
Przyczynowość, strukturalizm i funkcja tej wojny

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

Izomorfizm zarządzania w różnych skalach

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

M. Zabierowski 1

Streszczenie
Identyfikuje się graniczne, poznawczo ostatecznościowe problemy metodologii nauk o zarządzaniu 
państwem. Rozpoznaje się wprowadzenie zarządzania rewolucyjnego pod pozorem tzw. wartości, 
nierewolucyjności. Analizuje się ryzyko w zarządzaniu. Identyfikuje się znaczenie zarządzania 
w domenie ryzyka i przez wyobrażenia. Wskazuje się na znaczenie adhokowości w zarządzaniu 
państwem. 

Określamy sposoby zarządzania i zestawia się je z modelowaniem. Definiuje się modelowanie, jako
wyjaśnianie. Przedstawia się niejednoznaczne podejście różnych krajów, np. Francji, Węgier, USA, 
rozpoznaje się zarządzanie w Polsce od 1 marca 2022 w kontekście aparatury poznawczej 
stosowanej dla wyjaśnienia etosu Wyszyńskiego, bł. J. Popiełuszki, systemu społ.ekon. JPII/JPS. 
Precyzuje się zarządzanie przez władanie, działanie. 

Omawia się zagadnienia zwiększanie mocy socjologicznej oraz zarządzanie przez eksploatację 
mocy fizjologicznych. Określa się diagnozę zarządzania III RP. 

Rozpatrujemy zasadę z chaosu porządek, model kierowania się pospolitymi wrażeniami. Wskazuje 
się na egzodynamiczne zarządzanie motywacjami zachowania.

Penetrujemy i sprawdzamy motywacje, którymi kierują się Węgrzy (Orbán, Szijjártó) oraz logikę 
wojny. Rozwijamy teorię psychocybernetyczną i przedstawiamy nowe obszary badawcze 
w dziedzinie bezpieczeństwa na kanwie dyscypliny cybernetycznej, na skrzyżowaniu nauk 
humanistycznych i ścisłych, czyli w perspektywach humanistyki, która i uściśla nauki ścisłe.

Słowa kluczowe: zarządzanie działaniem, paradygmaty, sytuacje obiektywne, Bonaparte, Einstein, 
Makbet, Biden, Kaczyński, Sedlak, endostatyzm, kinetyka, maski, testy, marksizm, abiogeneza, 
homo electronicus, religijność, zastosowanie fizyki w humanistyce, messenger Ribonucleic Acid, 
DNA

1) Zagadnienie stylu zarządzania przez wykorzystanie wyobrażeń w działalności ludzkiej.

„Nic nie jest stracone przez pokój. Wszystko może być stracone przez wojnę” 

1 Jest to wersja 9 prac poprzednich rozszerzona o 67%. Z 240 na 357 tys.
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Pius XII, 1939

1. Gospodarka III RP jest zdominowana przez model zarządzania działalnością – egzodynamiczny, 
rewolucyjny. Rewolucja jest wyłącznie tworzeniem 2, bazuje na samych tylko wyobrażeniach 
ludzkich.
 `
2. Istotą wyobrażenia jest adhokowość, czyli brak odniesienia do paradygmatów naukowych lub 
jakichkolwiek prób obiektywizacji.

Przeciwieństwem wyobrażenia jest interpretowanie, czyli modelowanie. – Od 1 marca 
2022 wszystkie komentarze są pozbawione interpretowania, modelowania i są całkowicie ad hoc. 
Są pozbawione modelowania, czyli wyjaśniania i można je nazwać karnawałem. Wszystko jest tu 
impregnowane entuzjazmem, hollywoodztwem, tak jak i „tezy” Zełenskiego. Wywiady pracują 
inaczej. Także Departament Stanu (itp.) USA np. Michael Kimmage (17 XI 2022): „Zełenski igra 
ryzykiem wojny atomowej3. To hollywoodzki scenariusz.” Amerykański establishment propaguje 
celowo fikcję, że „Kijów może pokonać Rosję”, po to, aby 
nik płacił na sektor wojskowy. Metoda jest granie na warstwie histerycznej, wytwarzanie 
entuzjazmu i popularności przesyłania broni. MSZ Francji wysyła broń na Ukrainę. 4 Ale szuka 
dróg do nieudzielania takiej pomocy. Kongresmenka Tulsi Gabbard i Matt Getz idą drogą 
francuską. Republikanie domagają się weryfikowania przyznanych „środków” i uzgadniania przed 
zatwierdzeniem. To już jest interpretacja – zamiast sterowania wrażeniami ludzkimi, z natury 
selektywnymi, to już jest modelowanie. Także cała grupa oficjeli wokół członkini Izby 
Reprezentantów Georgii Marjorie Taylor-Green, domaga się zmiany stanowiska rządu w sprawie 
pomocy finansowej. 

Jeżeli zamiast mówienia w ekstazie5, że ościenne państwo chce się połączyć, aby odtworzyć unię 
polsko-litewską, czyli I Rzeczpospolitą po Morze Czarne, powiemy, że z własnych badań wynika 
nam (maj 2022), że: 
- zachodnie rządy, czyli rządy kapitału, z chaosu porządek, zza małych, średnich i wielkich wód (1),
– starają się maksymalnie (2) 
- przyspieszyć rozwój przemysłu ciężkiego, przez pozbywanie się zbędnych zapasów broni np. 
przeciwpancernej, przeciwlotniczej (3) 
- oraz rozwinąć produkcję zaawansowanej (nowej) broni (4),

to wtedy (1) – (4) ocena konfliktu na Ukrainie w kategoriach sterowania przez wrażenia już 
inaczej wygląda, a mianowicie, że tu wcale nie chodzi o pokój, ale o wymogi sektora wojskowego 
do zaspokojenia jego „potrzeb” „rozwoju”, czyli potrzeb w rozumieniu kapitalizmu, które są 
w zarządzaniu nazywane potrzebami komercyjnymi, menadżerskimi, marketingowymi, 
merkantylnymi. 

2 Tak się to nazywa w psycho-cybernetyce. (Punkt „O działalności”, nr 15.6 w „Cybernetyka i charakter” Mariana 
Mazura).

3 O czym za chwilę. 
4 Nie „w Ukrainę”. Rada Języka’2022 popełniła błąd językowy dużego kalibru, nieporównywalnego do elegancji 

redaktorek, które od lat 60. XX wieku lansowały (i lansują) „w cudzysłowiu”, które poszukiwały sposobów 
ekspresji dla zjawisk fenomenalnych. W cudzysłowie tak, jak w pogotowiu, w sitowiu. Tu poloniści są mniej 
wyrozumiali, tymczasem redaktorki Polskiego Radia chciały stosować dwie formy – pospolitą „w cudzysłowie” 
oraz elegancką „w cudzysłowiu”, zależnie od tematyki. Nauczycielki na Ziemiach Odzyskanych wdrażały dwie 
formy, zależnie od kontekstu, w celu uruchomienia siły ekspresji. Miało to językowe uzasadnienie, natomiast 
„w Ukrainie” jest ekscesem.

