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WSTEP
Miliony lat, przodkowie naszych przodków i ich przodkowie żyli pod kopułami.
Kopułą najstarszą, pod którą mieszkamy jest sklepienie niebieskie. Niebo odczuwano i

wyobrażano sobie jako kopule, szczególnie nocą, gdy horyzont radykalnie ulega skróceniu. (współcześnie, luna sztucznego
światła miast, wsi i zanieczyszczone powietrze, kurz, nie pozwala dostrzec skróconego horyzontu i magii rozgwieżdżonej kopuły
nieba, którą doświadczali przodkowie przez miliony lat i która jest zakodowana w naszych mózgach)
Nie bez przyczyny planetaria to kopuły o średnicy kilku, kilkunastu metrów.

Współcześnie chcąc zobaczyć obraz nieba prawdziwego, sprzed zaledwie 100lat musimy oddalić się od cywilizacji np. w
Himalajach zobaczymy nocą sklepienie niebieskie gdzie gwiazdy są jakby dziurkami jasności w sklepieniu na wyciągniecie
ręki. jak w tym okrągłym domku, planetarium.
Cywilizacja odebrał nam ciemność rozgwieżdżonego nocną nieba, która podobnie jak dzień, kształtowała przez miliony lat
nasze mózgi, osobowość, kulturę – prowokując do działań twórczych. Problem ma wagę dużo większą niż tylko
metafizyczna.

Przodkowie naszych przodków przez miliony lat żyli w małych konstrukcjach
kopułowych, budowanych rękoma przodka i w jaskiniach. Jaskinie, choć ze skały
mocniejszej od betonu są przesklepione.
.

Ostatnie 4 tys. lat to życie w kwadratach, sztuczności nad sztucznościami,
wymyślonych przez inteligencje mężczyzny jako mniejsze zło.
Czasy się zmieniły. Przyczyny kwadratowej tradycji przestały istnieć, dlatego
możemy wrócić do źródła, z którego wyszliśmy i iść dalej, już bez kwadratowego
ciężaru

Dostęp do domu jest niezbywalnym prawem każdego człowieka tak jak dostep do słońca,
powietrza, wody i jedzenia
Znam żyjących bez żon, mężów, dzieci, rodziców, miłości, zdrowia, szczęścia, pieniędzy,
telefonu, Boga, nogi czy nerki, ale nikogo bez domu, choćby noclegowni.
Każdy oddycha, je, pije i mieszka. Te składniki to podstawa, fundament życia. Mówimy
o wpływie pożywienia na nas, o mocy prawidłowego oddychania i jakości wody, nic o
wpływie domu.
Jak budować, aby sprzyjał nam? Odpowiedź prosta - NATURALNIE !! Co dla Ciebie to
znaczy? Powiesz ma być z drzewa, cegły, kamienia. Azbest to naturalny kamień, a domy
budowane w niektórych regionach świata z łajna krowiego (gnoju)?
Zawsze, skupiamy się tylko na materiale, które wszystkie są naturalne tj z tej ziemi.

Jest składnik w domach najważniejszy i prawdziwie nienaturalny,
nie z tej ziemi, nie z tego świata, który ma na nas największy wpływ
a którego nie zauważamy. To forma. Przy budowie domu
najważniejsza jest forma wnętrza. Materiał ma znaczenie
drugorzędne. Dla mnie budować naturalnie znaczy zgodnie z
duchem przyrody z naszymi przodkami, którzy przez miliony lat
kurczowo trzymali się okraglej, kopulastej formy domu, budowac
naturalnie znaczy zgodnie z sztuką budowania KONSTRUKTORA
ŚWIATA
1 człowiek wolny buduje okrągłe domy. Historyczny dowód.
Mądrość sprowadza się do czytania natury, która jest doskonała i idąc za nią nigdy
nie zboczymy z dobrej drogi.
Który inwestor czy architekt potrafi czytać naturę?
Naturę potrafili czytać przodkowie, miliony, tysiące lat temu, którzy byli jej częścią.

historyczne miasto sprzed tysięcy lat, okrągłych domów
Ludzie od zawsze żyli w okrągłych domach takich jak sklepienie niebieskie (niebo)
które odczuwano jako kopule, w lekkich konstrukcjach kopułowych z gałęzi pokrytych
liśćmi, trawą czy skórami czasem w ziemi (jaskinie, groty) tez przecież o naturalnych
sklepieniach. Przełom cywilizacyjny nastąpił 11 tys. lat temu na terenie dzisiejszej
Syrii, gdy przodkowie rozpoczęli uprawiać ziemie siejąc jęczmień, owies, pszenice i
hodować krowy i barany. Zmuszało to do osiadłego życia- musieli pilnować dobytek.
Zaczęli budować domy większe i solidniej, z siatki utkanej w kształt kopuły z gałęzi i
gałązek obłożonych błotem Warto zauważyć, ze to, co oni uprawiali i hodowali
uchodzi za zdrowe – owies (owsianka), jęczmień (kasza jęczmienna), wołowina. Nie
uchowały się kopulaste domy. Czemu?

