
STRUKTURA  
I ZACHOWANIE MÓZGU

Mózg odgrywa kluczową rolę w ludzkim zachowaniu, działaniu, dlatego to bardzo ważne aby zrozumieć
jak jest zbudowany i jak funkcjonuje.

Podstawy i istota działania konstrukcji mózgu. To część niezbędna do zrozumienia jak świadomość
funkcjonuje na poziomie fizjologicznym. Są trzy główne warstwy, struktury, tworzące cały mózg.

 

Pierwsza to R-complex zwany
gadzim mózgiem. 
Ta część zarządza

podstawowymi funkcjami
przetrwania. 

To ona aktywuje się w
sytuacjach, które można

określić „fight or flight” (ang.
walcz lub uciekaj). 

Także kontroluje podstawowe
funkcje motoryczne oraz

oddech.
 

Druga warstwa znajduje się nad
gadzią i nosi miano układu

limbicznego bywa nazywany
mózgiem ssaczym. Ta część

zarządza ludzkimi emocjami i
uczuciami, umożliwia

fizjologiczne ich odczuwanie,
doświadczanie. Czyni to

uwalniając neuropeptydy do
układu krwionośnego. Zestaw
gruczołów znajdujących się w

śródmózgowiu także wchodzi w
skład układu limbicznego.

 

Ostatnia warstwa, najwyższa i
najnowsza z punktu widzenia

ewolucyjnego nosi miano
„neocortex”.

Ta część zwana też jest
„telencephalon” (kresomózgowie)

i tę część określa się jako
„substancje szarą” mózgu. To są
właśnie półkule. Neocortex to

miejsce, w którym zachodzi
wszelka aktywność elektryczno-
chemiczna. Tutaj zawierają się i

powstają myśli. To wszystko dzieje
się w warstwie zewnętrznej

mózgu czyli w kresomózgowiu. Ta
część zarządza wszelkimi formami

„wyższej” aktywności ludzkiej,
takimi jak myśli, które odróżniają
nad od zwierząt czy roślin. Wyższa

aktywność ludzka, myślenie,
logika, intuicja, twórczość.

 

Na dole jest mózg gadzi. Zawiera pień mózgu oraz móżdżek. Te dwa elementy tworzą R-complex, który
odpowiada za najniższe stany świadomości. Tutaj nie ma myślenia wyłącznie reakcje i odruchy na wszelkiej

maści bodźce.
Wyżej w środkowej części mózgu znajdują się gruczoły wszelkiej maści jak podwzgórze, wzgórze, przysadka

mózgowa czy szyszynka. To wszystko tworzy układ limbiczny. Wszystkie ludzkie emocje i uczucia są możliwe
do doświadczania dzięki tej części mózgu. Przy niesprawnej tej części człowiek nie może doświadczać uczuć i

emocji. Psychopatia to upośledzenie tej części mózgu. Ta część mózgu czyli kresomózgowie, szary
pofałdowany obszar, to właśnie neocortex. To zewnętrzna „kopuła” zamykająca wszystko w całość, to ludzki

mózg.
„Neo” oznacza „nowy”. Ta część odpowiada za funkcje „wyższe”. Kresomózgowie jest podzielone na dwie

symetryczne półkule i ogólnie odpowiada za konkretne aspekty, funkcje myśli. 



Lewa półkula odpowiada za logikę, myślenie
analityczne, naukowe i matematyczne, a także

na linearne procesy myślowe. Zadania, aspekty i
szczegóły dotyczące świata fizycznego.

Analizowanie zjawisk. Można ją postrzegać jako
procesor szeregowy.

Lewa półkula – męska strona mózgu (
starożytny archetypiczny symbol zwany
„ostrzem, klingą lub mieczem” – trójkąt

równoboczny skierowany jednym
wierzchołkiem ku górze - symbolizuje fallusa,

jest to męski aspekt świadomości)
 
 

Prawa półkula odpowiada za i umożliwia
istnienie ludzkiej kreatywności, emocjonalnej
charakterystyki, dynamikę uczuć. Holistyczne,

całościowe myślenie, zdolność postrzegania
„dużego obrazka”, rozpoznawanie wzorców i

zjawiska takie jak współczucie,
wychowywanie, troska, etyka i zasady
moralne, ale to właściwie pochodzi z

równowagi pomiędzy półkulami.
Prawa półkula - żeńska strona mózgu

(starożytny archetypiczny symbol zwany
„kielichem lub pucharem” – trójkąt
równoboczny skierowany jednym

wierzchołkiem ku dołowi - symbolizuje łono,
żeński aspekt świadomości)

 

Tylko przy zachowaniu równowagi może funkcjonować w pełni. Wtedy świadomość budzi się w pełni i jesteśmy w stanie trafie
rozpoznawać wzorce. To jest prawdziwe źródło moralności manifestującej się w człowieku.

 
Jeśli lewa strona dominuje przez dłuższy czas a prawa zostaje zepchnięta na dalszy plan co jest wynikiem braku równowagi wtedy trudno

mówić o dostępie do działania na wyższym poziomie. Układ limbiczny jest wtedy główną ofiarą takiego stanu i jego aktywność będzie
malała. Przy nadaktywności tej strony i braku aktywności drugiej R-complex przejmuje funkcje decyzyjną całości. Cała aktywność zostanie

przekierowana do niego. Człowiek w takim stanie funkcjonuję na poziomie bodziec-reakcja, najbardziej prymitywnym zamiast
wykorzystywać swój pełny potencjał. Tylko w stanie równowagi kresomózgowie, odpowiedzialne za wyższe funkcje staje się ośrodkiem

decyzyjnym i umożliwia pełny rozkwit osobowości.
Przy nadaktywności lewej półkuli masz mentalność Kontrolera, Dominatora. To mentalność „właściciela, pana”. Przy nadaktywności prawej

masz mentalność Niewolnika – „niech się dzieje co chce ja tylko  obserwuje” stan, akceptacja ( to całkowity wyznawca New Age).
Kiedy prawa strona dominuje, R-complex przestaje być aktywny, przestaje działać jak powinien, a jest niezbędny – to on odpowiada za to,
że człowiek walczy o swoje w sytuacjach zagrożenia. W sytuacjach zagrożenia musisz umieć ocenić czy podejmiesz walkę czy bierzesz nogi

za pas. To mechanizm odpowiadający za przetrwanie i jest potrzebny. Kiedy lewa strona niedomaga, R-complex staje się mniej aktywny.
Ludzie „zamierają” w obliczu zagrożenia, nie wiedzą co robić i są ofiarami. W takim stanie rządzą nimi emocje, one decydują o wszystkim.