5 A. Zybertowicz, inni doradcy, MSZ.
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3. Wielka pomoc wojskowa opłacana przez podatnika zwiększa wpływy firm produkujących broń 
i amunicję, zwiększa potęgę państw agresywnych – a nie pokojowych. Przeciwnie, potęgę 
w przyszłości agresywnych. Podatek od CO2, plastiku, od usług cyfrowych, od transakcji 
finansowych, spłacanie pożyczek, bo tak chce UE. W 2003 obiecywano, że UE to otwarty przepływ
ludzi, usług, towarów, św. kapitału. Traktat z Nicei zamieniono na traktat z Lizbony, a kolejne 
zmiany statusy UE odbywały się już bez traktatu. Komisja Europejska narzuca podatki państwom 
członkowskim. Rządy się zgadzają, aby nie zostały zlikwidowane.

4. Od 1 marca 2022 abp Vigano wskazywał, że Rosja jest tylko przyczyną wykonawczą. 23 XI 2022
rząd zwrócił się do Berlina, aby proponowane Polsce baterie Patriot przekazać Ukrainie. 
Ambasador RFN Thomas Bagger: „Decyzja warszawskiego rządu jest trudna do zrozumienia”, 
a „gest Berlina był wykonany w dobrej wierze – po zabiciu dwóch Polaków” przez rakiety 
ukraińskie”. Zełenski zaprzecza, że to były rakiety ukraińskie i lekceważy zabicie Polaków, 
natomiast Bagger odkreśla, że to był atak na obywateli państw NATO, a zatem przyczyną jest coś 
innego, mianowicie dążenie do rozszerzenia wojny, czego Niemcy nie chcą, ponieważ są skupieni 
na utrzymaniu struktury zaspakajania potrzeb państwa i nie wierzą, że Putin jest przyczyną 
prawdziwą.

„To jest dobry moment na przedstawienie naszej solidarności i wsparcia dla Polski, bo choć był to 
prawdopodobnie [czyli RFN nie wyklucza prowokacji do wciągnięcia NATO do wojny z Rosją, 
a w tym wojny atomowej] wypadek, ale taki, który spowodował ofiary po polskiej stronie”. 
(Bagger, portal rp.pl). 

Podobno wielką nieskutecznością charakteryzują się baterie Patriot SAM. – Wg obserwatorów 
wojny w Jemenie. W tej sytuacji nowego sensu nabiera zdanie Zełenskiego, że „będzie walczył do 
ostatniego Ukraińca!” – Zwłaszcza, że od marca 2022 wszystkie oficjalne media trąbią, że Rosja 
sama się rozpada. – Jeśli tak, to po co z nią walczyć, skoro wystarczy poczekać, tymczasem 
lekkomyślnością jest generowanie strat, zamiast przyciągnąć Rosjan biznesowo na Ukrainę np. 
niskimi podatkami. 

Źródła finansowania wyczerpią się, jeśli Amerykanie się zorientują, że następuje przekazywanie 
pieniędzy od jednych skorumpowanych do innych skorumpowanych i że te pieniądze (pomoc) 
tworzą nowych oligarchów ukraińskich oraz wśród demokratów, gdy one wracają do USA. – 
Antydemokratyczny system, czyli pralnia pieniędzy. Walki spowodują, że potrzebne będzie, do 
połowy r. 2023, około 8 bilionów $, 3 biliony $ na samą odbudowę ostrzelanych linii 
energetycznych. Skąd Ukraina weźmie takie pieniądze? Możliwy jest bunt ludności na Ukrainie, 
w USA, RFN, Francji, Rosji, na Węgrzech, możliwa jest zmiana postępowania w UE. Jeśli 
Ameryka tonie w niskim PKB, jeszcze bardziej zanurzy się w długach, to możliwe, że to zatopi 
Titanica, czyli fundatorów (podatnika amerykańskiego), który się w końcu oburzy.

Bagger krytykuje rząd polski tak: „Niemieckie baterie Patriot są częścią arsenału NATO i mogą 
chronić jedynie państwa NATO, a w dodatku mogą być obsługiwane jedynie przez niemieckich 
żołnierzy, co całkowicie wyklucza ich użycie na Ukrainie” – bo RFN nie chce eskalacji wojny, 
a rząd Polski tego nie rozumie, albo z jakichś powodów udaje, że nie rozumie. Okoliczność ta 
będzie wielokrotnie wykorzystywana przeciwko polskości w wiekach XXII – XXIV. 

Ambasador Bagger (18 XI 22): „Oferta Patriotów pokazuje wagę, jaką rząd przywiązuje do relacji 
z Polską.” Rząd Niemiec zna swoją agenturę i eksploatację nazywa relacjami. 
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Bagger: „Polska mogłaby więc mieć znaczący wpływ na niemiecką debatę w sprawie polityki 
wobec Rosji.” – Chodzi o to, że mogłaby, gdyby nie popierała Ukrainy.

Od 1 III 22, w pracach Szkoły metodologii wykazujemy 1. powstanie i 2. wzrost ryzyka wojny 
atomowej. Wszystkie ośrodki patriotyczne były od 1 III 2022 zarządzane przez 
wrażenia, czyli przez stan mózgu nazywany ekstazą wulkaniczną 6 i wykluczały, 
a priori, od marca 2022, możliwość wojny atomowej i każdą analizę etykietowały „ruską 
onucą”. 

Wykazujemy entuzjazm w wojnie na Ukrainie vs metodologiczny namysł nad zarządzaniem. Tego 
rodzaju prace powodują namysł nad wojną, nad zarządzaniem faktami, danymi, celami 
wojennymi. – 25 XI 22 ONZ (głosowało 181 państw), na wniosek Emiratów, Bahrajnu, 
Jordanii, Maroko, Autonomii Palestyńskiej i in., zobowiązał Izrael do pozbycia się broni 
atomowej. Można żyć bez broni atomu i od 24 II 2022 istnieje niebezpieczeństwo użycia 
broni atomowej. Za – 152 państw. Przeciwko 5: USA, Kanada, Izrael, Mikronezja, Palau – to 
państwa, które cenią „tu i teraz”, to co jest i nie chcą zmiany na świat bezatomowy. 24 państwa 
zarządzane entuzjazmem wrażeniowym – jak w okresie rzekomej pandemii 2020-2022 – 
wstrzymały się, w tym Polska i wiele państw UE. 

ONZ wzywa „do wyrzeczenia się posiadania broni jądrowej”. 15 XI ONZ (175 państw) uchwalił 
strefę wolną od broni atomowej na Bliskim Wschodzie, za – 170 państw. Nawet Iran. Przeciw 
1 głos (Izrael), wstrzymały się 4 państwa: USA, Kamerun, Komory i Tanzania. Być może w 
tamtym głosowaniu Mikronezja, Palau, Kanada coś dla siebie ugrały. A w tym głosowaniu 
Kamerun, Komory i Tanzania.

