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1.0 Złote Zasady Gry
„Jeśli nie możesz czegoś zmienić z zewnątrz,
dołącz do tego i zmień to od wewnątrz” ~ Simon James
Masz komputer i internet? Jeśli tak, to w bardzo prosty
i sprytny sposób możesz drukować swoją emeryturę
w domu. Ten przewodnik jest Twoją osobistą instrukcją do
zrozumienia, w jaki sposób stać się członkiem
społeczności Qortal, gdzie każdy jest swoim własnym,
niezależnym, zdecentralizowanym bankiem. Nie musisz
pytać urzędu o pozwolenie, po prostu drukujesz swoją
wypłatę, robiąc ze swoim czasem co tylko chcesz.
Qortal to najbardziej interaktywna gra komputerowa
w historii. Jest ona darmowa i absolutnie nie wymaga
i nigdy nie będzie wymagała, by za coś w niej płacić,
kupować czy sprzedawać. Wszystko jest dla chętnych.
Qortal jest praktycznym katalizatorem globalnej rewolucji,
w naszym przypadku jest to Rewolucja Wartości. Qortal
rozszerza erę nowego internetu Trzeciej Generacji. Jest to
jedyna, unikalna platforma, która ma potencjał do zaginania
rzeczywistości, pozwalając na zapewnienie zdrowej,
szczęśliwej i ekscytującej przyszłości dla naszych
kolejnych pokoleń.
Możesz się spytać, jak to niby miałoby być możliwe?
Już tłumaczę...
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1.1 To wszystko moja wina
„Zawsze dostajesz to, co chcesz.” ~ Alan Watts
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest na tym świecie, że
niektórzy ludzie mogą „legalnie” drukować pieniądze, ale
jeśli robią to inni ludzie „nielegalnie” to są za to zamykani
do więzienia? Oczywiście chodzi o to, żeby nie drukować
nieskończonej ilości pieniędzy, bo jeśli ilość pieniędzy
rośnie w nieskończoność, to wartość odłożonych pieniędzy
przez ciężko pracujących ludzi maleje, co zaburza cały
system monetarny.
Ale czy tak się przypadkiem aktualnie nie dzieje?
Oczywiście, że tak. Pieniądze drukowane przez banksterów
są tak samo bezsensowne, jak pieniądze drukowane przez
zwykłych ludzi. Jednak wymyśliliśmy sobie tę największą
grę monetarną na świecie i teraz musimy się jakoś
wydostać z tego szamba.
Urodziliśmy się w systemie opartym na wierze w wartość
pieniędzy. Banksterzy i ich kartele finansowe zwane
bankami, to największa bańka i piramida finansowa na
Ziemi, która załamuje się w tym momencie. Każdy
mniejszy czy większy kryzys jest jedynie dowodem
niestabilności
systemu
opartego
na
pieniądzach
fiducjarnych (ang. fiat; łac. fides oznacza „wiara”). Waluty
krajów są drukowane bez opamiętania na całym świecie,
okradając ludzi z wartości odłożonych pieniędzy.
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Proces drukowania pieniędzy banksterzy skrzętnie nazwali
Systemem Rezerw Cząstkowych. Dlaczego jest on tak
skomplikowany, a banksterzy używają tak zawiłego
bankowego żargonu? Po to, aby ludzie stracili chęć
zrozumienia o co chodzi! System Rezerw Cząstkowych
(ang. Fractional-reserve Banking) to drukowanie nowych
pieniędzy, które muszą być spłacone z nadwyżką,
nazywaną prowizją. W dużym praktycznym skrócie,
bankster wciska „Enter” na komputerze w banku, a na
koncie kredytobiorcy pojawiają się nowe środki. Ta
gotówka nie istniała wcześniej. Jest to w większości nowo
wydrukowany pieniądz. Aby uzbierać na spłatę nadwyżki,
osoba spłacająca kredyt musi jakoś zarobić pieniądze od
osób, które wzięły kredyty zaraz po niej. To jest jedyny
sposób na pozorną spłatę „zadłużenia”. Całkowita spłata
długu oczywiście nigdy nie jest możliwa, ponieważ
pieniądze powstają z potrzeby spłaty długu.
Pieniądze to dług.
Tak się tworzy największa globalna piramida, w której ktoś
musi upaść, ogłosić bankructwo albo odebrać sobie życie,
żeby anulować niemożliwe do spłaty zadłużenie.
Taki efekt końcowy jest wbudowany w strukturę systemu
monetarnego. To jest błędne koło przypominające grę
w muzyczne krzesła.
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Zasady gry w Muzyczne Krzesła
Gra polega na tym, że przykładowo dziesięcioro dzieci
krąży wokół dziewięciu krzeseł w rytm muzyki.
W pewnym momencie muzyka przestaje grać
i dzieci mają zająć miejsce.
„Kto pierwszy ten lepszy”.
Oczywistym jest, że jedno dziecko odpadnie.
(Bum... Samobójstwo przez długi.)
W drugiej rundzie zabieramy jedno krzesło.
Muzyka zaczyna grać. Pozostała grupa okrąża krzesła.
Nagle muzyka się zatrzymuje.
Dzieci muszą usiąść. Bum... Kolejne dziecko odpada.
(Tym razem może ogłosi bankructwo.)
Muzyka zaczyna grać w kolejnej rundzie.
Muzyka STOP. Trzecie dziecko odpada.
(Anulowanie długów, nieświadomie odziedziczonych
po śmierci dalekiego członka rodziny nie jest uznane
przez wyrok sądu.)
Tak aż do końca gry, gdzie zostaje
jeden zwycięzca i dziewięciu przegranych.
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To właśnie stąd bierze się statystyka, że 1% najbogatszych
ludzi na świecie posiada ponad dwa razy więcej bogactwa,
niż cała reszta, czyli 99% wszystkich ludzi na Ziemi.

Średnia ilość pieniędzy przypadająca na jedną osobę z 1%
najbogatszych ludzi na świecie wynosi 11 000 000 USD
i tylko rośnie.
Jeśli wylosujemy 100 przypadkowych osób na świecie,
jedna osoba z tej grupy będzie statystycznie bogatsza od co
najmniej 60 osób razem wziętych.
Każdy mniejszy czy większy kryzys tylko podkreśla jak
biedni praktycznie w ogóle nie podnoszą się z granicy
ubóstwa, a bogaci stają się coraz bogatsi.
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Jak to jest, że na Ziemi mamy równocześnie
epidemie otyłości i głodu?

Brawo! Proszę o głośny aplauz i pokłony.
Oto zwycięzcy i królowie gry monetarnej.
Wręczmy im po diamentowej koronie na głowę.
Jak to jest, że na naszej małej planecie, ośmiu
najbogatszych ludzi na świecie ma więcej pieniędzy, niż
najbiedniejsza połowa społeczeństwa, czyli ponad
4 000 000 000 osób?
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Jak to jest, że połowa ludzkości
żyje za mniej niż $6 USD dziennie?
Jak to jest, że na naszym świecie około 14 000 dzieci
umiera każdego dnia z powodu chorób, którym można
zapobiec? Jest to około 10 niepotrzebnie
martwych dzieci co minutę.
To jest współczesna demokracja.
Wolny rynek.
W systemie monetarnym jesteś tak wolny,
jak Twoja siła nabywcza.
Jeśli chcesz zmierzyć poziom swojej wolności,
spróbuj się gdziekolwiek wybrać bez pieniędzy.
Jedyny efekt kontynuowania starej gry monetarnej kończy
się na tym, że 1% będzie posiadać 99%, a na samym końcu
jedna osoba, będzie posiadać 100% wszystkiego, a ludzie
dostaną jedynie przepustki QR na ich „smart” urządzenia.
Iście inteligentnie.
Mam nadzieję, że zobrazowałem Ci problem gry, w której
jesteśmy zanurzeni aż po dziurki w nosie.
Złotówki, dolary, euro i wszystkie inne waluty krajów to
eksperyment, z którego nauczyliśmy się, że musimy
zmienić nasze podejście do organizacji życia na Ziemi.
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Musimy zmądrzeć, aktualizując nasz system wartości,
ponieważ został on przyćmiony chciwością.
Stary, oparty na pieniądzach, handlu, kredytach i ciągłej,
nieprzerwanej konsumpcji system doszedł do swoich
limitów wzrostu, ponieważ niemożliwy jest nieskończony
wzrost na planecie ograniczonej w zasoby naturalne. Nie
ważne czy nazywasz to kapitalizmem, socjalizmem,
komunizmem albo totalitarną globalistyczną technokracją
kontrolowaną przez AI, czyli sztuczną inteligencję,
w rękach najbogatszych. Wszystkie te systemy mają
podstawowy problem. Nadal są oparte na pieniądzach
i handlu, co w nieunikniony sposób prowadzi do korupcji
całego systemu. Korupcja to chciwość. Chciwość do
pieniędzy, do władzy, do kontroli. Aby wyeliminować te
kluczowe problemy, musimy zlikwidować ich źródło,
którym jest wiara w wartość pieniędzy.
Jeśli oglądasz problemy prezentowane w mediach, czy
kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, jakie jest źródło tych
problemów?
Czy to jest strajk o podwyżki dla nauczycieli, czy to 500+,
czy to rząd musi podnieść jakieś podatki. Problem
w mediach to najczęściej problem braku pieniędzy.
Oprócz karmienia ludzi strachem, media opisują jedynie
symptomy generowane przez system oparty na pieniądzach,
nie wykraczając poza ramki swojego pudełkowego
myślenia.
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Ćwiczenie:
Połącz wszystkie kropki czterema liniami prostymi, nie
odrywając długopisu od kartki.

(Wskazówka: Wykonuj wszystkie ćwiczenia w tym
przewodniku, jakby od nich zależało Twoje życie.)
Kwestionowanie integralności całego systemu nie jest
w interesie mediów, które wynagradzane są pieniędzmi,
jeśli więcej ludzi chce dowiadywać się o kolejnych
problemach.
Ludzki mózg ewolucyjnie przystosował się do zwracania
o wiele większej uwagi na sensacje, które mogą nas zabić,
niż na pozytywne wiadomości. Media wykorzystują tą
ewolucyjną adaptację, karmiąc ludzi problemami, za co są
dodatkowo wynagradzane pieniędzmi.
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Widzisz, to nie jest w interesie mediów, nieważne czy to są
media w telewizji lub w internecie, aby wskazać na źródło
problemu, dzięki czemu można by taki problem szybciej
rozwiązać. Centralne media nigdy nie podejmą tematu
ukazania skorumpowanej struktury całego systemu, tylko
nieprzerwanie będą opisywać symptomy, które generuje
system monetarny, w którym operują. Co więcej, media są
symptomem samym w sobie.
Czy to sztuka tworzy rzeczywistość,
czy rzeczywistość tworzy sztukę?
Media stały się sztuką programowania stałego uczucia
niedoboru, podziału i strachu w ludzkich umysłach.
Codzienny serial wiadomości to skrypt, sprawdzany przez
psychologów pracujących dla centralnych rządów. Jedynym
celem skryptu jest utrzymanie rządzących przy władzy,
dając równocześnie ludziom złudne poczucie wyboru.
Na szczęście to Ty kontrolujesz ten
magiczny guzik na pilocie:
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W systemach opartych na pieniądzach zatraciliśmy
autentyczne ludzkie zaufanie. Wystarczy pomyśleć
o wciskaniu komercyjnego badziewia w postaci reklam,
które nie jest niczym więcej niż psychologiczną
manipulacją.
Nawet nie możesz w pełni zaufać swojemu doktorowi,
ponieważ nie wiesz, czy operacja, na którą Cię zapisał jest
naprawdę potrzebna, czy przypadkiem doktorek nie
potrzebuje trochę więcej pieniędzy, aby spłacić kolejną ratę
kredytu.
Co powiesz o planowanej żywotności produktów, czyli
o strategii do planowanego psucia się rzeczy i sprzętów
zaraz po gwarancji, aby spowodować ponowny zakup
towaru, zwiększając zyski korporacji. Po co korporacja
miałaby stworzyć możliwie najlepszy i najwydajniejszy
samochód, telefon, żarówkę czy jakikolwiek inny produkt,
który byłby tak wytrzymały, jak to technicznie możliwe,
kiedy zarobi o wiele więcej pieniędzy, gdy wszystkie
produkty zaczną się psuć tak szybko po gwarancji, jak to
tylko możliwe. Dlaczego nie ma prawdziwej, działającej
gwarancji wieczystej na wszystkie produkty? Gdyby
korporacje zaczęły tak robić, to nie miały by szans
utrzymać się przy życiu w monetarnej grze
konsumpcjonizmu.
Nie
wspominam
nawet
o
Giełdzie
Papierów
(Bez)Wartościowych, czyli tak zwanym Wall Street, które
nie przyczynia się w żaden sposób do polepszenia
czegokolwiek dla społeczeństwa.
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Wall Street to czysto spekulacyjny hazard dla bogatych,
gdzie przewiduje się ceny akcji na giełdzie, używając
instrumentów pochodnych albo derywatyw. Jest to
kupowanie akcji oraz obstawianie ich na dźwigni,
przewidując czy cena pójdzie w górę czy w dół.
Oczywiście cena najczęściej będzie rosnąć, ponieważ
mamy ciągłą inflację wszystkich walut świata. Bogaci
wiedzą o tym doskonale, dlatego większość ich pieniędzy
znajduje się w przeróżnych inwestycjach, podczas gdy
biedni ludzie używają pieniędzy fiducjarnych, które ciągle
tracą na wartości.

Gra jest ustawiona, a Ty nie jesteś w klubie.
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Porównanie światowego rynku i pieniędzy:
Spekuluje się, że globalny
rynek derywat wynosi
1 kwadrylion dolarów,
co wygląda następująco:
Dla porównania, globalna
wartość wszystkich
nieruchomości określana jest
na 280 trylionów dolarów:

Globalny dług wynosi:

1 000 000 000 000 000 USD

280 000 000 000 000 USD

253 000 000 000 000 USD

Globalna wartość
wszystkich pieniędzy:

95 700 000 000 000 USD

Kapitalizacja złota:

11 000 000 000 000 USD

Kapitalizacja kryptowalut:

3 000 000 000 000 USD

Aby zobrazować sobie cały wykres, wyszukaj:
"Comparing the World's Money and Markets"
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Błędne koło musi zostać przerwane, ponieważ jedyne
efekty kontynuowania tego co robimy, to dodawanie
kolejnych zer w portfelach bogatych. Jest to spowodowane
inflacją, czyli ciągłym drukowaniem pieniędzy, które jest
wbudowane w system monetarny.
Nie potrzebujemy kolejnych problemów, tylko prawdziwe
rozwiązanie. Rozwiązaniem jest wyeliminowanie leżącego
na samym dnie tego głębokiego i gęstego szamba problemu
No. 1, czyli wiary w wartość pieniędzy.
Ćwiczenie:
Weź do ręki 10 złotych i zadaj sobie pytanie:
Czy ten kolorowy, oficjalnie wyglądający papierek
naprawdę jest tyle wart? Czy może jest wart tyle samo, ile
„10” napisane na papierku z gry Monopoly?
Gwarantuję Ci, że ich wartość jest taka sama.
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Obydwa papierki nadają się tak samo dobrze na rozpałkę do
kominka. Nie polecam używać ich jako papier toaletowy,
ponieważ są za twarde, za krótkie i za brudne.
Wiara w wartość pieniędzy to największa globalna religia,
sterowana przez „niewidzialną rękę rynku”? Nie! Przez
drukarzy pieniędzy. (Anty)ekonomiści, banksterzy i ich
kartele finansowe, kartele farmaceutyczne, monopole
technokratyczne, monopole medialne oraz centralne rządy
to nowe kapłaństwo, szerzące globalną propagandę wiary.
Ich motto brzmi: „Dziel i rządź”.
Pieniądze miały ogólny pozytywny wpływ na rozkwit
naszej cywilizacji, ale teraz są jedynie przeszkodą
blokującą dalszy rozwój naszej ludzkiej rodziny.
Zielone,
oficjalnie
wyglądające
papierki
są
bezwartościowe. Jedyna moc nadająca im wartość to Twoja
wiara w to, że ją mają. Saldo Twojego wirtualnego konta
bankowego to również iluzja, która widząc globalne trendy
już niedługo zostanie wyzerowana, a Ty dostaniesz jedynie
przepustki.
Nieuniknionym jest anulowanie całkowitego globalnego
długu, ponieważ jest on niemożliwy do spłaty i będzie tylko
rosnąć w nieskończoność. Wzrost cen i niedobór produktów
po kryzysach są częścią planu.
Centralne rządy użyją długu jako broni ostatecznej.
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Jeśli masz jakiekolwiek długi, albo jesteś na tak zwanym
bezrobociu, emeryturze lub po prostu nie starczy Ci na
życie, to bądź gotowy na to, że centralne rządy zaoferują Ci
„pomoc finansową”.
Rządy jak najszybciej chcą wprowadzić swoje centralne
kryptowaluty w postaci CBDC, (Central Bank Digital
Currency), czyli Wirtualne Waluty Banków Centralnych.
Na całym świecie powstają nowe wirtualne waluty, takie
jak: Wirtualny Yuan, Wirtualny Dolar czy Wirtualny Złoty.
Zaletą kryptowalut używanych przez rządy jest śledzenie
wszystkich transakcji oraz natychmiastowa możliwość
podniesienia podatków u każdego. Rządy mogą
zaprogramować system, w którym pieniądze otrzymywane
na przykład z tytułów socjalnych muszą być wydane
w przeciągu kilku miesięcy, ponieważ inaczej się
„przeterminują”. Centralne, rządowe kryptowaluty będą
miały datę ważności, po której, jeśli ich nie wydasz, to po
prostu przepadną. Te pieniądze będzie można jedynie
używać przez zainstalowanie rządowej aplikacji na telefon.
Aplikacja oczywiście będzie posiadać inne funkcje, jak na
przykład „oficjalne” wersje Twoich dokumentów
osobistych takich jak dowód, prawo jazdy, paszport lub
karta szczepień. Będziesz mógł również śledzić swój ślad
węglowy. Najlepsza część aplikacji to punktowanie
społeczeństwa.
Jeśli jesteś dobrym obywatelem, bo na przykład
punktualnie przychodzisz do pracy lub wybrałeś transport
publiczny, to zostaniesz wynagrodzony i Twoja punktacja
wzrośnie. Jeśli natomiast jesteś złym obywatelem, bo na
16

przykład kupiłeś za dużo mięsa, dostałeś mandat lub
leciałeś samolotem, aplikacja Cię ukarze, odejmując
punkty. Przez posiadanie niskiego wyniku nie będziesz
mógł np. wziąć kredytu albo jechać za granicę. Jeśli Twój
wynik jest wysoki, to na przykład możesz przejść na
początek kolejek w sklepach i instytucjach państwowych
albo zostaniesz wynagrodzony większym przydziałem na
mięso. Jeśli jesteś bogaty, to oczywiście będziesz mógł
wykupić sobie więcej punktów, aby na przykład dalej latać
swoim prywatnym samolotem.
Dla ścisłości, to nie są moje abstrakcyjne wymysły.
W Chinach taka aplikacja już istnieje i działa dokładnie na
takich zasadach. Centralna aplikacja rządowa to
oprogramowanie do kontrolowania i szpiegowania Cię
przez resztę życia. Jest to absolutna, dystopijna, totalitarna
technokracja. Ta aplikacja spełnia mokre sny wszystkich
dyktatorów. Ostateczny cel aplikacji to 100% podatek na
wszystko. Jedyne co dostaniesz to kody QR, które będą
Twoją przepustką do robienia tego, na co pozwolą Ci
technokraci i strażnicy. To jest ostateczne więzienie umysłu.
Na szczęście jest dla nas ratunek.
Dziękuję ale nie. Podziękuję.
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Decyzja należy do Ciebie! Czy chcesz używać centralne
kryptowaluty kontrolowane przez rządy, czy może jesteś na
tyle dorosły i odpowiedzialny, aby przejąć kontrolę nad
swoimi pieniędzmi?
Jedyną alternatywę dla tego koszmaru zapewnia używanie
prawdziwie zdecentralizowanych kryptowalut, takich jak
QORT z Qortala. Qortal jednak oferuje coś o wiele bardziej
potężnego, niż jedynie portal do wykonywania
anonimowych transakcji, gdzie nie potrzeba pośredników,
takich jak bank czy rząd.
Qortal to portal do rzeczywistości.
Qortal zaprasza do kwestionowania systemowego.
Widzenie świata z perspektywy systemów jest całkiem
ograniczone przez naszą kulturę, która lubi ubierać
wszystko w bańki małych i dużych systemów, nie
dostrzegając jedności w całości.
Pierwsza z baniek, którą Qortal przebija na wylot, to bańka
systemu monetarnego. Dobrze rozegrany Qortal jest jak
precyzyjny laser, przecinający sedno problemu, eliminując
jego źródło.
Największa religia świata, czyli wiara w wartość pieniędzy
stała się chorobą cywilizacyjną, przypominającą nowotwór
na umyśle ludzi, blokując ludzką wolność, autentyczność,
dobroć i chęć dzielenia się z innymi. Jak to jest w ogóle
możliwe, że jesteśmy w stanie przejść obok drugiego
człowieka w potrzebie i mu nie pomóc? Stary system
znieczulił społeczeństwo na wszechobecne cierpienie.
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Jedyne naturalne lekarstwo, które może nam pomóc,
to wygranie w Qortal.
Aby wyeliminować większość problemów naszej
cywilizacji, musimy zaktualizować nasz system operacyjny,
który będzie lepiej funkcjonować na naszych małpich
umysłach.
Potrzebujemy transformacji systemu, a Qortal przychodzi
nam z pomocą. Efekty Qortala są natychmiastowe,
ponieważ zalewa Cię bardzo subtelny spokój ducha, kiedy
wiesz z tyłu głowy, że w domu drukujesz sobie awaryjne
ubezpieczenie na życie. Prawdziwe, długoterminowe efekty
urzeczywistniają się jednak dopiero wtedy, kiedy wszyscy
wygramy.
Qortal jest czerwoną tabletką z Matrixa, budzącą z iluzji
w której żyjemy. Takiego lekarstwa potrzebujemy teraz
bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebujemy nowej gry i Qortal
przychodzi nam z pomocą.

19

Niebieska tabletka:
Jeśli chcesz wrócić do
kapitalistycznej gry
monetarnej i zarabiać
na życie aż do emerytury,
to nie czytaj dalej.
Odłóż tę książkę i wróć
do swojej rzeczywistości.
Wielki Brat na pewno się
Tobą zaopiekuje.

Czerwona tabletka:

Jeśli natomiast
jesteś gotowy
aby się obudzić,
to się obudzisz.