Układ limbiczny staje się „centrum decyzyjnym”. Wszelkie emocje, takie jak współczucie czy strach stają się czynnikiem decydującym o
ludzkim zachowaniu. Kiedy dominuje prawa stajesz się niewolnikiem działanie ustaje i pozwalasz aby emocje tobą kierowały. W stanie

równowagi kresomózgowie spełnia swą prawdziwą rolę jako „centrum dowodzenia” i wtedy pojawia się prawdziwa inteligencja. Obecnie
zrównuje się inteligencje z intelektem, zwłaszcza w społeczeństwie zachodnim. Intelekt nie jest inteligencją. Intelekt to lewopółkulowe

rozumienie. Prawdziwa inteligencja to holistyczne rozumienie, wynikające z aktywności obu półkul. To troskliwe, współczujące, twórcze i
intuicyjne elementy świadomości zebrane w jedną całość z intelektem i resztą aspektów lewej półkuli.

Intelle-gence (ang. inteligencja) – „intelle” wywodzi się od intelektu, a „gence” pochodzi od łacińskiego czasownika „genere”, który oznacza
„tworzyć, kreować”. To twórczy aspekt osobowości, prawopółkulowy.

Intelekt + Kreatywność. Logiczne myślenie + troska, współczucie to jest prawdziwa inteligencja, holistyczna inteligencja. W naszym
społeczeństwie mało kto znajduje się w tym stanie. Najczęściej są w stanie jednej lub drugiej postaci braku równowagi.

 
Jeśli lewa półkula staje się dominująca, R-complex przejmuje funkcje wykonawcze, decyzyjne całości mózgu a osoba kieruje się egoizmem i

podstawowymi pragnieniami oraz rozwinie osobowość opartą na dominacji i kontroli. 
Jeśli prawa półkula staje się dominująca układ limbiczny przejmuje funkcje wykonawcze, decyzyjne całości mózgu a osoba kieruje się

emocjami oraz rozwinie osobowość opartą o uległość i naiwność. 
 
 



ROZŁAM JEDNOSTKI
Dotyczy nie tylko rozłamu w świadomości jednostki, ale rozłamu w obrazie świata. Sposobu w jakim postrzegamy siebie w

świecie, w relacjach z innymi. Mentalny Rozłam.

 
 

Obrazuje to co się stanie, jak określony sposób myślenia zamanifestuje się przy określonym typie braku równowagi. Kiedy mówimy o
lewopółkulowym rozłamie, a większość ludzi niestety w nim tkwi, mówimy o przeintelektualizowaniu oraz zbytniej koncentracji na aspekcie

męskim mózgu, w tym stanie prawa półkula jest nieużywana. Ten typ nierównowagi prowadzi do skrajnego sceptycyzmu, a tym samym
blokady nauki. Osoby w tym stanie nie potrafią przyswajać nowej wiedzy. To stygmat naukowości i jej fanatyków. Osoby tkwiące w skrajnym

sceptycyzmie są często intelektualni – nie są prawdziwie inteligentni, brakuje czynnika twórczego w ich modelu osobowości.
 Jednym z symptomów tej nierównowagi jest ateizm, ponieważ stan odrzuca wszelką duchowość.

 
Solipsyzm – stan często lewopółkulowy, właściwie może być wynikiem obu postaci nierównowagi. Wiara, że niczego tak naprawdę, nie da się

poznać. Prawda nie istnieje.
Słowo „prawda” dla wielu lewopółkulowych osób jest „brudne” , niewłaściwe. Solipsyzm może być wynikiem lewopółkulowej nierównowagi.

 
Relatywizm moralny jest kolejną konsekwencją. Idea, że nie ma „dobra” i „zła”, że sami to tworzymy i wymyślamy. Nie istnieją nieodłącznie w

naturze. Sami możemy decydować o tym co jest „właściwe” a co jest „niewłaściwe”, losowo wręcz. Bardzo niebezpieczna idea. To jedna z
zasad satanizmu, a właściwie jeden z filarów. Społeczny darwinizm jest wysoko postawiony w satanizmie, podobnie eugenika. ( pewne osoby

pogrążają się bardzo w tej formie nierównowagi, że są przekonani iż są „Bogiem” i mogą decydować o tym kto ma prawo do życia, a kto
takiego prawa nie ma)

 
Społeczny darwinizm – to pomysł, że pewne warstwy społeczne mają przywilej bycia „wyżej” bo oni są „ inteligencja”, tak naprawdę są

intelektualistami w skrajnej postaci. To oni przypisują sobie rolę przywódczą, ponieważ oni są „najsilniejsi”. To właśnie promuje darwinizm,
przetrwanie najsilniejszych, a społeczny darwinizm promuje przetrwanie najbardziej bezwzględnych społecznie. Wiele osób wierzy, że taki jest

„naturalny” porządek rzeczy. To po prostu psychopatyczny chaos i nie ma nic wspólnego z naturą ani porządkiem. To dokładnie
przeciwieństwo. To znamiona mrocznego okultyzmu.

 
Autorytaryzm – to idea, że człowiek jest autorem wszystkiego, człowiek jest stwórcą i „Bogiem”. Człowiek tworzy prawo, decyduje o życiu i

śmierci, o tym co „dobre” czy „złe”
 

Kiedy człowiek znajduje się w prawopółkulowym stanie braku równowagi przejawia się to naiwnością, ślepą wiarą w cokolwiek usłyszy,
akceptacją informacji pochodzących z „oficjalnych źródeł i kanałów” bez ich weryfikacji, ślepa wiara w fanatyzm religijny, osoby ufające rządom.

W tym chodzi o stworzenie „panów, właścicieli” oraz „niewolników. Temu służą obie formy braku równowagi. Dlatego kontrolerzy propagują
obie formy braku równowagi. Zaniżone poczucie własnej wartości, wstręt do samego siebie, akceptacja rozkazów (wykonywanie bezmyślnie

rozkazów bez zastanowienia czy to działanie jest moralne czy nie). To wszystko prowadzi do dobrowolnego niewolnictwa.
 