Szukając źródła czystego musimy cofnąć się do początku,
do instynktu, do domu. Ewy i Adama
Domy są największą biologiczną potrzeba człowieka (zaraz za powietrzem, wodą,
jedzeniem i słońcem), konieczne by była ona realizowana naturalnie, ze źródła.
Źródła czystego.
Okrągłe domy są wywiedzione bezpośrednio z przyrody, która nas spłodziła, którą
nosimy w sobie i która nas powinna otaczać.
Musimy ja odnaleźć by odzyskać harmonie w życiu.

historia budowania zatoczy kolo
Powracając do korzeni budowania, zmienimy siebie, zmienimy świat, bo tak jak my
budujemy dom tak później dom buduje nas, 24 godzin na dobę 365 dni w roku przez
dziesiątki lat. Dowodem „na opak” o wielkim wpływie domu na nas jest fakt, że nikt nie chce mieszkać w
domu z natury poczętym mimo ogromnych korzyści z tego wynikających. (Jest 10x lepszy w każdym
możliwym porównaniu z kwadratem)

Dom musi wspomagać życie a nie sączyć jadem, czego wyrazicielem ojciec pytający,
„czy to się nie zawali?” Poprzez przyzwyczajenie i wszechobecność nie zauważamy
destrukcji kwadratowych domów na nasze życie tak jak urodzeni i wychowani w
śmietniku nie widza śmieci i nie czują trującego smrodu.
Pierwszym budowniczym to instynkt podpowiadał sposób budowania. Musimy go
odzyskać i pielęgnować dla naszego dobra.
Zmienimy świat poprzez dom z natury poczęty.

Odczuwamy deficyt natury (domy, podstawa naszego życia są sprzeczne z
naturą) co jest przyczyną chorób np. depresji. Z natury poczęte domy pozwolą
nawiązać z nią bezpośredni kontakt. Zwierzęta budują domy z różnych
materiałów np. patyków, błota, mchu, szmatek Budują w ziemi, drzewie,
styropianie. Jedno je łączy, forma, okrągła forma.
Dowód 2 o formie waszych domów to nie Wy decydujecie!
Noworodek jeśli jest w potrzebie, instynktem, „drze się w niebogłosy” czy sięga po cyca
(nikt go tego nie uczyl), tak samo intuicyjnie już jako dorosły budował domy okrągłe,
przez miliony lat, i nikt nie ma prawa mówić ze to prymitywne, zwierzęce, zacofane.

Dom jest naszą biologiczną potrzebą zaraz za powietrzem, wodą i pożywieniem.
Powietrze, wodę i pożywienie mamy naturalne i te same, co 10 000 lat temu I ogromny
jest ich wpływ na nas i nie słychać opinii ze oddychanie powietrzem, picie wody czy
zjedzenie jabłka zamiast tabletki to prymitywne zwierzęce, zacofane. A domy mamy
nienaturalne z ich negatywnym wpływem na nas, od 4 tysięcy lat, -kwadratowe.
Dlaczego?
Przyczyna jest jedna. Drzewo. Okrągłe drzewa

okrągłe drzewo
Gdyby nie było drzew, nigdy nie budowano by na kwadratowo. To nie my, ale
drzewa zadecydowały o zmianie naszego mieszkania a przez to życia.
Dawno dawno temu człowiek mieszkał w okrągłych domach, wszędzie obok rosło drzewo,
wtedy chwast, wśród którego człowiek nie lubi przebywać. Ludzie potrzebowali terenu pod
uprawę jęczmienia, owsa i wypasu zwierząt. Dlatego pozbywał się drzewa. Być może
wtedy zauważył jego niespotykane cechy, jak; na miejscu, wytrzymały, łatwy w obróbce,
lekki o dobrej izolacji cieplnej (do dzisiaj przy ostrych wymaganiach nie ma potrzeby domu
z bali ocieplać). Czy może być lepszy materiał budowlany? Do dzisiaj, nie ma lepszego.
Czy mogli nie skorzystać z tego dobrodziejstwa, byli przecie inteligentni?
Drzewo ma tylko jedna wadę. Drzewo jest naturalnie okrągłe, Okrągły pień okrągła
korona gałęzi i korzeni.