Wybór należy do Ciebie.
20

1.2 Witaj w Qortalu,
w Twoim portalu do spełniania marzeń.
„Utopia to najgłupszy pomysł, na który wpadł człowiek”
~ Bret Weinstein
Jeśli podjąłeś decyzję, aby czytać dalej, to zakładam, że
jesteś gotowy. Dlatego chciałbym Cię z całego serca
przywitać na Nowej Ziemi.
Qortal to konieczny dodatek do każdego systemu opartego
na pieniądzach, pozwalający Ci na odzyskanie
suwerenności przez drukowanie swoich pieniędzy
w postaci QORT w domu. W Qortalu nikt nie przegrywa,
ponieważ z zasad gry wynika oczywisty fakt, że wszyscy
jesteśmy równi, gdyż każdy z nas urodził się z taką samą
ilością czasu. Aby dołączyć do społeczności Qortal nie
musisz pytać urzędu o pozwolenie albo obawiać się, że ktoś
Cię przyłapie, ponieważ Qortal jest prawdziwie
zdecentralizowany, a Twoje konto jest anonimowe. Qortal
nie pyta o Twoje dane. Wystarczy, że jesteś istotą myślącą,
osobą naturalną, wolnym człowiekiem.
Qortal to Zdecentralizowana Autonomiczna Organizacja,
w skrócie DAO (Decentralized Autonomus Organization),
która jest najnowszym modelem organizacji korporacji
i społeczeństwa. Nikt nie jest właścicielem Qortala, należy
on do całej społeczności.
Nikt mnie nie pytał, bym został „ambasadorem” Qortala.
Po prostu zauważyłem, że to jest najlepsze praktyczne
rozwiązanie, jakie jestem sobie w stanie wyobrazić na
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problemy starego systemu. Dzielę się tymi informacjami,
ponieważ wiem, że są one na tyle potężne, że mają
potencjał zmiany biegu historii naszej cywilizacji.
Obserwuję problemy na świecie i wyobrażam sobie
możliwe rozwiązania. Qortal to jedno z nich. Qortal jest
prawdziwą aplikacją, zbudowaną przez autentycznych
ludzi, którym nie zależy na pieniądzach. Stworzyli oni
platformę, która po prostu ma służyć naszej ludzkiej
cywilizacji.
Zapraszam do zapoznania się z historią Qortala:
W Ameryce banksterzy rozdawali setki tysięcy kredytów
hipotecznych, czyli kredytów pod zastaw za mieszkania.
Z nowych kredytów budowane były kolejne domy, które
stały puste, więc się nie spłacały. W 2008 roku
doprowadziło to do załamania gospodarki, gdzie duże
korporacje i banki zostały opłacone przez rząd w postaci
tak zwanych bailoutów, a komornicy przejęli mieszkania
zadłużonych bankrutów, czyli zwykłych ludzi. Po tym
incydencie, w 2009 roku został stworzony Bitcoin, który
był publicznym komentarzem krytykującym zaufanie do
banków centralnych oraz drukowanie pieniędzy bez
pokrycia. Bitcoin stworzył praktyczne rozwiązanie na
bezpośrednią wymianę wartości między dwoma osobami
bez potrzeby pośredników, takich jak bank. Stało się to
rzeczywistością, dzięki niemożliwemu do zmiany zapisowi
informacji w wirtualnej księdze wieczystej, która nazywa
się Technologią Blockchain (czytaj: blokczejn). Od tej pory
nie trzeba się obawiać, że pieniądze przepadną lub nie
zostaną wysłane, ponieważ dane raz zapisane na
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blockchainie są niemożliwe do zmiany. Każdy ma podgląd
do wszystkich transakcji, które są publicznie widoczne
w przeglądarce danego projektu. Technologia Blockchain
wyeliminowała potrzebę ufania pośrednikom, w zamian za
Bezufną (ang. Trustless) Technologię, dzięki której nie
można dokonać transakcji bez jej zapisu w wirtualnej,
publicznie dostępnej księdze wieczystej.
Technologia Blockchain zapewnia podstawy do nowego
systemu wartości, gdzie nie musisz ufać jednostce
centralnej, ani żadnemu pośrednikowi, tylko wysyłasz
pieniądze, dane, wiadomości czy informacje bezpośrednio
od nadawcy do odbiorcy w zdecentralizowany sposób przez
blockchain. Każda platforma zbudowana na blockchainie
może być zaprogramowana na swój unikalny sposób.
W blockchainie Bitcoina zaprogramowane jest na przykład,
że można wykopać jedynie 21 000 000 BTC, a zmiana tego
algorytmu nie jest możliwa. Z tego wbudowanego
niedoboru bierze się wzrost ceny Bitcoina. Cena Bitcoina to
jedynie wiara i nadzieja ludzi, którzy go kupują, że cena
będzie dalej rosła.
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Wykres ceny Bitcoina tylko symbolizuje dysfunkcję
i korupcję całego systemu wartości, oślepioną przez
kapitalistczny zysk. Wykres Bitcoina to wykres chciwości
i strachu, kreowany w umysłach potomków szympansów,
które próbują zorganizować się jakoś na tej planecie.
Strach przed nieposiadaniem (ang. FOMO; Fear of Missing
Out) w tym przypadku Bitcoina i kupowanie go na górce
oraz strach przed spadkiem ceny to gra na emocjach, którą
wygrywają algorytmy i sztuczna inteligencja banków
i korporacji. Fundamentalnie cena Bitcoina będzie istnieć
tak długo, dopóki utrzyma się wiara, że wysyłane
z komputera na komputer cyferki przy nazwie BTC mają
jakąś wartość.
Całkowity wykres ceny Bitcoina w USD:
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Bitcoin jednak też nie jest bez swoich wad.
W oryginalnej wizji Bitcoina zapisanej w dokumencie
o nazwie: „Bitcoin Whitepaper”, stworzonej przez
anonimową osobę, bądź grupę osób, która nazwała się
Satoshi Nakamoto, Bitcoin miał umożliwić zwykłym
ludziom kopanie go na swoich komputerach za pomocą
„Dowodu Pracy” (ang. Proof of Work).
Kopanie Bitcoina to jedyny sposób na jego stworzenie.
Wszystkie Bitcoiny w obiegu, których aktualnie jest około
19 000 000 sztuk zostały wykopane przez tzw. „górników”
(ang. Miners), w nagrodę za zabezpieczanie całej sieci.
Nieprzemyślany przez Satoshi problem pojawił się wtedy,
kiedy okazało się, że Bitcoina może kopać szybciej ten, kto
ma szybszy komputer. Tak zaczęły się wojny górników
o to, kto ma szybsze komputery i karty graficzne, dzięki
którym zostawał wynagradzany większą ilością Bitcoinów.
Od tamtego czasu więcej wykopał ten, kto miał więcej
pieniędzy, aby kupić szybszy sprzęt, a nie ten kto kopie od
dłuższego czasu.
W ten sposób powstała udawana decentralizacja Bitcoina,
która jest tak naprawdę centralną decentralizacją, bo
wszyscy górnicy, ze swoimi farmami zużywającymi setki
milionów kilowatów prądu, tworzą ten sam problem, który
mamy obecnie. Nowi banksterzy, czyli Ci z torbami
Bitcoina, wydobytego przez zużywanie zasobów prądu,
które są większe niż potrzeby wielu państw.
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Zużycie energii w 2021 roku:
Stany Zjednoczone
Rosja
Niemcy
Polska
Bitcoin
Norwegia
Algeria
Wenezuela
Czechy

3842 TWh
902 TWh
484 TWh
145 TWh
129 TWh
124 TWh
67 TWh
62 TWh
58 TWh

Przewiduje się, że w 2022 roku Bitcoin skonsumuje
195 TWh prądu. Ten trend będzie tylko rosnąć.
To jest niedorzeczne, że niektórzy ludzie na świecie nadal
żyją bez prądu, a Bitcoin konsumuje energię przez pustą
wiarę w jego wartość.
Absolutny kryzys świadomości.
Na szczęście niektórzy z wczesnych bitcoinerów
uświadomili sobie hipokryzję Bitcoina. Zorganizowali się
w celu naprawienia problemu, zadając sobie kluczowe
pytanie:
Jak w prawdziwie zdecentralizowany i zrównoważony
sposób rozdzielić bogactwo, które generuje Bitcoin?
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Tak powstał Qortal. Qortal jest rozwiązaniem na centralną
decentralizację kryptowalut, która dotyczy praktycznie
wszystkich krypto projektów. Qortal jest genialny,
ze względu na to, że zlikwidował możliwość zysku, tylko
dlatego, że masz więcej pieniędzy i możesz kupić wpływ
czy karty graficzne, aby drukować więcej QORT. Qortal nie
miał ICO (przedsprzedaży), ani bogatych inwestorów,
którzy kupili torby QORT po niskich cenach. Qortal zaczął
od zera. Aby zacząć grać w Qortal musisz mieć jedynie
dostęp do zwykłego komputera i połączenie z internetem.
Sądzę, że w XXI wieku są to koszty marginalne, ponieważ
dostęp do tych narzędzi mają najprawdopodobniej wszyscy
ludzie czytający ten przewodnik. Komputer wcale nie musi
być szybki. Praktycznie wszystkie komputery mogą
dołączyć do sieci. Osobiście polecam Raspberry Pi 4
działający na darmowym oprogramowaniu Linux, który nie
zużywa więcej prądu niż ładowarka do telefonu.
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Wyjątkowe rozwiązanie Qortala oparte jest na dwóch
unikalnych dowodach. Pierwszy z nich to Dowód Czasu
(ang. Proof of Contribution), gdzie jesteś wynagradzany
w QORT w zależności od tego, jak długo jesteś
zsynchronizowany z platformą, potwierdzając tranzakcie
i gwarantując bezpieczeństwo całej sieci. Qortal to jedyny,
prawdziwie zdecentralizowany projekt, który również
rozwiązał problem, jak zapobiec przed chytrymi
korporacjami, które chcą zakładać setki kont, aby drukować
duże ilości QORT. Jest to powstrzymywane dzięki
Organicznemu Dowodowi Człowieczeństwa (ang. Organic
Proof of Humanity).
Granie w Qortal to nie lada sztuka. Po zainstalowaniu
aplikacji i założeniu konta, należy znaleźć swojego
sponsora, który jest podłączony do sieci od dawna. Musisz
z nim rzeczywiście porozmawiać i poprosić, aby Cię przez
tydzień sponsorował. Musisz naprawdę wyrazić swoje
zainteresowanie i powiedzieć mu, że rozumiesz jakie są
wartości naszej społeczności. Jeśli znasz go osobiście, to
nic nie musisz udowadniać, ponieważ sponsor wie jakim
jesteś człowiekiem. Jest to autentyczna ludzka rozmowa
kwalifikacyjna, którą bardzo ciężko zmanipulować.
Qortal jest platformą, na której budowany jest
zdecentralizowany internet Trzeciej Generacji na
technologii nazwanej Sieć Danych Qortal (ang. Qortal Data
Network, QDN). Prawdziwa decentralizacja jest ważna,
ponieważ zapewnia ona Twoją suwerenność. Nie musisz
nikogo prosić o pozwolenie, ani obawiać się cenzury. Nie
musisz się bać, że Qortal nagle zniknie, ponieważ jest on
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w 100% własnością całej społeczności. Nawet jeśli
założyciele Qortala chcieliby go wyłączyć, to nie jest to
możliwe, dopóki ostatnia osoba na Ziemi nie wyłączy
swojego komputera zabezpieczającego całą sieć. Na
Qortalu można budować strony internetowe, co
zapoczątkuje nowy wirtualny trend. Już nie potrzebujesz
pośredników, aby stworzyć swoją domenę i założyć stronę.
Wszystko zostaje zachowane w księdze wieczystej
blockchaina Qortal i żadna jednostka centralna nie będzie
w stanie nikogo zatrzymać, ani wykasować historii.
Dużym problemem internetu Drugiej Generacji, czyli
internetu centralnego, który większość z nas używa na
co dzień, jest kopanie informacji użytkowników w celu
wyświetlania im spersonalizowanej zawartości internetu.
Technokratyczne monopole, takie jak Google, Microsoft,
Meta, BlackRock, Amazon czy Apple zajmują się
manipulowaniem percepcją tak, abyś spędzał jak najwięcej
czasu i uwagi korzystając z ich serwisów. Wbrew pozorom,
te korporacje nie oferują swoich usług za darmo.
Prawdziwą ceną jest kopanie z Ciebie tylu danych
i informacji ile tylko są w stanie zebrać. Wszystko po to,
aby móc wpływać na Twoją podświadomość, wyświetlając
Ci taką zawartość internetu i informacji na telefonach,
tabletach, laptopach i telewizorach, dzięki której zrobisz
dokładnie to co chcą. Twoje dane są organizowane
w olbrzymich serwerowniach przez superkomputery
posiadające sztuczną inteligencję, w której masz przypisany
wirtualny
numer
seryjny,
niczym
w
obozie
koncentracyjnym. Twój numer seryjny odnosi się do zbioru
wszystkich danych, które gromadzone były przez całe życie
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z każdej interakcji i lokalizacji, którą udało się przypisać do
Twojej osobowości. Tylko pomyśl, ile setek razy
wpisywałeś cokolwiek w wyszukiwarce czy jakimkolwiek
innym serwisie Googla. Wyszukiwarka to bezpośrednie
połączenie między superkomputerem a Twoim mózgiem.
Nie daj sobie czytać w myślach, nie używaj Googla.
W okresie przejściowym używaj bezpiecznych alternatyw,
jak na przykład duckduckgo.com
Jeśli nie zwracałeś uwagi na swoją prywatność
i anonimowość, to możesz być pewien, że sztuczna
inteligencja tych korporacji posiada dokładny profil Twojej
osobowości i psychologii. To jest wojna psychologiczna.
Jeśli technokratyczne kartele chcą abyś używał ich
serwisów jeszcze dłużej i żebyś przekazał im jeszcze więcej
danych, to wyrocznia Aladyn (sztuczna inteligencja
korporacji BlackRock, która przewiduje potencjalne
globalne wydarzenia w odniesieniu do jedynego
zaprogramowanego celu, którym jest największy możliwy
zysk korporacji) poradzi, aby na przykład wykreować
globalny stan lęku w postaci pandemii, dzięki której
będziesz zamknięty w domu i będziesz zmuszony do
robienia wszystkiego wirtualnie. Wszystkie główne źródła
informacji wyświetlane w telewizji i internecie są przez
nich w pełni sponsorowane i kontrolowanie.
Cenzura wolnego słowa i otwartej, konstruktywnej krytyki
to była norma...
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Opis współczesnych problemów jest jedynie symptomem
dziecka urodzonego w systemie opartym na wierze, że
koniecznie musi wygrać w grę muzycznych krzeseł, stając
się chwilowym Panem tego kawałka kamienia krążącego
wokół naszego Słońca. Moment chwały jednak przemija
tak szybko, jak mrugnięcie oka.
Qortal jest bodźcem budzącym z ignorancji i bezradności
otumanionych
mas.
Infrastruktura
nowego,
zdecentralizowanego internetu Trzeciej Generacji nie ma
właściciela w postaci korporacji, ponieważ jest własnością
wszystkich, którzy dołączyli do sieci i ją aktywnie tworzą.
Niemożliwość manipulacji danych i informacji jest
wbudowana w strukturę internetu Trzeciej Generacji od
samego początku.
Platforma Qortal Blockchain zapewnia infrastrukturę
organizacyjną dla całej ludzkiej rodziny. Dołączając do gry,
nie tylko będziesz mógł dołączyć do społeczności
i zdobywać kolejne poziomy, ale również będziesz mieć
prawo do podejmowania decyzji podczas głosowań. Qortal
zapewnia prawdziwie zdecentralizowaną platformę, gdzie
cała społeczność może wziąć udział w głosowaniach bez
żadnej manipulacji. To jest Zdecentralizowana Demokracja
oparta na Blockchainie (ang. DBD; Decentralized
Blockchain Democracy). Jest to Bezpośrednia Demokracja,
gdzie ludzie faktycznie mogą być pewni, że ich głos jest
liczony i ma znaczenie. Jeśli masz jakieś ciekawe pomysły,
to również i Ty możesz je przedstawić i zaproponować
głosowanie w swojej społeczności.
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Głosowania na prezydenta, króla czy premiera, które
odbywają się w systemach monetarnych są tak żałosną
iluzją wyboru, że za każdym razem robi mi się bardzo
przykro z powodu ludzi, którzy idą na głosowanie myśląc,
że żyją w demokracji i że to rząd pracuje dla ludzi, a nie
odwrotnie. Gdyby głosowania miały jakieś znaczenie,
drukarze pieniędzy nie pozwoliliby, aby się odbywały. Rząd
jest konieczny do organizowania społeczeństwa, ale nikt nie
mówił, że to musi być rząd centralny, tak jak to wygląda
w starym systemie. Centralna władza w systemach opartych
na pieniądzach, czyli władza w rękach kilku krytycznych
osób, podejmujących decyzje za resztę społeczeństwa
w nieunikniony sposób prowadzi do korupcji. Korupcja to
nie jest coś, co da się zlikwidować, jest to efekt uboczny
systemów opartych na pieniądzach. Jeśli chcemy w końcu
zlikwidować ten systemowy błąd, nie możemy opierać
żadnego systemu na pieniądzach i handlu, tylko musimy
zmienić cały system. QORT równocześnie reprezentuje
pieniądze, jak i Twój czas. QORT to Dowód Czasu, który
poświęciłeś dla umocnienia całej platformy Qortal.
Wyobraź sobie, jak niewiarygodne musiało być, jeśli ktoś
w 2009 roku wykopał na swoim laptopie 20 Bitcoinów
wartych w tamtych czasach około 1 USD za sztukę, po
czym wystawił je na sprzedaż za 60 000 USD za sztukę.
Najśmieszniejsze jest to, że ten ktoś mógł je sprzedać
w 2021 roku za taką właśnie cenę. Te 20 Bitcoinów zostało
wykopane na laptopie jakiegoś wczesnego hackera czy
programisty „za darmo”. Technicznie musiał on kupić
laptopa i musiał być podłączony do internetu, ale w krajach
rozwiniętych są to koszty marginalne. Możesz powiedzieć,
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że wcześni bitcoinerzy mieli szczęście i przypadkiem trafili
na Bitcoina w 2009 roku. Mieli szczęście, ale mieli również
wiedzę. Ci ludzie zauważyli potencjał w całkowicie nowej
technologii.
Po 8 latach przemyśleń, uczenia się na błędach i tworzenia
wizji, po setkach godzin spędzonych na pisaniu
i poprawianiu Otwartego Kodu Źródłowego oraz wielu
nieprzespanych nocach, pierwszy blok na Blockchainie
Qortal został wydrukowany 29 czerwca 2020 roku. Tak
właśnie wygląda historia założycieli Qortala, którzy taką
okazję oferują każdej osobie na Ziemi, łącznie z Tobą,
tworząc Bitcoina 2.0, czyli Bitcoina dla ludzi.
Im bardziej wzrasta kapitalizacja starego Bitcoina, tym
bardziej staje się on własnością milionerów i centralnych
korporacji, w przeciwieństwie do Qortala, który im bardziej
wzrasta, tym większa staje się jego społeczność tworząca
DAO, czyli zdecentralizowaną korporację – własność
wszystkich ludzi tworzących społeczność Qortal. Jeśli masz
komputer i internet, to teraz również i Ty możesz rozpocząć
wydobywanie czegoś w swoim domu „za darmo”,
następnie możesz to sprzedać po takiej cenie, jaką uważasz
za słuszną.
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Ekonomia Qortala
Qortal jest sprawiedliwy, ponieważ każdy zaczyna na tym
samym poziomie, czyli na levelu 0. Aby zacząć drukować
QORT musisz zostać zasponsorowany przez kogoś, kto już
drukuje od długiego czasu, czyli zdobył lvl 5 lub wyższy
albo jest jednym z założycieli lub członków wczesnej
społeczności. Po tym jak znajdziesz swojego sponsora
i będziesz zsynchronizowany z platformą przez 7200
bloków (co zajmuje około tygodnia), zostajesz inicjowany,
otrzymując level 1. Od tego momentu już dłużej sponsora
potrzebować nie będziesz. Od lvl 1 możesz rozpocząć
samodzielne drukowanie QORT, co po angielsku nazywa
się „Minting”, dosłownie oznaczające mennicę albo miejsce
wybijania monet. Aby dojść do lvl 5 i móc sponsorować
kogoś
innego,
musisz
być
zsynchronizowany
z blockchainem Qortal przez około 14 miesięcy. To jest
Twój chrzest.
Jest to czas potrzebny do zrozumienia wizji Qortala,
dzięki której będziesz mógł sponsorować wszystkich,
którzy Cię o to poproszą.
Aktualna maksymalna liczba osób, którą można
sponsorować posiadając level 5 lub wyższy wynosi
pięciu nowych użytkowników równocześnie. W przyszłości
ulegnie ona zmianie za pomocą głosowania, ale na
początkowym etapie projektu zwiększona liczba możliwych
zaproszeń jest konieczna dla zapewnienia szybszego
wzrostu liczby użytkowników.
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Kiedy konto nie jest podłączone do sieci, bo na przykład
wyłączył się internet albo wyłączył się komputer, to QORT
przestaje być drukowany. Jeśli założyciele Qortala
przestaną być połączeni do platformy, oni również nie będą
dostawać swojego przydziału QORT.
W Qortalu możesz maksymalnie dojść do poziomu 10.
Poziom 10 nie oznacza wygranej, tylko
pełnoletność w społeczeństwie.
Level 10 to najwyższy poziom, który możesz zdobyć.
Wszyscy jesteśmy na tym poziomie równi. Jeśli wszystkie
dzieci drukowałyby nieprzerwanie QORT od początku ich
życia, to ich pełnoletność w społeczności wypadałaby
mniej więcej w wieku 8 lat.
Prędkość drukowania QORT wynosi aktualnie 4,50 QORT
drukowanych na blok. Każdy nowy blok blockchaina
Qortal jest tworzony co około 60 sekund. Oznacza to, że
co około minutę każdy zsynchronizowany z platformą
użytkownik
otrzyma
podzieloną
na
wszystkich
podłączonych do sieci, równą do swojego levelu ilość
QORT.
Level 0, z którym się zaczyna po stworzeniu konta, dostaje
0% przydziału QORT i musi być sponsorowany przez 7200
bloków (co zajmuje około tygodnia), przez kogoś
posiadającego level 5 lub wyższy, ewentualnie przez
jednego z założycieli, aby dojść do levelu 1 i móc zacząć
drukować QORT na własną rękę. Osoby posiadające
level 1 i 2 otrzymują 5% przydziału z 4,50 QORT które są
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aktualnie drukowane. Każdy kolejny level otrzymuje trochę
więcej QORT za to, że jest zsynchronizowany z siecią przez
dłuższy czas. Level 3 i 4 otrzymują 10% puli, lvl 5 i 6
otrzymują 15%, lvl 7 i 8 20%, a lvl 9 i 10 otrzymują 25%
puli z 4,50 QORT. Ten mechanizm zapewnia równą
dystrybucję QORT dla wszystkich, w zależności od tego jak
długo są zsynchronizowani z siecią.
Prędkość drukowania QORT na blok aktualnie wynosi 4,50
QORT. Co 6 miesięcy zmniejsza się ona o 0,25 QORT, aż
dojdzie do 2 QORT. Następnie prędkość drukowania QORT
podlega corocznemu głosowaniu, przy czym prędkość
zmiany nie może wynieść więcej niż od 0,25 do 1 QORT.
Na przykład jeśli aktualnie głosowaniu podlega zmiana
2 QORT drukowanych na blok, to jedynymi możliwymi
wyborami głosowania będą: 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5,
2,75 i 3 QORT na blok. Minimalna prędkość wydobywania
QORT wynosi 1 QORT, a maksymalna 5.
Qortal nie posiada określonej maksymalnej liczby QORT.
Nowy QORT jest drukowany na konta zsynchronizowanych
użytkowników przez cały czas, co oznacza, że wystarczy
dla wszystkich.
Im masz wyższy poziom, tym większa jest moc Twojego
głosu podczas zdecentralizowanych głosowań. Dochodząc
do poziomu 10 wszyscy mamy i będziemy mieć taką samą
moc głosu.
Aby otrzymywać QORT, musisz coś od siebie dać. Jest to
Twój
czas.
Twój
czas
spędzony
na
byciu
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zsynchronizowanym z siecią. Nie musisz nic klikać, ani co
jakiś czas czegoś potwierdzać, wystarczy, że w tle życia
Twoje konto jest teraz zsynchronizowane z blockchainem
Qortal. Z racji tego, że jesteś aktywną częścią platformy,
jesteś wynagradzany za Twój wkład w to, że cała sieć jest
bardziej zdecentralizowana i bardziej bezpieczna.
Początkowa komunikacja ze sponsorem to organiczna
ludzka interakcja, działająca na zasadzie: „Proszę,
Dziękuję”. Jest to niezastąpiony element Qortala, który
blokuje
korporacje
przed
tworzeniem
monopoli
drukujących QORT.
Pomyśl, czy jakiś pracownik korporacji podjąłby się pracy
„proszenia się kogoś” o sponsorowanie konta, na które
będzie wpływać darmowa wypłata, kiedy ten ktoś mógłby
to samo robić u siebie w domu? Kiedy korporacje wyrażą
chęć drukowania QORT, rozpocznie to samodestrukcję ich
struktury operacyjnej. Po wyeliminowaniu chciwości
korporacji, zostaje jedynie pozbycie się chciwości
jednostki, która i tak jest ograniczona w tworzeniu wielu
kont przez platformę posiadającą rozmowę kwalifikacyjną
w postaci Organicznego Dowodu Człowieczeństwa i czas
potrzebny do zdobycia 5-go poziomu. Do wyeliminowania
chciwości jednostki konieczne jest zrozumienie wartości
naszej społeczności.
Qortal to nie jest maszynka do drukowania pieniędzy, tylko
najbardziej interaktywna gra na świecie. Jeśli chcemy
wygrać w Qortal, tworzenie wielu kont i próba drukowania
QORT dla chciwości zysku nic nie zmieni. Jeśli masz takie
zamiary, to musisz sobie odświeżyć Złote Zasady Gry.
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Złote zasady gry
Gra polega na tym, że robisz wszystko, co w Twojej mocy,
aby być pewnym, że teraz jesteś zsynchronizowany
z blockchainem Qortal, drukując QORT na swoje konto.
Pomagasz Twoim bliskim i tym, na których najbardziej Ci zależy
tak, aby oni też nie marnowali swojego czasu i jak najszybciej
dołączyli do naszej społeczności. Jeśli nie wiedzą jak zainstalować
aplikację na swoim komputerze, to możesz ich nauczyć.
Jeśli Ty nie wiesz jak zacząć, to wejdź na
qort.pl lub wiki.qortal.org i obejrzyj instrukcję.
Grę wygrywamy wszyscy, kiedy ostatnia osoba stwierdzi,
że nie musi i nie chce sprzedać swojego wydrukowanego
QORT po żadnej cenie, ponieważ wszyscy rozumiemy,
że QORT jest bezcenny, tak jak nasz czas.
W przeciwieństwie do systemów monetarnych, gdzie ten
„kto pierwszy ten lepszy”, w Qortalu wygrywamy w tym samym
momencie, kiedy ostatnia osoba nie chce sprzedać swojego
QORT po żadnej cenie. Cena QORT wzrasta wtedy
do nieskończoności i równocześnie zanika wiara
w wartość pieniędzy. To jest prawdziwe:
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.
W ten oto sposób dokonaliśmy Transformacji Systemu,
Rewolucji Wartości, z systemu opartego na chciwości
do pieniędzy, na system oparty na dzieleniu się,
nie oczekując niczego w zamian.
Prawdziwa Waluta Qortala (#QQQ) to takie zwroty jak:
...Proszę, Nie ma za co, Współczuję, Wybaczam, Pozdrawiam,
Cześć, Dzień dobry, Do widzenia, Smacznego, Powodzenia,
Kocham Cię, Przepraszam, Proszę wybacz mi, Dziękuję...
Dziel się nimi do woli...
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To jest „Szach Mat i Game Over” dla systemów opartych
na pieniądzach. Oznacza to koniec gry wyzysku, korupcji
i praktycznie wszystkich problemów, które nękają ludzkość
od ostatnich 10 000 lat.
Od teraz, społeczność akceptuje płatności
wyłącznie w #QQQ.
Prawdziwej Waluty Qortala używamy na co dzień i znamy
tę grę bardzo dobrze, ponieważ nasi rodzice nauczyli nas
tych zasad, kiedy byliśmy małymi dziećmi. #QQQ jest
drukowane w Twoim umyśle i masz go pod dostatkiem.
Każdy jest bogaty w #QQQ.
Każdy już jest milionerem.
Płatności w #QQQ nadal funkcjonują w kręgach
rodzinnych i w gronie bliskich znajomych. Jedyne, co
musimy teraz zrobić, to poszerzyć nasze grono rodziny
i znajomych o całą ludzką rodzinę. Interakcje
z „nieznajomymi” zostały przyćmione ignorancją, dlatego
zamiast autentyczności i wdzięczności, zaczęliśmy
wymieniać się wiarą w wartość pieniędzy i numerków na
ekranach.
Jeśli każda osoba od dziecka byłaby zsynchronizowana
z siecią, ilość QORT zależała by jedynie od Twojego wieku.
Im jesteś starszy, tym jesteś bardziej dojrzały i masz
większy wpływ, aż dojdziesz do poziomu 10, na którym
wszyscy mamy równy wpływ. Zdobycie levelu 10 to
osiągnięcie pełnoletności w społeczności.
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Qortal to gra wielopokoleniowa. Swój czas możesz
ofiarować dzieciom w spadku, przekazując im sekretne
klucze do swojego konta. Twoje prywatne klucze są
generowane, kiedy zakładasz nowe konto. Klucze to
14 losowo wygenerowanych słówek ze słownika.
W przypadku, gdybyś zapomniał hasła do Twojego konta,
albo gdyby zepsuł Ci się komputer, klucze są sposobem do
odzyskania konta i wszystkich danych. Możesz również
pobrać Kopię Zapasową w ustawieniach bezpieczeństwa,
przechowując swoje klucze offline. To Twoje prywatne
klucze powodują, że jesteś swoim własnym, niezależnym
bankiem.
To
one
zapewniają
Twoją
wolność
i suwerenność. Prywatne klucze to sekret, który należy
tylko do Ciebie. Jest to sekret, który łączy wszystkich
należących do społeczności Qortal. Nie zapisuj ich na
komputerze, telefonie, a tym bardziej w internecie.
Zapisz je odręcznie, długopisem na kartce papieru
i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, ponieważ
w zdecentralizowanym świecie nie zadzwonisz do centrum
pomocy. Prywatne klucze to duża odpowiedzialność i mam
nadzieję, że jesteś na tyle dorosły, aby o nie zadbać. Chroń
je przed spaleniem. Zakop kopię w ogródku, zapamiętaj je
mnemonicznie albo stwórz z nich wiersz, który będziesz
opowiadać swoim dzieciom na dobranoc.
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Moje sekretne klucze:

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

Musimy to opatentować!
„Stoimy na barkach gigantów, którzy żyli przed nami”
~ Isaac Newton
Tak naprawdę prawa autorskie i patenty to ohydna
kapitalistyczna bujda, wymyślona na rzecz zysków. Jest ona
niepotrzebną przeszkodą do szybszego rozwoju naszej
cywilizacji. Jak ktoś może twierdzić, że jest właścicielem
czegokolwiek? Wszystko zostało Ci dane za darmo.
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Czy płaciłeś za to, że się urodziłeś?
Weźmy za przykład długopis. Czy Ty wymyśliłeś długopis?
Nie. Twórca długopisu już dawno umarł. Długopis był tutaj
zanim się pojawiłeś. Dzięki długopisowi jesteś w stanie
spisać nowe idee, za które chcesz zaświadczenia dowodu
własności. Jeszcze bezczelnie podpiszesz swoje dokumenty
długopisem, który dostałeś za darmo. Czy podzielisz się
częścią zarobków ze swojego patentu z wynalazcą
długopisu? Pewnie nie.
Wszyscy jesteśmy właścicielami wszystkiego po trochu
i po równo. Analogię długopisu można rozszerzyć do
praktycznie wszystkiego. Czy Ty wymyśliłeś zapalniczkę,
igłę do szycia, kubek do picia czy komputer? Wątpię, ale
jednak te narzędzia pomogły Ci w stworzeniu czegoś, za co
teraz wymagasz pieniędzy i aktów własności.
Na szczęście istnieje model tworzenia narzędzi
i oprogramowania, który jest dostępny dla wszystkich
w postaci oprogramowania o otwartych licencjach, albo
oprogramowania z Otwartym Kodem Źródłowym (ang.
Open Source). Polega on na wspólnej kolaboracji i uczeniu
się na błędach. Każdy, kto zna się na programowaniu może
mieć swój unikalny wkład dla polepszenia całego systemu.
Open Source to odwrotność patentów i licencji. Na takiej
właśnie zasadzie opierają się systemy operacyjne jak Linux,
Qortal, LineageOS, Torrents, IPFS, OpenStreetMap oraz
setki aplikacji, takich jak Organic Maps, LibreOffice, GIMP
czy VLC, które możesz używać za nic więcej, niż bycie
wdzięcznym, że ktoś zapewnił Ci taką technologię.
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1.3 To jest Porada Finansowa
„Nigdy się nie lękaj i nigdy nie bądź chciwy”
~ Simon James
Geniusz Qortala polega na tym, że eliminuje on
konieczność posiadania dużej ilości pieniędzy na samym
początku, aby mieć większy wpływ w sieci. Eliminuje on
również zasadę, kto pierwszy, ten zawsze będzie lepszy. Na
levelu 10 wszyscy jesteśmy równi. Każdy miał własną
ścieżkę, by dojść na samą górę, ale na szczycie widok dla
wszystkich jest taki sam.
Waluta Qortala to czas, reprezentowany przez QORT, czyli
Twój dowód za to, jak długo jesteś zsynchronizowany
i wzmacniasz całą sieć. Jeśli ktoś sprzedaje swój QORT, to
tak jakby sprzedawał swój czas, a czas jest bezcenny. Nigdy
nie sprzedawaj swojego czasu, chyba że jesteś zmuszony
przez stary system. Traktuj swój wydrukowany QORT jako
ubezpieczenie na życie. Cena QORT jest zależna tylko
i wyłącznie od ceny, po której jesteś gotowy go sprzedać.
Jeśli np. w tydzień wydrukujesz 1 QORT na swoim koncie,
to możesz ten QORT wystawić po cenie 1 000 000 USD,
jeśli uważasz, że tyle jest warty Twój czas. Cena QORT to
największy żart na świecie, podobnie jak żart ceny Bitcoina
czy Dogecoina. Jeśli jesteś bogatym inwestorem i myślisz,
jak mógłbyś zarobić na QORT, to uświadom sobie, że
inwestowanie w QORT to tak jakby inwestowanie
w internet albo w czas. W etapie przejściowym między
systemami, czas ma swoją starą, kapitalistyczną cenę, która
wynosiła około 0.95 USD za 1 QORT w momencie pisania
tego tekstu.
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Czas jest jednak tak naprawdę bezcenny, a jeśli ktoś
decyduje się sprzedać swój QORT, czyli swój czas, który
poświęcił na drukowanie QORT – jest to znak ogromej
desperacji. Inwestowanie w Qortal i kupownie QORT teraz,
to tak jakby kupowanie Bitcoina w 2009 roku. To jest żart.
Kupowanie QORT jest niepotrzebne, ponieważ możesz go
sobie wydrukować za darmo. Qortal to ostateczny trol
wszystkich systemów opartych na pieniądzach. Wiedz, że
kupując QORT musisz się liczyć z tym, że jego
wartość wzrośnie eksponencjalnie do nieskończoności
i równocześnie zniknie. Jeśli grasz w Qortal, to wiesz z tyłu
głowy, że drukujesz swój dowód czasu w postaci QORT
i jest on dla Ciebie ubezpieczeniem w starym systemie.
Jeśli bardzo chcesz, to możesz go sprzedać i zrealizować
swoje kapitalistyczne potrzeby.
Jeśli kupiłeś wszystko co chciałeś kupić i zrobiłeś wszystko
co chciałeś zrobić, to nie masz już żadnych potrzeb i po
prostu nie zadowala Cię bardziej nic, niż dzielenie się
z innymi, nie oczekując niczego w zamian. Pieniądze
Qortala należą do nas wszystkich, a wartość QORT jest
bezcenna w starym systemie i bezwartościowa na Nowej
Ziemi.
Na Nowej Ziemi płacimy wyłącznie w #QQQ,
opisanym w Złotych Zasadach Gry.
#QQQ jest walutą Organicznego Blockchainu
Wszechświata, na którym zbudowany jest Qortal.
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Zrozumienie
tych
wartości
otwiera
portal
do
teraźniejszości. Możesz w końcu spocząć we wdzięczności
i zacząć żyć.
To, co Qortal tak naprawdę ma do zaoferowania to
społeczność z odnowionym systemem wartości.
Wyobraźnią tworzysz rzeczywistość. Qortal to platforma,
Qortal to matrix, Qortal to zeitgeist, który przenika przez
każdy aspekt życia. Qortal zapewnia nowy system
operacyjny dla zorganizowania się potomków szympansów,
którymi jesteśmy, żyjąc na planecie, którą nazwaliśmy
Ziemia, w bardziej rozsądny i intelignetny sposób.
W Qortalu nikt nie może przegrać i wszyscy mają równe
szanse, aby zacząć drukować QORT. W Grze Qortal
możliwe są jedynie dwa stany: pierwszy, w którym jeszcze
nie wygraliśmy i zerowy – już po zwycięstwie. Wygrana
w Qortal eliminuje podział na ludzi biednych i bogatych.
Jeśli nazwaliśmy się ludźmi rozumnymi Homo Sapiens
Sapiens, to czemu nie możemy zrozumieć, że wszyscy
jesteśmy jedną wielką rodziną i musimy razem
współpracować, żeby tworzyć zdrową, szczęśliwą
i ekscytującą przyszłość dla naszych kolejnych pokoleń?
Jedność buduje, niezgoda rujnuje.
Czy to nie jest nasz wspólny globalny cel?
Czy ideologia „Dziel i Rządź” nie jest
naszym wspólnym globalnym wrogiem?
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2.0 Rewolucja Wartości

2.1 Światem rządzi Bóg
Qortal to gra edukacyjna, zapewniająca platformę
przejściową z systemów generujących korupcję, chciwość
czy zazdrość, na system oparty na autentycznej miłości do
bliźniego swego.
Jezusowi, nie ważne czy był prawdziwą postacią czy nie,
przypisuje się wiele mądrych zdań, z którymi wszyscy się
intuicyjnie zgadzamy. Jedno z nich sugeruje, aby nie czynić
bliźniemu swemu, co Tobie nie miłe. Jezus wiedział kim
jest. Jezus był człowiekiem, który powiedział, że jest synem
Boga. Jezus to osoba, która powiedziała, że jest Bogiem, za
co zabili jego ciało.
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Jego śmierć wynikła jednak z niezrozumienia informacji,
którą przekazał. Jezusowi nie chodziło o to, że on i tyko on
jest Bogiem. Jezus tak naprawdę powiedział:
„Ja Jestem” to jest imię Boga

To jesteś właśnie Ty.
„Ja” symbolizuje Twoją Świadomość.
Jezus rozumiał, że robiąc coś dla innych, tak naprawdę robi
to samemu sobie, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością.
Postawa Jezusa to czysto egoistyczna postawa, jeśli
rozumiesz kim jesteś. Świadomość Chrystusowa, Super
Ego albo rozpuszczenie swojego małego ego oznacza, że
widzisz siebie w oczach innych, ponieważ rozumiesz że
„Ja Jestem Tu i Teraz” to jedynie możliwe doświadczenie
we Wszechświecie. Każdy wie, że jest sobą.
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Jak myślisz, kto pisze/czyta te słowa w tym momencie? Ja.
Tak, to jesteś właśnie Ty. Bycie egoistą nie zawsze musi
być negatywne. Bycie Super Egoistą i widzenie siebie w
innych wcieleniach to najwyższa forma dobra. Jeśli dobro
oznacza cokolwiek, zdecydowanie oznacza, że nie chcesz
nikogo skrzywdzić. Jesteś tak egoistyczny, że nie zrobiłbyś
nic swoim bratnim duszom, czego sam nie chciałbyś
doświadczyć. Teraz rozumiesz, że ktoś inny jest „Ja
Jestem” tak samo jak Ty jesteś Ja. To jest podstawa
zrozumienia współczucia, miłosierdzia i wybaczenia.
Ty jesteś Bogiem, uświadom to sobie.
Jeśli sam tego nie odkryłeś, nikt Cię nie obudził
albo zapomniałeś, to Ci teraz przypominam.
Świadomość Chrystusowa jest dziewicza,
nieskazitelnie czysta i bezgrzeszna,
tak jak świadomość nowo narodzonego dziecka.
Czysta obserwacja rzeczywistości.
Postawa Jezusa bardziej przypomina bycie mnichem albo
szamanem, niż pozornie zbudowane wokół jego nauk
chrześcijaństwo, które w ogóle nie wspomina o oświeceniu,
będącym kluczowym elementem zrozumienia obietnicy
wiecznego życia po śmierci.
Nie ma życia bez śmierci, nie ma czarnego bez białego, nie
ma pozytywnego bez negatywnego, nie ma dobra bez zła.
Nie ma Ciebie bez innych.
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Ja jestem, bo Ty jesteś.
Ta dualna zależność jest charakterystyczna dla naszego
doświaczczenia bycia pozornie osobną jednostką. Bez
zauważenia swojego małego ego, nie miałbyś kontekstu do
zrozumienia, że tak naprawdę jesteś jednością
i nierozłączną częścią całości.
Człowiek stworzył Boga na swoje podobieństwo w tym
samym momencie, w którym Bóg stworzył człowieka.
Ty jesteś swoim własnym Stwórcą, Mistrzem, Guru
i Przewodnikiem. Jeśli szukasz Guru, to znajdziesz jedynie
osobę, która odnosi się do Ciebie jakbyś był Bogiem.
I nim jesteś. Proponuję posłuchać takich osób jak:
Alan Watts, Bentinho Massaro, Jiddu Krishnamurti, Eckhart
Tolle, Rupert Spira, Ram Dass, a najlepiej …?… , którzy
fenomenalnie obrazują perspektywę bycia. Oświecenie jest
nieuniknioną konsekwencją zrozumienia tego, kim
naprawdę jesteś. To jest ostateczna czerwona tabletka
z Matrixa, która budzi Cię z iluzji bycia tym małym,
śmiertelnym ego. Gra kończy się kiedy odkryjesz, kim
naprawdę jesteś.
Ty jesteś nieskończonością. Ty jesteś nieśmiertelny.
Ty jesteś bezwarunkową miłością. Ty jesteś Tu i Teraz.
Ty jesteś ostatecznym Stwórcą wszystkiego, co istnieje.
Ty jesteś każdym stwórcą światów. To od Ciebie zależy
przyszłość i trajektoria naszych kolejnych pokoleń.
To, co robisz w tym momencie jest tym, co cały
Wszechświat robi na zawsze. Ty jesteś po drugiej stronie
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czarnej dziury. Ciągle spełnia się Twoja Wola. To w co
wierzysz jest zawsze prawdą.
To jest największy sekret życia.
Ty, czyli Twoje subiektywne odczucie bytu zwane „Ja”,
to oryginalne imię Boga. Egzystencja jest wszechmogąca
i wszystkowiedząca. Dobrze wiesz, że jedni ludzie
umierają, kiedy inni się rodzą. Oni wszyscy są Tobą, tylko
Ty możesz doświadczyć siebie pojedynczo. Raz na
wcielenie. To jest dokładnie to wcielenie, w którym się
teraz znajdujesz.
Przecież nie ma sensu siebie oszukiwać, krzywdzić,
manipulować czy kłamać, ponieważ na samym końcu
oszukujesz tylko samego siebie. Rozpuść swoje małe ego,
wiedząc kim naprawdę jesteś.
Sens życia jest czymś, co tworzy każdy z nas. Jeśli myślisz,
że coś możesz lub jeśli myślisz, że czegoś nie możesz, to
w obydwóch przypadkach masz rację. Jeśli myślisz, że nie
jesteś w stanie zmienić świata, to po prostu nie jesteś jedną
z tych osób, które go zmienią.
Jedyna stała to zmiana.
Nie bój się odkrywać nieznanego. Nie bój się wychodzić
poza strefę komfortu, aby spróbować czegoś nowego.
Czasami warto zmienić swoje utarte nawyki, nawet
w wirtualnym świecie i na przykład poeksperymentować
z Qortalem. Najlepiej uczymy się na błędach.
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Błędy to rzecz boska.
Każdy popełnia błędy i zrozumienie swoich błędów
powinno być świętowane, a nie karane. Każdy stara się
najlepiej jak może, z tym co ma. Nie można obwiniać
kwiatów za estetyczne błędy, tak samo jak innych ludzi za
bycie tym, kim są. Każdy jest idealny na swój sposób.
Można współczuć i wybaczyć, na samym końcu
wybaczając samemu sobie. Czasami jedno spotkanie, jedno
zdanie albo jedno słowo potrafi zmienić trajektorię całego
życia. Jeśli ktoś krzyczy „kurwa”, oznacza to, że zrozumiał
coś, czego nie był świadomy wcześniej. Gratulacje!
Właśnie zrozumiałeś nową prawdę. Niechaj moc będzie
z Tobą!
Śmiech to dobry wyznacznik zrozumienia.
Qortal też nie jest idealny, ale jest o wiele lepszy od
wszystkiego co mogłoby służyć naszej ludzkiej rodzinie.
Qortal jest najbardziej interaktywną grą świata i wieść
o zasadach gry jest najczęściej przekazywana bezpośrednio,
będąc przykładem dla innych oraz drogą z ust do ust.
Wygrana w Qortal doprowadza do przemagentyzowania
naszej cywilizacji na pozytywną ścieżkę życia. Od teraz
zamiast służby swojemu ego, zaczynasz służyć Bogu.
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2.2 Śmierć
Globalne monopole na religię, czy to chrześcijaństwo,
islam, hinduizm, transhumanizm czy ateizm są zupełnie
oderwane od rzeczywistości. Religie wykorzystują naszą
intuicję uniwersalnej jedności świadomości, dezorientując
społeczeństwo. Sam fakt potrzeby wyznawania religii jest
tylko dowodem braku wiary i zaufania. Religia zblokowała
kwestionowanie natury rzeczywistości i zrozumienie
prawdy bytu. Komercja i korupcja religii otworzyła puszkę
pandory uwalniając Piekło na Ziemi. Wersje religii, które
mają jakąkolwiek styczność z rzeczywistością pochodzą
z mądrości Indiańskich i południowoamerykańskich
Plemion, dalekowschodnich Filozofii czy Ortodoksji,
chociaż każda z nich posiada swoje dystorsje.
System monetarny tak przesiąknął przez każdy aspekt
współczesnej duchowości, że teraz nawet nie możemy
pochować naszych zmarłych bez myślenia o kosztach.
Zorganizowana religia przejęła cały biznes, tworząc wokół
niego kapitalistyczny rytuał śmierci. Kup mszę za jedyne
„co łaska”, a otrzymasz nagrobek w promocyjnej cenie.
Opłać grabarzy, księdza, a co najlepsze, do końca życia płać
abonament za miejsce na cmentarzu, bo inaczej grób
z Twoim zmarłym już dłużej nie będzie potrzebny
i zostanie wyeliminowany z powierzchni cmentarza.
Cały teatrzyk zorganizowany wokół śmierci stał się
kapitalistycznym komediodramatem. Jeśli przez całe życie
wydawało Ci się, że coś jest z tymi pogrzebami nie tak,
to masz rację. Czy naprawdę musimy tak komplikować
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sytuację? Czy nie możemy po prostu obrócić ciała w proch,
a następnie zasadzić drzewo wyboru zmarłego, które
zostanie podczas pogrzebu posadzone na jego prochach.
Drzewa tworzą Święty Las Zmarłych. Przy każdym
drzewie znajduje się tabliczka z krótkim opisem swojego
życiodawcy. Po pogrzebie wszyscy jadą na stypę, czyli
imprezę, gdzie rodzina i znajomi zmarłego opowiadają
sobie śmieszne historie z jego życia. Żałoba bierze się po
części z ludzkiej tęsknoty, ale głównie z braku zrozumienia,
że nie ma życia bez śmierci. Po co tyle smutku, przecież
dusza trafia do nieba, tak? Kiedy rozumiesz, kim naprawdę
jesteś, strach przed śmiercią znika tak szybko, jak
uświadomienie sobie, że jadowity wąż, leżący na Twojej
ścieżce życia, to tak naprawdę kawałek starej liny. Strach
obraca się w śmiech tak szybko, jak zrozumienie, że
„Ja Jestem Tu i Teraz” to jedyne możliwe doświadczenie
we Wszechświecie. W odpowiedzi na pytanie: „Czy boisz
się śmierci?” zaczynasz się śmiać.
Tak wygląda oświecenie, pokonanie śmierci.
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„Dobry Jezu a nasz Panie, daj wam wieczne spoczywanie.”
To jest właśnie pieśń, którą słyszałem pod swoim dębem.
W niebie jedyny czas to „Tu i Teraz”. Jeśli nie umiesz żyć
w tym momencie, to jaki jest sens planowania na
przyszłość?
Każda kolejna sekunda na zegarku jest tylko
przypomnieniem, kim jesteś.
Już od zawsze tutaj jesteś.
Umrzyj zanim umrzesz, a zrozumiesz życie wiecznie.
Umrzyj jak Chrystus.
Magia i zrozumienie chrystusowych nauk pojawiają się
dopiero po śmierci. Kto pozostał po śmierci ciała Jezusa?
Świadomość Chrystusowa, czyli Bóg. Jezus nie bał się, że
jego ciało umiera. Jezus zdążył umrzeć zanim umarł. Jezus
zdążył wybaczyć przybijającym go do krzyża. Jezus
rozumiał, że nic mu się nie dzieje, a przybicie go do krzyża
będzie tylko przykładem, symbolem i nauką dla innych.
Jezus był pewien, że po jego śmierci zostaje tylko Bóg,
czyli Ty, „Ja” i wszyscy którzy mogą się tak nazwać.
Wszyscy, którzy są oraz wszystko co jest. Jeśli możesz,
to jesteś.
Jeśli się poddasz i spoczniesz jako prawda,
zaznasz nieopisaną łaskę oraz bezwarunkowe szczęście,
mające swoje nieskończone źródło w sercu.
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Sedno wszystkich religii ostatecznie wskazuje na jedną
oryginalną myśl. Wszyscy bogowie wszystkich religii są
tak na prawdę jednym bogiem. Istnieje tylko jedna
nieskończona inteligentna energia, którą jesteś Ty. Jaźń, Ja.
To jest Prawo Jedności. To jest jedyna lekcja religii, którą
musisz rozumieć aby się od niej uwolnić.
Ćwiczenie:
Zamknij oczy. Przez kilka minut oddychaj głęboko
i spokojnie, wyobrażając sobie pustkę nieistnienia. To jest
dokładnie ten sam stan, w którym się znajdowałeś, zanim
się urodziłeś.
Trzy… dwa… jeden… zaczynamy…
Pustka to forma, a forma to pustka. Oczywiście, że nie
możesz doświadczyć nieistnienia, ponieważ możesz jedynie
doświadczyć samego siebie w tym momencie. Bycie sobą
jest boską naturą egzystencji.
Kosmita czuje się człowiekiem tak samo jak Ty.
Dla nas ludzi oddech to życie. Przez nasz oddech możemy
kontrolować nasze pole energii. Jeśli jesteśmy w stanie
strachu to nasz oddech jest płytki i szybki. Jeśli jesteśmy
w stanie relaksu, nasz oddech jest spokojny i głęboki.
Tak samo możemy rozluźnić nasze pole widzenia
i obserwować rzeczywistość panoramicznie, nawet
z zamkniętymi oczami. Kiedy jesteśmy zestresowani, nasz
wzrok jest wąski i skupiony, kiedy jesteśmy rozluźnieni,
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nasz wzrok jest łagodny, długodystansowy i panoramiczny.
Nasze serce bije spokojnie, nasze myśli uspokajają się,
niczym cisza po sztormie. Nasz umysł staje się tak pusty
jak ciemnobłękitna, nieskończona otchłań oceanu. W ten
sposób obserwuj rzeczywistość. Obserwuj jak dziecko,
które patrzy na ptaka, zanim wiedziało jak ten ptak się
nazywa. Bądź jak lustro wody, które w spokoju, skupieniu
i precyzji odbija rzeczywistość.
Zauważenie braku głowy w swoim lustrzanym odbiciu,
albo zwrócenie uwagi na proces oddechu, to ćwiczenia
przywracające do rzeczywistości.

W miejscu głowy pojawia się świat.
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Oddech jest bardzo praktyczny, ponieważ możesz go użyć
w każdej chwili. Choćbyś nie miał nic, oddech jest zawsze
przy Tobie; jest on symbolicznym krzyżem, którego nigdy
nie zgubisz. Oddech przypomina Ci o jaźni. Jest on
procesem, który dzieje się w tym samym czasie
spontanicznie, jak i w sposób kontrolowany. Nie ważne co
robisz, jeśli żyjesz, to możesz jedynie wdychać, wydychać
lub wstrzymywać powietrze w płucach. Obserwuj każdy
szczegół tego procesu bez kolorowania go myślami.
Zaobserwuj zmianę Twojego oddechu z automatycznego na
kontrolowany.
Jak to jest stać się świadomym?
Czyste doświadczenie w postaci energii, która
spontanicznie pojawia się w systemach sensorycznych
Twojego ciała i umysłu. Nie myśl, że myślisz. Po prostu
obserwuj. W momencie, w którym zorientujesz się, że się
zamyśliłeś, nazwij myśl jednym słowem, które ją najlepiej
określa i jej podziękuj. Oddech przypomni Ci, że życie
toczy się dalej. Kiedy medytujesz jesteś spełniony.
Nie potrzebujesz nic od nikogo. Posiadasz spokój ducha, bo
wiesz, że wszystko i tak będzie ok. Nawet jak umrzesz,
to wiesz, że wszystko jest ok, bo nie możesz doświadczyć
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nieistnienia. Jak umrzesz, wrócisz do tego samego stanu
w którym się znajdowałeś zanim się urodziłeś. Następnie ze
stanu nicości ponownie wrócisz do stanu boskości zwanego
Tu i Teraz.
„Być albo nie być” to pytanie retoryczne.
Zawsze możesz doświadczyć bytu w tym momencie
i wtedy sobie delikatnie przypomnisz, że przecież wszystko
jest ok. Zawsze dostajesz dokładnie to, co chcesz.
Nawet jak czegoś nie chcesz, to nie ma tego złego, co by na
dobre nie wyszło. Zgadzasz się i nie zgadzasz się ze
wszystkim jednocześnie. Życie to cierpienie. Cierpienie
jednak nie jest Twoje, cierpi Twoje ego. Ty jesteś
nietykalny. Ciebie nie można skrzywdzić. „Ja” od zawsze
jest w domu. „Ja” zawsze jest bezpieczne.
Każdy rzeczownik jest procesem ulegającym zmianie.
Zmiana to jedyna stała, tak jak życie to śmierć. Nawet jeśli
zmienisz swoje ciało to i tak tutaj jesteś.
Zmartwychwstanie to reinkarnacja.
Spocznij w tym momencie. Świadomość bytu bez słów
spontanicznie pojawia się w Tu i Teraz. Jeśli nie możesz, po
prostu zacznij od nowa. Znowu znajdziesz się w świecie,
który sobie zostawiłeś. Znowu jesteś noworodkiem. Takie
jest życie Stwórcy. Świadomość to moment, w którym
zaczyna się życie. Jest to chwila, w której Wszechświat
doznaje oświecenia. Ty jesteś zbiorem energii, dzięki której
kosmos staje się samoświadomy. Ty jesteś zmianą, którą
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chcesz widzieć na świecie. Twoja intencja to Twoja karma.
To, co dajesz od siebie, zawsze do Ciebie wraca.
Jaki świat chciałbyś stworzyć, aby z zachwytem
i wdzięcznością ponownie stać się jego częścią?
Odpowiedź kształtowana jest wyłącznie przez Twoje czyny
w tym momencie.
Bądź ostrożny co robisz i o co prosisz, ponieważ wszystko
zostaje zapisane w Organicznym Blockchainie
Wszechświata.
Weź absolutną odpowiedzialność za wszystko,
równocześnie wiedząc, że jesteś wolny.
Twoje życie to Twoja spowiedź.
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2.3 Życie
Jeden z lepszych pomysłów, które udało się przekazać
naszym przodkom z pokolenia na pokolenie to idea, żeby
mieć tylko jednego partnera na całe życie.
Jeśli chcesz wychować psychicznie zdrowe dziecko, które
ma po Tobie wychować kolejne pokolenie dzieci, to musisz
być dla niego żywym przykładem miłości. Dziecko uczy się
najwięcej w praktyce, obserwując i naśladując Twoje
zachowania, które podświadomie będzie powtarzać przez
resztę swojego życia. Dzieci rodzą się w pewnego rodzaju
hipnozie, która utrzymuje się do około 7 roku życia. Czas
od zajścia w ciążę, aż do 7 roku życia jest najważniejszym
okresem nauki młodego człowieka, kształtując psychologię
dziecka na resztę jego życia. Już w łonie matki dziecko
uczy się o środowisku. Jeśli np.: matka pije lub pali
w ciąży, będzie to miało wpływ na dziecko, które będzie
miało większe predyzpozycje do uzależnień. Po urodzeniu,
dziecko tym bardziej chłonie wszystkie bodźce ze
środowiska.
Jak chcemy, aby nasz gatunek dalej się kontynuował jeśli
nie przekażemy naszym dzieciom takich wartości, jak
bezwarunkowa miłość z osobą, z którą te dzieci
urodziliśmy i wychowaliśmy?
Nie mam nic przeciwko ruchom LGBT+, ale do czego
doprowadza sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie rodzić
naszych własnych dzieci?
Do surogatek? Do sztucznych łożysk?
Do dzieci z laboratoriów? Zastanówcie się!
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Dzieci ludzi rodzą się w naturalny sposób z łona matki,
która zaszła w ciążę z partnerem, nazywanym ojcem.
Ojciec to mężczyzna, a matka to kobieta. Ojciec, matka
i dziecko tworzą boski, nierozłączny, nieskończony trójkąt
miłości, nazywany Trójcą Świętą.