 
 



To wszystko to formy kontroli umysłu. To jeden ze sposobów w jaki działa kontrola umysłu. Promujący brak równowagi
czynią to po to aby utrzymać ludzi w jednej lub drugiej formie tego stanu. To nie ma dla nich znaczenia, która to forma.

Jak długo człowiek tkwi w jednej lub drugiej, tak długo dynami działa na korzyść kontrolerów. W efekcie mamy świat
będący więzieniem.

 
Światopogląd to dokładnie to na co wygląda czyli sposób oglądania obserwacji świata oraz siebie i innych w nim. Kiedy

dominuje lewa półkula, świat jawi się jako ciąg przypadków. To jedno ze znamion naukowości. Cała rzeczywistość to
jeden wielki kosmiczny przypadek. Nie ma Stwórcy. Wszystko po prostu magicznie zaistniało z pojedynczej Osobliwości
bez żadnego powodu, samo z siebie bez najmniejszej przyczyny. Nie ma duchowości nawet w najmniejszym stopniu,

nie ma duchowego wymiaru, nie ma Praw Naturalnych.
 

Dla lewopółkulowca duchowe czy naturalne prawa nie istnieją. Dobre to to, co dobre dla mnie, kiedy jestem
lewopółkulowy, zło jest to co wpływa na mnie negatywnie. Nie ma znaczenia czy naprawdę jest moralne. Wszystko jest

subiektywne. Dla ludzi w tym stanie wszystko jest bezcelowe. Skoro wszystko jest przypadkiem to jak może być
jakikolwiek cel istnienia? Bez Stwórcy kto stworzy cel? Jedyny cel to kontynuacja przetrwania – za to odpowiada R-

complex. W satanizmie przetrwanie to najwyższe prawo, to samo jest w darwinizmie.
 

Przy prawopółkulowym światopoglądzie znajduje się determinizm (można go zdefiniować jako niemoc, religijność oraz
odrzucenie wolnej woli). Ta forma światopoglądu ostatecznie 

Prowadzi do społeczeństwa ślepo wykonujących rozkazy dobrowolnych niewolników, którzy akceptują wszystko jako
„naturalny porządek”. Zarówno lewopółkulowi jak i prawo denerwują i wkurzają się, prawda wkurza, potem pozwala

uwolnić się jeśli ją zaakceptujesz.
Równowaga tkwi między tymi skrajnościami. W tych dwóch biegunach są komponenty, które po

połączeniu pokazują czym jest PRAWDA.
 

Element deterministyczny czyli Prawo Naturalne. Jest zdeterminowane, ustalone i nie da się go zmienić. Działa
bezwzględnie i nieprzerwanie. Jest trwałe i stałe. To deterministyczny element rzeczywistości. Obok jest element losowy

rzeczywistości, który działa w połączeniu razem z Prawem Naturalnym. Ten element to ta mała rzecz zwana WOLNA
WOLĄ. Nasza możliwość wyboru własnego zachowania, działania. Możemy wybrać aby coś zrobić lub wybrać aby

czegoś nie robić i my mamy tę możliwość wyboru. Każdy to ma. Każdy z nas, niezależnie od tego w jakiej sytuacji się
znajduje, nie ma znaczenie dla kogo pracujesz, kogo słuchasz, z jakiego środowiska się wywodzisz, w jakich warunkach

się wychowywałeś. Każda samodzielna istota, która jest zdolna do myślenia w ogóle, została obdarowana WOLNĄ
WOLĄ. Masz WOLNĄ WOLĘ, możesz wybrać swoje działanie i tak samo każdy inny człowiek. To dar STWORZENIA.

Możemy wybrać co robimy oraz czego nie zrobimy. Nikt nie może nikogo zamienić w bezmyślny automat.
 
 



LUDZKIE ZACHOWANIE VS LUDZKIE WYCHOWANIE
 

JAKA JEST NATURA LUDZKA? CZYM JEST? JAKA JEST JEJ ESENCJA?
ANIELSKA CZY DEMONICZNA?

 

 
Natura ludzka to przyjmowanie i przetwarzanie informacji, które przejawia się

określonym działaniem. Jesteśmy podobni do komputerów. Jesteśmy programowalni.
To jest natura ludzkich istot. To co się wprowadzi do osoby, przez środowisko zwane

kulturą, staje się ich oprogramowaniem. To determinuje efekt, jaki człowiek „wyświetli”
w postaci swego życia. To kreuje stan w jakim znajdują się ludzie. Jako suma działań
wielu ludzi postępujących w określony podobny sposób. Jeśli człowiek ma wadliwy

„system plików” ( to źródło, podstawa do warunków pracy, które człowiek nabywa w
czasie pierwszych 6 lat dzieciństwa, które są kształtujące). Nazywamy to „formative

years” (ang. kształtujące lata). Jak formatowanie, kształtowanie na twardym dysku. To
decyduje o systemie plików w jakim będzie funkcjonować człowiek. Głównym

czynnikiem kształtującym dzieci w tych latach są rodzice oraz to czego doświadcza w
otoczeniu, w jakim żyje w domu oraz w pierwszych latach „edukacji”. Podobnie do

komputera, jeśli człowiek działa na niesprawnym systemie operacyjnym. One
zapewniają bazę, podstawę, w której inne programy będą działać. Jeśli masz zły

system operacyjny czyli znalazłeś się w złym środowisku, w złej kulturze to wpłynie
negatywnie na Twoje działanie. Mamy jeszcze złe, wadliwe oprogramowanie, to
programy, z których korzystasz. Oprogramowanie to system wiar, to co osoba
przyjmuje do umysłu. Co przetwarza i uznaje za część siebie. Jeśli te wszystkie

elementy są wadliwe, masz trzy wadliwe składowe: system plików, który decyduje o
podstawie, czyli pierwsze lata dzieciństwa, kultura jest zła – człowiek dorasta w złej

kulturze, czyli takiej która promuje relatywizm moralny oraz nie uczy o Prawach
Naturalnych. Dodatkowo oprogramowanie, które zostało wprowadzone w umysł

dziecka jest złe, czyli system wiary. Jak myślisz jaki będzie efekt końcowy, czyli
funkcjonalność takiego „komputera”? Dobry czy raczej chaotyczny? Nie możemy
oczekiwać dobrego efektu w naszym otoczeniu, skoro te wszystkie podstawowe

elementy są wadliwe. Efekt końcowy pracy takiego urządzenia będzie straszny jeśli
podstawowe elementy będą kiepskie i w złym stanie. To przyczyna ciągłego

pogarszanie się warunków na skalę masową. Jakość zachowania, działania ludzkiego
w ogromnej skali zależy od oprogramowania czyli od jakości informacji jakie

wprowadza się do wnętrza. Jakość przyswajanych informacji jest decydująca. Jeśli
śmieci przyswajasz, śmieci będą efektem końcowym. Jeśli przyswajasz informacje
wysokiej jakości, efekt końcowy będzie także wysokiej jakości, taki jakiego chcemy.

