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Człowiek - indywidualista podporządkowany grupie i kłamstwu.
Nasz rozum tworzy rzeczy sprzeczne z naszym ogólnie pojętym dobrem.
Dusze wszystkich ludzi tworzą zjednoczenie w duchu, człowiek dzisiejszy mimo tzw: wykształcenia jest
nieszczęśliwy a jego inteligencja jest sztucznym tworem obliczanym na podstawie ocen, testów a nie obserwacji,
pasji i wiedzy ogólnej.

Dzisiejszy człowiek nie wie, które zioła mogą go uleczyć, nie wie, kiedy spadnie deszcz, nie wie jak przeżyć bez
domu, pieniędzy, lekarstw czy telefonu i pakietu akcji.

Współczesny człowiek jest nieszczęśliwym idiotom, prostakiem niepotraﬁącym cieszyć się z tworzenia. Człowiek nie
potraﬁ już przełożyć na czyny wartości bliskich sercu i duszy tylko szuka potwierdzenia wartości w
złocie,pieniądzach i popularności.

Współczesny człowiek wynosi aktorów i polityków na piedestał, podczas gdy ludy pierwotne, Rzymianie i
Egipcjanie… traktowali aktorów i polityków jako ludzi w maskach potraﬁących oszukiwać i grać ocierając się o
kłamstwo.

Człowiek współczesny zadaje pytanie o wszechświat, martwi się o stan konta nie martwiąc się o zatrucie
środowiska, modyﬁkacje genetyczny roślin, zwierząt i ludzi,nie martwi się o śmierć głodową traktując takową jako
statystykę i udając,że wstrząsa ona jego wnętrzem.

Współczesny człowiek gardzi ludźmi, zwierzętami, środowiskiem naturalnym określając tym samym stosunek
innych do nas samych, czynimy z pasożytów i przestępców bohaterów, herosów, celebrytów, pchamy dziwki i
narkomanów na szczyt popularności i wzór do naśladowania...

Patrzymy na piękno poprzez różowe okulary standardów narzuconych przez media, chirurgów plastycznych i
kolorowe pseudo biblie mody pełne gówna i ubóstwa intelektualnego.

Określamy wygląd i intelekt kobiety za pomocą wielkości cycków i ilości zwymiotowanych posiłków. Malujemy
gównem po płótnie i nazywamy to sztuką, a naćpanego frajera na haju artystą?!

Ludy pierwotne i późniejsze epoki dały ludziom współczesnym pokaz rękodzielnictwa dbałości o zmysły i odczucia.
Artyści przelewali dusze na płótna, wplatali serce w kamień w poszukiwaniu jego piękna i latami tworzyli z potrzeby
serca umierając niekiedy z głodu - oto powołanie człowieka, szczęście w tworzeniu, radość w niesieniu oświecenie i
spełnieniu siebie w swoich pasjach.

Aby być szczęśliwy nie potrzebujemy technologii militarnej pełnej zbrodni, akcji, pieniędzy, ubezpieczeń, polityki,
religii, głoszenia wszechobecnego mitu sukcesu i postępu, który nic dobrego gatunkowi ludzkiemu nie przyniósł.

Wszystko, co wymyślono w oparciu o technologie wojskową przerodziło się w wojnę, ból i łzy. Wszystko, co oparło
się na złocie i pieniądzu powodowało zazdrość, chciwość, zawiść i problemy dążące do kolejnych związanych z nimi
konﬂiktów, wojen i tworzenia rzeczy, które tylko według ich twórców były człowiekowi niezbędne, choć ten przez
wieki nie wiedział, iż takie coś istnieje...
Wszystko to zabiera nam spokój, dom, rodzinę, pasje, sztukę, ciszę i przede wszystkim szczęście, które nie jest
tanim telewizyjnym show, zabawa z alkoholem w ręce czy kolejnym prezentem, który jest ekwiwalentem braku
czasu na dom, radość, dzieci i miłość...

Komunikacja służy kontroli, pieniądz służy kontroli, partie służą kontroli, kościół służy kontroli - kontrolują nasze
dusze, umysły, słowa, domy, a nawet radość, poczucie wartości, godności i ustalają odgórnie, co ma nas cieszyć i
uszczęśliwiać - zabijając tradycje, normy, zasady, style, sumienie i pasje...

Na wszystko się godzimy stając się barankami oﬁarnymi dla współczesnych przywódców polityczno- religijnoﬁnansowych...

Gdzie jest umiar?, Gdzie pokora?, Gdzie jest ludzkie szczęście i miłość?!

Jeśli nie widzisz,że jesteś pionkiem w czyjejś grze, jeśli nie widzisz systemu kontroli, jesteś ślepy, jeśli wierzysz, że
są to tylko teorie spisku to zadaj sobie pytanie czy jestem szczęśliwy każdego dnia!? Czy mam czas dla rodziny, dla
miłości?!