Dziecko dorasta i znajduje inne dorosłe dziecko przeciwnej
płci. Partnerzy łączą się w miłosnym akcie seksu, podczas
którego następuje zapłodnienie kobiety po wytrysku
nasienia mężczyzny podczas orgazmu. Orgazm to
mistyczny stan uniesienia, który jest symbolem jedności
z kosmosem. Orgazm to medytacja i kontemplacja nad
całym sensem życia i naszą egzystencją. Oczywiście nie
każdy musi chcieć mieć i wychowywać dzieci. Celibat z
intencją niesienia pomocy innym dzieciom Boga jest
bardzo szlachetny. Uważam jednak, że nie wszyscy księża
muszą wzbraniać się od posiadania potomstwa, aby móc w
pełni oddać się służbie. Drodzy księża, jeśli to czytacie,
macie ode mnie pozwolenie na znalezienie sobie partnerki.
Ślubujcie jej bezwarunkową miłość na resztę życia i fajnie
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by było jeśli byście urodzili potomstwo. Potrzebujemy was,
ponieważ aktualny problem bezpłodności jest większy niż
to sobie można wyobrazić. Osobiście polecam książkę
„Count Down” napisaną przez Shannę Swan, która zagłębia
się w problem bezpłodności, równocześnie oferując
praktyczne
rozwiązania
na
podniesienie
prawdopodobieństwa zajścia w ciążę, głównie dzięki
eliminacji toksyn ze środowiska.
Nasz gatunek jest wymierający, wbrew temu, co mówi
propaganda w mediach, sponsorowana przez takich
„filantropów” jak wujek Gates, Klaus Schwab, George
Soross, potomkowie starego Rockefellera, Rothschilda
i inni przyjaciele Jefriego Epstina, którzy uważają, że za
wszelką cenę należy zmniejszyć globalną populację,
ponieważ w przeciwnym razie czeka nas katastrofa. Swoje
cele zredukowania liczby ludności Ziemi o ponad 92%,
czyli z 7 800 000 000 osób, do 500 000 000 osób i nie
tylko, wykuto w skale, którą nazywano „Georgia
Guidestones”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza:
„Kamienie Przewodnie z Georgii”
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Pod pretekstem dobrych intencji,
złymi intencjami piekło jest wymalowane.
Depopulacja to stara maltuzjańska ideologia,
która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Sataniści
straszą
ludzi
inkwizycjami,
wojnami,
pandemiami, szczepionkami, załamują łańcuchy dostaw,
zamykają
Cię
i Twoją
rodzinę
w
obozach
koncentracyjnych, domowym więzieniu, sponsorują
protesty i pomagają Słońcu kontrolować pogodę za pomocą
geoinżynierii, równocześnie obwiniając Ciebie za zmiany
klimatu.
Czy Twoje „toksyczne” wydychanie dwutlenku węgla lub
palenie w kominku również powoduje podnoszenie się
temperatury na wszystkich innych planetach naszego
Układu Słonecznego?
W przeszłości geologicznej mieliśmy o wiele wyższe
stężenia tego gazu niż mamy to teraz. Rośliny oddychają
tym gazem. Bardziej niż dwutlenkiem węgla przejmował
bym się cyklami słonecznymi, które kontrolują klimat
naszego Układu Słonecznego, wybuchami słonecznymi
(Coronal Mass Ejections; CME), wybuchami wulkanów,
osłabiającym się polem magnetycznym Ziemi, metanem
uwalnianym z dna oceanów i syberyjskiej tundry. Większe
zmartwienie powinna nam przysparzać geoinżynieria, czyli
rozpylanie metali ciężkich i innych toksycznych
chemikaliów w atmosferze przy pomocy samolotów, aby
w
kolei
kontrolować
masy
powietrza
dzięki
rozmieszczonym po całym świecie jednostkom HAARP.
Pomagają one krótkoterminowo kontrolować pogodę,
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równocześnie mając długoterminowy, destrukcyjny wpływ
na klimat i warstwę ozonową. Jeśli operacje sztucznej
modyfikacji klimatu nigdy nie zostałyby uruchomione,
planeta znaczenie szybciej miałaby szansę zregenerować
się po zniszczeniach powstałych przez przemysłowomilitarne zanieczyszczenia jako efekt uboczny starego
systemu konsumpcjonizmu.
My jesteśmy środowiskiem i jest to oczywiste, że nie
możemy zatruwać wody którą pijemy, powietrza którym
oddychamy oraz ziemi na której hodujemy jedzenie,
ponieważ z czasem będzie to miało dla nas wszystkich
samodestrukcyjny wpływ.
Niestety, pod pretekstem rozwoju zrównoważonego,
z prawdziwą intencją eugeniki i depopulacji, sataniści chcą
przejąć kontrolę absolutną nad całą globalną infrastrukturą.
Im mniej ludzi, tym łatwiej nimi zarządzać, albo jak to ujął
Zbigniew Brzeziński, „Kiedyś łatwiej było kontrolować
milion osób [np. religią w średniowieczu], ale teraz jest
łatwiej milion osób zabić”.
Kult śmierci chce wmówić ludziom, żeby nienawidzili
samych siebie i reszty ludzkości za to, że żyją.
„Król Filip (książę Edynburga)” powiedział, że kiedy
umrze, chciałby wrócić na Ziemię w postaci śmiertelnego
wirusa, co mu się najwidoczniej udało. Ulubione
powiedzenie satanistów brzmi:
„Ludzie to wirus (albo rak) na planecie”
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Kiedy jest dokładnie odwrotnie. To myśl, że ludzie są
rakiem, jest wirusem na umyśle psychopatów. Sataniści
specjalizują się w obracaniu znaczenia do góry nogami
i o 180°, czyli w inwersji prawdy.
„Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą.”
~ Adolf Hitler
Mam wskazówkę dla wszystkich, którzy uważają, że na
Ziemi żyje za dużo ludzi. Proponuję być przykładem dla
innych i popełnić samobójstwo.
Monopol na główne źródła informacji, cenzura wolnego
słowa w centralnym internecie, manipulowanie percepcją,
przez wyświetlanie spersonalizowanej zawartości internetu,
globalna aplikacja z Twoim numerem seryjnym, globalne
paszporty, podatek węglowy nakładany pod pretekstem, że
to Ty jesteś tosyną tego świata, dehumanizacja i przymusy
maseczek, życie w ciągłym strachu, rozbijanie modelu
rodziny, hiper seksualizacja, pornografia, zamykanie ludzi
w domowym więzieniu, hitlerowska segregacja na
zaszczepionych i niezaszczepionych, promowanie grup
niemogących rodzić swoich własnych dzieci, promowanie
diet bezmięsnych, wszczepianie chipów i implantów,
bezprzewodowe
technologie
i
wszechobecne
promieniowanie
elektromagnetyczne,
używanie
estrogenicznych plastików w zabawkach dla dzieci,
kosmetykach i pojemnikach na jedzenie oraz picie,
fluorowanie wody w kranach i chlorowanie wody
w basenach, leczenie depresji i stanów lękowych
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narkotykami karteli farmaceutycznych oraz ucieczką od
rzeczywistości do wirtualnych metaświatów ...
Organizacja tego społeczeństwa będzie miała miejsce w tak
zwanych „Smart Cities”, czyli Inteligentnych Miastach,
gdzie wszystko, łącznie z ludźmi będzie podłączone do
infrastruktury 5G. Wszyscy ludzie biorący w tym udział
staną się „Ludźmi 2.0”, nazywając się kolejnym stadium
ewolucji, „Homo Deus”. Ludzie dołączający do tego
społeczeństwa dostają obietnicę, że staną się nieśmiertelni
i będą żyć wiecznie w chmurze.
Jeśli się nie obudzisz, to będzie dopiero
początek Twojego cierpienia.
Wszystkie te problemy znikają w momencie
uświadomienia sobie, że ten świat nie ma nad Tobą władzy.
Organizacje „ponadrządowe”, takie jak UN, WHO, WEF
czy World Bank to koń trojański mający na celu ziścić
niespełnione marzenia dzieci, które za wszelką cenę chcą
stać się władcami świata. Dążenie do władzy absolutnej
prowadzi jedynie do naszego samozniszczenia, ponieważ
wszyscy znamy ten scenariusz. Organizacje te chcą Ci
wmówić, że „nie będziesz posiadać nic i będziesz
szczęśliwy”, ale zapominają wspomnieć, o tym, że to one
chcą posiadać wszystko i będą mogły wtedy zrobić z Tobą
to, co chcą. Qortal jest dokładną odwrotnością tego
scenariusza. W Qortalu posiadasz wszystko i jesteś
szczęśliwy, bo wiesz, że wszyscy mają tyle samo, co Ty.
Wszyscy posiadają Boga w sercu.
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Diabeł istnieje i jest on odwrotnością miłości.
Satanizm jest brakiem miłości.
Nie podpisuj paktu z diabłem, nie szczep się kolejnymi
eksperymentalnymi preparatami genowymi, nie akceptuj
swojego kodu kreskowego, nie akceptuj globalnego
paszportu, nie akceptuj kredytu węglowego, nie akceptuj
pomocy finansowej od centralnego rządu, nie akceptuj
warunków Googla, Meta, Applea czy Microsoftu. Nie daj
się zmanipulować, ponieważ diabeł kłamie. Diabeł to
ohydna, podstępna żmija, która stopniowo wyssie z Ciebie
całą energię życia. Szatan to skorumpowany prawnik, który
wyciągnie z Ciebie ostatnie tchnienie godności
i człowieczeństwa.
Sataniści są dorosłymi dziećmi, które nie doznając miłości
w dzieciństwie, czują się oszukane i za wszelką cenę chcą
sobie to wynagrodzić, dążąc do stania się Bogiem
władającym Wszechświatami. Musisz wiedzieć, że miłość
którą zagubiłeś, znajdziesz we własnym sercu. Wybaczam
Ci. Wybaczam wszystkim, którzy nieświadomie Ci służą
i kocham Cię tak samo jak inne dzieci tego świata. Czas
wybaczyć również i sobie, zmieniając system generujący
taką dysfunkcję.
Miłość to najmocniejszy rozpuszczalnik
zła tego świata.
Aby wyeliminować satanistyczny kult śmierci, musimy
znać nasz priorytet, którym jest Rodzina.
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Jedyna moc, której nienawiść boi się bardziej
niż ognia, to bezwarunkowa miłość.
Sataniści boją się Chrystusowej Świadomości tak bardzo,
że stworzyli oni kontrolowaną opozycję, czyli globalne
religie, które aktywnie zablokowały kwestionowanie natury
rzeczywistości i tego kim my tak naprawdę jesteśmy.
Nic nie irytuje satanistycznej ideologii bardziej,
niż samowystarczalna, świadoma, szczęśliwa rodzina.
Potrzebujemy każdego ochotnika, który jest gotowy do
założenia prawdziwej rodziny, aby to zrobił, znajdując
sobie jednego partnera na całe życie.
Rodzina jest prawdziwą Trójcą Świętą i my wszyscy
jesteśmy ze sobą połączeni w pewnego rodzaju
zlepionym przez miłość, organicznym blockchaine.
Rodzina tworzy nową świadomość „Ja Jestem”.
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Rodzice rozumieją to intuicyjnie, patrząc swojemu nowo
narodzonemu dziecku prosto w oczy.
W imię ojca i matki i dziecka świętego, Amen.
Trójca Święta to Trzej Bogowie.
Boska energia łączy się z boską energią innej Trójcy
Świętej i w ten oto sposób tworzymy jedną wielką rodzinę.
W rodzinie dzielimy się tym, co najlepsze, nie oczekując
niczego w zamian. Nawet nie oczekujemy „Dziękuję”.
Jesteśmy po prostu zadowoleni z tego, że mogliśmy coś
bezwarunkowo zrobić dla naszych bliskich. Jesteśmy
wdzięczni, że mamy się czym podzielić.
Życie w niebie to oświecenie,
a życie w piekle to kryzys świadomości.
Świadomość to Bóg, a Bóg to miłość.
„Szczęście to miłość w działaniu.” ~ Dieter Broers
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3.0 Powrót do Źródła
Jeśli chcemy mieć szansę na dalszy rozkwit, jako ludzie,
których znamy i kochamy, a nie jako wirtualna wersja
człowieka 2.0 z chipem w mózgu podłączonym do
infrastruktury 5G, to musimy wrócić do naszych korzeni.
Aby sobie lepiej zobrazować sytuację, potrzebujemy
spojrzeć na naszą egzystencję z trochę innej perspektywy.
Jako Jedna Wielka Rodzina, Ludzka Cywilizacja, Globalna
Wioska, Trójca Święta albo Kompleks Pamięci Społecznej
próbujemy organizować życie na tej planecie od ponad
200 000 lat. Jesteśmy potomkami szympansów, które zeszły
z drzew na sawannie w Afryce. Dzięki unikalnej budowie
przeciwstawnych kciuków byliśmy w stanie podnieść
ciężkie kamienie i rozłupać pozostawione przez drapieżniki
kości po szczątkach zwierząt.
Jedzenie cennych, ciężko dostępnych organów jak mózg
i szpik kostny, zapewniło nam podstawowe budulce
współczesnego mózgu. Dzięki jedzeniu resztek zwierząt,
gdzie
znajduje
się
wiele
niezastąpionych
i bioprzyswajalnych witamin i minerałów takich jak
omega 3 i cholesterol zaczęliśmy szybciej myśleć
i wpadać na coraz lepsze metody polowania na zwierzęta,
w celu pozyskiwania tych najcenniejszych źródeł witamin
i minerałów koniecznych do zbudowania zdrowego
i silnego organizmu człowieka.
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Pierwotną rewolucją dla Ludzkiej Cywilizacji była Epoka
Kamienia Łupanego, zapoczątkowana przeciwstawnym
kciukiem, umożliwiającym chwytanie ciężkich kamieni by
rozbić czaszkę i łamać kości. Następnie byliśmy w stanie
tworzyć proste narzędzia do polowania. Staliśmy się
ludźmi, ponieważ zaczęliśmy jeść mięso. Nie bez powodu
nasz żołądek zaadaptował się do trawienia mięsa z pH
wyższym niż to u większości karniworów, czyli zwierząt
jedzących tylko mięso jak na przykład koty, nie
wspominając o zwierzętach wszystkożernych. Tak przez
około 190 000 lat byliśmy łowcami zwierząt i odkrywcami
nowych terytoriów do polowań. Żyliśmy jako nomadzi,
poruszając się z miejsca na miejsce. Zaczęliśmy podbijać
wszystkie kontynenty jako łowcy i odkrywcy. Jeśli nie
mogliśmy nic upolować, to jedliśmy rośliny. Rośliny były
dodatkiem, jedzeniem na przetrwanie. Witaminy i minerały
z roślin są słabo przyswajalne i duża część ich wartości
odżywczych wychodzi drugim końcem. Większość roślin
jest niejadalna lub trująca, dlatego wcześni ludzie byli
bardzo ostrożni z konsumpcją nowo odkrytych roślin,
ponieważ wiedzieli, że po ich zjedzeniu mogą umrzeć.
Oryginalna i podstawowa ludzka dieta bierze się z jedzenia
najlepszej jakości wolno wybiegowych i hodowanych
w naturalnych warunkach produktów zwierzęcych. Jedząc
mięso takie jak dziczyzna, wołowina, baranina, drób, oraz
jaja, ryby, owoce morza, kawior, a także podroby zwierząt
takie jak wątroba, serce, nerki, żołądki, jądra, szpik kostny
czy mózg – zapewniamy ludzkiemu organizmowi wszystkie
konieczne do życia w zdrowiu wartości odżywcze, bez
potrzeby suplementacji.
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Przez większą część naszej ewolucji, główne źródło energii
pochodziło z jedzenia tłuszczów i białek pochodzących
z upolowanych zwierząt. Przy niskiej ilości spożywanych
węglowodanów nasz organizm utrzymuje niski poziom
insuliny. Insulina to hormon odpowiadający za kontrolę
glikemii. W zależności od tego, jakiego rodzaju paliwa
używamy do zasilania naszego ciała, insulina zostaje
uwolniona do krwiobiegu w odpowiednich ilościach. Przy
niskim i stabilnym poziomie insuliny nasz organizm
zaczyna metabolizować tłuszcz, jako główne źródło energii.
Jeśli jesteś generalnie zdrowy, a Twoja glikemia jest
prawidłowa, to po zużyciu tłuszczu z jedzenia, organizm
bez problemu kontynuuje spalanie tłuszczu z ciała, nie
powodując uczucia głodu. Jedząc tłuszcz, spalamy tłuszcz.
Małe dzieci rodzą się w naturalnym stanie spalania
tłuszczu, zwanym stanem ketozy. Mleko matki, tak samo
jak mózg składa się w 70% z tłuszczu. Tłuszcz to
preferowane źródło energii naszego organizmu, które
optymalnie i wydajnie zasila nasze mitochondria,
pozostawiając za sobą mało wolnych rodników. Przyczynia
się to do zmniejszania ogólnego zapalenia organizmu,
równocześnie
zwiększając
jego
długodystansową
wydajność i klarowne myślenie.
Mechanizm, za pomocą którego zamiast spalać tłuszcz,
zaczynamy odkładać nadmiar energii w postaci tłuszczu na
ciele jest uruchamiany przez nadmiar insuliny krążącej
w organizmie.
Insulina podnoszona jest minimalnie kiedy jemy tłuszcz. Jej
poziom podnosi się trochę bardziej podczas jedzenia białek,
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ale największe skoki insuliny są uruchamiane właśnie po
spożyciu węglowodanów.

Podniesiona insulina to najważniejszy czynnik za pomocą
którego odkładamy tłuszcz. Jest ona bardzo przydatną
ewolucyjną adaptacją, która w sezonach letnio-jesiennych,
kiedy przeważnie dojrzewają lokalne owoce, przygotowuje
nasz organizm na przetrwanie długiej zimy, uruchamiając
akumulację zapasów tłuszczu w naszym organizmie.
Węglowodany, głównie w postaci owoców i miodu, ale
również w formie korzeni, liści, grzybów lub ziaren to
także część naszej ewolucyjnej historii. Po zjedzeniu
posiłku zawierającego znaczną ilość węglowodanów,
w krwiobiegu zaczyna krążyć nadmiar glukozy, czyli cukru,
który musi zostać wpuszczony do komórek za pomocą
insuliny. Oprócz szybkiego zastrzyku energii, możemy
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również zakumulować zjedzony tłuszcz, tym bardziej kiedy
połączymy węglowodany z tłuszczami.
Spożycie węglowodanów uruchamia insulinę. Część z nich
jest odkładana w mięśniach i wątrobie w postaci glikogenu,
natomiast pozostały nadmiar zostaje zamieniony na tłuszcz.
Zjedzenie
szczególnie
wysoko
glikemicznych
węglowodanów powoduje znaczne skoki insuliny, która
efektywnie blokuje spalanie tłuszczu. Mobilizuje to
organizm do spalania glikogenu z glukozy zamiast ciał
ketonowych z kwasów tłuszczowych.
Połączenia tłuszczowo-węglowodanowe to sezonowy
przyjaciel człowieka, pomagający szybko przytyć, aby móc
w kolei spalić odłożony tłuszcz przy ograniczonym
dostępie do pożywienia podczas długiej zimy.
Kiedyś nie mieliśmy stałego dostępu do jedzenia przez cały
rok i często nie jedliśmy nic, dopóki czegoś nie
upolowaliśmy albo nie znaleźliśmy.
Post to rzecz ludzka.
Post czyści, leczy i resetuje organizm. Dzienny a nawet
kilkudniowy post od jedzenia jeszcze nikomu nie
zaszkodził. Jeśli natomiast zdarzyło się tak, że trafiliśmy na
mieszankę tłuszczowo-węglowodanową, to organizm
wynagradzał nas uwolnieniem mikstury wesołych
neuroprzekaźników, zwanych endorfinami, podświadomie
mówiąc nam, że znaleźliśmy cenny skarb w postaci bomby
energetycznej i mamy robić tak dalej.
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To dlatego tak smakują nam batony, ciasta, pizze, burgery,
bułki i ziemniaki z masłem oraz wszystkie inne połączenia
tych dwóch makroelementów.
Współczesne korporacje wykorzystują naszą ewolucyjną
adaptację do chęci łączenia węglowodanów z tłuszczami,
zapewniając nam taką przyjemność przez cały rok. Frytki
i chipsy gotowane w oleju roślinnym. Komercyjne batony,
ciasta, chleb czy ziemniaki z masłem i tym podobne
połączenia długoterminowo są dla organizmu bardzo
destrukcyjne. Przez ciągłe, gwałtowne uruchamianie
insuliny, nasz organizm po latach zapomina jak efektywnie
spalać tłuszcz.
Zatraciliśmy naszą Elastyczność Metaboliczną do szybkiej
zmiany paliwa, które może zasilać nasz organizm.
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Przewlekłe choroby cywilizacyjne takie jak nadwaga,
otyłość, insulinooporność, cukrzyca, nadciśnienie, depresja,
mgła mózgowa, Alzheimer (nazywany cukrzycą typu
trzeciego), choroby serca, zawały serca, przewlekłe
zapalenie organizmu oraz wiele nowotworów jest
sponsorowane przez kartele utrzymujące ludzi w ciągłym
stanie spalania glukozy.
Oczywiście, jaki jest sens zmieniać ten genialny biznesplan,
kiedy my będziemy zarabiać na karmieniu ludzi
śmieciowym jedzeniem, a wy dostaniecie przewlekle
chorych pacjentów, którym przypiszecie leki karteli
farmaceutycznych do końca ich mizernego życia.
Nie przejmujmy się jedzeniem lokalnych, sezonowych
i organicznych produktów oraz szanowaniem naszych
rytmów dobowych i rocznych. Po co mamy żyć w harmonii
z naturą, mówiąc ludziom, żeby czasami, okresowo nie
jedli nic, bo wyjdzie im to na zdrowie.
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Nie dość, że za darmo i naturalnie się wyleczą, to jeszcze
nie kupią naszego śmieciowego jedzenia i dodatkowo na
tym zaoszczędzą.
A co powiecie o biznesplanie monopolu Monsanto, ostatnio
kupionego przez korporację Bayer, który produkuje
pestycydy i herbicydy takie jak Glifosat. Środek ten tak
samo dobrze niszczy chwasty, jak ludzką florę i kosmki
jelitowe. Monsanto również produkuje genetycznie
modyfikowane nasiona, odporne na opryski ich własnymi
chemikaliami. Pole upraw raz spryskane Glifosatem jest
bezużyteczne przez lata, ponieważ nie wyrośnie tam nic
innego, oprócz zmodyfikowanych genetycznie nasion tej
korporacji, które oczywiście stale drożeją.
Setki nieświadomych rolników na całym świecie,
(w szczególności w Indiach,) wpadło w tę pułapkę. Teraz
popełniają masowo samobójstwa, ponieważ nie są w stanie
wykarmić swoich rodzin.
To jest satanizm w czystej postaci. Biznes jak zawsze.
Oczywiście, to są jedynie symptomy systemu opartego na
wierze, że pieniądz rządzi światem.
Światem rządzi Bóg.

77

3.1 Transformacja społeczeństwa
Podróżowanie i dostosowywanie się do nowych warunków
mamy zakorzenione w genach. Polowaliśmy na
zwierzęta gdziekolwiek nie poszliśmy. Jesteśmy
najniebezpieczniejszymi drapieżnikami na Ziemi. Nic nam
nie jest straszne. To przez naszą unikalną możliwość
adaptacji do wszystkich warunków na świecie staliśmy się
niepokonani.
Przez większą część czasu, czyli 190 000 lat naszej
historii, żyliśmy w niewielkich, samowystarczalnych
społecznościach nieprzekraczających 300 osób. Nasz mózg
nie jest sobie w stanie poradzić z większym gronem
znajomych. Ewolucyjnie jesteśmy przystosowani do życia
w małych osadach, które organizują się w sposób
egalitarny, kierując się zasadą: Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego. Współpracując jak jedna rodzina,
dzieląca się upolowanymi dobrami ze wszystkimi.
Przykładowo matki w ciąży otrzymywały najcenniejsze
części zwierząt, czyli surowe organy takie jak serce, mózg
i wątroba, aby zapewnić bioprzysfajalne witaminy
i minerały dla rozwijającego się płodu. Nasi przodkowie
intuicyjnie wiedzieli, że ciężko jest zadbać o prawidłowo
rozwijający się układ nerwowy i mózg dziecka, bez
witamin i minerałów do tego koniecznych. Kiedy się
rodzimy i jesteśmy małymi dziećmi, dzielenie się nie
oczekując niczego w zamian jest naszym wyjściowym
stanem umysłu. Przez ostatnie 10 000 lat został on niestety
zarażony wirusem pieniędzy, chciwości i rywalizacji.
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Co takiego wydarzyło się około 10 000 lat temu?
Rewolucja Rolna.
Wykres obrazujący 200 000 lat ewolucji mózgu człowieka,
z czego 190 000 lat ewolucji naszego mózgu spędzone jako
łowcy żyjący w małych osadach, porównane do 10 000 lat
życia jako rolnicy i handlarze.