Ale jeśli obalimy drzewo na ziemie, przytniemy gałęzie i zaczniemy budować,
wybudujemy zawsze tylko kwadratowy. Dlatego domy meble i trumny są

kwadratowe - bo tak chce drzewo.

Człowiek nie miał innego wyjścia. Nie znal materiału, który chroniłby przed otoczeniem
zewnętrznym, choć w części tak skutecznie, co drzewo. będąc jednocześnie łatwym w
obróbce, pod ręką i za darmo.

podobnie budowano 5000 lat temu i współcześnie zastępując tylko materiały
W późniejszym czasie zaistniała możliwość budowania z cegły, ale stropy w dalszym
ciągu były drewniane, co konserwowało tradycje. Wyjątek stanowiły kościoły, klasztory
zbudowane z samej cegły. Tam pojawiły się naturalne sklepienia.
Gdy pojawił się żelbet, beton, sztuczny kamień, który może mieć dowolny kształt, ale
wiąże, twardnieje w tzw. deskowaniu, a deskowanie- szalunki są z desek tak jak meble
czy trumny, co wepchnęło budownictwo z powrotem w kwadratowe formy. Dlatego w
kościołach z betonu nie ma Boga, bo nie ma naturalnego sklepienia, bo są projektowane
w sprzeciwie do Jego sztuki budowania.

Urodzeni i wychowani w śmietniku nie widza śmieci i nie czują trującego smrodu niektórzy

pożądają go nawet więcej

Drzewo jest wspaniale jest boskie, a tych bożków kapłanami są architekci a
my najwierniejszymi wyznawcami. Czy to nie komiczne? A może tragiczne?
Czy jest Bóg, który ma więcej wyznawców niż bożek drzewo i kwadratowa tradycja z
niego wywiedziona?
Potwierdza wpływ drzewa na formę fakt, że tam gdzie nie ma drzew, budowano tylko
na okrągło np. igloo na śniegach, jurta na stepach. tipi, wigwam na prerii, lepianka na
sawannie czy domy aborygenów w Australii. Tam budowano na okrągło, bo nie było
drzew, nie było bożka. Czemu na stepie, sawannie, prerii nie ma bożka?

(drzewo na ziemie nasłał diabeł abyśmy budowali niezgodnie z Boską sztuką budowania. My wpadliśmy w
tą pułapkę totalnie i globalnie. Diabeł zwyciężył. a może jak Ewa w raju zerwała z drzewa poznania owoc to
Bóg powiedział, -za karę będziesz mieszka ła w domu z niego! Na szczęście ta kara za grzech pierworodny
tyczy tylko domów na ziemi, na innych planetach zawsze projektuje się okrągłe domy)

nie ma drzewa, desek. Od razu inna forma i waga. To jest wersja eco z makulatury.

Dowód 3 Kopula a zdrowie.

Natura to siła, która nas wspiera. Celem architektury jest dobro człowieka a nie
służba degenerującym przyzwyczajeniom wizualnym czy fałszywym bożkom. Dom jest
najważniejszy zaraz za potrzebą oddychania, picia, tycia i słońca. Bez powietrza
wytrzymamy 5 min. bez wody wytrzymamy kilka dni bez jedzenia miesiąc a bez domu
zimą dzień dwa. Nie znam żadnego przypadku życia bez domu, choćby noclegowni. W
„raju” ludzie mieszkali w domach tyle, że stworzonych zgodnie z natury sztuką budowania.

3.1 kopuła a zdrowie psychiczne
Fundamentalne zadanie domu to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Czy daje to
poczucie kwadratowy dom skoro ojciec pytał „czy to, się nie zawali jak domek z kart,
robiąc z nas plamę czerwoną?” Jak można mieszkać w kwadratowym domu skoro mimo
przyzwyczajania, od urodzenia, co wrażliwsi odczuwają jako bezpośrednie zagrożenie
życia?
Otóż stoją nienaturalne domy dzięki „diabelskim” zaletom drzewa i przechytrzeniu natury!
dzięki przemyślnej technice, głównie stali zatopionej w betonie w odpowiednich miejscach
i ilościach. Gdy stal skoroduje wasze domy runą jak domek z kart, choć beton mocny jak
skala. Z tego powodu cale osiedla bloków będą burzone w tym wieku.
Otóż by taki nienaturalny obiekt powstał trzeba posiąść tajemną wiedze, ucząc sie wiele
lat, odbyć praktykę, zdać egzamin z długiego okresu nauki i praktyki i ubezpieczyć sie od
cywilnej odpowiedzialności. Wszystko, co nienaturalne wymaga wiedzy i umiejętności a
efekt jest niepewny powoduje cierpienie i kosztuje majątek jak np zapłodnienie in-vitro,
czy produkcja kwadratowych jabłek czy domy dziecka. W Domach Dziecka utrzymanie
każdego dzieciaka kosztuje od 6 000 zł na miesiąc w Morągu do 12 000 zl w Warszawie i
wszyscy z nich kończą jako bezrobotni a zdecydowana większość jako bezdomni,
pozostając do końca życia na Waszym garnuszku. Gdy w naturalnych rodzinach nawet
jak rodzice są, np. niepiśmienni czy ociemniali cale wychowanie, utrzymanie jest dla
społeczeństwa za darmo a wyniki o niebo lepsze. Bycie wychowawca w domu dziecka
wymaga wiele lat nauki, praktyki i co z tego? kiedy ignorujemy naturę ignorujemy siebie,
błądzimy i cierpimy.

