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Wszechświat jest prywatną własnością intelektualną każdego żywego 
organizmu świadomego otaczających go realiów.

Największy błąd
- To wszechobecne oszustwo!  

Formuła ta jest fundamentem miliardów wierzeń współczesnego świata, 
budowanego przez długie stulecia. Ewolucja człowieka załamała się pod jej 
ciężarem i podąża do oczekiwanej globalnej katastrofy.

Do wielkich “sukcesów” obecnej cywilizacji należy skrzętne, często wstydliwe 
ukrywanie zapóźnienia. Zajmuje się nim trudny do zauważenia potwór. 

-To potworna ignorancja, która jest wszędzie!

Wywołała stan Wielkiej Intelektualnej Depresji, największej w historii 
ewolucji człowieka. Społeczeństwa nieodpowiedzialnie osłaniające swoją 
ignorancję tkwią zakotwiczone mentalnie w realiach kultur agrarnych oraz 
wcześniejszych. 

-Wiele błędów ma ponad milion lat, a nikt nie zwrócił na nie wystarczającej 
uwagi!

Dlatego współcześni nierozumnie posługują się zaawansowanymi technicznie 
maszynami, umożliwiającymi witalny rozrost staroświeckiego globalnego 
dziadostwa. Po prostu podobny mentalnie osobnik przesiadł się z furmanki do 
ciągnika lub z tratwy na lotniskowiec.

-Nawet najgłupszy człowiek dzisiaj o tym wie, że jego myślenie jest zupełnie 
nieadekwatne do rzeczywistości!    
                                                                                            
Oknem intelektualnym z dobrym widokiem na niedorozwiniętą obecną 
rzeczywistość jest znane powszechnie powiedzonko, że: 

-“Chama można wyrwać ze wsi, ale wsi z chama nie!”  
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Mechanizm ten jest obecny w każdej długo pielęgnowanej tradycji, stanowiąc 
również bazę politycznego konserwatyzmu. Zjawisko ilustruje kompletnie 
nieadekwatne do prawdziwych realiów zachowanie prezydenta Georga W. 
Busha juniora, będącego amerykańskim typem postkolonialnym, który przez 
okres swoich ośmioletnich rządów, używając potęgi państwa, zajmował się 
ściganiem diabła po całym globie.

-Szatan, poszukiwany przez prezydenta, jest wszakże tylko stylizowaną złośliwą 
krową, wyobrażoną w pradawnych czasach!

W rzeczywistości to rządy Busha natchnęły i wsparły iluzorycznego, 
nieśmiertelnego “złego” rzeczywistą globalną siłą finansową i militarną Stanów 
Zjednoczonych. 

-Naprawdę zło jest śmiertelne!

Warszawa

Prawdziwych źródeł jego potęgi należy szukać w głupocie, której znakomitym 
lepidłem okazały się wszystkie wiary. Najsilniejsze z nich otrzymują olbrzymie 
wsparcie technologiczne, widoczne doskonale w mediach komunikacji 
masowej. 
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-Ziemia jest ohydną karykaturą raju, na której gospodarzymy, transformując 
ją w kolejną karykaturę, zaś media robią z tego swoją karykaturę, którą 
karykaturalnie konsumujemy, w oczywisty sposób karykaturalnie zatruwając 
nasze umysły, w świadomości rychłego nadejścia nieuchronnej karykaturalnej 
katastrofy! 

Cały pozbawiony rozsądku proces charakteryzuje karkołomny przerost formy 
nad treścią. 

-Intelektualne prawie nic, zawierające w niepoliczalnych wersjach prawie to 
samo, ozdabiane jest kosztownymi specjalnymi efektami upiększającymi oraz 
wzmacniającymi emocje, przy których kościelna sztuka barokowa, krytykowana 
niegdyś za przerost formy, kapiąca złotem oraz pełna prostych rozkazów i 
symboli, zupełnie się chowa!

Oszustwo, będąc częścią zła jest śmiertelne, więc może umrzeć w każdej 
chwili.

-Zakłamane wszechobecne zapóźnienie wydaje się nieśmiertelne tylko “na 
oko”,  z powodu swojego ogromu!

Czerwony Kapturek
Z prawie niczego nadmuchuje się, podobnie jak balony, coś wielkiego, łatwego 
wszakże do przebicia jedną celną uwagą. Dzięki nieustającym zabiegom, 
opowieści o wiele trudniejsze do uwierzenia od bajki o Czerwonym Kapturku, 
przeznaczone dla dzieci i dorosłych, przedstawiane są z powodzeniem jako 
prawdy.                                                                                                        

-Nie ma w tym nic przypadkowego!

Szczegóły zmienia się świadomie, również za pomocą cudów, aby wyglądały 
najkorzystniej.                         
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Krzysztof Jurczyński urodził się w Warszawie w 1958 roku. Jest 
dziennikarzem i podróżnikiem. Emigrantem, który po dwudziestu 
latach powrócił do Polski. Mieszkał w Berlinie Zachodnim, RFN, 
Stanach Zjednoczonych i Chinach. 

Książka “Zapóźnienie” jest relacją z podróży autora do umysłu.