Będziemy w stanie przetwarzać „dane” efektywnie i wydajnie, nie chaotycznie.
 



Diagram przedstawia jak
działają Naturalne Prawa.
Zaczynamy od dostępnych

informacji. To stanowi
potencjalną wiedzę, która może

stać się wiedzą jeśli zostanie
przyswojona, zaakceptowana.

Może być zebrana,
przetworzona, zrozumiana i

wykorzystywana w działaniu.
Można to nazwać poziomem

gramatycznym tego
trzyetapowego procesu

(moment startowy, wejściowy).
Posługując się odniesieniem do

komputera to jest etapem
wprowadzania danych lub

programowaniem. 

 
 

Kolejny etap przychodzi po
zebraniu niezbędnych informacji.

Wtedy zaczynasz je rozumieć.
Wiesz co oznaczają, rozpoznajesz

wzorce – to drugi etap.
Zrozumienie lub jego brak. Jeśli

zrozumiałeś, to twój proces
podejmowania decyzji stanie się
tożsamy z twoimi pragnieniami.

Zrozumiesz czego chcesz i
zrozumiesz co jest niezbędne do

uzyskania tego – to jest
rozumienie. To proces

podejmowania decyzji, który
zachodzi w umyśle. Te procesy

zachodzą w ludzkim umyśle i są
wybierane przez każde

indywiduum na podstawie
dostępnych dla niego informacji.

Łatwo zauważyć, że jeśli
informacja jest wstrzymana,

ukryta czy nawet odepchnięta
przez ludzi ( wielu tak działa, tam

nie ma nic wartościowego więc
nie docierają nawet do tego

momentu, nie rozumieją), drugi
etap kreowania rzeczywistości

jest poza ich zasięgiem.
 

Trzeci etap to w jaki sposób wykorzystujesz to co
zrozumiałeś, co robisz z wiedzą, którą posiadłeś.

To etap działania. Zachowanie każdego z nas,
zachowanie, które wybieramy korzystając z

wolnej woli. Wynika z jakości procesu
podejmowania decyzji, który zachodzi w ludzkim

umyśle. Ten proces oparty jest na jakości
przyswajanych i zrozumianych informacji.
Mądrość to zachowanie. Wielu tak tego nie

postrzega. Kojarzą mądrość z wiedzą. Bzdura,
mądrość to nie wiedza czy zrozumienie. Mądrość
to działanie. To wiedza i jej zrozumienie, które są

stosowane!!
Zaczynamy od dostępnych informacji, które
można przekształcić w wiedzę, która z kolei

kształtuje proces podejmowania decyzji i
poprawia jego jakość, co prowadzi do zrozumienia.

W efekcie zrozumienie, dzięki naszym decyzjom,
które podejmujemy przekształca się w

zachowanie, w działanie w świecie. Efekt końcowy
poprawnie przeprowadzonego procesu to

mądrość. Błędy na jakimkolwiek etapie kończą się
fiaskiem.

 



Na podstawie tych trzech elementów coś jest
kreowane w postaci fizycznej manifestacji.

Manifestacja rzeczywistości (prawdziwy
świat). Manifestacja rzeczywistości oparta

jest na sumarycznym działaniu. Żadna
pojedyncza osoba nie kreuje rzeczywistości,
której doświadczamy. Wspólnie tworzymy

wspólną rzeczywistość. Wszystkie działania
zebrane do kupy tworzą efekt końcowy.

Uporządkowany bądź chaotyczny. To zależy
od tego jak wielu przyswoiło informacje,

zrozumiało je i działa z ich wykorzystaniem.
Manifestowana rzeczywistość wynika z

jakości stanu, w jakim znajdują się
społeczeństwa wynikającego z jakości

sumarycznego działania członków danego
społeczeństwa. Tak tworzona jest nasza

rzeczywistość. Stan, warunki jakich
doświadczamy jako konsekwencja naszego
codzinnego działania. Trzy etapowy proces,
który przez wielu może być rozpoznany jako
trivium – wiedza, zrozumienie, mądrość ( w

starożytności właśnie tak był określany).
Pózniej wiedza ta trafiła w ręce szerszego

grona i została oznaczona jako GRAMATYKA-
LOGIKA-RETORYKA.

Główny powód dla którego jesteśmy w tym
czym jesteśmy to to, że wiedza o trivium
została kompletnie wymazana z ogólnej
świadomości. To celowe działanie, chcą

wszystko nastawić na konsumpcję. Nie chcą
aby ludzie rozumieli jak to działa, dlatego

zostało to wyrzuconego z materiału
edukacyjnego szkół.

 treści



GŁÓWNE REGUŁY PRAWA NATURALNEGO
 Słowo „principles” (ang. reguły, zasady) pochodzi od łacińskiego rzeczownika „principia”. „Principia” oznacza

„pierwszy, główny, prowadzący, naczelny, niezbędny”. To to co ma największe znaczenie. To pierwsza rzecz,
która trzeba zrozumieć przed wszystkim innym. Zanim cokolwiek innego zostanie zrozumiane, podstawowe

reguły są niezbędne. To właśnie „zasady” powinny znaczyć dla wszystkich. (to co najważniejsze w moim życiu).
Wielu ludzi odpowiada, że rodzina jest na pierwszym miejscu, ale jeśli relacje nie są oparte na zasadach nie

mają prawdziwej wartości i to jest przyczyna tak wielu nieudanych związków. Zasady muszą być przede
wszystkim na nich się buduje relacje z innymi ludźmi.

