewizją. Nie bądź twórczy, nie rozpoznawaj, naucz się kopiować język telewizji. To
przypomina podwieszanie węgla pod giełdy, które sami kontrolują – nie mają koszt za jednostkę
100 zł, a cenę wzmagają na 5 tys. zł na poziomie giełdy holenderskiej.
Zamiast analiz od czterdziesto-milionowego narodu, na temat co tu zrobić, aby podejść do
problemu pokoju od 24 II 22, aby pomóc Ukrainie, to rzecz scedowano na czynnik osobowościowy,
zablokowano cały naród, który mógł wybić się ponad poziom nadajnika. TVP, TVN. – Należy tak
wnioskować:
Skoro telewizje tylko kopiowały naciski, cywilizacje obce cywilizacji polskiej, to konsekwentnie
polska cywilizacja, jako odmienna, ani bizantyjska, ani bizantyjsko-turańska, zaproponowałaby
inne podejście do pomocy Ukrainie, stworzenia linii pokojowej. Bo też cywilizacja łacińska ma
swój osobny język, ale nie została dopuszczona do głosu. Każda analiza to „ruska onuca”.
Polska cywilizacja została zakneblowana przez czynnik ukryty. Ludzka miernota nie wie na czym
polega geniusz narodu polskiego, więc nie mogła dać zezwolenia, a politycy chcą wszystkim
ręcznie kierować, jak autem kierownicą.
Warto tu dodać, że te same zdania, które mówi Putin, mówią też Tutsi i Hutu i raz tę zbieżność
z Putinem wykazują inteligenci z Tutsi – pod adresem Hutu, a innym razem odwrotnie. – I to tu
zjawia się naocznie zagadnienie nieoperatywności języka, jego niezdolności do uchwycenia całości.

3
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Dziś „problem” to rodzaj zawężenia, kropka nad i, jakieś zamkniecie, jakby koniec, uzwarcenie, kolaps. W epoce
Wyszyńskiego problem to namysł, otwarcie, odnoszenie się do czegoś większego.
Wiem co mówię z autopsji.
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Jest cała grupa, warstwy takich osób. (Od r. 2020 – 2021, w związku z „pandemią”, mówi się
Horbany, Simony). Kozieje, Pytle, Kamińscy – jak np. Michał Kamiński, który mówi (IX 22, u red.
Biedrzyckiej). Mówią to samo np. o Kaczyńskim i in.
Językowo niczym się nie różnią Tutsi od Hutu. To osobne ciekawe, bardzo ważne zagadnienie
niezupełności języka, do którego zawsze trzeba wracać, ponieważ wiąże się z antropizacją.
Ponieważ ten język jest nieoperacyjny, to on obfituje w niezupełność – czego zabrakło wszystkim,
że Rosja nie została uznana za państwowego sponsora terroryzmu. Wszyscy wiedzą, że tak jest i że
konieczne jest (od dekad – żeby to było jasne) powstrzymanie rosyjskiego szantażu
energetycznego, a od 24 II 22 – nuklearnego. Przedtem (do 24 II 22, nawet nie do 22 II 22) tego
szantażu nuklearnego nie było i wtedy (24 II 22) powstał język o wojnie bez szantażu nuklearnego,
ale z szantażem nośników energii – język już na poziomie parlamentów. Podstawą
przywrócenia bezpieczeństwa globalnego w warunkach wojny Putina na
Ukrainie jest prawidłowy język. Jeśli władze pozwolą analizować i ten zwykły krok zostanie
wykonany od 1 marca’22, to znajdą się metody poszukiwania pokoju. Ale trzeba udostępnić media,
a przede wszystkim rozpocząć narady. Tego nie zrobi stereon SS zza małej i wielkiej wody.
Wszystkie decyzje by wyglądały inaczej, gdyby podjęto wysiłek umysłowy – a nie opowiadanie, że
Putin blefuje, iż użyje energii atomu.
Rosyjski wywiad już mu powiedział, jaki stosujemy język. Putin powiedział szczerze, że Rosja
wykorzysta wszelkie środki, aby nawet walczyć z USA. – Opowiadanie, że jego „nie blefuję” jest
straszeniem jest tak prymitywne, jak on sam. Wart Pac pałaca. Dziś, mówiąc „Wart Pac pałaca…” –
obie strony oceniamy jednakowo krytycznie. 5 Ale podtrzymuje, że całość wypowiedzi Putina, od r.