5. Interpretowanie ma charakter pracy bardzo wycyzelowanej, a nie spontanicznej, ale to 
nie wyklucza udziału geniuszu ludzkiego. To, że ktoś sam jeden odkrywa teorię ruchu, względności,
spontanicznie, to nie znaczy, że to nie jest robota wycyzelowana. 

W zarządzaniu gospodarką (życiem) III RP nie było miejsca na interpretowanie, czyli na 
typowe działania o charakterze egzostatyka. 

W samych czynnościach, jakie były podejmowane po r. 1989, w samym nagim działaniu, nie było
interpretowania, czyli spojrzenia o charakterze zarządzania typu egzostatycznego, czyli nie było
uzupełniania wyobrażeń warstwy egzodynamicznej, składającej się z wsobnych (intrinsic) własnych
wyobrażeń. 

6. Przykładem może być zarządzanie od 1 marca 2022 np. w zakresie określonym przez takie hasła 
jak „z bandytami się nie rozmawia”, „zrywamy kontrakty na węgiel7, gaz, ropę”. 

Tymczasem Węgry od marca wykazały inny stosunek do Transnieft-u, wstrzymania transakcji ropy.
Materiały energetyczne od Rosji kupowały państwa UE do sierpnia i dalej, natomiast Polska nie. 
Jeszcze 16 listopada 2022 rząd węgierski wydał oświadczenie, które w Polsce jest przypisywane 
ruskiej onucy, 8 którą się okazała (18 XI 22) i ONZ. Rosja poskarżyła się na zamordowanie jeńców, 

6 Termin twórcy Szkoły Andrzeja Wiercińskiego, antropologa Andrzeja Wiercińskiego.
7 W efekcie ludzie tłumacza się, że Jarosław Kaczyński doradzał (IX 2022) w Nowym Targu, że “trzeba w tej chwili 

palić wszystkim, oczywiście poza oponami i tymi podobnymi rzeczami, bo po prostu Polska musi być ogrzana”. 
8 16 XI 2022 min. SZ Węgier Péter Szijjártó: „Węgry wysoce sobie cenią dostawy rosyjskiej ropy.” – Jest to 

przeciwny model zarządzania. Orbán podkreśla, że Węgry w r. 1920 straciły 3 mln etnicznych Węgrów i 72% 
terytorium. Oleg Nikolenko, rzecznik sowieckiego ministerstwa spraw zagranicznych, nazywa Orbána nazistą, 
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a Ukraina ogłosiła, że sprawdzi nagrania niezwykłych tortur. ONZ (Farhan Haq) wezwała do 
postawienia sprawców mordów przed sądem. Zakharova (18 XI 22): „We have repeatedly drawn 
the attention of the international community to Ukraine’s cruel and inhuman treatment of detained 
Russian military personnel.” Inną onucą jest prezydent Szwajcarii Iñazio Cassis, która zakazał 
eksportu broni na Ukrainę i do Rosji. 

Maciej Kamiński: „Czyli nieprzypadkowo premier Viktor Orban zaproponował rozwiązanie 
Parlamentu Europejskiego.” 

2) Przyczyny wojny od 24 II 2022. Zagadnienie procesu. Funkcja. Znaczenie fazy 
ekstazy wulkanicznej a projekt naukowy. Zarządzanie wyobrażeniami od marca 2022. 
Język sklepowy. Definicja sterowania: „Sterowanie jest nakierowane na cel, który 
chcemy osiągnąć, ale nie wynika jedynie z sytuacji bieżącej, przeciwnie, silnie zależy 
od historii systemu”.

„Nie znaczy to, że podział na monodyscypliny nie powinien istnieć, 
lecz że nie powinien być separatystyczny.”

Marian Mazur

1. Uważamy, że wojna od 24 II 2022 ma inne przyczyny. Zaniedbuje się tu przyczynowość celową, 
błędnie się ją określa, że cel postawił Putin. To poważne nadużycie. Że to on narzucił swą wolę – 
z zewnątrz. To poważne naduzycie wobec procesu.

Takie stanowisko jest sprzeczne z samym celem naszego studium natury tej wojny, czyli studium 
wewnętrznego działania czynników (wielu czynników – uważamy; wręcz całego świata – 
dowodzimy) w tej wojnie. 

Jeśli funkcja jest postrzegana jako zewnętrzne narzucenie woli, to jest tu błąd. Funkcja wychodzi od
podstawowego, wewnętrznego dążenia elementów świata do tej wojny. Jeśli takiego rodzaju 
dążenia nie byłoby, w elementach świata kapitalistycznego, to wystarczyłoby nam sterowanie 
wrażeniami (tak jak się to odbyło w zniszczeniu PKB w latach 90., w epoce sterowania fazą 
ekstazy wulkanicznej 9 po r. 1989, nazywanym rozwojem) i cały projekt naukowego badania 
tej wojny byłby niemożliwy, ponieważ nie byłoby żadnej spójności ani porządku, które to 
umożliwiają nam poznawanie przez intelekt.

2. Zarządzanie wyobrażeniami było doskonale widoczne od 1 marca 2022 i oczywiście przez
cały rok 2022, ponieważ rząd polski nie wszedł na własną ścieżkę rozwoju i kopiował frazy 
światowe, tak jak w okresie pseudo-pandemii kopiował frazy zagraniczne i utracił 
tym samym setki bilionów dolarów. Mógł zostać zieloną wyspą.

rewizjonistą. Na Ukrainie Węgrzy mieszkają na Rusi Zakarpackiej. Od 1939 roku część Czechosłowacji była 
okupowana przez Węgry. Pod naciskiem ZSRR Węgrzy podpisali umowę o włączeniu tego węgierskiego regionu 
do Ukraińskiej SRR i uważają, że to była przemoc. Szijjártó wiele raz mówił o 150 tys. rodaków na Ukrainie, przy 
granicy. V-premier Iryna Wereszczuk oskarżyła Węgry o prorosyjskość i chęć rewizji granic na Zakarpaciu. Ustawę
oświatową na Ukrainie Węgrzy nazywają dyskryminacją. Szijjártó: „Parlament Europejski jest podmiotem 
politycznym, który dokonuje ocen politycznych. Większość tamtejszych lewaków nienawidzi nas”. „Węgry mają 
prawicowy, konserwatywny, patriotyczny rząd chrześcijańsko-demokratyczny. Nienawidzą nas, bo idziemy pod 
prąd”. „Obywatele Węgier w czterech kolejnych wyborach zdecydowali, że chcą tego, co my.” 

9 Faza ta cechuje ludzi młodych. Ponieważ otoczyli oni zwartym pierścieniem J. Kaczyńskiego, to Polska dryfuje 
i nie wykorzystuje fazy cesarskiej.