 
PODSTAWOWE ZASADY/REGUŁY PRAWA NATURALNEGO

 
Prawo naturalne jest wyrażone przez siedem podstawowych zasadniczych zasad/reguł oraz czegoś co określa

się ÓSMĄ lub UKRYTA REGUŁA. Ta ósma reguła wiąże razem pozostałe siedem reguł. Razem te zasady
stanowią, formują główny klucz sprawiający, że UNIWERSALNA MĄDROŚĆ razem z wiedzą na temat wymagań

niezbędnych do osiągnięcia tego co chcemy staje się odsłonięta, odkryta i ujawniona.
 SIEDEM PODSTAWOWYCH REGUŁ PRAWA

NATURALNEGO (HERMATYCZNEGO PRAWA) –
TO PRAWA KTÓRE DZIAŁAJĄ I SĄ NIEZMIENNE

DLATEGO SĄ HERMATYCZNE

Prawo Mentalizmu głosi, że wszystko co istnieje jest manifestacją
umysłu. Wszystko jest umysłem. Oznacza to, że wszystko co się

wydarza, co ma miejsce, musi być rezultatem stanu umysłu, który to
poprzedził. Zanim cokolwiek zaistnieje myśl musi być pierwsza

dopiero potem zaistnieje na fizycznej płaszczyźnie. Cały wszechświat
jest tworem umysłowym Stwórcy. Myśli prowadzą do manifestacji
rzeczy i wydarzeń. Myśli tworzą stany, warunki. Rzeczy i stany nie
manifestują się magicznie same z siebie. Pierwsze są myśli. Myśli
kreują nasz stan istnienia oraz jakość doświadczenia, w którym

uczestniczymy tutaj na Ziemi. Powinniśmy być odpowiedzialni za
wszystko co tworzymy poprzez świadomość odpowiedzialności na
własne myśli, ponieważ to procesy myślowe napędzają działanie i

zachowanie. Większość działa tak jak działa, ponieważ ma
wszczepiony w swoim umyśle określony system wierzeń działający
jako program. Ich myśli i emocje napędzają ich działanie. Działanie

więc nie zmieni się samo. Najpierw muszę zmienić się myśli i emocje,
uczucia, ponieważ to one napędzają działanie, zachowanie. Wtedy

zmieni się rzeczywistość. Jeśli chcesz zmienić rzeczywistość, Ty sam
musisz zmienić swoje myślenie, ponieważ to w jaki sposób myślisz
nie pokrywa się z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania tego o

czym mówisz, że chcesz.
 



Prawo zgodności mówi, że to co jest na górze jest podobne lub
takie jak to co jest na dole. To lustrzane odbicie. To na „górze”
w tym przypadku makrokosmos. Prawa dotyczące zjawisk w

bardzo dużej skali. Reguły rządzące Stworzeniem, które
postrzegamy jako coś poza nami. Na głębszym poziomie

zrozumienia wiemy, że nie, bo jesteśmy tym samym i
stanowimy jedność, ale postrzegamy to jako „na zewnątrz”.

Mikrokosmos czyli zjawiska małe lub zidentyfikowane,
pojedyncze jednostki, z których składa się całość, suma. Te

dwa „światy” są wzajemnym odbiciem, nie można ich
oddzielić. Jak działa jedno, tak samo działa drugie.

Wszechświat jest holograficznym systemem. Hologram to
obraz trójwymiarowy, tworzony za pomocą lasera. Sama

nazwa „holo” pochodzi od „holistyczny” (czyli całościowy).
Wszechświat znajduje się w indywiduum i cały wszechświat

jest indywiduum są odbiciem siebie. Kiedy poznasz
mechanizmy rządzące indywiduum lepiej zrozumiesz jak

działają prawa makrokosmosu i w drugą stronę, poznanie
praw makrokosmosu pozwala na lepsze zrozumienie reguł
według których działa świadomość jednostki, indywiduum.

Tych dwóch „środowisk” nie da się oddzielić. O tym jest
ukryta, okultystyczna wiedza. (mechanizmy działania prawa
mikrokosmosu czyli pojedynczej jednostki świadomości oraz

jak działają prawa makrokosmosu jako całości). Prawo
zgodności mówi o tym, że nasza rzeczywistość jest fraktalna.
Fraktale to samo – podobne struktury rządzone przez prostą

matematyczną regułę. Można je dostrzec w Ciągu
Fibonacciego oraz w naturze gdzie powtarzają się w

nieskończoność. Wystarczy porównać strukturę atomu i
Układu Słonecznego, który z kolei ma podobną strukturę do
struktury Galaktyki. Działają w taki sam sposób, wyglądają
podobnie i im bardziej oddalisz perspektywę będziesz ciągle

dostrzegał powtarzający się wzorzec.
 
 

Prawo wibracji – mówi po prostu, że nie ma
czegoś takiego jak „spoczynek” czy „bezruch”.

Śmierć jest iluzją, ponieważ prawdziwa
śmierć byłaby zatrzymaniem wszelkiej

aktywności energii. Coś takiego nie istnieje.
Nie znajdziesz takiego miejsca w Stworzeniu,

w którym panuje kompletny spoczynek.
Wszystko jest w ruchu, wszystko wibruje. Na

najbardziej fundamentalnym poziomie
Wszechświat i wszystko co zawiera jest

wibrującą energią, która manifestuje się pod
różnymi postaciami, o różnych

częstotliwościach na różna sposoby. We
Wszechświecie nie występuje „stałość” jako
taka, jako coś co obserwujemy na poziomie

makrokosmosu. Materia to jedynie energia o
określonej wibracji. Wszystko to duchowy
konstrukt, który powstał w celu zdobycia

pewnego doświadczenia, po to aby wzrastać,
uczyć się i rozwijać świadomość. To jest cel
dla którego to wszystko istnieje. Jak mówi
powiedzenie „jesteśmy duchami mającymi

ludzkie doświadczenia”, bo cały Wszechświat
jest duchowy i zdobywa doświadczenie na tej

płaszczyźnie.
 



Prawo biegunowości głosi, że wszystko ma dwoistą naturę.
Istnieją bieguny we wszystkim co istnieje. Wszystko ma

bieguny. Wszystko tworzy parę ze swoim przeciwieństwem. Te
przeciwieństwa są identyczne w swojej naturze a różnica tkwi
w stopniu, koncentracji. Przykładowo ciepło i zimno są sobie
przeciwne, ale można na te zjawiska spojrzeć jako obecność

lub nieobecność energii. Są tym samym, energią. Albo
skupioną w określonym obszarze i to jest ciepło albo

nieobecną w określonym obszarze i to jest zimno. Tym właśnie
są ciepło i zimno na fundamentalnym poziomie. Na

płaszczyźnie postrzegania są czymś przeciwstawnym, ale na
fundamentalnym są tym samym, energią w różnym stopniu

koncentracji. Podobnie jak trzy stopnie trivium. Wiedza i
ignorancja są w swej naturze jednakowe, ponieważ Prawda

jest zawsze obecna. To kwestia tego czy zostaje
zaakceptowana i zrozumiana czy odrzucona i niezrozumiana.