Wyobraźmy sobie ze wchodzimy do jaskini. Jako ze jesteśmy niewolnikami kwadratow
każemy przerobić dzieło przyrody (wierzący powiedzą dzieło Boga) na naszą tradycje tj.
wykuwamy idealnie równe pionowe i poziome płaszczyzny przecinające się pod katem
prostym Trzeba wiedzieć, że taka jaskinia w następnej sekundzie ulega zawaleniu. Natura
nie toleruje takich błędów i bezlitośnie ukarałaby ignorantów wchodzących do
kwadratowego pomieszczenia.
My potrafimy naturę przechytrzyć, ale nie oszukamy instynktu
samozachowawczego, uśpionego przez przyzwyczajenie, rozum i doświadczenie,
ale istniejącego.
Gdybyśmy mogli naszego pra, pra babkę dziadka sprzed 10 000 lat teletransportowac w
dzisiejsze czasy to swobodnie oddychałby naszym powietrzem, pokochałby współczesne
kobiety, zjadł ze smakiem chleb z masłem i kiełbasą popijając wodą, ale gdyby zobaczył
wnętrza naszego domu, uciekłby. Wszystko by przyjął, oprócz domów, zastrzyków,
żyletek i wizyty u dentysty

Czy przestrzeń ma wpływ na was?
Śmierć przyczajoną w kwadracie czujemy wszyscy niczym się od przodków czy mojego
ojca nie różnimy. Tylko z powodu podstępnego działania, od urodzenia, 24h na dobę
jest to w niezauważeniu, jak u żab. Żabę jak wrzucimy do garnka z gorącą woda to będzie
walczyła o życie próbując wyskoczyć tak i człowiek wychowany w naturalnym środowisku
"wrzucony" do kwadratowego domu próbowałby uciec. Jeśli żabę wrzucimy do letniej
wody w garnku i zaczniemy ja powoli podgrzewać żaba nie próbuje się wydostać a wręcz
widać po niej odznaki zadowolenia, które prowadzi ja do śmierci.
Człowiek od urodzenia mieszka w kwadratowym domu błogo będąc z niego zadowolonym
nie wiedząc ze przez oczy do jego mózgu sączy się trucizna.

Czy można żyć w pomieszczeniach które są naszą podstawową,
biologiczną potrzebą a które w naturze powodują natychmiastową
śmierć. Czy można mieszkając w nim zachować normalność?
Wychować zdrowe dzieci?
Najwyraźniej odczuwają to dzieci i młode kobiety, którym najmniej skażona
przyzwyczajeniem młodość i instynkt macierzyństwa budzi naturalny odruch. Lecz aby
instynkt macierzyństwa zawierający bezpieczne urodzenie dzieci i wychowanie zwyciężył
musi być silniejszy od ogromnej siły przyzwyczajenia wyrytych w naszych mózgach, który
czyni nas niewolnikami bożka.

można by sądzić ze wiedza o naturze wszechrzeczy o przyrodzie o człowieku i
jego dobrostanie wynikającego z organizacji przestrzeni nie jest potrzebna do
zaprojektowania domu.
Na zdjeciu inspirowany naturą projekt, konstrukcja, gdzie poszczególne pokoje
to komórki, żywego organizmu. Jak w naturze komórki się powielają, łączą, tak i
pokoje okrągłe się powielają, łączą, zmieniają, dostosowując dom do ciągle
płynnych potrzeb ludzkich.