5



Zarządzanie wrażeniami polega na aplikowaniu naszych wyobrażeń 
wyniesionych z języka sklepowego, codziennego – do sterowania narodami. 

Język codzienny jest językiem wadliwym, nie opisuje rzeczywistości tylko proste
czynności klasy wojskowej (a i to dopiero po mustrze) i prawda w nim nie jest 
definiowalna. 

Język codzienny jest wycinkowy, nie jest w stanie objąć całości, znaczenie lockdownów jest
w nim pomijane, nie potrafi sobie wyobrazić znaczenia szczepień czy noszenia masek przez ludzi 
i przez uczniów, czy na przykład znaczenia zaległości w nauce wywołanych lekcjami na odległość 
w skali 20 lat. To język prymitywny, który nie widzi w nakazie noszenia masek i w zamykaniu 
szkół skutków dla PKB, pogorszenia sytuacji przyszłych pracowników za 10 i więcej lat. 

Histeria zarządzania pandemią, czyli lockdowny dały uczniom górną granicę współczynnika 
swobody (s=1), czyli swobodę całkowitą typową w warunkach zbędności mocy roboczej P( r), 
gdzie s = P(s)/P(d) = P(s) / [P( r) + P(s)], gdzie P(s) oznacza moc swobodną, P(r)=0. Cała moc 
dyspozycyjna P(d) = P( r) + P(s) stanowi moc swobodną, P(d) = P(s), a moc jałowa jest zapewniona
dzięki posiadanej mocy socjologicznej.10

Na skutek decyzji rząd uczeń stal się niewolnikiem, mianowicie: Uczeń stał się jak arystokrata, 
który ma zaspokojone wszelkie potrzeby bez wykonywania pracy, ale przecież nie posiada on 
procentującego kapitału, umożliwiającego realne mu zaspokojenie potrzeb bez wykonywania 
pracy, czyli to jest kredyt odłożony, który trzeba będzie spłacić redukcją PKB. Ponieważ 
P(r)=0, to taki naród nie ma czego zmienić i staje się niewolniczy.

Język codzienny nie jest w stanie uchwycić związku noszenia masek i lockdownów z obniżeniem 
poziomu edukacji matematycznej. Wobec tego nie będzie inżynierów, ani czytania z dykcją, 
intonacją, więc plutonowy nie będzie umiał zrozumiale zarządzać plutonem. 

Nie będzie samodzielnej armii, bo żołnierz nie będzie czytał rozkazu ze zrozumieniem. Na 
medycynę pójdą ludzie bez właściwego przygotowania przyrodniczego. Noszenie masek 
i lockdowny mogą oznaczać stratę dwóch zaprzepaszczonych lat edukacji. Uczniowie nie mieli 
internetu, odpowiedniego sprzętu. Niższy poziom wykształcenia oznacza niższą produktywność, 
koszty socjalne, społeczne, mniej efektywne działanie na rynku pracy, wzrost wypadkowości, 
katastrofy w logistyce na skutek niedouczenia w fizyce (bezwładność, kinetyka, ugięcie itd.). 

Rząd wadliwie rozpoznał rzekomą pandemię, a więc nie mógł spostrzec negatywnych skutków tzw.
„pandemii”. Nie mogł spostrzec niepotrzebnie wprowadzanych przez rząd restrykcji dla uczniów, 
rząd nie zwiększył pomocy w zaopatrzeniu uczniów w internet, nie zwiększył zatrudnienia 
indywidualnych nauczycieli, psychologów, pedagogów w szkołach. Rząd tak tu odwraca kota 
ogonem jakby dobro uczniów polegało na s=1, czyli jakby edukację rząd miał za przejaw rozwoju 
materialnego, ekonomicznego, a nie jakoby lansowanego przez rząd rozwoju duchowego (sic!), 
skoro rząd nie martwi się o rynek pracy i PKB. 

Dialektyka jest w przyrodzie, ale i w polityce. Zaiste rzeczniczka MEiN, Adrianna Całus-Polak, 
stwierdza: „MEiN podjęło wiele działań mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków 
pandemii dla uczniów, np. poprzez dodatkowe godziny zajęć, które mogły realizować szkoły 
(w tym zajęcia edukacyjne, sportowe), a także w zakresie zwiększonej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Celem, który przyświeca wszystkim tym działaniom, jest realne dobro uczniów, 

10 Marian Mazur, „Cybernetyka i charakter”, rozdz. 11 „Moc fizjologiczna i socjologiczna”.
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a nie jedynie aspekt utylitarny [sic!], który polegałby na sprowadzeniu całej edukacji do kwestii 
związanych z rynkiem pracy i zatrudnieniem.” Trudno o większą przewrotność niż tę 
zaprezentowaną przez Adriannę Całus-Polak, ale jest tego przyczyna – pewne światopoglądowe 
przekonanie, które bazuje na gospodarce, filozofii, psychologii, że poprzednie rządy 1989-2015 
(z małymi wyjątkami jak półroczny rzad Jana Olszewskiego i J. Kaczyńskiego XI 2005 – 2007) są, 
cytuję, „jeszcze gorsze”. 

Dialektyka jest we wszystkich procesach, więc i w rozumowaniu urzędników. I tak w logistyce 
wystarczy jeden błąd, aby nastąpiło spiętrzenie. Ponieważ lekarze troszeczkę ograniczali 
stosowanie antybiotyków podczas wymyślonej pandemii koronawirusa (na rzecz leczenia 
remdesivirem, paracetamolem, respiratorami itd.) 11, to firmy widząc lockdowny, czyli 
w kategoriach Mariana Mazura obciążenie akumulatora – reagowały. Tym obciążeniem 
akumulatora było obciążenie łańcucha dostaw. Obciążenie jest sprzężeniem między akumulatorem 
branży (torem energetycznym) a homeostatem i ma dwie formy – przeciążenia (zwiększenie 
obciążenia) i odciążenia (zmniejszenie obciążenia). Homeostat tej branży przetwarza odebraną 
informację o logistyce, którą jest przeciążenie łańcucha dostaw na skutek lockdownów (zatory). 

Homeostat wysyła odpowiedź do akumulatora, czyli do toru energetycznego, który ma swoją 
pojemność, zwykle małą i musi pobierać swą moc z otoczenia, którym jest sprawny układ jezdny 
autostrad, kolei międzynarodowych, brak paniki w innych krajach, czyli pewien ład 
międzynarodowy, a który został zaburzony przez „pandemię” itd. Akumulator wysłał sygnał 
blokowania dostaw, czyli przeciążenia. Na to otrzymuje od homeostatu sygnał naprężenia, który ma
dwie formy – sprężenia (zwiększenie naprężenia) i odprężenia (zmniejszenie naprężenia). Tor 
energetyczny układu autonomicznego otrzymuje sygnał odprężenia: zmniejszyć produkcje 
antybiotyków. 