Ale pamiętaj mówiąc o szczęściu nie myśl o pieniądzach i podróbce szczęścia, którą chcesz za nie kupić. Bo miłości,
wolności, zapachu lasu, ciszy, świata dobroci, sztuki płynącej z duszy… nie kupisz!!

Jeśli masz, co najmniej 35 lat zadaj sobie pytanie gdzie się podziało szczęście Twojego dzieciństwa, które może
było biedniejsze niż dziś, ale zdecydowanie piękniejsze, szczęśliwsze, bardziej normalne i moralne...

Jeśli uważasz ze szczęście to nowe auto, laptop, telewizor, akcje, wycieczki, nocne kluby, alkohol, dragi i tani show
w TVN jesteś już stracony a prawdy już nigdy nie ujrzysz...

Każde złoto tego świata stało się synonimem krwi i nieszczęścia. A przecież to człowiek wyszukał ten kruszec i
nazwał go cennym, wymyślił jego wartość i dopóty traktował je tylko jako rzecz nie krzywdziło ono nikogo.

Kiedy to samo złoto stało się pieniądzem zaczęło niszczyć każdego kto je dotknął.

Staliśmy się psychicznymi i ﬁzycznymi kalekami pragnącymi złota (pragnąc pieniądza przypomnij sobie Tolkiena i
pierścień synonim bogactwa i władzy), niszcząc w jego imieniu ludzki byt, prowadząc wojny i tworząc machiny,
które służyły i służą jego pozyskiwaniu, wyrabianiu i pomnażaniu a są to państwa, religie i rządy.

Ta cała manipulacja jest według was postępem?! A może badania nad genetyką człowieka, roślin i zwierząt to
postęp?! Dlaczego umierają owady i zwierzęta żerujące na uprawach genetycznych, dlaczego nadal istnieje głód,
dlaczego natura nie potraﬁ zaakceptować genetycznych roślin i zwierząt tworząc niebezpieczne krzyżówki i
doprowadzając do wymarcie naturalnych gatunków!?

A może rozczepienie atomu przyniosło człowiekowi szczęście, spokój i brak obaw o jutro?! Może wszechobecna
komputeryzacja daje nam podstawy do spokoju o pieniądze, dane?!

Oto nasz idealny system nie do zniszczenia, jednak wystarczy jeden rozbłysk słońca, jeden, haker, abyśmy stali się
nikim i niczym, niebytem, który nigdy nie istniał...

Nasz rozum tworzy rzeczy sprzeczne z naszym ogólnie pojętym dobrem.

Rzeczy mało trwałe i uzależniające nasz mózg dzięki propagandzie, manipulacji i technologii. 90% Społeczeństwa
przestaje myśleć i czuje wstręt do wiedzy książkowej. Wyrabianie własnego zdania na podstawie prawdziwych
faktów pozostawiamy komputerom. Uśredniamy wszystko tworząc świat pełen współczynników, badań opinii
publicznej, kłamstw i manipulacji…

Człowiek nieoświecony wykorzystuje rozum do pomnażania pieniędzy i wykorzystywania ich do zdobywania władzy
na wszelki możliwy sposób…Szczyt ewolucji czy już jej dno?!…Bez poszanowania istot żyjących?! Ewolucja głupoty
doprowadziła do absurdów, w których pieniądz (papier!!!) Decyduje o naszym bycie, życiu, powodzeniu, wartości i
prawie do godnego życia!!!

Zapomnieliśmy, że mamy mózg i duszę stworzone na podobieństwo Boskie, jeśli tacy geniusze jak da Vinci,
Newton, Einstein, Platon, Kopernik… wykorzystywali ok. 15% swojego mózgu, czym może pochwalić się człowiek
współczesny poprawiający tylko ich wynalazki i odkrycia!

Wiedzę zamieniamy na schemat nauczania, który nie przekłada się na logikę, przyjmujemy wszystko, czym karmi
nas system: manipulacją, kłamstwem, ustaloną historią dnia wczorajszego…A my w walce o stopnie, świadectwa,
tytuły traktujemy papkę jako prawdę i fakt…

Zatracamy indywidualizm na rzecz grupowej głupoty, która podporządkowana jest swym działaniem systemowi,
który wyciska nas jak cytryny…

Poszukajcie prawdy o pochodzeniu człowieka, o jego indywidualności i o prawdzie historycznej, udowodnijcie, że
posiadacie jeszcze mózgi i osobowość… Walka przeciw systemowi jest nadzieją na lepsze jutro…

Pamiętajcie nie ma granic świat należy do całej ludzkości,…Jeśli ktoś ustala za was reguły i opiera je na kłamstwie i
manipulacji nie jest waszym przyjacielem, przywódcą, lecz waszym prześladowcą i mordercą waszych dzieci
czekającym na odpowiedni moment, aby dopuścić się najgorszych czynów w imię swojej władzy i pieniądza …
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