Poniższy tekst dziewczynki ze szkoły podstawowej jest opisem domu wywiedzionego z
nagiego instynktu, obrazem wykreowanym przez serce przyszłej matki, twórczyni ogniska
domowego. Znalazłem w internecie. O czym ona pisze sercem, mi zajęło wiele lat
szukania i to z zupełnie innych pobudek. Panowie nie widzą domu oczami duszy nie
mamy instynktu wilczycy szukającej bezpieczne miejsce na urodzenie i wychowanie
wilczkow. Dziewczynka widzi dom dający zdrowie psychiczne i szczęście instynktem,
który jest mądrością świata ja zaś szukałem umysłem. Szukałem domu najtańszego w
budowie i użytkowaniu, aby zaoszczędzone pieniądze wydać na skoki spadochronowe
szybkie auto (ubiegłego roku o mało nie zginąłem i nie byłoby tego tekstu), motocykl i
wojnę, chciałem walczyć. Lubię przypływ adrenaliny, walkę, poczucie bezpieczeństwa
mnie mierzi. Tak projektują domy panowie nie czując potrzeb matek i dzieci, nie mając
intuicji domu bezpiecznego które jest jego fundamentalnym zadaniem.
Mój magiczny dom
Pewnej nocy przyśniło mi się coś wyjątkowego - mój magiczny dom. Z zewnątrz

wyglądał inaczej niż zwyczajne domy, a wewnątrz był jeszcze bardziej niezwykły.
Mój wyśniony dom miał kulisty kształt, okrągłe okna i okrągłe drzwi. Okrągły był
również komin, z którego wydobywał się bladoniebieski dym w formie maleńkich
krążków. Dom miał kolor tęczowy i wyglądał wspaniale na tle soczyście zielonych
krzewów i drzew, które rosły dookoła.
Wnętrze pomalowane zostało jasnymi, spokojnymi barwami i było bardzo
przytulne. Nie jestem pewna, ile pokoi miał ten dom. Zwiedziłam tylko niektóre: pokój
odpoczynku, pokój snu, pokój higieny, pokój lektury, pokój ćwiczeń, pokój zabaw,
pokój logicznego myślenia, pokój czarów i pokój eksperymentów, czyli laboratorium.
Każdy z nich miał inny kolor i inny zapach. W każdym słychać było cicho grającą
muzykę, która idealnie pasowała do charakteru pomieszczenia.
Mój wyśniony dom nie był wcale duży, ale mimo to znajdowało się w nim wiele
pokoi. Mnie to nie dziwi, bo był to przecież magiczny dom. Nie byłam w nim sama,
bo byli ze mną moi rodzice i wymarzony piesek - owczarek niemiecki Kapsel.
Rodzice nie musieli wychodzić do pracy i nigdzie się nie spieszyli. Mieliśmy dużo
czasu dla siebie, rozmawialiśmy bez końca, śmialiśmy się i bawiliśmy się z Kapslem.
Nikt nam nie przeszkadzał.
W moim magicznym domu panowała niezwykła atmosfera, dzięki której czułam się
spokojna, bezpieczna i szczęśliwa. Wiem, że był to tylko sen, ale przecież mogę
zawsze starać się, aby mój prawdziwy dom był coraz bardziej podobny do tego
wyśnionego. Każdy człowiek może się o to postarać.
Małgorzata Łazuka, kl. IV E
Intuicyjnie tak może śnić wiele dziewcząt (chłopcy śnią o szybkich motorach) skoro jest
taka pozycja w senniku gdzie przebywanie w kopule oznacza spełnienie marzeń
Dziecko zobaczywszy okrągłą skorupę domu będzie chciało instynktownie doń wejść.
budując okrągły żłobek lub przedszkole zauważymy różnicę w zachowaniu dzieci

Higiena zdrowia psychicznego to największa zaleta okrągłych domów.
Nasi przodkowie przez miliony lat żyli pod gołym sklepieniem niebieskim i w naturalnie
przesklepionych okrągłych domach czasem w naturalnie przesklepionych jaskiniach.
Teraz taką przestrzeń, sklepienie które odwzorowują niebo, kosmos (planetarium) czy
naturalne sklepienie podobne jaskiniowym może mieć w domu. Okrągły dom to
połączenie nieba i ziemi. To jedność świata gdzie każda cząstka nosi w sobie i zarazem

wyraża całości obraz

Jezus sie rodzi w grocie. Można powiedzieć ze to dom Boga. Moc będzie z Nim.
Nasze ciało (na zdjęciu dłonie) instynktownie w takiej formie chroni ważne. Zaufajcie
instynktom, umysł będzie wam podpowiadał to, czego sie nauczył i do czego przyzwyczaił.
W tym instynktem wiedzionym geście jest wskazówka jak winien wyglądać kościół czy dom.