Ten proces lat 2020-2021, podyktowany „pandemią”, czyli lockdownami, został dodatkowo 
wzmocniony wzrostem cen energii na skutek sankcji na węgiel, gaz i ropę z Rosji, więc firmy 
zmniejszyły produkcję antybiotyków. Jeżeli pandemia była fikcją, to nie można też wykluczyć 
różnych nacisków w celu wzmocnienia depopulacji. Wzrost cen energii działa nie tylko na 
produkcję (zmniejszenie), ale też w logistyce i tak, skoro państwowa spółka pocztowa Omniva 
(Estonia12) ogłosiła (XII 2022) wzrost cen na poczcie (za dostawę przesyłek), to największa gazeta 
nie będzie wydawać w poniedziałek gazety w postaci papierowej. Oczywiście, wzrost cen energii 
działa nie tylko na wzrost cen za przesyłki na poczcie, ale na wzrost cen za druk, za papier.

Szczepienia spowodowały wzrost zakażeń z powodu obniżenia odporności, wobec tego państwa 
producentów substancji wyjściowych (Indie, ChRL) na pewno będą ograniczać dostawy (eksport), 
licząc na większe zyski, wbrew naiwnym twierdzeniom (rozpowszechnianym w III RP), że kapitał 
nie ma narodowości.

3. Następująca definicja sterowania sprzyja zarządzaniu egzodynamicznemu: 

„Sterowanie wynika jedynie z sytuacji bieżącej i z celu, który chcemy osiągnąć, nie zależy zaś od 
historii systemu”. Jest to definicja egzodynamiczna, typowa dla ontologii zerwanej całości, owej 

11 Ponadto przedwcześnie zmarło (2020, 2021, 2022) kilkadziesiąt milionów nabywców (zmniejszone 
zapotrzebowanie na antybiotyki). 

12 Gazeta „Eesti Päevaleht” ogłosiła, że od 16 I 23 nie będzie wydawać w poniedziałki w papierze. Estonia 
w poniedziałek nie będzie miała gazety papierowej. Wcześniej Postimees, Õhtuleht ogłosiły likwidację wydania 
w poniedziałki, a Äripäev w ogóle zrezygnowała z papierowych wydań.
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einsteinowskiej linii świata. Historia wieży stalowej nadajnika g5 jest istotna – czy ma 
mikropęknięcia, oczekiwane w środowisku podwyższonego natężenia promieniowania. 13

Bardziej prawidłowa definicja brzmi: „Sterowanie jest nakierowane na cel, który chcemy osiągnąć, 
ale nie wynika jedynie z sytuacji bieżącej, przeciwnie, silnie zależy od historii systemu”. 

Gdyby w III RP kierowano się tą definicją sterowania, to by się uchroniono od likwidacji produkcji,
długów, które w prawidłowym obliczeniu PKB według standardów Wyszyńskiego-Gierka dają 
PKB, które nie przekracza epoki Gomułki, a nawet Bieruta. 

Deklarowane w III RP PKB zjawia się tylko dzięki zastosowaniu błędów Malmquista, czyli 
selekcji, podporządkowaniu definiowania PKB potocznemu wyobrażeniu rozwoju. 

Potoczne wyobrażenia są spontaniczne, z natury rzeczy anaukowe, i tak tylko egzodynamizm 
oczekiwał końca świata 21 XII 2012. Żaden koniec 21 XII 2012 nie nastąpił i zwykły ludzki 
egzodynamizm nie widzi, że koniec trwa, ale nie w sensie konkretystcznym. Sterowanie 
wyobrażeniami nigdy nie odnosi się do tego, co nazywam nebularyzmem, czyli odniesieniem 
konkretu do systemu. Z naukowego punktu widzenia nic takiego nie miało się wówczas wydarzyć, 
ale egzodynamizm jest silniejszy. Żadne naukowe przesłanki nie wskazywały na to tsunami, 
wybuch, uderzenie komety, asteroidy w ten konkretny dzień. Sterowanie egzodynamizmem ma 
cechy adhokowe. Co jest podstawą przeświadczenia o końcu świata 21 grudnia 2012 roku? – 
Egzodynamizm. 

Należy zauważyć, że tezy dr. Milo Candariana w języku potocznym nie są detektowalne. W języku 
przydatnym w komunikacji w sklepie nie widać skutków istnienia kilku serii znanego eliksiru, ani 
naddatkowych ofiar. 14 Język potoczny nie dostrzega zjawisk statystycznych tylko indywidualne, 
z najbliższego otoczenia, z urzędów, biura, stołówki, restauracji. 

Kaczyński, Putin i inni mówią o pierwiastkach identytarianistycznych, które nie polegają na 
wrażeniach, ale są związane z tysiącletnimi dziejami. 

Senator Kamiński to właśnie zarzuca Kaczyńskiemu. Dobrym przykładem identytaryzmu jest raport
Ministerstwa RPA (min. Bheki Cele, X 2022, TV-News24, RPA), że od 1 lipca do 30 września 2022
w RPA zamordowano ok. 7 tys obywateli, ok. tysiąc kobiet, 13 tysięcy padło ofiarą napaści, na 
1277 osobach usiłowano dokonać zabójstwa; 558 dzieci zamordowano. Kobiety i dzieci gwałcono 
w miejscach publicznych, w szkołach. W latach poprzednich nie było lepiej. Na tym polega ta 
cywilizacja. I to między innymi identytarianizmem kierują niektórzy ministrowie. Jest prawdą, że 
np. Szwajcaria, Orban, USA czy niemiecka minister obrony Christine Lambrech i in. sprzeciwiają 
się (np. nieograniczonemu) eksportowi broni, czemu niechętni są egzodynamiczni entuzjaści 
eksportowania broni. 

13 Norbert Smyrak, Mirosław Zabierowski, Szkic teoriopoznawczy fundamentalizmu w technice w odniesieniu do 
zjawiska zniszczenia materiału , Cosmos-Logos III (1996) 98-103, ISBN 83-7085-192-4

14 Por. wypowiedzi dr Judy Mikovitsch, prof. Doroty Marii Majewskiej i in. – Całkowicie przeciwne do tego, co rząd 
kopiował od lutego 2020 do 24 II 2022. Po 24 II 2022 kopiowano frazy zachodnie odnośnie do pomocy na 
Ukrainie, zamiast nieść prawdziwą pomoc, aby tylu nie zginęło i aby ryzyko wojny atomowej, które powstało 24 II 
2022 – zlikwidować. Tymczasem to ryzyko wzmagano przy pomocy całkowicie wadliwego języka o pomocy. 
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Orban15: „O sankcjach decyduje UE. A my nie wetujemy. I nie będziemy w przyszłości, bo nie 
można co chwilę niszczyć jedności Unii Europejskiej… Nie popieramy sankcji, ale nie zabraniamy 
pozostałym 26 państwom członkowskim ich przyjęcia.” „Jesteśmy przeciwni wszelkim sankcjom. 
Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy przeciwni polityce sankcji. Gdyby to od nas zależało, nie byłoby 
polityki sankcji. A gdyby były, to byłyby znacznie bardziej zawężone, precyzyjne i lepiej 
przemyślane. Nie ma nic dobrego w sankcjach. Dlatego nie głosowaliśmy na nich w tym sensie, że 
zawsze wypowiadaliśmy się przeciwko nim.” 