2000 wskazuje, że tu Putin powiedział prawdę. Mozna to wykazać, ale gdzie ten zespół do analizy
wojny Putina z punktu widzenia ogólnej teorii systemów?

4) Nagle po ponad pół roku zainteresowano się atomem – zamiast to zrobić najdalej
1 III’22. Złamanie oceny abp Kominka planu Boga wobec Polski. Nierozpoznany
obowiązek USA. Czy Zachód będzie walczył za Ukrainę? Patrioci marca’22 a
przepowiednia w Tęgoborzy. Nie wiemy o czym rozmawiają Macron z Putinem.
Francja i Anglia a Morze Czarne.
Nagle (IX’22) od ogłoszenia planu przeprowadzenia referendów zainteresowano się atomem,
zamiast to zrobić niezależnie, od 1 marca’22, a nawet w r. 2000 i nawiązać do wyposażania Rosji
w … Polskę – w Poczdamie, czyli w moce finansowe budowy atomu. Tymczasem pobudzona
wadliwym językiem – bitwami z ruskimi i pomysłem złamania doktryny abp Kominka jednolitości
etnicznej Polski, jako planu Boga – polska inteligencja nie sformułowała ani jednego przekazu
o obowiązku USA rozbrojenia nuklearnego i o natychmiastowym zbudowaniu strefy bezatomowej.
Możliwość użycia broni atomowej przez Rosję to skutek decyzji USA w Poczdamie. Sama jedna
Polska sfinansowała imperium atomowe w 30%. Sektor rakietowy, atomowy, wojen aktywnych,
wojen pasywnych, sektor rewolucyjny, dekolonizację itd. Trudne?
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Sam generał Pac nie zapisał się negatywnie, ale ten negatywny wydźwięk pochodzi z wartościowania,
handlowania. Wartościowanie było traktowane jako rzecz niegodziwa, chyba że chodziłoby o wartość w logice,
0 lub 1. Poza logiką (i tu ekonomią) termin wartość nie ma sensu bez teorii. Wartości są inaczej rozumiane w
każdej cywilizacji, stąd diabła warte, śmiechu warte, funta kłaków niewart.

4

W razie użycia atomu przez Rosję, nikt na Zachodzie nie będzie z Rosją walczył za Ukrainę, tak jak
nikt na Zachodzie nie walczył z Niemcami i z Ukraińcami – i nie protestował – przeciwko
niemieckiemu i ukraińskiemu ludobójstwu w Powstaniu’44. Ludzie rozumują tak, jak mi mówi
pewien minister, V 2022: Owszem, wprowadziliśmy V kolumnę, ale to się zaraz zmieni. Bo ta
V kolumna straci rację bytu, bo do Rosji nie pasuje region Stawropolski, będzie się chciał oderwać,
a to bogaty producent cukru; region Stawropolski wymienia w barterze na wszystko, co potrzebuje
i w tej sytuacji okaże się, że z punktu widzenia Ukrainy nie ma sensu zwalczać Polskę. Przyczyną
likwidacji V kolumny będzie gospodarka, wyzwania do zagospodarowania olbrzymich terenów.
Okręg Stawropolski plus przyległości będzie chciał ten barter rozwinąć, a Rosja im powie niet, nie
nado. Tak jak to wyraźnie powiedział rząd polski załogom fabryk polskich, naszym producentom. –
Że transakcje tylko w pieniądzach, zero barterowej wymiany.
To samo powie rząd rosyjski i sam sobie przygotuje tym klęskę. Rosja jest sterowana z zewnątrz
tak, aby upaść, na tym polega ta wojna. Jej celem jest upadek Rosji wykreowany przez siły też
wewnątrz Rosji, te które o tym już wiedzą i odpowiednio działają i te, które Lenin nazwał
pożytecznymi idiotami. Tak więc Okręg Stawropolski wchłonie przyległości i powstanie silne
państwo, bo oni będą chcieli się od słabej Rosji oderwać. Nikt ze słabym nie chce trzymać.