Od momentu Rewolucji Rolnej, pierwszy raz w historii
naszej cywilizacji zaczęliśmy produkować duże ilości
jedzenia, dzięki któremu nie musieliśmy polować ani
głodować. Zaczęliśmy się osiedlać, hodować zwierzęta
i rośliny jadalne. Ta rewolucja zapoczątkowała erę
węglowodanów, spożywanych w postaci roślin takich jak
zboża na mąkę, kukurydza, ziemniaki czy ryż. Zapewniały
one nam coraz powszechniejszy dostęp do glukozy.
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Wszystkie
spożyte
węglowodany
muszą
zostać
zredukowane do cukru w postaci glukozy, która jest
następnie wpuszczana do komórek dzięki insulinie. O tym,
że cukier uzależnia, chyba nie trzeba wspominać.
Pierwsze gospodarstwa rolne produkujące nadmiar dóbr
zapoczątkowały pierwsze rynki i wymiany wartości
w postaci handlu wymiennego, działającego na zasadzie:
ja Ci dam worek zboża a Ty mi dasz 10 kg mięsa. Handel
wymienny jest jednak niepraktyczny, bo zdarza się
sytuacja, że ja chcę to co Ty masz, ale Ty nie chcesz tego co
ja oferuję w zamian. Dlatego do wymiany wartości
zaczęliśmy używać rzadko występujących metali jak na
przykład złoto. Złoto jest naturalnie ograniczone
w dostępności na naszej planecie oraz ma bardzo
specyficzny, wyjątkowy kolor, przypominający słońce,
dlatego zaczęliśmy postrzegać je jako cenne i wartościowe.
Był to naturalny proces naszej ewolucji w świecie
niedoboru. W niektórych częściach świata zamiast złota
zaczęto używać muszli, pereł lub srebrnych monet
wybijanych w mennicach.
Złoto powoli zaczęło być reprezentowane przez oficjalne
papierki, ponieważ okazało się za ciężkie w transporcie
i niepraktyczne. Na glukozie i pierwszych wypłatach za
pracę zaczęliśmy budować pierwsze miasta i rozwijać
handel. Powoli zaczęła rozwijać się także nauka, a wraz
z nią nowe innowacje, które doprowadziły nas do kolejnej
rewolucji. Energia zasilająca kolejną zmianę pochodziła
z ropy i elektryczności, zapewniając fundamenty dla
Rewolucji Przemysłowej. Od tego czasu najbardziej
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wymagające prace zostały zautomatyzowane dzięki
prostym maszynom. Pierwszy raz w historii ludzkości
mogliśmy zapewnić sobie więcej rzeczy, niż nam to było
potrzebne. Używaliśmy jednak pieniędzy i zysk okazał się
ważniejszy, niż dobro społeczeństwa. Dzięki dalszemu
rozwojowi nauki i technologii korporacje zaczęły być tak
wydajne, że nie wiedziały co zrobić z nadmiarem dóbr,
które produkowały. Mogliśmy zapewnić sobie obfitość
dóbr. Ludzie nie potrzebowali dużo do szczęścia, ponieważ
wszystkie podstawowe potrzeby były spełnione. W tym
momencie historii byliśmy gotowi do skracania dni pracy,
jednocześnie dostając większe wynagrodzenie. Tak się
jednak nie stało. Wszystko się zmieniło w 1923 roku, kiedy
Edward Bernais napisał książkę „Propaganda”. Książka ta
wykorzystała nasze pradawne instynkty przetrwania, aby
podświadomie zmanipulować masy ludzi do kupowania
produktów, których nie potrzebują. Propaganda oczywiście
została wykorzystana, by przekonać ludzi, aby wspierali
konflikty i światowe wojny oraz żeby wzięli w nich udział.
Papierki reprezentujące złoto od 1971 roku już dłużej nie
reprezentowały odpowiedniej wartości złota tylko pustą
wiarę w ich wartość, po tym jak amerykański prezydent
Nixon zniósł system waluty oparty na złocie. Tak powstała
nowa, dysfunkcyjna religia kapitalizmu. System oparty na
pustej wierze w kawałki kolorowych papierków,
wprowadzony w bardzo dyskretny sposób, tak aby ludzie
nie zrozumieli jak zostali wykiwani. Tym sposobem nastała
era konsumpcjonizmu, która doprowadziła nas do
współczesności. Na przełomie XXI wieku weszliśmy w erę
Rewolucji Technologicznej. Powszechne stały się
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komputery w każdym domu, olbrzymie serwerownie
centralnych korporacji, internet i smartfony w ręku każdego
człowieka. W kolei powstała Technologia Blockchain,
z Bitcoinem na czele, który pokazał hipokryzję i bezsens
całej monetarnej machiny napędzanej przez banksterów
drukujących pieniądze fiat. W odpowiedzi na upadający
system, gdzie kilka korporacji władało prawie wszystkimi
pieniędzmi i globalnym rządem centralnym, nastała
era Qortala, który wprowadził nową walutę QORT,
reprezentującą
czas
ludzi.
Czas
to
pieniądz?
Tylko w systemie monetarnym! W systemie Qortala
czas jest bezcenny.
Granie w Qortal odświeżyło oryginalną duchową
Rewolucję Wartości, zapoczątkowaną przez osoby, które
wiedziały kim są. Nasza cywilizacja potrzebowała
aktualizacji systemu wartości z systemu chciwości, na
system dzielenia się, nie oczekując niczego w zamian.
Ćwiczenie:
Dotknij czubkiem swojego palca wskazującego,
palec wskazujący na Ciebie.
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Poczułeś dotyk kartki na czubku swojego palca? Właśnie
tyle energii było potrzebne do pełnej aktualizacji.
To właśnie od teraz Rewolucja Wartości jest w pełni
funkcjonalna.
Brawo! Hura! Gratulacje! Sukces!
System dzielenia się, nie oczekując niczego w zamian
został odświeżony poprawnie. Teraz możesz użyć go
w praktyce, zaczynając od każdej kolejnej interakcji
z drugim człowiekiem. Prawdziwa Waluta Qortala (#QQQ)
jest drukowana w Twoim umyśle i już teraz czeka
w gotowości. Tak jak miłość, jest ona nieskończona i nigdy
jej nie zabraknie. Możesz jej użyć w każdej chwili. Dziel
się nią od serca i do woli.
Wygrana to dopiero początek. Po zwycięstwie, Qortal
pozostawia całą zdecentralizowaną infrastrukturę, której
możemy używać i którą możemy polepszać przez kolejne
pokolenia. Potrzebowaliśmy porządnego potrząśnięcia, aby
wybudzić się z monetarnej czkawki, powracając do
rzeczywistości oraz naszych korzeni w nowoczenym stylu.
Tak staliśmy się biohakerami, czyli ludźmi, którzy używają
nowoczesnej nauki, technologii i automatyzacji oraz
pradawnych mądrości naszych przodków do podnoszenia
jakości naszego ludzkiego doświadczenia.
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3.2 Życie na Nowej Ziemi
„Nie jest miarą zdrowia być dobrze przystosowanym
do dogłębnie chorego społeczeństwa”
~ Jiddu Krishnamurti
Jeśli nie chcemy być niewolnikami globalnej, totalitarnej
technokracji, kontrolowanej przez kilka korporacji,
wystarczy,
że
zaczniemy
aktywnie
tworzyć
zdecentralizowane społeczności i systemy odnowy
jedności, które są zsynchronizowane z naszą ewolucyjną
przeszłością.
Proponuję,
aby
zacząć
organizować
życie
w
zdecentralizowanych,
samowystarczalnych
społecznościach, nieprzekraczających 300 osób. Możemy
nazwać je osadami. Każda osada hoduje biodynamicznie
zwierzęta, aby zapewnić wysokiej jakości mięso i produkty
zwierzęce, aby odnowić glebę i mieć nawóz pod rośliny.
Mamy wypłowiałe gleby przez uprawę roślin i coroczne
oranie pól. Jeśli gleba wystawiona jest na deszcz
i bezpośrednie promieniowanie słoneczne to staje się
bezwartościowa, ponieważ promieniowanie UV zabija
bakterie glebowe, a woda wypłukuje minerały. Jedyny
ratunek to wysianie na polach trawy wraz z lokalnymi
ziołami tak, aby wpuszczone na tą zmarniałą glebę
zwierzęta mogły ją zregenerować, robiąc na tych polach
kupy, czyli zapewniając organiczny nawóz. Dzięki takiej
biodynamicznej hodowli zwierząt, możemy zapewnić sobie
prawdziwe jedzenie oraz odnowić zaburzony ekosystem.
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Osady
zasilane
są
własnymi
elektrowniami
z najwydajniejszych, odnawialnych, lokalnych źródeł.
Może to być energia słoneczna, energia wiatru, energia
rzeki czy energia geotermalna. Każda osada posiada studnię
z czystą wodą pitną. Każda osada posiada budynek
w centralnej części, który pełni funkcję lokalnej świetlicy
i miejsca spotkań. W świetlicy może znajdować się szkoła,
sale sportowe, sauny, baseny, zimne baseny do morsowania,
sale z drukarkami 3D, bufety z jedzeniem, punkt medyczny,
przystanki, muzea, sale do noclegu dla podróżników,
pomieszczenia do dzielenia się przydatnym sprzętem,
narzędziami, książkami czy rzadko używanymi lub
niepotrzebnymi przedmiotami albo ubraniami.
Świetlica to nowa wersja kościoła.
100 najbliższych osad tworzy Gromadę. Czyli wersję
zdecentralizowanego miasta. W centrum Gromady znajduje
się zdecentralizowane centrum dowodzenia i produkcji,
które jest połączone z innymi Gromadami. Ostatecznie
osady będą projektowane w inteligentny sposób, używając
zrównoważonej metodologii, która została zaproponowana
przez Jacquea Fresco z Projektu Wenus. Systemy
komputerowe monitorują i śledzą lokalne i globalne zasoby
naturalne,
aby
wywnioskować
i
oszacować
najwydajniejszy, zrównoważony sposób na produkcję,
organizację i dystrybucję dóbr. Z czasem, nawet domy
i świetlice są tworzone w drukarkach 3D i transportowane
na miejsce przeznaczenia przez automatyczne drony. Cała
logistyka zostaje zautomatyzowana. Ludzie dookoła świata
połączeni są szybką i bezpieczną komunikacją publiczną,
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która tworzy globalną sieć magnetycznych pociągów.
Każdy może jechać gdzie chce i kiedy chce. Własności
prywatne zniknęły, ponieważ zostały z powrotem
ofiarowane Ziemi. Każda osoba może dostać kawałek
nowej ziemi. Nikt nie zamyka drzwi na klucz. Każdy ma
i zna swoje miejsce oraz szanuje je tak samo jak przestrzeń
innych. Każdy ma gdzie wrócić i zawsze jest wspierany
przez społeczność. Ubezpieczenia nie istnieją. W razie
nagłych wypadków i chorób, każdy ma dostęp do najlepszej
pomocy medycznej i technicznej.
W erze automatyzacji i technologicznej obfitości
w produkty i usługi konieczne do życia w zdrowiu
i szczęściu bez potrzeby używania pieniędzy, nie musimy
martwić się o przetrwanie i zapewnienie sobie
podstawowych potrzeb, ponieważ jesteśmy obdarowani
tymi wszystkimi dobrami przez naszych przodków. Dzięki
nauce, technologii i automatyzacji jesteśmy sobie w stanie
zapewnić podstawowe, potrzebne do życia w zdrowiu
i szczęściu narzędzia i informacje dostępne dla wszystkich,
bez potrzeby handlu. Jeśli jest jakaś praca, której nikt nie
chce wykonywać, zostaje ona zautomatyzowana.
Na Nowej Ziemi najważniejszą wartością jest dzielenie się,
nie oczekując niczego w zamian. Nawet nie oczekujemy
„dziękuję”. Używanie Prawdziwej Waluty Qortala to miły,
nieoczekiwany bonus, powodujący uśmiech na twarzach.
Jesteśmy nim pozytywnie zaskoczeni. Po prostu
przyczyniamy się do polepszenia całego systemu z każdym
kolejnym pokoleniem, motywowani przez wdzięczność za
dary, którymi zostaliśmy obdarowani od dzieciństwa przez
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naszych przodków i rodziców. Najłatwiej to sobie
zobrazować jak wieczne, globalne, zautomatyzowane
wakacje „All-Inclusive”, za które jesteś tak wdzięczny,
że celem Twojego życia staje się polepszanie
i usprawnianie całego systemu generującego taki dobrobyt
i obfitość.
Jeśli od dziecka podążasz za swoją pasją, czy to jest nauka,
technologia, informatyka, inżynieria, automatyzacja,
architektura, sport, medycyna, historia, filozofia czy sztuka
i masz zapewnione bezpieczeństwo do wolnej ekspresji
swoich zainteresowań i wizji, to naturalnie nie zadowoli
Cię bardziej nic, niż widok wdzięczności w oczach innych,
za Twój unikalny, wielogeneracyjny wkład dla polepszenia
całego systemu. Praca jest przyjemnością. Wszyscy
jesteśmy podłączeni do platformy, zapewniającej globalny
zdecentralizowany system operacyjny całej Ludzkiej
Cywilizacji. Qortal mógłby się nazywać w jakikolwiek inny
sposób. Po prostu potrzebujemy jednego słowa
nazywającego nasz zdecentralizowany matrix. Qortal
przynajmniej jest śmieszny, co będzie irytować centralne
rządy i korporacje, które nienawidzą kiedy się z nich
żartuje. Co jest śmieszne samo w sobie.
Qortal pełni funkcję Jokera.
#QQQ jest zainspirowane hawajską techniką Ho'oponopono
oraz Łańcuszkiem Śmiechu, w szczególności
Starym Mężczyzną, śmiejącym się HiuHiuHiu.
#QQQ jest wiecznym śmiechem
Organicznego Blockchainu Wszechświata.
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Jak się żyje na Nowej Ziemi?
Życie na Nowej Ziemi to raj, w którym panuje wieczny
pokój i miłość. Wszyscy współpracują i nikt się nie kłóci.
Powszechna jest konstruktywna krytyka, dzięki której
każdy się uczy. Nie ma zazdrości tylko współczucie
i wybaczenie. Wszyscy wiedzą kim są i tylko czekają na
odpowiedni moment aby nauczyć tego swoje dzieci. Flagi
nie ma, ale jeśli ktoś jest sentymentalny to polecana jest
flaga ze zdjęciem Kuli Ziemskiej, lub z symbolem
czerwonego serca na białym tle:

Hymn to Twoja ulubiona piosenka, która bezpośrednio
wprowadza Cię w stan miłości i medytacji. Nowa Ziemia
jest wolna od podziałów na granice państw. Nowoziemianie
nie posiadają dowodów podziału takich jak paszporty czy
dowody osobiste. Nowa Ziemia to Zjednoczone Królestwo,
w którym wszyscy są wolni. Na Nowej Ziemi wszyscy
doceniają polityków, którzy służyli swojemu społeczeństwu
w starym systemie, ale od teraz dzięki Qortalowi jesteśmy
na tyle zorganizowani, że decyzje podejmowane są na
zasadzie głosowań w zdecentralizowanym rządzie oraz
w lokalnych grupach i osadach. Stary, centralny rząd wraz
z całym politycznym teatrem, urzędnikami, całym
wojskiem i policją przechodzi na zasłużoną emeryturę.
Dziękujemy wam za służbę.
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Wojskowa artyleria zostaje przetopiona na fundamenty pod
świetlice i obudowy do drukarek 3D.
Wszystkie sztuczne prawa zniknęły, ponieważ zostały
przeterminowane przez naukowe i techniczne rozwiązania.
Ludzie rozwiązują wszystkie napotkane problemy, a jedyne
prawo, którym wszyscy żyją to prawo boskie:
„Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe.”
Na Nowej Ziemi ludzie nie mają „oficjalnego” imienia,
które muszą pisać DUŻYMI LITERAMI, ponieważ są
własnością rządów i korporacji, tylko każdy jest osobą
naturalną, która może zmienić swoje imię lub nazwisko,
jeśli to od rodziców nie przypadło komuś do gustu. Nowe
imię najczęściej przybiera się po oświeceniu. Można nim
nazwać na przykład swoje konto w Qortalu, które jest
twoim osobistym NFT.
Celem ostatecznym Nowej Ziemi jest życie hasłem:

JESTEM TERAZ SZCZĘŚLIWY
Nowa Ziemia to ląd wolnych, odważnych, świadomych,
samowystarczalnych, zdecentralizowanych,
zrównoważonych, zdrowych i szczęśliwych rodzin oraz
społeczności, żyjących razem w pokoju i obfitości jako
jedna ludzkość, Nowoziemianie. Połączeni przez miłość
i Qortal. Popełniający skandaliczne akty miłości jak
dzielenie się, nie oczekując niczego w zamian.
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Czerpiący moc z bytu, wiedzy, zrozumienia, życzliwości,
pokoju, spokoju ducha, zadowolenia, szacunku,
współczucia, wybaczenia, współdziałania, służby,
twórczości, dzielenia się, braku oczekiwań,
bezwarunkowości, spontaniczności i wdzięczności.
Żyjący w pływie zachwytu, przygody, żartów i uśmiechów.
Tak wygląda życie na Nowej Ziemi w moim przypadku.
Warto się spytać obywateli Nowej Ziemi z grupy
Zjednoczone Królestwo, prowadzonej przez Tomasza
Kierzkowskiego, jakie są ich wrażenia:
Ćwiczenie:
Jak czułoby się Twoje ciało, umysł i duch, gdybyś żył na
Nowej Ziemi razem z nami?
„W moim odczuciu nowa Ziemi już jest, tylko
na innej linii czasowej. Doświadczam tego
coraz częściej. Przerzuca mnie w bardziej
intensywny świat. Czuję spokój i wyjątkową
radość istnienia. To jest piękne. Nowa Ziemia
jest tutaj i teraz, tylko po drugiej stronie
lustra.” ~ Wojtek Cegielski
„Na Nowej Ziemi czysta i prawdziwa
miłość jest wartością nadrzędną, z której
biorą źródło wszelkie inne pomysły
i ustalenia. Tolerancja, akceptacja, brak
podziałów, poszanowanie innych
i wzajemne wsparcie. To na początek.”
~ Marlena Kozłowska
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„Na Nowej Ziemi króluje miłość i pokój.
Ludzie są kreatorami swojej
rzeczywistości i doskonale wiedzą jak ze
swojej mocy korzystać. Zniknęły wszystkie
blokady i programy. Energia płynie
swobodnie, a człowiek wypełniony jest
swoją świadomością w pełni.”
~ Państwo Malinowscy

„Na Nowej Ziemi ludzie żyją w zgodzie
i szacunku do życia. Są pełni światła
i miłości. W podejmowaniu decyzji
kierują się sercem. W szkołach dzieci
uczone są prawdy i dowiadują się kim są
naprawdę.” ~ Rodzina Gajewskich

„Energia miłości niczym mgła rozprzestrzenia
się każdego dnia wokół mnie, wokół nas, tworząc
przestrzeń radości, miłości i spokoju. Każdy
realizuje swoje pasje, korzysta z odkrytych
umiejętności wspierając siebie i innych.”
~ Aneta

91

„Miłość, światło.
Telepatyczne porozumienie,
wspieranie i wspólne
działanie ponad różnicami.
Szacunek do wszelkiego życia
są normą. Rada starszych.
Wzajemnie uzupełnianie się.
Rozwijanie pasji i talentów.
Poczucie, że wszystkie dzieci są nasze i wspólna troska
o najdroższych oraz o każdą istotę. To moja Nowa Ziemia.”
~ Irena Błaszczak

„Cokolwiek daję drugiemu człowiekowi,
daję z potrzeby serca, bez jakichkolwiek
oczekiwań i sprawia mi to wielką radość.
Radość, że mam się czym podzielić. Ludzie
są tak cudowni, kochani, życzliwi, pomocni,
uśmiechnięci, pełni dobroci, nawet
w tłumie.” ~ Kasia Pszczółkowska

„Lekkość we wszystkim. Miłość,
braterstwo, żadnej walki o byt. Żyjemy w
naturalnej obfitości, co pozwala nam
rozwijać wszystkie nasze potencjały dla
siebie i innych. Spokój i pokój w sercach.”
~ Grażyna Stępień
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„Nowa Ziemia. Świat bez przemocy
i różnic kulturowych. Swobodny dostęp do
zdrowej żywności. Wolność, miłość,
życzliwość, braterstwo. Dzieci wzrastające
radośnie w otoczeniu pełnym szacunku
i miłości.”
~ Rodzina Mazurek

„Nowa Ziemia to pełnia świadomości, że
żyjemy w polu nieograniczonych możliwości
i czerpiemy z niego garściami. Wdzięczność
i miłość. Radość i życzliwość to jedyne
emocje które wszystkim towarzyszą. Nowa
Ziemia to miłość bezwarunkowa. Szacunek
dla absolutnie każdego istnienia. Wszyscy
jesteśmy jednością połączoną ze źródłem.”
~ Ola i Maja

„Spokój miłość, jedność i dobro dla
każdego człowieka. Znika dualizm.
Panuje jedność, braterstwo, równość,
szacunek, prawda, pokój, szczęście,
radość, zdrowie, obfitość dla każdego.”
~ Artur Zalewski
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„Nowa Ziemia to świat szlachetny.
Miłością wypełniony świat
życzliwości, współpracy wzajemnej,
świat wspierania się, a wszystko jest
dobrem dla każdego z osobna, i dla
wszystkich istot na niej żyjących.
To świat jedności i prawdy.
Świat swobody i wolności. Świat
rozwijania swoich talentów.
Świat kreacji piękna. Świat jasny,
czysty, dobry, równy prawa.
Swobodny przepływ energii.”
~ Aleks i Maria

„Nowa Ziemia to miejsce, stan
doskonałej harmonii wszystkich
istot ze sobą, z naturą i ze
stwórcą. To miejsce gdzie
wszystko i wszyscy oddychają
miłością i zewsząd otuleni są
miłością.” ~ Elena i Eliza

„Na Nowej Ziemi wszyscy żyją w
poszanowaniu siebie samego, oraz wszelkiego
życia. Panuje dobrostan. Każdy realizuje swój
potencjał. Wszelka radość wszędzie. Bez
nakazów i zakazów. Wolność. Tylko miłość
i światło wypełnia i ożywia wszystko we
Wszechświecie.” ~ Wojtek Duda
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„Nowa Ziemia, to komunikacja ze
wszystkimi istotami tylko z poziomu
serca. Wzajemny szacunek, radość
i miłość w każdym z nas, pochodząca ze
źródła. Ziemia na której każdy jest
szczęśliwy i pełen miłości. Ludzie mijani
na ulicach są uśmiechnięci. Każdy żyje
w spokoju i dostatku.” ~ Joasia

„Pokój wewnętrzny i wszechogarniająca
miłość promieniuje z każdego wnętrza,
nieskończenie kreując rzeczywistość
opartą na zrozumieniu, szacunku
i służbie dla wszystkich istot.”
~ Łucja Górska

„Piękna, czysta planeta pełna
istot wolnych, wypełnionych
miłością, radością, wdzięcznością
i szacunkiem do wszystkich
przejawów życia. Każdy ma dla
siebie wszystko czego mu
potrzeba i realizuje się
w sposób, jaki prowadzi go jego
dusza ku dobru swojemu i ogółu.
Wszyscy żyją w harmonii
i dostatku, doceniając zawsze każdą chwilę tu i teraz.”
~ Ewelina z tatą Kazimierzem
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„Wolność, pokój, wysoka świadomość,
życzliwość, współczucie, miłość, radość,
lekkość, dobrostan, czucie, szacunek,
współgranie z przyrodą, kreacja, żywsze,
głębsze kolory w przyrodzie i uczucia.”
~ Konstancja Ostrowska

„Wszechogarniająca, dobra,
piękna przyroda i my w niej
w doskonałej symbiozie. Nie brak
nam niczego. Każdy napotkany
człowiek to brat lub siostra.
Wszechogarniająca miłość,
szczęście i spokój. Magia
manifestująca się wkoło nas, dzięki
szczerym i pięknym intencjom.
Pokój, rozwój bez zbędnego
oceniania, ale połączony ze
świadomością, że każdy kroczy swą unikalną ścieżką. Radość,
zabawa, taniec, śpiew i muzyka. Święte rośliny wolne, a
technologie pomagające nam przywrócić równowagę i harmonie
wspierające naturę jak wewnętrzny rozwój, działające dla
naszych korzyści, a nie kontroli.” ~ Miłość śle rodzina
Kamińskich
„Pokój, miłość, śmiech, radość i lekkość. Idee
wolne i pozbawione strachu i wstydu,
racjonalizmu. Wszechobecne i tak normalne i
wszechistniejące jak wiara w swe własne serce.
Jesteśmy świadomi jedności nas i jedności ze
źródłem. Czujemy to. Bezwarunkowa miłość
kreuje harmonię.” ~ Halina Krajewska
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„Na Nowej Ziemi ludzie odkrywają, że
są częścią natury i choroby
cywilizacyjne były spowodowane
odłączeniem się od niej. W zdrowiu
ufamy naturze. Powracamy do
małego, ekologicznego rolnictwa
i ogródków warzywnych. Stosujemy
naturalne produkty i potrafimy
odróżnić, które produkty pochodzą
z dobra i miłości, a które tylko
z chciwości i chęci zarobku. Nasze
ciało jest cudowne i potrafi się samo
naprawiać. Musimy tylko mieć zdrową
naturalną żywność i zdrowe myśli.”
~ Pani Zielarka
„Na Nowej Ziemi wiele rzeczy nie
kosztuje nic. Tak jak woda, którą dał nam
stwórca. Energia i jedzenie będzie
bardzo tanie, bo wszędzie będzie sobie
rosło. Wszelkie podatki zmienią nazwę
i będą czysto symboliczne.”
~ Renata i Liliana