Orbán podkreślał, że Węgry osiągnęły na szczycie UE w Brukseli wyjątek w sprawie pułapu cen 
gazu, tak, aby Węgry miały gaz. Orbán wprost oświadczył, że zawetuje sankcje, jeśli interesy 
narodowe Węgier nie zostaną uwzględnione. Już latem 2022 Słowacja i Czechy – dzięki 
Budapesztowi – uzyskały zwolnienie z sankcji naftowych. Te trzy państwa uzyskały zgodę na 
kupowanie rosyjskiej ropy przesyłanej rurą lub drogą morską. 

Eksport broni ma poparcie w dwóch skrzydłach: 

-1. U ludzi lekkomyślnych, beztroskich 16, którzy „myślą” wrażeniami i się oddają zarządzaniu 
przez wrażenia, nie zdając sobie sprawy z odmienności cywilizacji, ale jest frakcja myślicieli 
polskich, którzy pytają jak to możliwe, że prawdziwe (nie tylko sensowne) jest zdanie 
„Przynajmniej 20 tys., a może i 50 tys., Ukraińców, zostało zamordowanych przez Ukraińców, za 
to, że nie chcieli zamordować swej żony”. Podobne zdanie „Przynajmniej 20 tys., a może i 50 tys., 
Polaków, zostało zamordowanych przez Polaków, za to, że nie chcieli zamordować swej żony” jest 
nie tylko nieprawdziwe, ale jest bezsensowne. To tu przebiega linia demarkacyjna między tymi 
dwiema cywilizacjami. W rozumieniu teorii Feliksa Konecznego, będą one w stanie permanentnego
konfliktu. 
Umowy okrągłego stołu, czyli sterowanie wg hasła z chaosu porządek spowodowały, że nagle, od 
r. 1989, RFN miała stabilny wzrost, niską inflację i wysokie wskaźniki zatrudnienia. Uczynienie 
z Polski niemieckiej kolonii było wyjątkowe dla gospodarki. Pewne zamknięcie rynku polskiego od
r. 2016, wojna Rosji i gospodarcze konsekwencje pandemii sperturbowały gospodarkę niemiecką. 
To nie globalizacja utrzymywała RFN, ale wykorzystywanie Polski i państw Europy Środkowej 
(kolonizacja). Wojna utrudniła produkcję w RFN z powodu tzw. „strategicznego” (modne słowo od 
r. 1990) uzależnienia od strategicznie ważnych zasobów energetycznych. W r. 1990 przewidywano, 
że wraz z wysyceniem rynku polskiego i państw Europy Centralnej nastąpi regres w gospodarce 
RFN.17

-2. Eksport broni znajduje poparcie w wielkim biznesie, u przedstawicieli długofalowych rządów 
kapitału.

15 23 XII 2022. Orbán powołuje się na ekonomię, nie na identytarianizm. Natomiast znaczenie identytarianistyczne 
ma wezwanie Parlamentu Europejskiego (XII 2022, sprawozdanie roczne, Dziennik UE) do Mołdawii, aby 
Mołdawia przystąpiła do walki z „dyskryminacją LGBT”, z dyskryminacja „w miejscu pracy, do zwalczania 
przestępstw z nienawiści oraz do ochrony praw mniejszości, w tym Romów, osób LGBT, imigrantów”. 
W listopadzie 2022 w Mołdawii szereg autorytetów politycznych i publicznych, działaczy obywatelskich 
i duchownych potępiło kampanię „Dzieci LGBT w twojej szkole” i oceniło ją jako atak na rodzinę i tradycyjne 
wartości. – Wartości znane w Polsce np. w robotniczym lewicowym środowisku bł. Jerzego Popiełuszki (JP) oraz 
w całym systemie w kon.społ. JPII/JPS.

16 1,6 mln Polaków, w tym 333 tys. dzieci żyło w r. 2021 w skrajnym ubóstwie. 2,5 mln Polaków ma nieszczelne 
dzrzwi, okna, grzyb i przeciekający dach. Co dwudziesty Polak nie ma dostępu do łazienki i toalety. Zarządzaniu 
przez pospolite spontaniczne wyobrażenia poddali się egzodynamicy działacze i porzucili misję służenia prawdzie, 
a więc dobru przez piękno (OSP itd.).

17 Dlatego prof. A. Wierciński moje analizy wydawał i przetłumaczył. 
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Rzecz jasna, przynajmniej 137 państw (formalnie poparły sankcje) mogłoby zagwarantować 
Ukrainie status neutralności, ale nie jest to zgodne z modelem zarządzania przez wrażenia18, który 
prowadzi tylko do ringu. Dlatego nikt 19, nie zaproponował wykorzystania potęgi relacji dowolnego 
państwa ze 137 państwami, których jest 2 x (suma n nad k, k przebiega n=137), dla legitymowania 
neutralnego statusu Ukrainy. Szwajcaria odrzuciła (VI 22) prośbę Danii o dostarczenie Ukrainie 20 
bojowych wozów piechoty „Pirania”. Berno zablokowało prośby RFN o eksport na Ukrainę 
amunicji do wozów piechoty „Marder” i do samobieżnych dział „Gepard”, ponieważ Szwajcaria nie
będzie uczestniczyć w konfliktach zbrojnych.

Na tym, jak to opisujemy, polega egzostatyzm w działaniu. – Wykorzystajmy tu jeszcze przykład 
bardziej neutralny, ponieważ blokujący dostawy broni Węgrzy (i in., ale zwłaszcza Węgrzy) 
w Polsce wywołują wściekłość i są oni nazywani ruską onucą. Przykład uwielbiany przez Mariana 
Mazura:

W roku 1965 Martha Argerich wygrała Konkurs Chopinowski, czyli wykazała własną twórczość 
wykonawczą, czyli interpretację. – Interpretację uzupełniającą, toteż w r. 1980 roku wywołała 
skandal, gdy opuściła jury Konkursu Chopinowskiego, wskazując na niekompetencję jury. Ona 
nadawała utworowi swoje osobiste piękno. 