Ekstrema, skrajności mogą się spotkać, wymieszać, działać
wspólnie jak to przedstawia symbol yin-yang. Na pewnym
poziomie rzeczywistości wszystko co jest postrzegane jako

sprzeczne można ze sobą pogodzić. Podkreślam „na pewnym
poziomie”. Na poziomie jednolitego pola wszystko jest

świadomością.
 

W starożytnym Egipcie „Khem” identyfikowane było obszarem
geograficznym. Stamtąd wywodzi się ta tradycja. Słowo „Egipt”
to uproszczona przez Greków nazwa stolicy tej krainy, którym

było Memfis w pewnym momencie. To miasto nazywało się
„Hygeptos” w grece. I stąd „Egipt”. Ale oryginalna nazwa dla

Egiptu to „Khem” dokładniej „Kemet”, „Czarna Kraina”, a
słowo „alchemia” „al” czyli „pochodzi z”, „związane z” oznacza

„z Czarnej Krainy” (AL-KEMET). Słowo „alchemia” właśnie od
„al-kemet” i można je tłumaczyć jako „wydobyte z ciemności”.

Ta wiedza przynosi światło. Wiele mistycznych tradycji
pochodzi z Kemet.

 

Prawo rytmu – wszystko płynie, na zewnątrz i do środka.
Wszystko ma swoje pływy. Wszystko wznosi się i upada.
Wszystko ma swój rytm, wszystko się kołysze, waha. To

skłonność istniejąca w energii. Ruch wahadłowy objawia
się we wszystkim co postrzegamy. Miara wychylenia w

prawo jest miarą wychylenia w lewo. Postrzegane jest to
jako przeciwności. Rytm się kompensuje. Rytm jest regułą
opisującą tendencję do kołysania. Spójrzmy na genetykę.
Kiedy weźmie się pod uwagę najnowsze badania, okazuje

się, że wielu naukowców wskazuje świadomość jako
czynnik decydujący o aktywacji genów, co przekłada się na

konkretne stany. Tu podobnie, można coś zrobić z tym
kołysaniem, z pływami.

Żyjemy w czasach zwanych przez wielu badaczy „Kalijuga”
czyli epoce ciemności i zniszczenia. To punkt, który

najsilniej blokuje wzrost świadomości. Będzie potrzebne
ogromna energia do przełamania wszczepionych

schematów wiary, które nie służą Nam.
 



Prawo przyczyny i skutku – efekty są wynikiem
przyczyn, które są pierwsze i manifestują stany. Każda

przyczyna ma swój efekt, a każdy efekt ma swoją
przyczynę. Każda najmniejsza rzecz jaka ma miejsce jest

wynikiem Prawa. Przypadek to jedynie nazwa dla
nierozpoznanego Prawa. Istnieje wiele płaszczyzn

przyczynowości lecz nic nie wymaka się Prawu.
Czy wolna wola pozwala na zignorowanie prawa bez

poniesienia konsekwencji?
Nie da rady. To limit Wolnej Woli. Wolna Wola

funkcjonuje w obrębie panujących warunków, które
określa się Prawem Naturalnym. Składa się ona z serii

Praw. Wolna Wola funkcjonuje wewnątrz tych
obowiązujących warunków. Nie można ich pominąć czy
próbować wyjść poza nie bez konsekwencji. To wiedza o

tym jak konsekwencje są generowane przez nasze
decyzje wynikające z Wolnej Woli w obszarze działania

Prawa Naturalnego.
.
 

Efekt nie zawsze manifestuje się natychmiastowo. 
W większości przypadków występuje opóźnienie
czasowe. Wprawiasz wszystko w ruch czyli jesteś

przyczyną. Wszechświat w sposób inteligentny
przyniesie Ci poprzez różne wydarzenia i czynniki,

które są wymagane, efekt twojego działania.
Występuje różnica czasu pomiędzy przyczyną oraz

efektem, który w końcu się pojawi i spadnie na
Ciebie. Rozpoznawanie wzorców przyczyn i skutków

jest takie trudne, ponieważ oddziela je różnica
czasowa, a czas postrzegamy liniowo. Większość nas
doświadcza skutków, efektów w postaci połączonej,

zsumowanej. Wszystkie krzywdy popełniane
codziennie przez cały gatunek, których nie

próbujemy korygować, rekompensować i zatrzymać
przez brak działania. Karma jest surowa. Wielu myśli,

że karma może być surowa tylko w odpowiedzi na
czyny. Otóż może być surowa także z powodu braku
działania. Wiele osób w naszym społeczeństwie nie
podejmuje działania i pozwalają złu się panoszyć. W
ostatecznym rozrachunku wszystko do nas wraca,

pod jedną czy inną postacią. Musimy zmienić myśli,
uczucia i zachowania aby zmienić naturę ściąganych
na siebie konsekwencji. Przyczynowość jest źródłem
Prawdy. Nasze wybory wprawiają przyczynowość w

ruch, zanim nastąpi skutek.
 

DWIE PŁASZCZYZNY – PŁASZCZYZNA SKUTKÓW ORAZ
PŁASZCZYZNA PRZYCZYN

 Na płaszczyźnie skutków nie ma żadnej mocy sprawczej
mogącej wywołać zmianę. To fizyczna rzeczywistość. To co
jest, jest niezmienialne. Nie da się zmienić tego co jest. Nie

można zmienić przeszłości. Możesz zmienić to co zaczyna się
teraz i może zamanifestować się w przyszłości. Ale to co
jest, jest prawdą i możesz ją zaakceptować lub odrzucić.

Fizycznie świat, który zamanifestował się do tego momentu,
zaistniał z powodu wydarzeń, które miały miejsce w

przeszłości. Przyczyny miały miejsce w przeszłości i nic z
tym nie możesz teraz zrobić.

Płaszczyzna skutków czyli fizyczny świat to miejsce, w
którym istniejąca rzeczywistość już nastąpiła, przybrała

kształt, została utworzona z powodu konkretnych
czynników przyczynowych. Płaszczyzna skutków stanowi

wszystko co zaistniało, nastąpiło. Dlatego nie istnieje w niej
moc pozwalająca na wykreowanie zmiany. To co się stało

nie może się odstać. To co się wydarzyło nie może się
odwydarzyć. Stało się tym czym jest, czyli Prawda.

 
 

Ludzka świadomość wydaje się być uwięziona na płaszczyźnie skutków czyli ludzkość jako całość pozostaje w stanie ignorancji
względem przyczyn, które sama wprawiła w ruch i doprowadziła tym samym do powstania wszechobecnego cierpienia. Jeśli

jesteś uwięziony na tym poziomie, jedyne co obserwujesz to symptomy. Dlatego ciągle słychać różnych ludzi mówiących „można
to rozwiązać politycznie”, „wystarczy głosować na właściwych ludzi” i Ci ludzie myślą, że można tego wszystkiego dokonać

pomimo istniejącego zniewolenia. Trujące ideologie i kpiące systemy wiar, które w ogóle nie są oparte na Prawdzie.
Płaszczyzna przyczynowości – to kraina mentalna, umysłowa. Świat mentalny. Najpierw musi zaistnieć w umyśle zanim

zaistnieje fizycznie. Płaszczyzna przyczynowości to świat mentalny, generuje przyczyny w umyśle. Manifestuje się w wymiarze
fizycznym tylko po manifestacji w świecie mentalnym.

Płaszczyzna przyczynowości to wymiar, w którym przyczyny są wprawiane w ruch zanim zaistnieją jako uformowana
rzeczywistość na płaszczyźnie skutków. Cała moc zdolna do wprowadzenia zmian leży na tej płaszczyźnie.

Ludzka świadomość musi „wznieść się” ponad płaszczyznę skutków na płaszczyznę przyczynowości, aby ludzie mogli zrozumieć
przyczyny istniejącej rzeczywistości, którą wspólnie tworzą i którą żyją, tylko wtedy ludzkość będzie w stanie świadomie, czyli

ze zrozumieniem mechanizmów Prawa Naturalnego, współtworzyć wspólną rzeczywistość, zamiast projektować w stanie
nieświadomości czyli bez zrozumienia tych mechanizmów.

 



To wyższa płaszczyzna, warstwa, kraina. To świat
przyczyn. Świat mentalny. Dlaczego? Wymiar

zasadniczych czynników przyczynowych. Czynników
poprzedzających wszelką manifestację fizyczną. Tutaj

się musi „udać” nasza świadomość, ponieważ tutaj
znajduje się wszelka moc zdolna do wprowadzenia

zmian. Od zrozumienia „dlaczego to zaistniało?” należy
zacząć.

 
Na czerwonym tle są symptomy. Linia obrazuje

diagnozę, która jest niezbędna i która pozwala wnieść
się na wyższą warstwę przyczyn, stojących za

symptomami.
 

Płaszczyzna skutków czyli warstwa fizyczna to kraina,
warstwa zaistniała. To co nastąpiło czego nie da się
cofnąć. Możesz zacząć od teraźniejszości i zmienić

przyszłość, ale to co jest do teraz, jest niezmienialne.
Niestety ludzka świadomość łącznie jest uwięziona na

płaszczyźnie skutków, efektów i wygląda jakby nie
mogła tego pokonać. Nawet jak uda się zaobserwować

problem, to większość woli opisywać go na różne
sposoby, woli opisywać więzienie. Nie mają ochoty
spojrzeć na czynniki przyczynowe tego zniewolenia,

ponieważ boją się ich. Nie chcą zrozumieć, że przyczyny
leżą w naszym myśleniu w naszych uczuciach i w

naszym działaniu i tylko zmiana tych czynników pozwoli
na zmianę stanu w jakim jesteśmy. To wymaga

odpowiedzialności.
  

Prawo Rodzaju – rodzaj istnieje we wszystkim.
Wszystko ma w sobie aspekty, czynniki męskie i
żeńskie. Można to zaobserwować w odniesieniu

do budowy ludzkiego mózgu, świadomości,
światopoglądu itd. Rodzaj manifestuje się na
wszystkich warstwach istnienia. Duchowym,

mentalnym, fizycznym, każdym.
 

Mentalny rodzaj to stan równowagi, współistnienia
pomiędzy męskim i żeńskim aspektem umysłu.

Lewa półkula odpowiada za męski aspekt umysłu
czyli intelekt (logika, myślenie analityczne,

linearne procesy myślowe), prawa zaś za żeński
aspekt umysłu czyli intuicja (kreatywność,
współczucie, całościowe procesy myślowe).

 
 



UTRACONE PRAWO. 8 REGUŁA PRAWA NATURALNEGO, KTÓRA
ŁĄCZY WSZYSTKIE POPRZEDNIE PRAWA.

 Można rzec prawo hermetyzujące. To „zbiornik”, w którym wszystkie
pozostałe prawa się znajdują i pasują do siebie idealnie. 

Jest utracone i nie korzystamy z niego.

 
 
 

To graficzne przedstawienie 7 Reguł, Praw Prawa Naturalnego. 
Każdy z nich reprezentowane jest przez inny okrąg i jak widać zachodzą

na siebie.
 

To Nasiono Życia. Co dzieje się z nasieniem? Wyrasta, generuje coś, kreuje coś. Nasiono
ma zewnętrzną skorupę, zamknięcie. W swoim wnętrzu przechowuje genetyczny

materiał, w którym zakodowane są wszystkie niezbędne informację, z których coś się
rodzi, ale skorupa jest niezbędna aby chroniła wnętrze. Nasiono z uszkodzoną powłoką

zewnętrzną nie wyrośnie. 
To element, który musi być obecny jeśli jakakolwiek zmiana ma zaistnieć



Generatywna, Rodząca Zasada lub reguła zarządzająca, sterująca aktem
tworzenia, kreacji. To prawdziwy czynnik przyczynowy, odpowiadający za

tworzenie tego, czego naprawdę chcemy. Troska to generatywna reguła. To
oznacza uwagę, którą poświęcasz czemuś i pomagasz temu czemuś wzrastać,
rozwijać się. Twoje skupienie, dbałość i opieka, jaką roztaczasz nad czymś. Bo

to nad czym się „pochylasz” i roztaczasz swoją uwagą, wzrasta i się rozwija.
Ignorując zło sprawiasz, że więcej się go będzie pojawiać. Zasilasz je poprzez

ignorancję. Troska musi być tutaj postrzegana jako energia, którą czemuś
poświęcasz, czemuś dajesz, nad czym się skupisz i koncentrujesz. To w jaki

sposób spędzasz czas i nad czym go spędzasz, gdzie kierujesz swą uwagę i co
w efekcie manifestuje się w świecie. To co naprawdę tworzy nasze

doświadczenia w sumie. Większość osób nie troszczy się, nie dba, nie zależy
im na tym co naprawdę się dzieje. Dlatego jako jedność nie potrafimy zmienić

kierunku energii i wywołać zmiany kierunku rozwoju świadomości.
 