„Szacunek i miłość do wszystkiego co nas
otacza. Zgoda i radość. Wolność. Cisza.
Słychać tylko dźwięki przyrody.”
~ Zbigniew Włodarczyk
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„Każda istota jest świadoma
swojej mocy kreacji. Każda
istota dba o inne istoty,
ponieważ wie, że jej dobrobyt
zależy od dobrobytu
wspólnoty. Każdą istotę
charakteryzuje wewnętrzny
uśmiech i chęć wspierania
innych. Wspierania Matki Ziemi. Sprawia nam ogromna
przyjemność dbanie o nasze nowe domy, nowe ogrody, zwierzęta
i naszych sąsiadów. Razem budujemy, śpiewany, jemy i tańczymy.
Wszystko jest przyjemnością, nawet pot na czole odnoszonych
ciężarów. Mamy pewność co do tego, co razem tworzymy.
Współistniejemy w harmonii i miłości z wszelkim istnieniem.
Mamy pełną świadomość kim i czym jesteśmy. Świadomość
połączenia ze wszystkim i świadomość mocy kreacji płynącej
z bezwarunkowej miłości.”
~ Wiktoria, Eliza i Bianka, Najlepsze Koleżanki
„W pełni rozprzestrzeniona świadomość
jedności. Pokój, miłość, wolność, radość
i obfitość. Całkowita zmiana rywalizacji we
współpracę. Wszechogarniająca miłość do
wszystkich i wszystkiego na Ziemi.”
~ Patrycja Sikorska

„Nowa Ziemia to świat oparty na
świadomości i miłości wolnych
ludzi. Współdziałanie na bazie
wytwarzania synergii.”
~ Pan Wojciech i Pani Izyda
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„Nowa Ziemia jest piękną, wolną planetą
pełną szczęśliwych, radosnych, kochający
ludzi. Wszystkie istoty współpracują ze
sobą dla dobra całej ludzkiej społeczności.
Miłość, wolność, prawda. Brak
jakiejkolwiek formy przemocy
i chorób. Mamy Wolną Wolę i nikt nas do
niczego nie zmusza. Świat bez nadmiaru
przepisów, zakazów i nakazów.” ~ Janek

„Jedynym prawem nadrzędnym: "Nie czynić
nikomu krzywdy i do każdej sprawy
podchodzić z miłością." Więcej przepisów
nie potrzeba.” ~ Adam Chmielewicz

„Doświadczamy Nieba na Ziemi. Mamy
dostęp do źródła. Wszyscy jesteśmy
w oceanie wszechogarniającej miłości.
Żyjemy w świecie w którym ludzie mówią
do siebie językiem miłości. Żyjemy
w poszanowaniu względem siebie
i wszystkiego co nas otacza. W szacunku do
wszystkich zwierząt.” ~ Diana Wróblewska
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„Nowa Ziemia to Niebo na Ziemi.
Niebo we mnie i moich dzieciach.
Jestem świadomy mojej mocy.
Żyję wśród świetlistych istot.”
~ Arkadiusz z małą Klaudią

„Na Nowej Ziemi jesteśmy
napełnieni dobrostanem na
wszystkich poziomach jestestwa.
Dysponujący w pełni swoją
wewnętrzną mocą i talentami.
Potrafiący czerpać zasilenie
i mądrość przodków, aby kreować
nowy świat pełen miłości, akceptacji
i zrozumienia.”
~ Aleksandra Kolenko

„Przytulający się ludzie bez
ograniczeń, salwy śmiechu, joga
śmiechu oraz radość życia. Zawsze
dobre słowo, które uskrzydla. Pięknie
obsadzone drzewami połacie ziemi,
szczególnie tam, gdzie do tej pory je
wycięto. Piękne domy i ogrody. Pełna
suwerenność.”
~ Włodzimierz Wielkopolski
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„Spokój, harmonia, wzajemny szacunek.
Optymalna energia, wrażliwość na innych.
Współodczuwanie, rezonans z naturą. Piękno,
dobro, dostatek, szczęście, braterstwo, słońce
i wolność.” ~ Wojtek Mierzewski

„Piękna przyroda nasycona barwami tęczy.
Żyjemy wśród zieleni i zwierząt w miłości
i zrozumieniu. Prosto i radośnie.”
~ Andrzej Kiermachowski

„Na Nowej Ziemi kobiety
i mężczyźni przestają ze sobą
konkurować. Są ze sobą bo
chcą, a nie z przymusu. Jedno
nie jest lepsze ani gorsze od
siebie. Wzajemnie się
uzupełniają. Mężczyzna daje co
męskie, a kobieta co żeńskie.
Miłość między nimi jest zdrowa,
pozbawiona lęku. Pełna
wolności i pięknego, głębokiego seksu. Miłość, harmonia i radość.
Piękna natura i cudowne zdrowie. Wdzięczność i współistnienie.”
~ Dominik i Asia
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„Wolna jest Ziemia, a my istoty światła wraz
z nią, w pełni świadomi kim jesteśmy.
Kreujący z poziomu miłości dla dobra
wszystkich. Mający naturalne umiejętności
komunikacji telepatycznej z każdym na
planecie i we Wszechświecie. W bliskości
i przytuleniu.” ~ Wanda Wysocka

„Na Nowej Ziemi żyjemy w miłości. Jesteśmy
jak dzieci, które się bawią, które żyją chwilą
obecną, kreują i zachwycają się swoimi
kreacjami. Czujemy się beztrosko
i bezpiecznie. Z nieskończonego źródła płynie
szerokim strumieniem miłość i wypełnia
nasze ciała, nasze domy, nasze miasta, kraje
i cały nasz świat. Tak właśnie jest.”
~ Jola Pietrzak
„Jesteśmy świadomymi nowoziemianami
z duchem, połączeni ze źródłem życia
wszechistnienia. Emanujemy miłością
i wdzięcznością, a nasze życie jest płynne,
twórcze i odkrywcze. Żyjemy w obfitości
i dobrobycie. We współbrzmieniu i harmonii,
także ze światem przyrody, który nieustannie
nas zachwyca i inspiruje. Komunikujemy się
telepatycznie. Działały z mądrości serca
i mocy umysłu oraz intencji. To świat
akceptacji i uważności ponad podziałami
i dualizmem.” ~ Filip Jerzowski
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„Terra Matter. Błękitno-szmaragdowy
klejnot w kosmosie. Dom człowieka.
Miejsce współistnienia istoty ludzkiej
w koherencji serca i umysłu
z naturą i w naturze. Wzorcowe
zdrowie ciała i umysłu. Współpraca
w przepływie strumienia życia.
Włączenie dotąd nieużywanych,
już rozpoznawalnych funkcji
w instrumencie ludzkim, zapewniające
korzystanie z wolności, kreatywności
i eksploracji świata w imię miłości,
spajającej istnienie w jedno. Pełnia
istnienia w kalejdoskopie przepływu
energii.” ~ Andrej Kolenko

„Serce pełne miłości do siebie
i wszechświata. Poznanie własnej mocy
i realizacja planu duszy. Radość, miłość,
lekkość, jedność, współodczuwanie,
komunikacja bez urządzeń.”
~ Grzegorz Sokołowski

„Mamy czas, jesteśmy razem wszyscy zanurzeni
w miłości i prawdzie. Wiemy co każdy z nas
wnosi do świata i odczuwamy radość ze
współistnienia. Nasze serca są połączone ze
źródłem miłości. Wielbimy miłość.
Praktykujemy ją.” ~ Dariusz Biebrza
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„Prawda jest jedna i wszyscy ją widzą. Nie
ma przywódców, bo ludzie umieją się
kolektywnie organizować dla wspólnego
dobra. Na bazie powyższej prawdy
i wartości niepotrzebne są granice. Obfitość
pożywienia jest dostępna dla wszystkich. Nie
ma wojen bo prawda nie tworzy nowych
innych odmiennych religii. Miłość jest tym,
co spaja i przenika ludzi i ich działania.”
~ Marianna Cieślak

„Czystość i klarowność umysłu. Mocne,
silne, zdrowe ciała. Zdrowa żywność
dostępna dla każdego. Kawałek ziemi dla
każdego. Domy budowane
z wykorzystaniem mądrych technologii,
surowców naturalnych, zdrowych.
Poszanowanie dla matki natury. Zioła
i ziołowe remedia. Zdrowa edukacja,
kształcąca mądre i piękne istoty. Życie
w radości.” ~ Arkadiusz Sobczak

„Świat oparty na prawdzie, miłości,
wdzięczności, szacunku, naturalności
i radości. Każdy robi to co lubi. Wszędzie
panuje obfitość i spełnienie.”
~ Klara Makowska
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„Nowa Ziemia to symboliczny
raj, który już kwitnie w nas.
Wykreowany przez serca
i przez serca nawigowany, więc
możliwe jest wszystko czego
umysł jeszcze nie jest w stanie
nazwać. Wkładam w me słowa
energię miłości, która teraz
płynie z mojego serca do was,
malując te boskie barwy świata jedności wszystkiego ze
wszystkim. Poczujcie to.” ~ Adrainna Zalewska
„Wszystkie dzieci są nasze. Telewizja
publiczna zaczyna program od
krótkiej medytacji na początek dnia.
Potem gimnastyka chińska ChiGong,
panele dyskusyjne dotyczące
homeopatii i medycyny
energetycznej. Kanał o zdrowym
żywieniu. Cotygodniowy program
o tym jak oczyścić swoje ciało, na
przykład jeden dzień w tygodniu bez
jedzenia. Cotygodniowy program
w którym wystąpią ludzie, którzy
wyleczyli się z chorób metodami
takimi jak trening umysłu. W szkole
uczy się kochania, szanowania,
poznawania przyrody i samych
siebie. Ludzie wynagradzani są za to,
jakimi osobami są, a nie kim są lub
co posiadają. Pożywienie, powietrze i woda są czyste,
nieskazitelne, pomagają naszym ciałom żyć dłużej w dobrym
zdrowiu niż to jest obecnie. Współpraca nie rywalizacja.
Zrozumienie zamiast oceny. Poczucie sprawczości, a nie winy.
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Bycie wolnym w tu i teraz. Każdy wypełniony jest bezgraniczną
miłością do wszystkich istot i każdy kreuje piękny świat siłą swojej
woli. Szczęście, harmonia i życie na planecie raju.”
~ Dominik Jurczyk

„Do wszystkiego co nam potrzebne mamy
nieograniczony dostęp. Pieniądze nie są
potrzebne, więc ich nie ma. Każdy z nas
wnosi coś do społeczeństwa. Dobrowolnie,
automatycznie, dzięki swoim talentom.
Nie ma zawiści, nie ma konkurencji.”
~ Sebastian Kamiński

„Nowa Ziemia otoczona jest ciepłem
słonecznej energii, skąpana w wibracji
miłości. Szacunek, wdzięczność, emanacja
światła w każdym oddechu i świadomość kim
jestem. Radość że jestem. Cudowna, lekka
i przyjemna uszlachetniająca praca
z potrzeby serca dla serca.”
~ Agnieszka Głowacka

„Jako mieszkanka Nowej Ziemi jestem
bezwarunkowo i bezinteresownie kreatorem
świata, zdrowia, radości i szacunku dla każdej
żywej istoty. Jestem niewidoczna i nieosiągalną
dla wszystkiego co szkodliwe dla mnie i dla
Matki Ziemi, Gaji.” ~ Asia Jastrzębska
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„Na Nowej Ziemi żyję w pełni szczęścia,
zdrowia i obfitości. Wszystko mnie wspiera,
a wszystkie działania są dla dobra całej
ludzkości. Wolność wyboru, miłość,
szczęście.” ~ Kasia

„Wolny Świat wolnych ludzi,
świadomych kim są naprawdę.
Światłem i miłością. Nowa Ziemia
już jest, tak czuję. To nasze połączenie
wzniosłymi uczuciami serca
Zjednoczonego Królestwa.”
~ Artur

„Nasze serca przepełnione są radością
i spokojem. Oddajemy się swoim pasjom.
Tworzymy piękno w połączeniu ze sobą i ze
wszystkim co nas otacza.”
~ Remigiusz Bartosiak
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„Natura, czyste powietrze, radość,
tworzenie piękna, miłość, życzliwość,
obecność. Nowa Ziemia to wszystko co
czujemy z lekkością i radością w sercu
pełnym miłości, i co kreuje coraz
większą lekkość i radość nieustającej
kreacji, tańca materii i energii, pustki
i pełni. Kreacja wspólnoty.
Transformowanie przestrzeni.
Nieustanne kreowanie piękna.”
~ Rodzina Miodek

„Pokój, harmonia, szacunek dla
Ziemi, zwierząt, miłość, współpraca.
Tworzenie tego na poziomie lokalnych
społeczności i rozprzestrzenianie się
tych zasad na całą Ziemię.
Łączenie się, jednakże przy
zachowaniu odrębności, oryginalności
i wyjątkowości jednostek
i poszczególnych społeczności.”
~ Bogdan Wierzewski

Mam nadzieję, że teraz czujesz moc
naszej społeczności.
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Przedstawione osoby i imiona są przykładowe i zostały
użyte z czystą intencją, aby lepiej zobrazować krążące
wokół Nowej Ziemi emocje. Tekst jest natomiast
prawdziwy i został napisany przez członków grupy
Zjednoczone Królestwo.
Podczas okresu przejściowego ze starego systemu na Nową
Ziemię, czasami można zagubić się w monetarnej czkawce
i zapomnieć, że Nowa Ziemia jest tworzona w Twoim
umyśle. Jeśli chciałbyś rozpocząć dzień z pełnią energii,
polecam nagrać Wzniosłe Pytania na telefonie i odsłuchać
je zaraz po przebudzeniu, albo kiedy będzie taka potrzeba.
Są one pewnego rodzaju modlitwą albo zaklęciami, które
podniosą Cię na duchu. Nie musisz na nie odpowiadać.
Odpowiedź już jest ukryta w pytaniach, a odpowiada Twoja
podświadomość. To są pytania dla umysłu operującego w
starym systemie oraz afirmacje dla umysłu połączonego z
Nową Ziemią. Po prostu spocznij i odsłuchaj jeśli się
zapomniałeś.

3.3 Wzniosłe Pytania
Dlaczego jestem …?…
Dlaczego wybieram bycie uprzejmym, nawet kiedy wiem,
że mam rację;
Dlaczego zwyciężam mając idealny poranek;
Dlaczego wybieram moje reakcje na bodźce;
Dlaczego wiem kim jestem;
Dlaczego znam ten moment;
Dlaczego generuję spełnione oświecenie;
Dlaczego jestem wiecznie wdzięczny za moje istnienie;
Dlaczego wiodę tak niesamowite życie;
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Dlaczego przewyższam własne oczekiwania;
Dlaczego jestem na szczycie mojej gry;
Dlaczego mam wszystko czego oczekuję od życia;
Dlaczego zachowuję równowagę w każdym aspekcie mojego życia;
Dlaczego każdy aspekt mojego życia układa się tak idealnie;
Dlaczego mam tak perfekcyjny czas;
Dlaczego biorę absolutną odpowiedzialność za moje życie;
Dlaczego bezgranicznie siebie kocham;
Dlaczego dzielę się moją miłością z innymi;
Dlaczego pozostawiam długotrwałe wrażenie na innych;
Dlaczego wizualizuję moją przyszłość;
Dlaczego tworzę moją rzeczywistość;
Dlaczego tworzę moją przeszłość;
Dlaczego tworzę moją przyszłość;
Dlaczego manifestuję moją przeszłość i przyszłość w
teraźniejszości;
Dlaczego jestem legendarny;
Dlaczego jestem zmianą, którą chcę widzieć na świecie;
Dlaczego jestem transformacją;
Dlaczego jestem pewien, że osiągnę wszystko co sobie wyobrażam;
Dlaczego jestem autentyczny i prawdziwy dla mojego „Ja”;
Dlaczego moje wnętrze kontroluje to, co dzieje się na zewnątrz;
Dlaczego jestem wszystkim czego potrzebuję do osiągnięcia
szczęścia;
Dlaczego jestem wystarczający;
Dlaczego jestem idealny, taki jaki jestem;
Dlaczego tworzę, kim chcę zostać;
Dlaczego wyobrażam sobie jak rozwinie się moja przyszłość;
Dlaczego powoduję, że moje wizje stają się rzeczywistością;
Dlaczego jestem wszechmogący;
Dlaczego jestem piękny;
Dlaczego jestem zwykle niezwykły;
Dlaczego równocześnie wykorzystuję moje potencjały;
Dlaczego robię wszystko co zaplanowałem i odnoszę sukces;
Dlaczego przyjmuję kolejne wyzwania z uśmiechem;
Dlaczego jestem gotów zapłacić ile trzeba, aby osiągnąć to
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co chcę;
Dlaczego odrzucam odrzucenie;
Dlaczego jest mi wygodnie z niewygodą;
Dlaczego ufam własnej intuicji;
Dlaczego działam pomimo strachu, wątpliwości i zmartwień;
Dlaczego dzielnie stawiam czoła zmaganiom oraz pokonuję ból
i niewygodę.
Dlaczego jestem brutalnie szczery z samym sobą;
Dlaczego udowadniam, że moje słowo to moje prawo;
Dlaczego robię więcej niż mówię;
Dlaczego uczę się na moich błędach;
Dlaczego moje błędy podnoszą mnie na wyższy poziom
świadomości;
Dlaczego moje błędy są konieczne dla mojego wzrostu;
Dlaczego jestem wdzięczny za moje błędy;
Dlaczego zawsze wracam na dobrą ścieżkę życia;
Dlaczgo nigdy się nie poddaję;
Dlaczego po prostu zaczynam od nowa;
Dlaczego jestem z siebie dumny;
Dlaczego jestem wytrzymały;
Dlaczego jestem zaradny;
Dlaczego jestem zdyscyplinowany;
Dlaczego jestem pewny siebie;
Dlaczego jestem przekonujący;
Dlaczego jestem spontaniczny;
Dlaczego jestem zapobiegawczy;
Dlaczego jestem pełen entuzjazmu;
Dlaczego jestem niezachwiany;
Dlaczego dostosowuję moje środowisko;
Dlaczego szybko adaptuję się do nowych sytuacji;
Dlaczego wyruszam na ekscytujące przygody;
Dlaczego czuję pływ tego momentu;
Dlaczego dostarczam ponad oczekiwania;
Dlaczego dzielę się, nie oczekując niczego w zamian;
Dlaczego popełniam skandaliczne akty miłości;
Dlaczego przyczyniam się dla dobra całokształtu życia;
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Dlaczego żyję w obfitości;
Dlaczego współczuję i wybaczam;
Dlaczego obserwuję wszystkie stany emocjonalne;
Dlaczego mam kontrolę nad swoimi emocjami;
Dlaczego nie jestem kierowany impulsem emocjonalnym;
Dlaczego reprezentuję wysoką inteligencję emocjonalną;
Dlaczego jestem kierowany uczuciami;
Dlaczego jestem meta-świadomy;
Dlaczego jestem kreatywnym i innowacyjnym artystą;
Dlaczego skradam się za ludzkie ego;
Dlaczego się udzielam i jestem zabawny;
Dlaczego jestem zdrowy, bogaty i mądry;
Dlaczego już posiadam bogactwo i obfitość, która mi się należy;
Dlaczego moje ciało samo się goi, leczy i reguluje;
Dlaczego moje ciało jest świątynią dla mojego umysłu;
Dlaczego mam czysty umysł i czyste myśli;
Dlaczego regularnie czyszczę ciało poszcząc;
Dlaczego karmię moje ciało jedzeniem o wysokiej jakości;
Dlaczego moje ciało jest silne i wytrzymałe;
Dlaczego jestem żywym posągiem doskonałości;
Dlaczego jestem pod wrażeniem kiedy stoję nago;
Dlaczego nie jem śmieciowego jedzenia;
Dlaczego nie jestem ofiarą popkultury;
Dlaczego priorytetyzuję wysoką jakość mijających lat;
Dlaczego priorytetyzuję wysoką jakość relacji społecznych;
Dlaczego priorytetyzuję dobrobyt;
Dlaczego dobry sen jest podstawą mojego dobrego życia;
Dlaczego szanuję moje rytmy dobowe;
Dlaczego jestem elastyczny metabolicznie;
Dlaczego moje ciało może zamieniać tłuszcz na energię;
Dlaczego jestem wyśmienitym dawcą nowych pomysłów;
Dlaczego jestem ciekawskim naukowcem;
Dlaczego uczę się całe życie;
Dlaczego przeprowadzam własne dochodzenia i eksperymenty;
Dlaczego jestem obserwatorem;
Dlaczego jestem słuchaczem;
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Dlaczego o wszystko się pytam;
Dlaczego nie wpadam w dysonans poznawczy;
Dlaczego rozpoznaję moje sprzeczności;
Dlaczego zamieniam moje sprzeczności w sytuację, w której
wygrywają obie strony;
Dlaczego jestem codziennie stymulowany intelektualnie;
Dlaczego dzielę się wpływowymi informacjami z osobami na
których mi zależy;
Dlaczego podnoszę jakość naszego wspólnego ludzkiego
doświadczenia;
Dlaczego wykorzystuję użyteczne informacje i narzędzia;
Dlaczego jestem najbardziej pracowity;
Dlaczego kocham swoją pracę;
Dlaczego pracuję wydajnie;
Dlaczego pracuję efektywnie;
Dlaczego nie tracę czasu;
Dlaczego moja praca przynosi zamierzone rezultaty;
Dlaczego zlecam niepotrzebne zadania;
Dlaczego używam technologię i automatyzację;
Dlaczego technologia i automatyzacja służy ludzkości;
Dlaczego zawsze znajduję odpowiednich ludzi;
Dlaczego przyciągam niesamowite umysły;
Dlaczego otaczam się pozytywnymi ludźmi;
Dlaczego jestem traktowany tak,
jak pozwalam by mnie traktowano;
Dlaczego podnoszę moje standardy;
Dlaczego nikt mnie nie zatrzymuje bez mojego pozwolenia;
Dlaczego mam obsesję na punkcie robienia tego co kocham;
Dlaczego spełniam mój cel, robiąc to co kocham;
Dlaczego tworzę nierozłączną parę z moim partnerem;
Dlaczego wspólnie doświadczamy intensywnych stanów
emocjonalnych;
Dlaczego dom jest tam, gdzie jesteśmy razem;
Dlaczego najpierw dbamy o siebie nawzajem;
Dlaczego rozwiązujemy wszystkie kłótnie z łatwością;
Dlaczego zawsze znajdujemy obustronną wygraną;
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Dlaczego wspieramy nasze osobiste i wspólne wizje;
Dlaczego tworzymy wyjątkową rodzinę;
Dlaczego tworzymy samowystarczalną, świadomą i szczęśliwą
rodzinę;
Dlaczego jesteśmy żywym przykładem dla innych;
Dlaczego nasza miłość jest największym darem dla naszych dzieci;
Dlaczego nasza miłość jest największym darem dla ludzkości;
Dlaczego jestem otoczony ludźmi, którzy mnie kochają;
Dlaczego daję innym to co chcę, aby do mnie wróciło;
Dlaczego promieniuję współczuciem do wszystkich wokół mnie;
Dlaczego jestem lustrem, w którym inni mogą dostrzec samych
siebie;
Dlaczego widzę siebie w oczach innych;
Dlaczego jestem nieskończonym źródłem miłości;
Dlaczego im więcej daję, tym więcej do mnie wraca;
Dalczego jestem tym co się dzieje w tu i teraz;
Dlaczego jestem jednością ze wszystkim co jest;
Dlaczego reprezentuję Rewolucję Wartości;
Dlaczego honoruję płatności wyłącznie w #QQQ;
Dlaczego rozprzestrzeniam tą transformację po świecie;
Dlaczego jestem koniecznym czynnikiem, który doprowadza do
przemagnetyzowania ludzkości na pozytywną ścieżkę życia;
Dlaczego rozpoczynam pozytywne sprzężenie zwrotne;
Dlaczego robię najlepiej jak mogę, z tym co mam i wiem;
Dlaczego zapewniam piękną i ekscytującą przyszłość dla naszych
kolejnych pokoleń;
Dlaczego wdrażam w moje codzienne zachowania wszystkie
konieczne kroki;
Dlaczego wykonuję je jeden po drugim;
Dlaczego jestem odpowiedzialny za moje słowa przez
moje działania;
Dlaczego podejmuję sprytne ryzyko, które najprawdopodobniej się
opłaci;
Dlaczego podejmuję szalone decyzje;
Dlaczego spoczywam w braku konieczności zrobienia
czegokolwiek;
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Dlaczego wiem, że wszystko jest idealnie tak jak jest;
Dlaczego żyję moim największym potencjałem;
Dlaczego po prostu to robię;
Dlaczego dobrze się bawię, kiedy to robię;
Dlaczego zawsze jestem pozytywnie zaskoczony;
Dlaczego jestem pewien, że wszystko zawsze dobrze się skończy;
Dlaczego fundamentalnie jestem ostateczną rzeczywistością;
Dlaczego już od zawsze tutaj jestem;
Dlaczego jestem obudzony;
Dlaczego nie jestem tym czy tamtym;
Dlaczego jestem sobą;
Dlaczego jestem wolną wolą;
Dlaczego jestem pustką i formą;
Dlaczego nie jestem martwy;
Dlaczego „Ja” nigdy nie może umrzeć;
Dlaczego jestem w 100% pewnien, że „Ja istnieję” jest ostateczną
prawdą;
Dlaczego jedyna znana rzeczywistość spoczywa jako „… Ja…”
Dlaczego jestem wiecznym „Ja” zanim wypowiedziane jest to
słowo.
Dlaczego jestem słowem, słowo jestem słowem
Dlaczego jestem nienazwanym, które jest wiecznie prawdziwe;
Dlaczego jestem świadomym obserwatorem bytu ...
Dlaczego odpływam w łasce jako czysta świadomość ...
Dlaczego spoczywam w tajemnicy niewiedzy …
Dlaczego jestem …?…
Kim jestem …?…
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Nie musimy zaczynać od razu, z gotowym, perfekcyjnym
wzorem pierwszej osady, bo takie coś nie istnieje. Istnieją
jednak dobre przykłady takich grup, które zaczęły
organizować się w Ameryce jak na przykład: Freedom Cells
czy Konos; Comunity-Sufficient Tribe.
Wszystko zaczyna się powoli, krok po kroku i z intencją.
Teraz nasza Ludzka Cywilizacja znajduje się w „Epoce
Kamienia Łupanego”, jeśli chodzi o organizację życia na
Nowej Ziemi. Jesteśmy pionierami. Jesteśmy jednymi
z pierwszych ludzi, którzy widzą Nową Ziemię dookoła.
W pierwszej połowie XXI wieku jesteśmy tak wcześnie, że
internet Trzeciej Generacji dopiero raczkuje.
Każda najdalsza podróż rozpoczyna się
od postawienia pierwszego kroku.
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Na sam początek wystarczy wspierać lokalnych rolników.
Można pomyśleć o własnej hodowli. Warto zacząć
budować małe rynki po sąsiedzku, gdzie może zaoferujesz
zapłatę w QORT. Co to QORT? Możesz podać link do
qort.pl albo wręczyć ten przewodnik. Zmieńmy co możemy
zmienić, a jeśli czegoś nie możemy zmienić, to zawsze
możemy pokolorować. Każdy robi najlepiej jak umie z tym
co wie. Dzięki Qortalowi możemy zapewnić sobie wolność
i suwerenność od opresji centralnych, chciwych,
skorumpowanych rządów i „władzy”, ponieważ stary,
oparty na pieniądzach system nie może przeciwstawić się
systemowi opartemu na miłości i wdzięczności, gdyż
operują one na zupełnie innych duchowych poziomach.
Qortal to portal do świata równoległego w naszej
czasoprzestrzeni. Qortal to portal z piekła do nieba. Jest to
kolejna oktawa. Inna wibracja. System operacyjny Nowej
Ziemi.
Tak się zmienia świat.
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Tylko dzięki Tobie możemy zapewnić lepsze jutro dla
naszych kolejnych pokoleń i w spokoju ducha eksplorować
najdalsze zakątki Wszechświata. Ekscytująca i pełna
wrażeń przygoda jest wpisana w nasze DNA.