To, jak Ukraińcy uzasadniają patroszenie kobiet z dzieci ma cechy absurdu egzodynamicznego – 
tak odpowiadałem pisarzowi Stanisławowi Srokowskiemu, który na moich seminariach „Prawda 
przez dobro via piękno” mówił o sposobach zabijania Polek przez Ukraińców. Egzostatyzmem zaś 
jest wskazanie, że we wsi z większością Rusinów (bo tak nazywano Ukraińców) dzieci polskie 
chodziły w 95% do szkół ruskich, czyli dla Rusinów i przecież z tego powodu dziewczyny polskie 
nie nabijały na żerdzie dziewczyny ruskie. W Polsce Rusini mieli szkoły rusińskie, a w polskich 
szkołach była nauka rusińskiego. Tak więc przyczyny ukraińskiego okrucieństwa są wewnętrzne 20, 
nie są zewnętrzne. – Chłopi polscy pracowali tak samo jak rusińscy i z tego powodu nie przybijali 
do drzwi Rusinek (Ukrainek). Proszę to sobie sprawdzić wg danych GUS. II RP wprowadziła 
metody socjalistyczne, komunistyczne, tzn. nacjonalizację i parcelację i w latach 1925 – 34 
z ogólnej liczby nabywców ziemi 63% to Ukraińcy (37% Polacy), tak więc niepoważne jest 
tłumaczenie mordów ukraińskich tym, że Rusini byli traktowani w nadaniach ziemi, że język polski
forsowano w szkołach ruskich, czy tym, że Polska nie rozwijała ruskiej spółdzielczości. Zaiste 
w latach 1924-28 powstało 53% kooperatyw ruskich, a średnio tylko 30% polskich, a jednak Polacy
nie robili Rusinom małej dziurki w brzuchu i nie nawijali jelit na patyk. W latach 1932 – 34 na 136 
tytułów prasy ponad połowę wychodziło ruskich (72 – GUS). W r. 1936 było 417 adwokatów 
Rusinów i 215 Polaków (1734 – Żydzi), a jednak Polacy nie obdzierali Rusinów ze skóry i nie 
bronili pochowania zabitych Rusinów – zabitych, to złe wyrażenie, Polacy nie zabijali Rusinów, bo 
było odwrotnie, to Ukraińcy zabijali Polaków, kobiety przebijali bolcami, a polskie dzieci przybijali
patykami przez oczy. Kobieta ciężarna mówi latem 2022 w Polsce „I tak wam łby poucinamy, 
a waszą krew będą piły psy” – język polski nie zna takich fraz, a na Rusi to było od zawsze.21

18 Ludzie kierują się wrażeniami. Teorie są zbyt trudne, wymagają skupienia się. Numerolodzy to przykład myślenia 
w kategoriach tu i teraz, tzw. Markowowskie, wiąże się z rozczarowaniem tym światem, jego materializmem, 
z poczuciem pustki (częste w autyzmie), z brakiem celu w życiu. To tak, jak dorośli, którzy uciekają w świat 
klocków lego, nieanalitycznej nieteologicznej wiary-tu-i-teraz, którzy kierują się nakazem od „obcych”. (Tak, „tu 
i teraz”, postępują autycy ze spektrum z pogranicza schizofrenii). Umysł „tu i teraz” „argumentował”, że 21 XII 
2012 Słońce przekracza galaktyczny równik i powstanie efekt grawitacyjny Słońce-czarna dziura w centrum 
Galaktyki, co wywoła gwałtowne zmiany na Ziemi i cała ludzkość wyginie. Albo że 21 XII 2012 nastąpi cykliczne 
wymieranie gatunków co 26 milionów lat. 

19 - Z wyjątkiem autora, prace z 1 III 2022.
20 Identytarystyczne. Biologiczne. Neurologiczne.
21 Pyta v-minister pyta o to okrucieństwo i przytacza odpowiedź – „A u nas tak jest od czterystu lat”.
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3) Dalsze objaśnianie zarządzania przez wrażenia. Recenzent. Interpretowanie. System
zarządzania III RP – „z chaosu porządek” a esbecjonizm, czyli udawany komunizm vs 
system społ.ekonomiczny JPII/JPS. Kształtowanie wywiadu 

1. Recenzent nie kopiuje dzieła humanistycznego, krytykuje je lub zaopatruje dzieło komentarzami.
Interpretowaniem jest wszelka krytyka. Nie było krytyki, nie było interpretowania systemu 
zarządzania III RP.

2. W gospodarce III RP nie było porządkowania. Czyli nie było zarządzania działaniem 
o charakterze typowym dla statyzmu. W III RP nie było porządkowania i dominowało hasło 
„z chaosu porządek”. Cechą zarządzania o charakterze statyka jest porządkowanie w działalności. 
Nauczyciel sprawdza w myśli, czy uczeń odpowiada dokładnie tak, jak to określają podręczniki,
nuty, stoczniowiec nadaje blachom dokładnie taki kształt, jak to określa rysunek techniczny 
projektanta. Nie było tworzenia (działania) w granicach przyzwoitości ani władania w granicach 
obowiązku – to silna cecha zarządzania o charakterze statyzmu. Jej nie było od r. 1989.

Doszło do złamania etosu Wyszyńskiego, bł. J. Popiełuszki (JP22), etosu pracowniczości ruchu 
S’1980-89, całego systemu JPII/JPS, jako systemu kontra esbecjonizm. W dekadzie 1980-89 
działały dwa systemy społeczno-ekonomiczne: – 1. esbecjonizm, czyli udawany komunizm 23 
i 2. system społ.ekonomiczny JPII/JPS.

3. Cała reforma (działanie) III RP nie ma cech organizowania, czyli cech zarządzania 
endostatycznego. Istotą zarządzania endostatycznego jest organizowanie.

Nie było w III RP 
- wydawania dyrektyw (informacji) o cechach tworzenia w postaci decyzji identyfikujących 
i określających potrzebne działania pod kątem potrzeb narodu,
- przy czym główną rolę odgrywa tu (w tym czego nie było i nie ma w III RP, w zarządzaniu 
działaniem o charakterze endostatycznym) doprowadzenie do wykonania (tzw. władanie),
- a w tym celu do ukonstytuowania i zwiększania mocy socjologicznej (pozostano na mocach 
fizjologicznych).

Czyli można powiedzieć, że zarządzanie III RP nie rozwijało mocy socjologicznych i bazowało na 
wykorzystaniu mocy fizjologicznych, czyli na eksploatacji siły żywej.

Cechą zarządzania endostatycznego są gry wywiadu i kontrwywiadu, czyli organizowanie, ale tego 
nie było. 

22 Jedno z moich odkryć w fizyce kosmicznej (space science), opublikowane w najlepszych pismach z fizyki, 
nazwałem strukturami JPII/JPS w r. 1984, aby ratować życie bł. Jerzego Popiełuszki. 

23 Nikita Chruszczow przyznał, że celem ZSRR jest blokowanie komunizmu. Zagadnienie to opisałem w kilkunastu 
monografiach w latach 2019-2022 i nie będę tego zagadnienia tu powtarzać.

11



4.24 Nie ma mowy, aby cechą zarządzania działaniem w III RP było zarządzanie o cechach endo-
dynamicznych. O cechach endodynamicznych, czyli władanie działaniem w służbie zdrowia 
(wystarczy porównać się z RFN, Francją, Finlandią, Norwegią), w stoczniach, produkcji 
zbrojeniowej, energetyce, rolnictwie, hutnictwie, metalurgii, gospodarce, w obszarze racji stanu, 
w polityce (nie istnieje nic apolitycznego). 

