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KULTURA KOSMITÓW

 Z cyklu podróży do umysłu
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OSTRZEŻENIE!

Ze względu na swoją intelektualną zawartość książka nie jest przeznaczona do 
czytania przez państwowych kretynów i bandytów, gdyż ich kariery zbudowane 
są, z pełną świadomością wielu urzędników i polityków, za pomocą 
profesjonalnego wykorzystania ludzkiej głupoty. Dlatego brzydzę się nimi.

Wszelkie moje obserwacje dokonywane są w sposób racjonalny, a więc bez 
odwoływania się do jakichkolwiek wierzeń.

-Pozbawione są brudu kłamstwa, czyli jakiejkolwiek hipokryzji, która jest ciężką 
wadą, nabytą w wyniku wyznawania bilionów wiar równocześnie!

Warto zdawać sobie sprawę, że najbardziej logicznym wytłumaczeniem 
naszej rzeczywistości jest to, że powstała z niczego.

-I tak wygląda cały świat!

Oznacza to, że ciało każdego z nas zaczyna się od niczego. 

-Podobnie jak motek nici zaczyna się od zera!

Zrobił się z tego Kosmos niczego sobie. 

-A w nim nic do uwierzenia, gdyż od tego złego na Ziemi doszło aż do obecnego 
globalnego zbandycienia! 

Natomiast wszystko służy do mądrego wiedzenia.

Nieświadomość to śmierć, a świadomość to życie.

-Taki jest ewolucyjny sekret kultury kosmitów!
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Przepraszam za wiele niedokładności powstałych w formułowaniu moich myśli, 
gdyż mnóstwo zagadnień obserwuję z miejsc, w których nikogo wcześniej nie 
było, więc brakuje mi milionów słów i pojęć, dotąd nie wymyślonych. 
Wprowadziłem do tekstu tylko nieliczne własne wyrazy, których używam 
podczas intelektualnych podróży. Równocześnie nie zniechęcam czytelników 
do istniejącego słownictwa, rozszerzając wszakże jego zakres znaczeniowy, 
który, mam nadzieję, zostanie dostrzeżony i zrozumiany.

Ponadto, ze względu na kulturowe zakłamanie znaczenia istniejących już słów, 
sugeruję ostrożność w ich swobodnej interpretacji w tym tekście.
Każde pojęcie, użyte tutaj, a mogące wydać się nieprzyjazne, naprawdę jest 
miękkim dotknięciem, zawierającym krótki zapis komunikacji w mojej 
świadomości, która rzeczywiście odbyła się w moim umyśle.   

                                                               
                                                                          Krzysztof Jurczyński
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Kłębowisko kosmitów
Jedyne znane mi miejsce we Wszechświecie, w którym po prostu roi się od 
kosmitów, znajduje się na Ziemi. 

-Odkryto blisko dwa miliony istniejących gatunków!

Są na naszej planecie od kilku miliardów lat. 

Od niedawna mają wspólnego śmiertelnego wroga, zimnego niszczyciela 
życia, który jest jednym z nich. To nieprawdopodobnie zdezorientowany 
umysłowo człowiek XXI wieku.
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Zagraża również sobie, będąc potencjalnie totalnym eksterminatorem 
wszelkiego świadomego istnienia we Wszechświecie.

-We własnym mniemaniu wygląda na normalnego i wyjątkowo ważnego, jednak 
bez prawidłowo zrozumiałych powodów, zwykle uważając siebie za zbawiennie 
zapracowanego!

Kosmici zasiedziali na Ziemi od dawna żyją wśród bogactwa zróżnicowanych 
świadomości różnych organizmów, dbając o przetrwanie gatunków w 
warunkach wzajemnego, selektywnego pożerania się. 

-Ludzkość jest wśród nich inna, gdyż mając miażdżącą przewagę w zabijaniu, a 
także nigdy nie zaspokojony apetyt zdobywania dla siebie wszelkich 
zauważonych korzyści, oraz agresywną, pasożytniczą wyobraźnię, żywemu lub 
martwemu “dzikiemu stworzeniu”, czyli innemu kosmicie, po prostu nie 
przepuszcza! 