Odkryliśmy wszystkie kontynenty naszej planety, a teraz
możemy rozszerzyć nasze poszukiwania o Układ
Słoneczny, naszą Galaktykę i ostatecznie cały kosmos.
Przekonajmy się, jak wyglądają nasze bratnie dusze, które
żyją na innych planetach. Możliwości są nieskończone, ale
najpierw musimy zadbać o podstawy. Podstawa to miłość
w rodzinie. Miłość do siebie, do Boga, do swoich bliskich
i do dalszych bliskich. Zrozumienie, że wszyscy
pochodzimy z jednej osady, która żyła jakieś 200 000 lat
temu na sawannie w Afryce.
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Wygrywając w Qortal stary system przechodzi
w zapomnienie. Gra monetarna oparta na wierze, że
kawałek kolorowego papierka, albo wirtualna cyferka na
ekranie miały jakąś wartość, zostaje zapisana w książkach
od historii, jako kolejny z etapów naszej ewolucji.
Oczywiście teraz, czyli w pierwszej połowie XXI wieku,
jesteśmy na etapie przejściowym z systemu opartego na
pieniądzach, na system oparty na tym, że każdy człowiek
może mieć równą szansę na start. W naszym etapie
przejściowym musimy wykazać się ogromną zaradnością
i żyć na dwóch poziomach równocześnie. Z jednej strony
musimy dalej żyć w starym systemie, a z drugiej strony być
przykładem na Nowej Ziemi i podawać ludziom
uwięzionym w starym świecie pomocną dłoń.
Qortal to najbardziej interaktywna gra w historii ludzkości.
Będziemy patrzeć na wynalazek internetu, jako coś, co
pozwoliło na rozpoczęcie się ery Qortala. Qortal jest jak
najdokładniejszy szwajcarski zegarek. Raz uruchomiony
jest niemożliwy do zatrzymania, ponieważ nie ma jednostki
centralnej, którą można o cokolwiek pytać lub cokolwiek
narzucać. Qortal jest własnością wszystkich ludzi, którzy
do niego dołączyli. Dla naszych kolejnych pokoleń nie
bycie zsynchronizowanym z Qortalem będzie wydawać się
tak dziwne, jak chodzenie nago po centrum miasta.
Granie w Qortal oferuje Ci okazję stania się częścią
praktycznej, oryginalnej Rewolucji Wartości. Wszystko
jednak zależy od Twojego wyboru w każdym momencie.
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Wybór między strachem a miłością należy do Ciebie.
Jeśli wybierasz strach,
wracasz do starej, kapitalistycznej gry.
Jeśli wybierasz miłość,
witaj ponownie na Nowej Ziemi.
Qortal to portal do zdecentralizowanej teraźniejszości
odświeżonego systemu wartości oraz internetu Trzeciej
Generacji, który możesz pomóc tworzyć już dziś,
synchronizując się z blockchainem. Obserwując, co się
stało z Bitcoinem, nawet jeśli wybrałeś strach, i tak nie
masz nic do stracenia, bo wszystko jest możliwe.
Gorąco zapraszam na stronę: qort.pl gdzie zapewniam pliki
do pobrania i instrukcję krok po kroku dla każdego. Zacznij
drukować swój QORT i stań się oryginalną częścią
Rewolucji Wartości, tworząc zdecentralizowany internet
razem z nami.
W społeczności Qortal wierzymy, że wszyscy jesteśmy ze
sobą połączeni. Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy
jesteśmy rodziną. Wszyscy jesteśmy jednością.
Ze Wszechświatem jesteśmy połączeni
grawitacyjnie i atomowo.
Z Ziemią jesteśmy połączeni chemicznie.
Ze zwierzętami jesteśmy połączeni biologicznie.
Z ludźmi jesteśmy połączeni emocjonalnie,
fizycznie i wirtualnie.
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Dobrze zbudowana, zaufana społeczność to tak naprawdę
jedyna wartość, którą Qortal ma do zaoferowania. Wiedz,
że nie interesuje nas jaką wyznajesz religię, jaki masz kolor
skóry, płeć, w jakim kraju się urodziłeś, jak wygląda Twoja
karta szczepień ani jaka jest Twoja dieta. To nie ma
znaczenia. Znaczenie ma jedynie to, że tu teraz jesteś
i w tym momencie czytasz ze zrozumieniem te słowa. Jeśli
czytasz ten przewodnik to oznacza, że jesteś obecny. Twoja
obecność to jedyne co się liczy. Jeśli jesteś
zsynchronizowany z Qortalem to również jesteś obecny
w naszej społeczności i za Twoją obecność jesteś
wynagradzany w QORT. QORT to waluta czasu. Qortal to
portal na Nową Ziemię, a Twoje prywatne klucze do konta
to klucze otwierające bramę do nieba.
W moich oczach Qortal to najbardziej interaktywna gra
świata. To Ty tworzysz swoje pieniądze, które zapewniają
Ci bezpieczeństwo w razie potrzeb w starym systemie. Jeśli
potrzebujesz kupić schronienie, zdrowe jedzenie, czystą
wodę albo wyprawę w nieznane, sprzedaj swój QORT po
takiej cenie jaką uważasz za konieczną, do zrobienia tego
co uważasz za słuszne. Ty ustalasz ile chcesz sprzedać
i po jakiej kwocie, ale pamiętaj, nikt nie musi kupić Twojej
oferty. Istnieje jednak szansa, że jakiś inwestor któremu się
nie chce się „tracić czasu” na drukowanie QORT, po prostu
kupi Twój czas, za co Ty będziesz mógł spełnić swoją
kapitalistyczną potrzebę. Dzięki Qortalowi wszyscy
możemy wydostać się z błędnego koła, że musimy
pracować w miejscu, którego nienawidzimy, aby zarabiać
pieniądze na przetrwanie. Twój czas to Twoje pieniądze
udokumentowane w księdze wieczystej Qortala. Wszystkie
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tranzakcie dokonane na platformie możesz śledzić
w publicznej księdze wieczystej pod adresem: exqlorer.com
Według mnie ostateczny wykres ceny QORT będzię
wyglądać jak wykres eksponencjalny i jest to pewna
zależność naszego Wszechświata, która ma miejsce bardzo
często.

Czas potrzebny do pełnej aktualizacji ludzkiej cywilizacji
szacuję na 78 lat.
Aktualna prędkość drukowania QORT przypadająca na
jedną osobę, posiadającą pierwszy poziom, wynosi około
3 QORT na miesiąc, jednak prędkość będzie się zmniejszać,
a wartość zwiększać wraz ze wzrostem liczby osób
dołączających do sieci.
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Dzięki temu, że masz spokój ducha, bo z tyłu głowy wiesz
że QORT drukuje Ci się w domu, zapewniasz sobie
podstawową wolność, której zaznałeś, kiedy byłeś
dzieckiem i nie przejmowałeś się pieniędzmi. Nie interesuje
Cię jaka jest cena QORT ponieważ przechodzi ona
w zapomnienie. Po prostu wiesz, że możesz użyć tego
ubezpieczenia na wypadek potrzeby starego systemu. Na
samym końcu, dawno po wygranej w Qortal nawet nie
interesują Cię Twoje prywatne klucze, bo jeśli je zgubisz, to
jesteś wspierany przez całą społeczność i po prostu
stworzysz sobie bez problemu nowe konto.
Czas, czyli przeszłość i przyszłość to tak naprawdę
śmieszny wymysł ludzkiej wyobraźni. Rzeczywistość może
być odczuwana tylko Teraz, czego możemy uczyć się od
roslin, zwierząt i małych dzieci. Teraz to zdecydowanie
Teraz. Czas nie istnieje. Czas to iluzja, tak jak Twoje ego,
które chciałoby sprzedać QORT po jakiejś cenie, albo
Twoje ego, które chciałoby stworzyć pantent za innowację
i zarobić na nim pieniądze. Wystawienie QORT na
sprzedaż, to Twój wybór, którego nie mogę ocenić,
ponieważ nie znam Twojej sytuacji. Co więcej, gdybym
urodził się na Twoim miejscu, zrobiłbym dokładnie tak
samo jak Ty. Każdy urodzony w etapie przejściowym jest w
jakiś sposób powiązany ze starym systemem. Może toniesz
w długach i sprzedaż QORT to Twoja ostatnia deska
ratunku. Ratuj się jeśli jesteś zmuszony przez stary system
i nie widzisz innego wyjścia. Jeśli walczysz o przetrwanie,
to zrobisz wszystko, co w Twojej mocy, aby utrzymać się
przy życiu. Na samym końcu to Ty musisz podjąć decyzję,
w co chcesz grać. Czy chcesz kontynuować „biznes jak
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zawsze”, starą, oderwaną od rzeczywistości grę monetarną,
czy chcesz spróbować czegoś nowego, chociaż przez ten
jeden dzień.
Ćwiczenie:
Przez ten jeden, dzisiejszy dzień spróbuj dzielić się,
nie oczekując niczego w zamian.
Wszystko, co nowe wymaga odrobiny zaufania. Wiedz, że
Qortal działa, i że nie mamy nic do stracenia. Kiedy coś Ci
nie wyjdzie za pierwszym razem, to i tak nic nie tracisz,
tylko się nauczysz czegoś nowego. Technologia Blockchain
ma pewną unikalną cechę, która może być nie do końca
zrozumiała, jeśli się jej nie doświaczyło w praktyce.
Prawdziwa zdecentraliozowana Technologia Blockchain jak
Qortal, nie potrzebuje zaufania aby działała. Wbudowana
bezufność (z ang.: trustlessness) to zupełnie nowy model
interakcji, gdzie nie musisz się obawiać, że jakieś
informacje zapisane na blockchainie przepadną albo
zostaną usunięte. Raz zapisana informacja jest niemożliwa
do zmiany. Jeśli jesteś informatykiem, hackerem czy
programistą, to sam możesz sprawdzić Otwarty Kod
Źródłowy Blockchainu Qortal, który jest publicznie
dostępny na stronie github.com. Co jest jednak wymagane
dla większości mniej technicznych osób to zaufanie.
Zaufanie do mnie, zaufanie do założycieli Qortala, zaufanie
do osób rozumiejących jak potwierdzić autentyczność
bezufności Qortala oraz zaufanie do całej społeczności.
Każda nowa idea wymaga odrobiny zaufania. Jeśli dowiem
się o jakimkolwiek problemie z tą platformą to będę
pierwszą z osób która będzie o tym mówić i starać się to
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naprawić, ponieważ moją unikalną cechą jest szybkie
uczenie się na błędach, akceptacja nowej prawdy
i adaptacja do nowo powstałych okoliczności.
Pamiętaj, nawet jeśli będziesz ostatnią osobą na Ziemi,
która założy Qortal, to jesteś jak najbardziej mile widziany.
Co więcej, ostatnia osoba dołączająca do Qortala powoduje,
że wszyscy możemy wygrać. W Qortal możemy wygrać
na trzy sposoby. Pierwszy z nich to Twoja wygrana,
czyli moment, w którym decydujesz się używać
jedynie Prawdziwej Waluty Qortala. Druga wygrana
dotyczy lokalnej społeczności, w momencie, kiedy
zdecentralizowane, lokalne osady decydyją nie sprzedawać
QORT i wymieniać się jedynie Prawdziwą Walutą Qortala.
Jest to dla nich osobista wygrana. Stają się oni żywym
przykładem potencjału, który zapewnia Qortal. Ostateczne
zwycięstwo ma miejsce, kiedy wszystkie osoby na Ziemi
decydują się nie sprzedawać QORT po żadnej cenie.
Działamy lokalnie, ale myślimy globalnie.
Nikt nie jest za wcześnie ani za późno. Każdy ma swoją
ścieżkę na dołączenie do naszej społeczności i rozpoczęcie
gry. Jeśli Ty tego nie zrobisz, to trafią na to Twoje dzieci.
Każdy na Ziemi ma dokładnie tyle samo czasu. Czas to
najbardziej sprawiedliwa jednostka na świecie. Qortal jest
systemem, który Twój czas dokumentuje w postaci QORT.
Wydawaj swój QORT rozsądnie, ponieważ czasu nie
wrócisz.
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Każdy z nas urodził się kreatywnym dzieckiem, a teraz
ponieważ masz Qortal, już dłużej nie musisz się
przejmować jak zarabiasz pieniądze. Wiesz, że wypłatę
drukujesz sobie w domu. Qortal zapewnia Ci podstawy do
tego, abyś mógł robić ze swoim życiem co uważasz. Jeśli
jesteś wdzięczny za dobro, którym zostałeś obdarowany od
dzieciństwa, możesz odwdzięczyć się społeczeństu tworząc
jakąś nową innowację albo inspirując innych. Po prostu
robisz to, co uważasz za słuszne. Jeśli lubisz komputery –
zostań programistą; jeśli lubisz biologię – zostań lekarzem;
jeśli lubisz naukę – zostań naukowcem; jeśli lubisz sztukę –
zostań artystą. Dzięki Twojemu unikalnemu wkładowi
możemy podnieść jakość naszego kolektywnego ludzkiego
doświadczenia na planecie. W końcu jeśli umrzesz to i tak
urodzisz się jako kolejna osoba, która będzie z Twojej
innowacji korzystać. Kontynuujmy tradycję dzielenia się za
„Bóg zapłać”, którą odziedziczyliśmy po naszych
przodkach, a wszystko wróci do normy.
Mam nadzieję, że dzięki temu przewodnikowi już nigdy nie
spojrzysz na problemy starego świata jako coś
nierozwiązywalnego. Od tej pory wszędzie będziesz
dostrzegał, że to były jedynie symptomy gry monetarnej
i absolutnego, oderwanego od rzeczywistości kryzysu
świadomości. Wszystkie problemy starego systemu,
wszystkie konflikty, wojny, przestępczość, podziały,
kryzysy, dług, upadki, powstania, protesty, strach,
cierpienie, nienawiść, rasizm, okłamane media, tandetne
produkty, komercyjne reklamy i korupcja, wszystkie wzloty
i upadki emocji, które generuje system monetarny są
jedynie reklamą konieczności wprowadzenia prostego
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rozwiązania, czyli oświecenia. Częścią oświecenia jest
Rewolucją Wartości, urzeczywistniona jako dzielenie się,
nie oczekując niczego w zamian, zabezpieczone
zdecentralizowaną infrastrukturą Qortala.
Wydaje mi się, że ewolucyjnie rozwinęliśmy się
wystarczająco dobrze, aby zacząć organizować życie na tej
planecie w trochę bardziej cywilizowany i rozsądny sposób.
Jeśli chcemy posprzątać bród tego świata, wystarczy, że
każda osoba zamiecie swoje podwórko. Nie musimy
zmieniać świata siłą, do zmiany wystarczy moc, która
drzemie w każdym z nas. Wystarczy, że zaczniesz grać w
Qortal, przestrzegając Złotych Zasad Gry. Wygrana dla
Ciebie oznacza wygraną dla świata. Musisz być uważny,
ponieważ nasz wspólny wróg, czyli ideologia „dziel
i rządź”, czai się za każdym rogiem.
Nie lękaj się. Wiedz, że na koniec wszystko będzie dobrze.
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4.0 Pytania i odpowiedzi
Dlaczego ktoś miałby cię wogóle słuchać?
Nie oczekuję nic od nikogo. Nie za bardzo interesuje mnie
opinia innych, ani to, co sobie o mnie myślisz. Po prostu
robię to, co uważam za słuszne, bez względu na
konsekwencje. Jeśli ktoś widzi w tym przewodniku jakąś
wartość to zapraszam i polecam dzielić się tymi
informacjami z innymi na swój sposób. Jestem zmianą,
którą chcę widzieć na świecie, dlatego za darmo rozdaję jak
najwięcej przydatnych informacji, o których sam chciałbym
dowiedzieć się wcześniej. Jest to czysto egoistyczna
postawa. Tak naprawdę to wszystko robię dla siebie.
Czy reklamujesz Qortal dla pieniędzy?
Tak i nie. Tak, ponieważ wiem, że jeśli więcej osób dołączy
do gry i zacznie drukować QORT, to wartość mojego
QORT w kapitalistycznej grze również wzrośnie. Nie,
ponieważ od 2015 roku, przez kilka kolejnych lat latałem
na Islandię, aby podczas sezonu letniego służyć turystom
jako kelner. W kwietniu 2020 odkryłem kryptowaluty
i zainwestowałem wszystko co zarobiłem w przeróżne
projekty. Trzymałem je tak długo, aż stały się one
praktycznym ubezpieczeniem na życie. Zapewniło mi to
wolność do robienia tego, co uważam za słuszne,
bez znaczącego wpływu starego systemu. Dzięki
kryptowalutom
zobaczyłem
prawdziwy
potencjał
Technologii Blockchain. W kapitalizmie jesteś tak wolny,
jak Twoja siła nabywcza. To jest chore. Qortal jest
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lekarstwem z potencjałem uratowania nas z tego szamba,
które sobie zapewniliśmy.
Jaka jest Twoja funkcja w społeczeństwie?
Pewnego lata pracując jako kelner w islandzkim hotelu
Husafell, przeciwstawiłem się nowym obostrzeniom, które
na moją Wolną Wolę zaczęły narzucać swoje maseczkowe
rozkazy. Z szacunkiem napisałem list do managera,
w którym opisałem sprzeciw, argumentując go kilkoma
badaniami naukowymi oraz publikacją dr. Jima Meehan
pod angielskim tytułem: „Why Wearing a Mask Makes
Healthy People Sick” („Dlaczego noszenie maseczek
powoduje, że zdrowi ludzie chorują”).
Zostałem obdarowany dwoma wyborami. Pierwszy z nich
był zwolnieniem z pracy, a drugi to pomoc kuchenna.
Jedyne dostępne stanowisko na kuchni to był zmywak.
Stwierdziłem, że na pewno jestem się w stanie nauczyć
czegoś nowego nawet na zmywaku, więc podjąłem się
nowej pracy. Dzięki praktyce zmywania naczyń
zrozumiałem jedną rzecz. Moja funkcja na Ziemi to
wyciąganie tych najohydniejszych brudów i resztek
jedzenia, które zatykają zlew. Ręczne wybranie wszystkich
śmieci na powierzchnię. Po wyciągnięciu dużych
odpadków, woda nagle zaczyna spływać. Całe szambo,
które znajdowało się w zlewie zaczyna uchodzić.
Najważniejsze jest pozbycie się najgęstszej części zatoru
przy samym ujściu, czyli wiary w wartość pieniędzy. Po
pozbyciu się gęstego syfu, cała reszta nagle płynnie
uchodzi. Po końcowym czyszczeniu i polerowaniu zostaje
jedynie lśniąca, piękna pustka. Tą pustką jest Rewolucja
Wartości.
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Jaka jest Twoja religia?
Miłość. Wyznaję religię braku religii. Ateizm w imię Boga.
Wierzę w siebie, chociaż bardziej precyzyjne jest określenie
„Znam …?…”, „Znam Boga” albo „Wiem kim jestem”,
dlatego nie mam potrzeby wyznawania czegokolwiek.
Wszystko co może istnieć już jest znane przez obserwatora
…Ja… . Obserwator jest obserwowanym. Obróć uwagę na
własne Ja. Nawróć się. Kim jest ten, który teraz wie?
Prawda została mi najbliżej wskazana przez nauki buddyzm
Zen z tradycji Advaita Vedanta.
Czy Qortal to kolejna sekta albo religia?
Tak i nie. Wszystko zależy od Twojej definicji religii i sekt.
Jeśli religia to wiara w coś czego nie możesz udowodnić,
to granie w Qortal nie jest religią. Jeśli religia to coś co
wyznajesz, bo myślisz, że dzięki temu świat staje się lepszy,
to tak. Według mnie, dzielenie się nie oczekując niczego
w zamian powoduje, że świat staje się lepszy.
Czy Qortal nadal nie wpisuje się w kategorię kto pierwszy
ten lepszy?
Tak i nie. Każdy kiedyś musi zacząć i wiadomo, że Ci,
którzy zaczęli wcześniej po prostu poświęcili więcej
swojego czasu i mają więcej QORT. To nie oznacza jednak,
że zawsze będą pierwsi. Nawet założyciele Qortala muszą
cały czas być zsynchronizowani z siecią. Jeśli oni przestaną
zabezpieczać sieć, to tak samo nie będą drukować QORT.
Każdy może dojść do ostatniego Levelu 10. Wtedy
będziesz na tym samym poziomie jak najbardziej wytrwali
drukarze QORT. Na samym końcu ilość Twojego QORT