tak tworzy Konstruktor Świata. Jest to przestrzeń prawdziwa. Inspirowane
tymi formami winny być miejsca gdzie oczekujemy ochrony relaksu czy inspiracji
a wiec domy, sale wykładowe, konferencyjne czy kościoły.
kwadratowe sacrum a takie sa domy czy współczesne kościoły nie pozwalają sie skupić nie oddają kosmicznego porządku tak jak daje
rozgwieżdżone niebo a wręcz wzmagają niepokój dlatego kwadratowe winny być wiezienia koszary i biurowce to jest wszędzie tam
gdzie chcemy bez dodatkowego wysiłku zapewnić sobie przestraszonych a wiec posłusznych wykonawców procedur i poleceń

Czy przestrzeń ma wpływ na was? Czy wnętrze zmienia wnętrze? Czy mogą
być stresujące i relaksujące wnętrza?
Przestrzeń wnętrza najbardziej poprzez wzrok wpływa na emocje na cia ło na myśli.
Forma ma wpływ na treść. Są w związku
FengShui to wykorzystywane walorów środowiska, by czerpać z niej siłę, moc i energie do tworzenia dobrego, pomyślnego życia.
Stworzenie dobrego miejsca do życia przyniesie dobry los, szczęście, długie zdrowe życie i wszelką pomyślność
.

Taka przestrzeń nie zniekształca obrazu świata. Największą zaleta okrągłych domów są
wnętrza pomagające żyć.

tak mieszka dusza moja. Nie są to tak fotogeniczne korytarze jak w kwadratowym domu (a moż
fotograf marny) ale póki dusza tam mieszka …., zresztą to nie ja zaprojektowa łem jej takie
wnętrza.

3.2 dom kopula a zdrowie fizyczne.
3.2.1 Tradycyjne domy są zrobione z dobrych materiałów i dobrze wykonane.
Ale co z tego?
Kwadratowe domy są zrobione w zlej sprawie, jak kwadratowe jabłka wyprodukowane
dużym wysiłkiem przez wykształconą kadrę, ale jak się okazało trujące.
Materiały, z którego zbudowane są skorupy domu okrąg łego są takie same, jakich
używamy w budownictwie tradycyjnym tyle ze zgodnie z sztuka budowania Matki natury
jest ich min 10x mniej. 10x mniej materiału (w tym 85% to powietrze) to 10x mniej ew.
szkodliwości
Dzięki powietrzu zamkniętemu w malutkich kuleczkach (sztywna piana) mamy doskonałą
izolacje termiczna, mamy lekkość, moc i niskie koszty. Okrągły piasek kwarcowy, drugi w
kolejności, stanowi zaledwie 7% materiału, z którego zbudowano okrągły dom. Piasek jest
materiałem neutralnym dla naszego organizmu. Poliuretan to 4%, produkt pochodzenia
naftowego, który po spienieniu występuje jako styropian. W opakowania ze styropianu są
pakowane produkty żywnościowe. Ostatnie 4% to cement. Cement produkt pochodzenia
skalnego po związaniu z piaskiem tworzy sztuczna skale zwaną betonem. Dom w 84%
zbudowany jest z materiału, bez którego nie możemy przeżyć 5 min i pozostałych
materiałów neutralnych dla zdrowia. Nie podzielam opinii ze najzdrowsze są z tzw.
naturalnych materiałów, np. drewna, słomy. Otóż by taki materiał wbudować i bezpiecznie
w nim żyć musimy nasączyć go trucizna, tak by nie pogryzła myszka, robaczek, grzyb,
pleśń czy ogień. Poza tym powietrze, z którego w 84% zbudowana jest kopuła w
przeciwieństwie do materiałów budowlanych np. cegły nie emituje żadnego
promieniowania radioaktywnego typu alfa, beta gama czy radonu

Okrągłe domy są z piany, z styropianu (produkt pochodzenia naftowego z którego
produkowane są opakowania art. spoż. Nafta pierwotnie była opatentowana i
stosowana jako lekarstwo) Skład chemiczny styropianu to tlen O, węgiel C i wodór H .
Pierwiastki te są podstawą życia na ziemi. U ludzi stanowią 92% składu chemicznego.
Dlatego i pod tym względem okrągłe domy sa najbliższe życiu.
Rewolucja solidarnościowa i wiele dzieci zostało poczętych na styropianie. Pszczelarze
w trosce o zdrowie pszczół a co za tym idzie ilość miodu, kupują ule z styropianu,
choć są droższe od drewnianych !!!