Oświadczenia Rosji, nazywane groźbami, nie są histeryczne, są przejawem władania. Ambasador 
Pełczyńska-Nałęcz nie ma tu racji, opowiadając o groźbach Putina.

Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, przemawiając na posiedzeniu Rady 
Bezpieczeństwa ONZ wykazał władanie, wtedy gdy powiedział, że kraje zachodnie wspierające 
nazizm stają się stroną konfliktu i że transporty broni są legalnym celem. – To przemyślana 
identyfikacja – przemyślana prezentacja stanowiska rosyjskiego, której nie zmienia obecność 
w posiadłościach i na jachtach (na okrętach, ale nie w jachtach, w okrętach) na Zachodzie (ale nie 
w Zachodzie) dzieci establishmentu kremlowskiego.25 Do skandali zaliczono wręczenie przez 
Wołodymyra Zełenskiego prezentu dla Kamali Harris i dla Nancy Pelosi flagę z symbolami SS. (23 
XII 2022). Poseł Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) Udo Witchas w świątecznym 
przemówieniu (23 XII 2022) wypowiedział się przeciwko umieszczaniu uchodźców 
w tymczasowych mieszkaniach. 26 Powiedział on, że „nie powinno się również kwaterować osób 
nie znających niemieckiej kultury i zasad, gdyż zagrażałoby to całej społeczności”. – Ten pogląd, 
o kolizji kultury, należy do zagadnienia identytarianistycznego. 
Ani Kamala Harris ani Nancy Pelosi niczego nie wnioskują z takich komunikatów ekspertów 
wojskowych NATO. Utwórzmy parę typowych przykładów:

Analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną oceniają, że tempo natarcia sił rosyjskich 
słabnie. Analitycy amerykańskiego instytutu oceniają, że tempo natarcia sił rosyjskich wzrasta. 
Generał powiedział, że tempo w ostatnich dniach zwolniło. Zdaniem pułkownika tempo w ostatnich
dniach wzrosło. 

Zdaniem pułkownika można ocenić, że zajmą …. Zdaniem eksperta trudno jest ocenić, czy próby 
zajęcia osiągnęły realizację. Tereny w obwodzie donieckim stanowią arenę zwycięstw Ukraińców, 
ale nie wiadomo, czy Rosjanie celowo się nie wycofują.

Angielski think-tank donosi, że na większości odcinków walki trwają. Wg AB sytuacja pozostaje 
ustabilizowana, walki zanikły. 

24 Dziękuję M. Kamińskiemu z Politechniki Wrocławskiej (maciej.kaminski@gmail.com) oraz prof. R. 
Kozłowskiemu za napisanie tego punktu oraz za pomoc w poprawce w punkcie 5. i za dyskusję, że USA, UE chcą 
do zbrodni wpisać podział na dwie płci (w „Traktacie o zbrodniach”, ONZ). Masowe rzezie ludności 
cywilnej, zbrodnie wojenne i biologiczne płcie. Żart zamiast obiektywizmu, to ma odniesienia do identytaryzmu 
(Putin, Kaczyński, rodzina, dzieci, kultura, dwie płcie i wartości oraz tradycyjne małżeństwo kontra surrealizm – 
https://powstrzymajcie-onz-przed-promowaniem-gender/). Sen. Kowal zarzucał Kaczyńskiemu sowietyzm, bo 
Putin i Kaczyński (także Dugin, córka Dugina) wielokrotnie wyśmiewali LGBT, nietradycyjne stosunki seksualne, 
związki propedofilskie itd. Putin posiada informacje od córki, która jest naukowcem genetykiem, chociaż ona nie 
wie, że cybernetyka jest modelem dwóch płci. Powinienem napisać, że płeć jest modelem cybernetyki, ale się tu 
dostosowałem do języka XXI w. Korekta: STW jest modelem geometrii afinicznej, OTW – Riemanna- 
Łobaczewskiego, kinetyka – modelem chaosu, rynek – modelem kinetyki. Kapitalistyczne hasło „z chaosu 
porządek” jest wiarą, że rozwój wynika z kinetyki. Wiarą.

25 Praca ta powstała, w sensie pomysłów, już w lutym, zaraz po 24 II 2022 i w pierwszych dniach marca 2022, gdy 
posłyszałem ten pospolity język, którym referowano tę wojnę.

26 2 XII, portal MDR .
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Podczas gwałtownych ataków raniono trzech cywili. [Podczas swoich słabszych działań Niemcy 
mordowali tysiąc cywili dziennie].

Powołując się na rosyjskich „blogerów wojennych”, agencja X stwierdza, że wojska rosyjskie idą 
naprzód. Powołując się na blogerów wojennych, ekspert stwierdza, że wojska ukraińskie zdołały 
spowolnić Rosjan, a może wyprzeć ich z zajmowanych pozycji. 

Media przekazały, że w poprzednich dniach nie udało się zająć Rosjanom…. Media przekazały, że 
udało się wyprzeć siły rosyjskie ze wschodnich terenów w Y. 

Nie ma problemów z utrzymaniem tempa operacji ofensywnych. Rosji – prognozują analitycy 
taktycy. Ale Ukraina na tym odcinku zwycięża.

Wyśmiewany od początku wojny papież Franciszek ocenia (24 XII 2022), że jest to wojna 
bezsensowna. Urbi et orbi: „Pokonajmy letarg duchowej gnuśności, fałszywych obrazów 
świętowania, porzućmy wrzawę, gdyż ta znieczula serce i skłania do dekoracji i prezentów, a nie do
kontemplacji Wydarzenia narodzin Syna Bożego”. „Jezus przez swoje wcielenie, mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie otworzył drogę ze świata zamkniętego, uciskanego przez ciemności 
nieprzyjaźni i wojny, do świata otwartego, wolnego, by żyć w braterstwie i pokoju”. „Musimy 
ogołocić się z ciężarów, które nas krępują i trzymają w miejscu”. „Tymi balastami przywiązanie do 
władzy i pieniędzy, pycha, obłuda, kłamstwo”. „Te ciężary uniemożliwiają nam pójście do 
Betlejem, wykluczają nas z łaski Bożego Narodzenia i zamykają dostęp do drogi pokoju.” „Choć 
jest nam dany Książę Pokoju to wichry wojny nadal wieją lodowatym chłodem nad ludzkością”. 
„Niech Pan oświeci umysły tych, którzy mają władzę, aby uciszyć broń i położyć natychmiastowy 
kres tej bezsensownej wojnie! Niestety, ludzie wolą słuchać innych motywów, dyktowanych logiką 
świata”. Ludzie cierpią głód, podczas gdy każdego dnia marnuje się duże ilości żywności i wydaje 
się środki na broń”. „Każda wojna powoduje głód i wykorzystuje samą żywność jako broń”.
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