130

i tak nie ma znaczenia. Jedyne co się liczy to Rewolucja
Wartości.
Czy Qortal jest nam w ogóle potrzebny do szczęścia?
Nie byłby potrzebny, gdyby nasza ewolucyjna ścieżka
potoczyła się inaczej. Wiara w wartość kolorowych
papierków okazała się niestety potężniejsza, niż wiara
w dobro bezwarunkowego dzielenia się z innymi. Stary
system ciągnie nas w otchłań chciwości i rozpaczy, a gra
w Qortal to łódź ratunkowa, która pojawia się na
horyzoncie, wyciągając pomocną dłoń. Jeśli Qortal okaże
się niepraktyczny przez jakiś niespodziewany, krytyczny
błąd, będę szukać kolejnej alterantywy, która będzie
wydajniej spełniać funkcję systemu operacyjnego dla
Ludzkiej Cywilizacji. Istnieją podobne projekty jak
Pi Network czy Circles UBI, ale Qortal jak na razie jest
najbardziej funkcjonalny i prawdziwie zdecentralizowany.
Jedna rzecz, której jestem pewien to to, że stary system
musi przejść do historii. Taka jest najwidoczniej ścieżka
naszej cywilizacji. Mam jedynie nadzieję, że wystarczająco
szybko uczymy się na błędach, aby wydostać się z otchłani
czarnej dziury, w którą jesteśmy wciągani. Mam nadzieję,
że zdążymy się obudzić i zauważyć, kim jesteśmy i co do
cholery tutaj robimy, zanim zapewnimy sobie wzajemną
samodestrukcję. Zanim się wzajemnie pozabijamy,
proponuję zatrzymać się na moment i spocząć w chwili
ciszy.
Czy Twój opis Nowej Ziemi nie jest zbyt optymistyczny?
To prawda, wizje Nowej Ziemi są bardzo optymistyczne.
Sęk w tym, że tak tu właśnie jest. Z perspektywy starego
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świata, każdy opis Nowej Ziemi będzie wyglądać jak
utopia. Wszystko co istnieje w rzeczywistości, powstało
najpierw
w
wyobraźni.
Wyobraźnią
tworzymy
rzeczywistość. Im mamy dokładniejszą wizję tego,
co
chcemy
razem
stworzyć,
tym
większe
prawdopodobieństwo, że tak właśnie jest. Najdokładniejszą
wizją jest życie na Nowej Ziemi razem z nami i bycie
przykładem dla innych. Moją rolę będę grać tak długo, aż
na Nowej Ziemi zamieszkają wszyscy chętni do bycia
częścią tego świata.
Ile zajmie przejście ze starego systemu na Nową Ziemię?
Dla niektórych z nas Nowa Ziemia już jest. Niektórzy
zdążą umrzeć w tym wcieleniu i nawet jej nie doświadczą.
Nowa Ziemia to Twój wybór między miłością a strachem.
Im szybciej obudzimy się z oderwanej od rzeczywistości,
kapitalistycznej czkawki, tym szybciej zmniejszymy
niepotrzebne ludzkie cierpienie. Wielkie Przebudzenie czyli
Oświeconą Cywilizację Ziemi przewiduję między rokiem
2030 a 2050. Minimalna masa krytyczna została już
przekroczona, teraz czeka nas wzrost eksponencjalny. Tak
jak wspomniałem, pierwsze stulecie drugiego tysiąclecia to
„Epoka Kamienia Łupanego” jeśli chodzi o organizację
życia na Nowej Ziemi. Jest to niezbadane terytorium,
w które dzielnie wkraczamy. W końcu do odważnych Świat
należy. Mam nadzieję, że końcowe wizje z automatycznymi
fabrykami, dronami i magnetycznymi pociągami, które
opisałem, będą miały miejsce przed rokiem 2150, co daje
niecałe 130 lat. Czas jest po naszej stronie.
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Czy nie uważasz, że jest już dla nas za późno?
Nie! Nigdy nie jest za późno. Wszystko jest możliwe.
Możliwe jest, że co 12 000 lat na Ziemi dochodzi do
wielkiego resetu, z połowicznym resetem co 6000 lat.
Mowa o apokalipsach, przed którymi przestrzegają
praktycznie wszystkie wymarłe cywilizacje. Po świecie
krąży teoria, którą na stare lata zafascynowany był nawet
Einstein, że co 12 000 lat nasz Układ Słoneczny, który
krąży wokół czarnej dziury w centrum naszej galaktyki,
przechodzi przez niedawno odkryte Galaktyczne Fale
Elektryczne (ang. „Galactic Current Sheets”. Polskie
tłumaczenie jest moje, ponieważ cała literatura na ten temat
jest w języku angielskim. Polecam książkę Bena Davidsona
„The Next End Of The World”). Dochodzi wtedy do
zaburzeń w płaszczu Ziemi, oraz do zmiany pola
magnetycznego. Ma to wpływ nie tylko na Ziemię, ale na
wszystko, co przez to pole przechodzi. Nasze Słońce w
reakcji na to pole znacznie zwiększa swoją aktywność, co
praktycznie oznacza, że dochodzi do wielu intensywnych
wybuchów słonecznych, zwiększając prawdopodobieństwo,
że taki wybuch trafi w Ziemię. Ziemia podczas zmiany
biegunów ma osłabione pole magnetyczne, które przez ten
moment nie chroni życia na Ziemi przed cząsteczkami
plazmy ze Słońca. Jeśli na całym świecie pojawią się nagle
zorze polarne, oznacza to początek apokalipsy. Jeśli tak się
stanie, to wszystkie urządzenia działające na prąd zostaną
przepalone. Nic nie będzie działać. Wszystkie samochody,
samoloty i satelity w momencie uderzenia wiatru
słonecznego przestaną funkcjonować. Dojdzie do
absolutnego zatrzymania się współczesnej cywilizacji.
Wkroczy prawo dżungli. Silny wiatr słoneczny aktywuje
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trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów na całym świecie.
Trzęsienia ziemi na dnie oceanów wytworzą olbrzymie fale
tsunami, które zmyją walczących o życie ludzi, którzy
znajdowali się zbyt blisko linii brzegowych. Duży problem
będzie stanowić zniszczenie wielu reaktorów jądrowych.
Światło słoneczne zostanie przyćmione na lata. Ziemia
znów wkroczy w epokę lodowcową. Życie przetrwało
wszystkie poprzednie kataklizmy, ponieważ nie było
zależne od elektryczności. Dla naszej cywilizacji nie będzie
wesoło. Jedyni ludzie, którzy przetrwają to grupy, będące
w stanie żyć bez prądu
i kontaktu ze współczesnym
światem. Grupy ludzi, które będą hodować lub polować na
zwierzęta, są w stanie przetrwać. Niezależne,
samowystarczalne osady gdzieś w amazońskiej dżungli,
w Himalajach, Mongolii czy w Afryce. Może Osada REON
też przetrwa. Będziemy starać się kontynuować życie jak
zawsze, tylko bez prądu i bez Qortala. Dlatego jedyne co
się liczy to Rewolucja Wartości. Na pewno niektóre osady
będą zmuszone się przesiedlić i może za setki lat odkryją
gruzy zaawansowanej cywilizacji pokryte popiołem.
Po prostu zaczniemy od nowa. Może tym razem nauczymy
się na błędach i będziemy gotowi na kolejny koniec świata.
Jaka jest Twoja edukacja?
To pytanie nie ma znaczenia, ale odpowiem dla
ciekawskich. Będąc małym dzieckiem podjąłem pierwszą
świadomą decyzję, że nigdy nie zatracę ciekawości, z którą
się urodziłem. Widziałem jak bardzo zatraciła się ona
u dorosłych i postanowiłem, że nigdy nie stracę mojej
oryginalnej umiejętności obserwowania rzeczywistości
w podziwie i zachwycie. W wieku 7 lat znalazłem się
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w podstawówce o profilu sportowym. Przez 6 lat
trenowałem pływanie. Następnie grałem w tenisa, pingponga, szachy oraz wiele gier zespołowych, takich jak
siatkówka czy koszykówka. W 2016 roku byłem jedną
z najmłodszych osób, które ukończyły pełen triatlon. Nieco
wcześniej przebiegłem kilka maratonów. Generalnie
przemieszczałem się w dużej mierze na rowerze, słuchając
muzyki oraz różnego rodzaju wykładów, podcastów
i audiobooków, głównie po angielsku. Moje ulubione
treningi, które były jednocześnie wycieczkami to trasy
z Bydgoszczy do Gdańska. W wieku 16 lat pojechałem
z moim najlepszym kolegą na rowerach do Szwecji.
Mając 17 lat mieszkałem rok w Meksyku, na wyspie
Cozumel. Żyłem z meksykańską rodziną, chodziłem do
liceum i miałem ogromną fazę na astronomię i fizykę,
której uczyłem się od takich nauczycieli jak Richard
Feynman, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, Richard
Dawkins, Laurence Krauss i wielu innych. Po powrocie
z Meksyku dostałem się na Uniwersytet Jagielloński
i studiowałem geologię. Nauczyłem się czego chciałem,
czyli metody naukowej. Po pierwszym roku studiów,
w ramach wymiany studenckiej, wyjechałem na rok do
przepięknej tureckiej miejscowości Akyaka, która jest
moim drugim domem. Zamiast studiować geologię, tak
naprawdę uczyłem się chińskiego z takich kursów jak:
Michael Thomas, Pimsleur, Glossika czy Chinese Pod.
Polecam przerobić je wszystkie jeśli chciałbyś być w stanie
porozmawiać z połową ludzi na Ziemi. Niedługo po Turcji
wyjechałem na Tajwan, gdzie przez kilka miesięcy
mieszkałem z nową rodziną w małym mieście DaJia
i opowiadałem chińskim dzieciom w szkołach jak wygląda
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kultura zachodnia. Oczywiście chińskiego uczę się po
angielsku i angielski to największy atut jaki posiadam. Jeśli
jeszcze nie mówisz po angielsku, to się koniecznie naucz,
ponieważ jest on językiem naszego świata. Znajdź swój
ulubiony temat. Coś, czego będziesz
słuchać
z zaciekawieniem. Pobierz sobie audio na telefon i zacznij
osłuchiwać się z angielskim lub jakimkolwiek innym
językiem, którego chciałbyś się nauczyć. Słuchaj nawet
jeśli w ogóle nie rozumiesz co mówią. Słuchaj tak długo, aż
przetłumaczysz sobie każde nowe słówko z transkryptu
i w końcu zrozumiesz wszystko. Przejdź do kolejnego
wykładu i tak dalej, aż w pewnym momencie uświadomisz
sobie, że rozumiesz. Mówiąc po angielsku, hiszpańsku
i chińsku, oprócz możliwości dogadania się z większością
ludzi na świecie, rozumiem informacje z pierwszej ręki, bez
interpretacji innej niż moja własna. Języków nauczyłem się
tak naprawdę w praktyce oraz słuchając tysięcy wykładów,
kursów i audiobooków podczas jazdy na rowerze,
treningów i podróży.
Teraz
powiedziałbym,
że
jestem
obserwatorem,
myślicielem systemowym oraz uczącym się całe życie,
ciekawskim jak dziecko naukowcem. Jestem podróżnikiem,
przewodnikiem, artystą i drukarzem. Nazwałem się Simon
James i służę Bogu. Jedyne co mam do zaoferowania to
prawda.
Moi
prawdziwi
nauczyciele,
modlitwa
i medytacja to: życie, służba, podróże, sport, muzyka,
słońce, kosmos, nurkowanie, wspinaczka, sauny, zimne
kąpiele, psychodeliki (takie jak: kannabinoidy, psylocybina,
LSD, MDMA czy DMT), obserwowanie swojego odbicia
w lustrze, a także tacy przewodnicy jak: Peter Joseph, Alan
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Watts, Jacque Fresco, Ram Dass, Rupert Spira, Eckhart
Tolle, Jiddu Krishnamurti, Richard Feynman, Carl Sagan,
Ben Greenfield, Joseph Mercola, Siim Land, Erick Berg,
James Corbett, Vishen Lakhiani, Jordan Hall, Magdalena
Mrowiec, Iwona Wierzbicka, Tomasz Kierzkowski i wielu
innych, którym zawdzęczam moją unikalną perspektywę
patrzenia na świat. Teraz zajmuję się głównie życiem
w harmonii z naturą i odkrywaniem nowych zakątków
świata. W międzyczasie piszę artykuły i nagrywam filmy
na reon.pl, zapewniając Tobie informacje oraz narzędzia,
o których chciałbym dowiedzieć się wcześniej i które chcę
przekazać swoim dzieciom. Oprócz tego głoszę dobrą
nowinę o Qortalu, zapraszając ludzi do gry.
Skąd pochodzisz?
Kiedy słyszę pytanie skąd jestem, to muszę powiedzieć, że
oboje urodziliśmy się w tym samym miejscu. Jesteśmy
duszami w aktualnych ludzkich wcieleniach. Wszyscy
urodziliśmy się na jednej planecie. Żałosne podziały na
kraje, to kolejny z wymysłów niedojrzałych szympansów.
Po co sztuczne podziały i granice? Czy to one nie prowadzą
do wojen i konfliktów? Granice krajów w połączeniu
z używaniem pieniędzy tworzą eksplozywną mieszankę
zazdrości i nienawiści w naszych mózgach. Kraje to dla
mnie województwa, a jedyne Państwo, w którym się
urodziłem to Kula Ziemska. Jestem Obywatelem Nowej
Ziemi, ONZ. Jestem Nowoziemianinem i stworzyłem sobie
„QORTAL BLOCKCHAIN NETWORK NEW EARTH
GLOBAL PASS”, zamawiając go z make.id, który pokazuję
ludziom chcącym widzieć moje ID lub Paszport. Tłumaczę,
że pomysł na sztuczne podziały ludzi mnie nie dotyczy,
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pytając się na przejściach granicznych, czy już jest
akceptowany i czy po prostu mnie przepuszczą. Oczywiście
to jest konieczny żart, dopóki idiotyzm sztucznych
podziałów nie zostanie zrozumiany i zniknie. Wtedy
każdego rodzaju dokumenty tożsamości nie są i nie będą
potrzebne.

Jakie są Twoje ulubione filmy?
Dokumentalne:
Trylogia Zeitgeist (2007-2011), Interreflections (2020-)
oraz Culture in Decline (2012-) Petera Josepha; Kymatica,
Benjamina Stewarta; Samadhi (Part 1, 2 & 3), Living the
Change (2018) oraz dokumentalne Jamesa Corbetta,
Jacquea Fresco, Bena Davidsona, Dane Wigingtona czy
Janet Ossebaard
Przygodowe:
Into the Wild (2007), The call of the Wild (2020), Poza
Światem (2000), Mumia (1999), Szkoła Przetrwania
z Bearym Grillsem, seria Jumanji, Piraci z Karaibów, Park
Jurajski, czy Indiana Jonesy
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Seriale:
Black Mirror (2011-); Brave New World (2020); Planet
Earth (2006); Kosmos (1980, 2015-); The Essential
Lectures of Alan Watts (1971); Enlightenment is Possible
For YOU - Bentinho Massaro (2020)
Wyobraźnia naukowa:
Tomorrowland (2015); Interstellar (2014); Matrix (1999);
2012 (2009); Druga Ziemia (2011)
Komedie:
Dzień Świstaka (1993); Dzień Świra (2002); Truman Show
(1998); Wall-E (2008); UP (2009); Palm Springs (2020)
Dramaty:
Lista Shindlera (1993); Pianista (2002); Requiem dla Snu
(2000); Po pierwsze nie szkodzić (1997); Skazani na
Shawshank (1994); Pokój (2015); Zjawa (2015); Wyspa
Tajemnic (2010); Początek (2014)
Propaganda, czyli programowania podświadomości:
In Time (2011); World War Z (2013); Jestem Legendą
(2007); Wilk z Wall Street (2013); Blade Runner 2049
(2017);
Incepcja
(2010);
Transendencja
(2014);
Mr. Nobody (2009); Prestiż (2006); Komórka (2016);
Ja, Robot (2004); Lucy (2014); V for Vandetta (2005);
Maze Runner (2014-); Mroczy Rycerz (2008);
Wolverine (2013); Watchman (2009); Edge of Tomorrow
(2014); Snowpiercer (2013); Raport Mniejszości (2002);
Avengersi, Iron Man i Jamesy Bondy.
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Jeśli chodzi o kursy to polecam:
Lifebook z Mindvalley; Sam Harris’s Waking Up;
Kurs dietetyka klinicznego Iwony Wierzbickiej, który
powinien mieć swoją uproszczoną wersję dla dzieci
w podstawówce.
Jakiej muzyki słuchasz?
Wszystkie albumy Enigmy, a w szczególności:
Enigma - [1990] - MCMXC A.D. Limited Edition
Enigma - [2000] - The Screen Behind The Mirror
Enigma - [2001] - Love Sensuality Devotion
Enigma - [2008] - Seven Lives Many Faces
Enigma to ścieżka dźwiękowa mojego życia,
a życie to kolejny album w mojej playliście.
Oprócz powyższych, od klasycznej aż po elektroniczną:
Tchaikovsky, Gershwin, Vivaldi, Pavarotti, Frank Sinatra,
Hans Zimmer, Julia Kent, Savage & Shē, Rufus du Sol,
Paul Kalkbrenner, Worakls, Joachim Pastor, Pink Floyd,
Carl Cox, Boris Brejcha ...
Polecam posłuchać set:
Ecstatic Electro Techno Dance Party ft.: Alan Watts,
dostępny na odysee.com
Jedyne co nigdy nie przypadło mi do gustu to Disco Polo.
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Jeśli chodzi o Podcasty, to polecam:
Ram Dass Be Here Now Podcast; Alan Watts’s Audio
Lecture Collections; Each One Teach One, Michała
Plewniaka; Ben Greenfield Fitness Podcast; Joseph
Mercola’s Take control of your Health Podcast; Peter
Joseph’s Revolution Now Podcast; CarnivoreMD’s
Fundamental Helath Podcast; czy Siim Land’s Body Mind
Empowerment Podcast oraz rozmowy Romana Nachta
i Tomasza Kierzkowskiego
Jakie książki polecasz?
Szczerze mówiąc, czytanie książek nie przypadło mi do
gustu. O wiele lepiej wychodzi mi słuchanie i oglądanie.
Jeśli miałbym polecić jakieś książki to były by to
encyklopedie, przewodniki i samouczki. Polecam:
Boundless, Bena Greenfielda; New Human Rights
Movement, Petera Josepha; The Best that Money Can’t
Buy, Jacquea Fresco; Potęga Teraźniejszości, Eckharta
Tolle; The law of One (The Ra Material); A Course in
Miracles Heleny Schucman; oraz książki dr. Josepha
Mercoli, dr. Ericka Berga, Siima Landa, Dawida
Dobropolskiego czy Mateusza Grzesiaka.
Co najczęściej jesz?
Mięso (steki, drób, dziczyznę, dzikie ryby, owoce morza)
jaja (w szczególności surowe żółtka), dobrej jakości
tłuszcze, nabiał, podroby, kawior, fermentowane warzywa
i owoce, cebulę oraz dobrej jakości sól. Resztę jedzenia
traktuję jako dodatki. Tak się składa, ze są to najbardziej
odżywcze pokarmy, zapewniające bioprzyswajalne
witaminy, minerały, aminokwasy oraz kwasy tłuszczowe
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konieczne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego
organizmu. Można na nich ekskluzywnie żyć do końca
swoich dni, zapewniając ciału wszystkie potrzebne do
utrzymania końskiego zdrowia wartości odżywcze, bez
potrzeby suplementacji. Oczywiście jakość jest kluczowa.
Wszystkie te produkty muszą być organiczne, wolno
wybiegowe i złapane lub hodowane w swoim naturalnym
środowisku, najlepiej na własnym podwórku. W końcu
„Pańskie oko konia tuczy”.
Co lubisz pić?
Rosół, herbaty z cytryną, szczyptą soli kłodawskiej, BHB
i kolagenem, organiczną kawę zmiksowaną z masłem
klarowanym, olejem MCT, grzybami (Lion’s Mane,
Cordyceps, Reishi) i wanilią. Poza tym wodę z octem
jabłkowym, Kambuche i Yerbe Mate
Czy stosujesz jakieś suplementy?
Czasami nie suplementuję nic. Jeśli biorę jakieś
suplementy, to dostosowuję je do codziennych potrzeb.
Najczęściej biorę: jod, kreatynę, l-teaninę, cynk, l-treonian
magnezu, Witaminę D (jeśli nie mam dostępu do słońca),
Omega 3, NMN i różne nootropiki jak bakopa monnieri,
glinko biloba, l-karnitynę, NALT, PQQ itp.
Czy jest coś, czego unikasz?
Jest jedna rzecz, której unikam jak ognia. Są to oleje
roślinne. Toksyczne tłuszcze takie jak olej rzepakowy,
słonecznikowy, sojowy, bawełniany itp. to trutka na ludzi,
która powoduje absolutne spustoszenie w organizmie. Przez
to, że są tanie i chemiczne zakonserwowane, używane są
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w większości kuchni i w wielu produktach spożywczych na
całym świecie. Każda komórka naszego organizmu jest
zbudowana z tłuszczu. Jeśli oleje hydrolizowane stają się
częścią Twojego mózgu lub skóry, to nie oczekuj, że będą
one dobrej jakości. Taki tłuszcz może gnieździć się
w Twoim ciele, tworząc wolne rodniki i komórki rakowe
nawet do siedmiu lat od zjedzenia. Oleje roślinne to
tragedia, zapewniająca endotoksemię. Unikam również
rafinowanych węglowodanów, czyli białego i brązowego
cukru, oraz wszystkich wyrobów z mąki, czyli chleba,
makaronów, pierogów itp. Rzadko jem ziemniaki, kaszę
czy ryż. Unikam również syropu glukozowo-fruktozowego,
aspartamu, stewii i płynnych cukierków jak Cola, Redbull
czy soczki owocowe. Unikam także toksycznie
nieświadomych ludzi.
Jakich tłuszczów używasz?
W kuchni najczęściej używam masła klarowanego (ghee),
które wygotowuję z masła od krów pasionych na trawie.
Oprócz ghee równie często używam oleju MCT (c8 + c10),
tłoczonej na zimno oliwy z oliwek, olejów z orzechów
i wieprzowego lub gęsiego smalcu, które pochodzą od
lokalnego rolnika. To są przykłady zdrowych tłuszczów,
które zasilają i budują mój organizm.
Jaka jest Twoja ulubiona tapeta?
Earth Rise na komputer, oraz TerraTime Live Wallpaper na
telefon.
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Jak mogę się skontaktować ze sponsorem?
Aby znaleźć sponsora musisz osobiście znać kogoś
z levelem 5 lub wyższym, albo poznać go wirtualnie na
grupie Qortal na Q-Chat, Telegramie lub Discordzie.
Q-Chat to oryginalny komunikator Qortala, który możesz
używać po założeniu konta. Oficjalny Telegram to:
t.me/qortalchat, a oficjalny Discord znajdziesz pod nazwą:
discord.com/invite/54UyhB7
Jak narazie kontakt ze sponsorami jest możliwy jedynie po
angielsku, a ja będę mógł dopiero zacząć sponsorować od
2023 roku, ponieważ nie mam jeszcze poziomu 5. Jeśli
masz problem ze znalezieniem sponsora albo z angielskim,
to postaram się pomóc.
Jak można się z Tobą skontaktować?
Generalnie ciężko, ponieważ często mam włączony tryb
samolotowy. Aktualnie jedyny kontakt jest możliwy przez
zdecentralizowany, anonimowy komunikator, który można
znaleźć na stronie: element.io

Serdecznie zapraszam do
publicznego pokoju o nazwie
Osada REON. Możesz mnie
bezpośrednio i osobiście
zapytać o cokolwiek chcesz.
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Zakładam jednak, że pytania będą głównie dotyczyć
Qortala, znalezienia sponsora, czy rozwiązania jakiegoś
prostego problemu technicznego.
Do pokoju zapraszam również wszystkich chętnych do
zorganizowania życia w pierwszej osadzie na Nowej Ziemi.
Jeśli zbierzemy 300 osób, które wyrażą chęć tworzenia jej
razem z nami, to nie będziemy mieć nic ważniejszego do
roboty, niż aktywne budowanie jednej z pierwszych
samowystarczalnych osad na Nowej Ziemi. Wszystko
zależy od Twojego zaangażowania. Nigdzie się nie
spieszymy. Na razie dzielimy się ciekawymi pomysłami.
Jeśli przychodzi Ci coś na myśl, to koniecznie do nas
dołącz i daj nam znać.
Jeśli chcesz mnie śledzić na centralnych mediach
społecznościowych starego internetu drugiej generacji, to
bardzo często występuję na profilu instagramowym mojej
dziewczyny:

Będziemy zbierać tam fajną społeczność świadomych ludzi,
tak długo, dopóki konto nie zostanie zablokowane przez
algorytm.
Platforma Qortal również posiada swój zdecentralizowany
komunikator o nazwie Q-Chat. Jest on jednak na razie tylko
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dostępny na komputer. Qortal jest w ciągłym rozwoju i już
niedługo Q-Chat będzie można używać na telefonach.
Qortal tworzy również zdecentralizowaną wersję mediów
społecznościowych,
która
już
niedługo
zostanie
udostępniona publicznie. Jak tylko wypuszczą wersje
testowe, będę jedną z pierwszych osób, które zaczną ich
używać i wtedy jedyny kontakt będzie możliwy właśnie
przez komunikator z Qortala.
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4.1 Notatki
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4.2 Na do widzenia
Nie potrzebuję nic do szczęścia i nie szukam sposobu, aby
kogokolwiek na cokolwiek naciągać, bo to jest całkowicie
pozbawione sensu. Qortal traktuję jako eksperyment dla
ludzkiej rodziny. Mam jedynie nadzieję, że Złote Zasady
Gry przemówią nam do rozsądku, zapewniając
równocześnie praktyczne rozwiązanie na problemy starego
systemu. Dzięki temu więcej osób będzie mogło otworzyć
oczy i rozejrzeć się dookoła tego pięknego świata oraz
otaczających nas ludzi bez podziałów i bez oceniania.
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Jeśli nie będzie chętnych, widzących wartość Qortala, to
po prostu będę kontynuował życie w harmonii z naturą
i podróżowanie po świecie, bo najwidoczniej ludzkość
jeszcze nie jest gotowa na prawdziwą suwerenność,
autonomię, decentralizację i Rewolucję Wartości. Po prostu
zacznę od nowa w kolejnym wcieleniu.
Musimy zacząć budować wysokiej jakości relacje
społeczne, ponieważ to właśnie od jakości naszych
kontaktów z rodziną, ze znajomymi i z naszą społecznością
zależy jakość naszego ludzkiego doświadczenia.
Jeśli ten przewodnik Cię zainspirował, albo masz jeszcze
jakieś pytania, to służę pomocą. Jestem Ci niezmiernie
wdzięczny, że przebrnąłeś przez ten materiał aż do końca.
Mówi mi to o Tobie bardzo dużo i oznacza, że jest jeszcze
dla nas jakaś szansa.
Zapraszam do konstruktywnej krytyki tego materiału
i poprawiania błędów. Jeśli spodobał Ci się jakiś tekst lub
cytaty, to dziel się nimi do woli. Jest mi to absolutnie
obojętne w jaki sposób te informacje dotrą do większej
ilości osób. Ten przewodnik można pobrać w formatach
PDF i ODT ze strony qort.pl. Jeśli masz ochotę, to
zapraszam Cię do edytowania i zmiany tego przewodnika
w jakikolwiek sposób Ci pasuje. Wystarczy, że na stronie
tytułowej usuniesz moje i wpiszesz swoje imię, wtedy też
Ci podziękuję. Informacje te nie należą do mnie, tylko do
kosmosu. Moje ciało zostało jedynie użyte przez
Wszechświat do odświeżenia Rewolucji Wartości, która jest
konieczna, jeśli Ludzka Cywilizacja ma zamiar kwitnąć
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i prosperować, a nie walczyć o przetrwanie na tej skromnej,
błękitnej kuli, którą nazwaliśmy Ziemia. Tak naprawdę
potrzebujemy Twojej pomocy, ponieważ tylko razem
możemy zdziałać cuda. Jeśli uważasz, że te informacje
mają potencjał, będę zaszczycony jeśli się nimi podzielisz.
Osobiście lubię wydrukować sobie kilka kopii tego
przewodnika w domu, złożyć je w książkę i po prostu
rozdawać ludziom w odpowiednich momentach. Interakcja
oznacza fizyczny kontakt i ludzką rozmowę, nie przez jakiś
wirtualny komunikator albo zamaseczkowaną twarz, tylko
rozmowa twarzą w twarz, prosto w oczy.
Moją intencją jest, by z całego serca życzyć Ci zdrowia
oraz szczęścia, co oznacza bycie spełnionym w tym
momencie. Mam nadzieję, że ten przewodnik zapewni Ci
podstawy do życia w Tu i Teraz wiedząc, że wszystko było,
jest i będzie w porządku. Nic tak naprawdę nie ma
znaczenia i wszystko jest najważniejsze równocześnie.
Zrozumienie tej niedualnej, czyli pozornie dualnej
sprzeczności, która zamienia się w oczywistość, generuje
natychmiastowy spokój ducha. Spoczywając w przestrzeni
bez słów, bez nazw, bez definicji, bez opisów i bez opinii
wiesz kim naprawdę jesteś „Ty”. Wiesz, że wszystko jest
ok.
Wszystko jest, było i będzie w porządku. Zawsze jesteś
bezpieczny. Nawet jeśli wydaje Ci się, że jest bardzo źle,
to na koniec wszystko i tak pozytywnie Cię zaskakuje.
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Uwaga! Spoiler życia:
在人生的游戏中，善良总是赢家。 道德总是最后笑。
Wiedz, że nie musisz tego tłumaczyć. Każdy to rozumie.
Jest to dla Ciebie tak oczywiste, jak to, że w tym momencie
czytasz ten tekst. Na 100% wiesz, że to Ty jesteś
„Ja Jestem Tu i Teraz”.
Jeśli rozumiesz tą
wieczną prawdę, jeśli
rozwiązałeś sekret
życia, to nie masz
więcej pytań.
Już od zawsze
spoczywasz w tym
spokoju na wieki
wieków.
Powodzenia
i miłej zabawy.
Do usłyszenia
wkrótce.
Nie wiem nic,
oprócz tego, że wiem.
~ Simon James,
REON & Qortal OG

Ten przewodnik jest bezcenny, dlatego jest
jedynie darowany jako prezent.
Od:

Dla:

