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Wstęp
Sądzę, że nasz zagubiony intelektualnie świat wymaga obecnie 
gruntownego globalnego przeglądu pod kątem jego zgodności z 
rzeczywistością obiektywną, a następnie solidnej przebudowy z 
poszanowaniem, zagwarantowanego przez prawo międzynarodowe, 
powszechnego prawa do prawdy.

W Polsce zapuszczony umysłowo narodowy ciemnogród jest zjawiskiem 
uznanym, zupełnie niesłusznie, za wstydliwe i zbyt trudne do wyjaśnienia, a 
ponadto, z powodu jego potęgi pochopnie zagwarantowanej w konstytucji, 
niemożliwe do wytłumaczenia. W rzeczywistości poddaje się on 
nieskomplikowanemu rozbiorowi na proste części, które łatwo opisać i 
zinterpretować w krajowych ośrodkach akademickich dla wspólnego 
narodowego pożytku. Jest tym, czego nie ma naprawdę oraz tym, czego 
naprawdę nie ma ponieważ jest ciemnogród.

Podobnie łatwe jest, dzięki nowoczesnym narzędziom naukowym, stworzenie 
publicznego planu przekształcenia ciemnogrodu w Rzeczypospolitą będącą 
supernowoczesnym arcydziełem.

-Wystarczy, podobnie jak w czasach powstawania związku zawodowego 
Solidarność, zażądać od elit, lecz o wiele bardziej zrozumiale, stworzenia 
mądrego, normalnego kraju! 

Dzięki wypowiedzeniu takiego życzenia, w krótkim czasie rozpoczniemy 
normalne życie w społeczeństwie kierującym się świadomością 
indywidualną i społeczną w sposób zawsze adekwatny do poziomu 
rozwijającej się nowoczesnej wiedzy.

Tymczasem jest wyczuwalnie źle “na wiarę”, a naprawdę niewyobrażalnie 
źle.

-”Miałeś chamie złoty róg!” 
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Na szczęście, niewidocznie dla ciemnych narodowych elit, sławne zdanie 
zyskuje na swojej wyrazistości, między innymi dzięki kulturze cyfrowej, 
rodzącej się w okropnych, globalnie znieczulanych, bólach ewolucyjnych i 
cywilizacyjnych.

-Bez znieczulenia ten ból jest bardzo trudny do zniesienia!

Największe trudności w precyzyjnym widzeniu rzeczywistości na Ziemi 
wynikają z odwiecznej niezdolności do dostrzegania przez ludzkie mózgi 
wielkich różnic pomiędzy obowiązującymi i innymi rozpowszechnionymi 
wiarami a nagromadzaną wiedzą, prowadzące do przerośniętego rozwoju 
dominujących, wręcz panujących nam najróżniejszych wierzeń.

-Reprezentują je, często bardzo okrutni, władcy absolutni, błędnie nazywani 
oświeconymi przez swoich wyznawców i poddanych!

Bóg idiotów jest idiotą.

-Dowiedli tego oprawcy i uzdrowiciele wierzących i niewierzących, 
ustanowieni na podstawie wierzeń, Zeus, Jowisz, Kaligula, Napoleon, Stalin, 
Hitler, Mao, Jan Paweł II, Bush junior, Kaczyńscy i cała reszta władców, 
ludzkich i nieludzkich!
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