Utracone prawo to dynamika troski. O co dbamy na porządku dziennym
działa jako siła napędowa naszych myśli i czynów. Musimy zadbać o serce,
umysł, brzuch. Pierwsza jest troska. Musisz troszczyć się wystarczająco aby

wiedzieć, poznać, rozwinąć wiedzę. Potem musisz działać z jej
wykorzystaniem. Przekuć ją na codzienność, zastosować. To jest jedność

świadomości. To połączone myśli, uczucia i działania. Skoro troska napędza
nasze myśli i działanie, ostatecznie może być postrzegana jako generator

naszego wspólnego doświadczania na Ziemi.
 

Jak serce, które jest pompą dla ciała. Co robi pompa? To generator, dostarcza
energię, wprawia w ruch energię życia, poprzez krew w naszym ciele. We

wszystkich starożytnych tradycjach mówili o tym, że energia życia jest we krwi.
To serce wprawia ją w ruch po całym organizmie i umożliwia nam

podtrzymywanie życia. Serce to generator, centrum istoty. Serce w
ostateczności jest generatorem doświadczenia, ponieważ to o co się

troszczymy determinuje to jak myślimy w codzienności a w konsekwencji jak
działamy, jak się zachowujemy.

 



Symbol cyrkla i kompasu Masonów z literą „G” w środku. Na
najwyższym poziomie wtajemniczenia „G” właśnie to oznacza. Oznacza

Generatywną Regułę. Oznacza „Genesis” czyli „Tworzenie”
 

Oznacza generatywną regułę słowo „generate” (ang. generować)
pochodzi od łacińskiego czasownika „genere” który oznacza

„tworzenie” „ akt kreacji”. 
Została utracona, ponieważ ludzie nie troszczą się, nie dbają o to.

Z brzucha pochodzi wola działania, męski pierwiastek czynnik
sprawiający, że to czego chcemy zaczyna istnieć. Skupiamy swą wolę

działania na tym, o co się troszczymy, co ma znaczenie. Działanie
napędzane jest Troską. To napęd dla naszej woli. Skupiamy wolę

działania na tym co dla nas ważne i to ostatecznie jest tworzone, to
manifestuje się w świecie

 
Świat jest jaki jest, ponieważ większość ludzi nie dba, nie

troszczy się ( nawet jak mówią, że czegoś chcą, że chcą aby
coś się zmieniło) nie troszczy się o to wystarczająco mocno

aby cokolwiek zmienić poprzez swoje działanie.

 
New Age ma na celu blokadę działania i po to zostało

zaprojektowane. Chcą uczynić ludzi biernymi. 
Mroczni okultyści wiedzą, że to co kształtują kreuje

naszą rzeczywistość to działanie, zachowanie. Wszyscy
zwolennicy New Age są tchórzami. Znają zło, któremu
się sprzeciwiamy, ale oni celowo wybierają bierność.

 
 

DUCHOWE WALUTY

Czas i uwaga. Znane powiedzenie mówi „czas to pieniądz”. To waluta. 
Czemu poświęcasz uwagę („pay attention” dosłownie „płacę uwagą”).

Poświęcasz czemuś uwagę i dostaję coś w zamian.
Analogię można wyraźnie zaobserwować w zwrotach „spending time”

(ang. wydawać czas) i „pay attention” (ang. płacić uwagą). Jakimkolwiek
informacjom czy dążeniom poświecimy własny czas i uwagę,

otrzymujemy coś w zamian, dostajemy coś z inwestowania tych walut.
To właśnie prawdziwe pieniądze. Prawdziwe „mon-eye”, jedno oko,

trzecie oko. Pieniądz to ogranicznik energii w systemie. Wielu myśli, że
pieniądz to „currency” (ang. waluta), ale nazwa o sztuczka kontroli

umysłu, ponieważ „current” (ang. przewodność przepływu) w systemie
przesyłu energii. Pieniądz to oporność w systemie, oporność wobec

zmian w systemie. Działa jak opornik, ponieważ jak długo funkcjonuje
modalność zniewolenia, zwana pieniądzem tak długo będą istniały

poważne blokady dla zaistnienia długotrwałych zmian.
To wszystko to religie – nauka, pieniądze, new age. Słowo religia

oznacza „ wstrzymywać wszystko, przywiązać i trzymać”.

 
 



Grafika przedstawia jakość naszej uwagi. Dotyczy efektu
sumarycznego, tworzonego przez wszystkie jednostki

Niebieski pole obrazuje strumień
czystych informacji, dobrych

informacji, które rezonują z Prawdą i
pomagają w uzyskaniu mądrości

oraz właściwe działanie istoty.

Brązowe pole obrazuje strumień
zatrutych informacji, które

otrzymujemy z mediów
mainstremowych, od przedstawicieli
naukowości, z new age, z rządowego

kanału indoktrynacji zwanego szkołą. 

Każdy z nas to pewnego rodzaju mieszanina powstała po
zmieszaniu obu strumieni. Celem powinno być oczyszczenie.

To jak z jedzeniem – jesz śmieci, zmarnujesz zdrowie.
Przyjmujesz zatrute informacje, efekt końcowy w postaci

zachowania będzie szkodliwy. Przy każdym z wiader
symbolizujących pojedynczych ludzi są zawory. Decydują one
o jakości wody wewnątrz świadomości, a to potem płynie do
wielkiego basenu, który symbolizuje świat. Każdy przynosi
swoje wiadro i wylewa jego zawartość do basenu a potem

wskakuje do niego. To świat i jego jakość. Jakość całości czyli
świata bazuje na tym jak dużo zatrutych informacji wpłynęło

do Twojego wiadra oraz jak dużo czystych informacji tam
wpuściłeś. Kiedy to zrobimy świat się oczyści i przestaniemy

ściągać na siebie udręke.
 

cały materiał pochodzi z: https://www.youtube.com/watch?v=ZDdOp1F0seI