Podobnie jak producenci diamentów, czyli inne okręgi, ponieważ w Rosji nie wymienią diamentów
na żywność ani nic innego, a skoro Rosja upadnie, to nie będzie nawet z kim rozmawiać
o gospodarce, o warzywach, owocach. Dlatego drugiego ludobójstwa Polaków już nie będzie, nie
będzie powtórki z historii i nie ma się co straszyć mordami ukraińskimi, których zresztą nikt nie
rozumie, bo nie wiemy po co mordowali w ten sposób, a nie po niemiecku. Rozumowanie tak
wysoko postawionej osoby jest związane z aparatem przemocy i przebiega wedle
perspektyw usprawiedliwiania rządowych, że V kolumna zaniknie, ponieważ brak Rosji spowoduje,
że Ukraińcy nie będą już – cytuję to wszystko dosłownie, więc już nawet nie stawiam znaku
cudzysłowu – wychowywać swoich dzieci przeciwko Polsce. To nieuchronne, dodają, bo 1. trzeba
będzie współpracować od Morza B do Morza C oraz że 2. ogólnie Rosja na wszystkich polach
przepadnie, np. w Tatarstanie mają wysokie technologie, jak Kamazy, więc pożegnają Rosję, która
blokuje tylko dostawę części. Po to była ta wojna i dlatego nikt nie wie, po co ją Putin wywołał, bo
wszystko to wygląda irracjonalnie, ale to jest wszystko ukryte.
Później dowiaduję się, że w Tęgoborzy proroctwo mówi „ U wschodu słońca młot [Rosja] będzie
złamany”. Czyli Rosja przegra. „Pożarem step jest objęty.” – To by była wojna na Ukrainie. „Gdy
orzeł z młotem zajmą cudze łany [Ukrainę] / Nad rzeką w pień jest wycięty. [czyli klęska ruskich]/
Bitna Białoruś, bujne Zaporoże [tam gdzie Rosja chce przejąć],/ Pod polskie dążą sztandary./ Sięga
nasz orzeł aż po Czarne Morze/ Wracając na szlak swój prastary./ Witebsk, Odessa, Kijów
i Czerkasy/ To Europy bastiony / A barbarzyńca [Rosja] aż po wieczne czasy/ Do Azji ujdzie
strwożony. [Rosja przeniesie się do Azji]/ Warszawa środkiem ustali się świata,/ Lecz Polski trzy są
stolice.” „Węgier z Polakiem, gdy połączą dłonie,/ Trzy kraje razem z Rumunią./ Przy majestatu
polskiego tronie/ Wieczną połączą się unią./ A krymski Tatar, gdy dojdzie do rzeki,/ Choć wiary
swojej nie zmieni,/ Polski potężnej uprosi opieki/ I stanie się wierny tej ziemi. [chodzi o zdrady
Kozaków]/ Powstanie Polska od morza do morza.” – Uważam, że są to typowe wyobrażenia ku
pokrzepieniu serc, związane ze zbliżającą się katastrofą, II W. Św. – dlatego przepowiednię datuję
na ostatnie dni przed 1 IX 1939. W moich jednak obliczeniach są możliwe fale z przyszłości i nie
wykluczam czynnika sensualnego u osoby, która to napisała. Powiedziałem – czynnika. Ale to i tak
duży wysiłek intelektualno-sensualistyczny. Przepowiednię badał prof. Pigoń i datował ją na artykuł
w r. 1939. Tak pamiętam tezy jego syna, prof. Krzysztofa Pigonia.
Rozumowanie patriotów marca’22 zakłada pokonanie Rosji, a tym samym ma powstać olbrzymi
obszar do zagospodarowania, dlatego Ukraińcy przestaną myśleć o mordowaniu Polaków. Matki
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zamiast wychowywać w kategoriach banderyzmu będą wychowywały dzieci w kategoriach
propolskich, a wszyscy sobie wreszcie zdadzą sprawę z tego, że cywilizacja polska góruje nad
bizantyjską i bizantyjsko-turańską. Oraz: No można powiedzieć, że Polsce nic się nie opłaca,
ponieważ nie mamy właściwego kooperanta, którym mogłaby być Ukraina i z konieczności się nim
stanie. Dlatego nic się nie opłacało i nie miało sensu, zanim tego sensu nie przejął kapitał
zewnętrzny, niechętny. Proszę porównać co mówiono o kopalni „Silesia” przed... – i jakie teraz
kokosy zbija na niej Bumar...
I dalej: Okręg Kaliningradzki już sprowadza wszystko z zewnątrz, ale gubernatorzy w Rosji nie
dadzą mu marchewki i Kaliningrad przejdzie, jako osobne państwo [pruskie – tu uzupełniam]
z bronią atomową [pod opiekę Niemiec – uzupełniam 6], skoro Rosja ulegnie z głodu, z przyczyn
gospodarczych. W Petersburgu przypomną sobie o państwie nowogrodzkim, tak jak w Kazachstanie
wybuchnie niezadowolenie z braku Morza Aralskiego. Swoje państwo utworzy Chanat
Astrachański. Kubań i różne inne separatyzmy lokalne założą państwa i ich agentury zablokują
systemy dowodzenia bronią atomową, a wtedy Rosja zostanie tylko z bronią konwencjonalną.
Ta optymistyczna narracja nie uwzględnia wielu rzeczy, o których należy rozmawiać. To świat był
w obłędzie, przygotował rzeź Warszawiaków, ale Piotr Zychowicz obłęd przypisał Warszawiakom.
Lecz to się może powtórzyć na Ukrainie, że jest jakiś tu obłęd, coś ukrywanego przez U-państwo,
państwo ukryte.
W samych USA i w połowie UE nadzwyczaj częste są opinie ekspertów, że sami Ukraińcy dążą do
obłędu. Nie wiemy o czym rozmawiają Macron z Putinem, skoro jak wiemy „z bandytami się nie
rozmawia”, może proxy Anglia. Francja i Anglia chcą mieć swoje wpływy nad obszarem Morza
Czarnego, więc może tego dotyczą rozmowy. Że będą domagać się: niech Moskwa nam
zagwarantuje nasze wpływy.

5) III-VI 2022: UE pożałowała pieniędzy na lekarzy, pielęgniarki itd., czyli dla
uchodźców spod masowych bombardowań. A co będzie gdy Rosja użyje broni
jądrowej? Problem początku tej wojny. Co znaczy „początek” wojny na Ukrainie?
Dlaczego „początek” wojny Putina oznacza zasadę? O skalowaniu tajemnic.
Jeśli chodzi o Ukraińców to ich los nie jest obojętny tylko Polakom. I nikt tak naprawdę się
Ukraińcami nie przejmuje. Każdy to powinien widzieć jeśli popatrzy na marzec – maj 2022.
Los Ukraińców, nawet tych bombardowanych (pomijam znaczenie tego słowa, przyjmijmy to, co
mówią media) jest obojętny. – Nawet dla przebogatej UE, która pożałowała pieniędzy na lekarzy,
pielęgniarki itd., czyli dla uchodźców spod masowych bombardowań, a co dopiero będzie
w sytuacji, gdy Rosja użyje broni jądrowej? Nikt nawet nie chce się deklarować...
Tam gdzie Rosja użyje broni neutronowej, to za tydzień Francja i Anglia przyślą swoich
specjalistów do usunięcia ciał, a nie do żadnego ukarania Rosji. Francja i Anglia od wieków chcą
tylko dostępu do Morza Czarnego oraz silnej Rosji, a nie żadnego państwa Ukraińskiego. Anglia
popierała Kozaków dla tego celu, dla wspierania Rosji.
Polacy, jako jedyny naród na świecie, z chęcią by widział inny scenariusz, pokojowy, spoza języka
protestantów i spoza stereonu SS; inny scenariusz, nie ten realizowany – to wynika z wojtylizmu,
z homilii Jerzego Popiełuszki (JP), z całego etycznego systemu społ.ekon. JPII/JPS, ale z
6 Scenariusz powstania państwa pruskiego w części Okręgu Kaliningradzkiego podałem w prasie podziemnej w r. 1989.
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naukowego punktu widzenia tą wojną na Ukrainie od początku steruje państwo ukryte. To
wszystko można odsłonic, wystarczy rozwinąć placówki naukowe.
U-państwo, państwo ukryte. To podstawowa kategoria tej wojny, która nie istnieje w TVP, TVN,
nawet nie istnieje prześmiewczo. Stosuję nazwę „państwo ukryte”, ponieważ powoduje mną cała
skomplikowana historia odkrycia materii ukrytej. Przeszedłem to i wiem na czym to polega. Jako
student odkryłem (pismo Nuovo Cimento) prace o istnieniu materii ukrytej i nigdy nie zapomnę,
jakie awantury wszczynali mi fizycy i astrofizycy radzieccy i zachodni oraz polscy :-), z wyjątkiem
wrocławskiego matematyka z Politechniki Wrocławskiej, Andrzeja Zięby, współpracownika Jana
Jerzego Kubikowskiego. Było to związane z moimi uczniowski „badaniami” nad termodynamiką,
życiem, gromadami kulistymi.
Opisałem też ten łańcuch dedukcyjny w 300-stronicowym raporcie Instytutu Metrologii
Elektrycznej Pol. Wr.. Potem ten ulepszony raport ukazał się w Akademii Teologii Katolickiej
w serii „Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody”. 7 Każdy minister powinien
przejść taką drogę.
Mamy problem naukowy: Co znaczy początek wojny na Ukrainie?
Kazdy kto zastanowi się nad wiadomościami z marca’22 wie, że od początku nie znaczy od 24 II
2022 i że słowo początek oznacza tu … zasadę! Owszem, i coś dużo dużo wcześniej niż
24 II 22. 8
To nie oznacza, że Putin nie współpracował z państwem ukrytym, np. z zarządzaniem pandemią
przez 134 państwa, które poparly sankcje (III’22) – tylko nieliczne państwa wyśmiały się z tego
sposobu zarządzania państwami przez U-państwo (państwo ukryte).
Ale to nie oznacza, że Putin miałby jawnie ogłosić cele U-państwa, tego państwa ukrytego,
zdemaskować go. Powinien, ale tego nie zrobił.
Putin współpracuje i się zastanawia jak te cele U-państwa, względem Ukrainy on może
wykorzystać. „Nie ujawnię otrzymanych danych z Instytutu Gaucka, ponieważ chcę mieć dla siebie
odpowiedni materiał, a po ujawnieniu go nie miałbym już tych haków” – powiedział mi wysoki
urzędnik państwowy, który dane i stanowisko uzyskał za pieniądze podatnika. I tak samo myśli
Putin. To się skaluje.

7 Było to związane z moją współpracą z J.J. Kubikowskim. Jako uczeń zapamiętałem oświadczenie J.J. Kubikowskiego, tuż przed
śmiercią (z powodu represjonowania przez profesurę z PZPR), iż dokonał wielkiego odkrycia. Nikt z profesorów nie odtworzył tego
odkrycia. Uważam, że wykazał on, nie wiem w jaki sposób, że relaksacja nie musi być termiczna, ale makroskopowa. Przypuszczam,
że może być szokowa. Jestem pewien, że to mu chodziło. Zanim zmarł na zawał, powiedział żonie: „Dokonałem wielkiego odkrycia,
rano uporządkuję”. „Uporządkuję”, a więc były obliczenia na kartkach, schemat, układ pojęciowy, graf, układ źródeł na stole. Żona
J.J. Kubikowskiego nigdy zapisków męża nie likwidowała. Zapiski Einsteina żona sprzątała. Obliczenia powinny być w jego
notatkach, które przejął A. Opolski, prof., niewątpliwie kariery PZPR. Byłem maturzystą, więc nikt mi jego notatek nie oddał.
Zastanawianie się nad tym skłoniło mnie do osobnego przypuszczenia, że gromady kuliste powstają szokowo w obecności jakiejś
ciężkiej materii ukrytej i to był ten początek mojej przygody z materią ukrytą.
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Nie zapomnę wściekłości J. Fatygi, kiedy powiedziałem, że 24 II 2022 nie jest początkiem wojny na Ukrainie. Nie
zdawałem sobie sprawy, że ktoś może tego nie widzieć, że początek tej wojny tkwi w zasadach organizacji naszego
świata. I także w wiadomościach rosyjskiego wywiadu 2020-2021 na temat c19.
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