drugi w kolejności materiał budowy domu okrągłego to piasek kwarcowy
3.2.2 Jakość powietrza wewnątrz. Dzięki izolacji termicznej, optymalnemu kształtowi,
który ogranicza powierzchnie zewnętrzną jak również pozwala swobodnie krążyć
powietrzu wewnątrz, braku mostków termicznych i zamontowanemu rekuperatorowi
mamy powietrze wewnątrz zbliżone do oczekiwanego. Latem miły chłodek taki, jaki lubimy
(bez klimatyzacji), czyste rześkie powietrze. Zima oczekiwana temperatura i wilgotność
powietrza jednakowa w całym pomieszczeniu bez ogrzewania bez przypiekania kurzu na
grzejnikach bez nadmiernego ruchu powietrza, które unosi kurz i alergeny. Zamontowany
filtr w układzie wentylacji nie wpuszcza np. pyłków kwiatowych z zewnątrz. Użyte
materiały nie są pożywką dla pleśni, grzybów i innych skutków korozji biologicznej
3.2.3 Skutecznie izoluje od środowiska zewnętrznego, od zimna, gorąca od dźwięków i
drgań. Niepalny, nie poddający sie trzęsieniom i huraganom.

Spełnienie podstawowej potrzeby- DOMU, zgodnie ze sztuka
budowania TWóRCY nieba i ziemi jako warunek godnego życia, tak jak
dostęp do słońca, powietrza, wody i jedzenia
Dowód 4 ekonomia domu kopulastego
szukałem najtańszego domu i go znalazłem podpatrując naturę w sztuce budowania

żółw skorupę buduje z własnej krwi.
Musi wiec być ekonomiczna
i lekka.
W naturze żaden drapieżnik nie jest w stanie sforsować tego schronu a wiec jest i bardzo
mocna.
Służy również zdrowiu, są długowieczne.
Dom jest podstawowa potrzeba człowieka, oprócz słońca, oddychania, jedzenia, picia
posiadania partnera, partnerki, dzieci, szczęścia, zdrowia i internetu. Wszystkie te
potrzeby mamy za darmo oprócz domu, który kosztuje majątek. Za darmo mamy
powietrze, bez którego giniemy w ciągu 5 min, za darmo wodę, wyciągam ze studni
wiadrem czystą zdrową wodę. Bez wody giniemy w ciągu kilku dni. Internet w Dobrym
Mieście za darmo, Słońce nam świeci za darmo, gdyby zgasło pomarlibyśmy w ciągu
godziny. Jedzenie za darmo, mam małe pole kury i krowę tak jak człowiek, który budował
okrągłe domy 11 tys lat temu Ideę do ogródka po okrągłą głowę kapusty i bulwy
ziemniaka wracając zachodzę do kury zabierając jej jajko oczywiście okrągłe i mam obiad,
przy okazji zrywam jabłko na deser. Za darmo mamy dziewczyny (Dom jest ważniejszy,
bez niego giniemy) szczęście i zdrowie Tylko domy kosztują majątek. Wiecie czemu? Bo
są nienaturalne. Ja mogę wyprodukować kwadratowe jabłka, po 80 zł za sztukę, mimo
ceny będą trujące. Dzieci można począć w naturalny sposób, można in-vitro, ale kogo na
to stać i jakie są efekty? Okrągłe domy to dzieło natury jak lepianka dla Afrykańczyków,
igloo dla Eskimosów czy seks dla stworzenia życia.
Gdyby stwórca, tak dla jaj kazał kurom znosić je kwadratowe to życie kury byłoby
potworne. Musiałaby skończyć studia, zdobyć uprawnienia budowania i ubezpieczyc się
od odpowiedzialnosci, ale co ważniejsze całą energie, po skończeniu szkoły budowania

zużyłaby na tworzenie kwadratu (ok 20 x więcej materiału na opakowanie kwadratowego
by uzyskać podobna moc) zamiast na życie tj żółtko i białko. Z tych i wielu innych
powodów kura zniosłaby w wielkim śmiertelnym cierpieniu najwyżej jedno jajko
kwadratowe, z którego i tak nic by się nie wykłuło (wpływ formy na treść)
Tak i my całą energie wkładamy w budowę domu nie z tego swiata, który sączy trującym
jadem, zamiast w istotę życia tj. nas i nasze dzieci chowanie.
Gdy zaczniemy podziwiać twórczo przyrodę w najbliższym otoczeniu, znajdziemy
rozwiązania techniczne, wielokrotnie przewyższające rozwiązania człowieka. Bo, czy
piana, która jest sferyczna błoną z wody może być w sztuce budowania mądrzejsza od
człowieka?

Szukacie prawdy? Ot i ona.