W rezultacie z naprawdę bezmyślnym lekceważeniem bierze, zżera, niszczy, 
brudzi i zużywa wszystko to, co się da, rozpowiadając wredne bajdy o swojej 
wspaniałej i niezwykle efektywnej gospodarności.     

-Cuchnie wszakże jak smród wielkiego byka na kupie śmieci, którego pomnik 
stoi na Manhattanie blisko Wall Street! 

Ludzkość wyznaje obłąkańczą wiarę ekonomiczną we wzrost do 
ostatecznego końca. 
Koniec jest jedyną pewną rzeczą, co do której oficjalnie nie ma 
jakiejkolwiek wątpliwości.                                                                                                  

Zupełnie “poważnie” stawia tylko na życie pozagrobowe, obiecywane sobie 
nawzajem bez pokrycia, lub tchórzliwie, a także kłamliwie unika 
odpowiedzialności za rzeczywistość, której, w konsekwencji wybranych 
priorytetów, nigdy realistycznie nie może sprostać.                        

-Naprawdę nie szanuje Ziemi, a więc wszystkiego tego, co posiada, będąc 
przecież jej częścią, a jednak tak często z absolutnym przekonaniem uważając ją 
za boskie więzienie swojej duszy!

W rezultacie decyduje się na przyjęcie losu poświęconego i uwięzionego 
kryminalisty, który ma do wyboru marną egzystencję w skrusze z poczuciem 
winy, albo uważa się za pokrzywdzonego.
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-Dlatego nasza globalna cywilizacja, wiedziona przez marne, zadowolone z 
siebie elity, podąża za najatrakcyjniejszą obłąkaną, a nawet bandycką 
świadomością, posługującymi się oficjalnymi prawami więziennymi!

Pragnienie ucieczki z takiej planety wydaje się być zupełnym brakiem 
odpowiedzialności wobec swoich bliźnich, a nawet wariactwem.

-Desperatom wydaje się jedyną nadzieją!

Ja żyję współczesnością w pokojowej cywilizacji przyszłości, którą 
wykreowałem w mojej świadomości.

-”W ciemno”, zawsze uznawanej za zdradę przez prominentnych patriotów u 
władzy oraz ich wyznawców! 
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Tymczasem to utrzymywanie niesłychanie brutalnego globalnego więzienia jest 
cywilizacyjną zbrodnią, dobrze widoczną w Guantanamo.

Tylko w ubiegłym wieku rządzący zamordowali na Ziemi setki milionów osób. 
Ponoszone od stuleci, gigantyczne koszty cywilizacyjne nie mają innego 
rzeczywistego uzasadnienia niż dobrowolne upodlenie, którego 
najoczywistszymi ewolucyjnymi “owocami” są tortury i morderstwa. 

-Nazywane wolnością człowieka, a naprawdę służące do dokonywania wyborów 
w przestępczej rzeczywistości!

Szczególnie wytwory amerykańskiej kaprealistycznej kultury masowej, 
pochodzące z wielkich wytwórni filmowych i telewizyjnych, dostarczają światu 
olbrzymią ilość tego rodzaju brutalnej i krwawej rozrywki.

-Chociażby najnowszy Bond!

Od dziesięcioleci obserwujemy karkołomny przerost formy nad treścią.

Mąciny
-Nadmuchana mentalność klawisza “jak Zawisza” stanowi podstawę 
moralności oraz skutecznego działania władz religijnych, politycznych i 
państwowych! 

Dlatego stosowanie bezlitosnego przymusu i drakońskich kar traktują one 
jako swoją najważniejszą działalność dobroczynną.  

-Naprawdę częstują śmiercią, popisując się przy tym najlepszymi manierami, 
obowiązującymi w mediach!
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