4.1 ekonomia budowy kopuł.
„ kto nie ma domu, nic nie ma "
Ekonomia budowy okrągłych domów to synergia przynajmniej trzech elementów
-ekonomiczny kształt. Przy tej samej objętości okrągły ma o 30 % mniejsza powierzchnie
zewnętrzną. A wiec tylko z tego powodu o tyle nam sie skróci ściana zewnętrzna
(materiały budowlane) i powierzchnia, przez która ucieka ciepło
-prawie idealny kształt pod względem konstrukcyjnym, patrz konstrukcja, powłoka z wody
na zdjęciu wyżej, co oznacza ze ściany zamiast np 22 cm grubości mogą mieć 2 cm.
Jajko wytrzymuje 151 kg. kwadratowe jajko, aby tyle wytrzymało trzeba zużyć
przynajmniej 20x razy więcej materiału.
- nowoczesna konstrukcja wielowarstwowa typ sandwich

Synergia powoduje ze 2+1=21 a to znaczy ze na skorupę ścianki nośnej wystarczy po 1
cm betonu a i tak będzie znacznie mocniejszy od kwadratowego Żadne trzęsienie ziemi
ani tajfun nie jest w stanie zniszczyć okrągłego domu. Razem mamy kilkanaście razy
mniej materiału na budowie. A wiec tyleżsamo mniej kilogramów do wydobycia z ziemi,
przewiezienia, przetworzenia przewiezienia do hurtowni a z niej na budowę by to wnieść
na rusztowanie i wbudować. To bezpośrednio wpływa na cenę i szybkość budowy.
Ekonomii sprzyja prostota, tylko dwa materiały.

szukając źródła czystego

4.2 dom kopuła a ekonomia eksploatacji
Nasz mózg, najdoskonalsze dzieło stworzenia mieszka w skorupie czaszki, formie,
która zawiera i wyraża istotę ochrony tego co najważniejsze.
Mieszka w takim kształcie również z powodu korzyści energetycznych. To jest
najkorzystniejszy kształt, który chroni mózg, bardzo czuły instrument przed wyziębieniem
zima i przegrzania latem.
W okrągłym domu mamy o 30 % mniejsza pow. zewnętrzną, z tego powodu oszczędzamy
30 % na ogrzewaniu. bo ciepło ucieka przez ścianę zewnętrzną Mamy izolacje termiczna
o gr 25 cm, tj. 2x więcej niż w kwadratowym Nie ma tzw. mostków termicznych
występujących w normalnych domach np fundamenty, krokwie dachowe czy profile
okienne. Suma mostków tworzy most, przez który ucieka ciepło Poza tym mamy
zamontowany rekuperator do odzysku ciepła z wentylacji. Aby zapewnić komfort

powietrza musimy zagwarantować jedno wymianę na godzinę całego powietrza w
budynku. A wiec zima w ciągu godziny przychodzi zimne powietrze w całej objętości
domu o temp -20 stopni wypierając cieple +20 stopni. Ogromna strata energii na
cogodzinne ogrzewanie całej objętości powietrza o 40 *C niezależnie czy jest taka
potrzeba, czy ktoś przebywa w domu czy nie. Rekuperator pozwala sterować ruchem
powietrza i odzyskać ok 80% energii (ciepła) z wentylacji Z wymienionych powodów i
obliczeń wynika ze nie trzeba ogrzewać okrągłego domu. Wystarczy ciepło wydzielane
przez urządzenia elektryczne (lodówka, radio, telewizor, komputer, żarówki itp) słońce i
przez człowieka. Człowiek wydziela w ciągu doby tyle ciepła ze wystarcza do zagotowania
dużego wiadra wody (25 litrów). Poza tym, co nie uwzględniono w obliczeniach zima jak
spadnie śnieg czyni on dodatkowa izolacje (pierzyna z puchu śnieżnego ma taką samą
izolacyjność, co wełna, rolnicy wiedza ze jak spadnie śnieg to ziemia nie zamarza)

Najważniejszym ograniczeniem domów są coraz wyższe koszty
utrzymania. Wzrost cen energii to prognoza, które jak dotąd zawsze się
spełniała.
Dodatkowo niskim kosztom eksploatacji sprzyja prostota i trwałość konstrukcji.

Domy są dla nas bardzo ważne i powinny być z tego świata a nie potworami z innej
rzeczywistości Człowiek potrzebuje wewnątrz, naturalnej przestrzeni a na zewnątrz
potrzebuje patrzeć, daleko patrzeć samemu będąc niewidocznym otrzymujemy w ten
sposób poczucie szczęścia, bezpieczeństwa i satysfakcje Uwielbiam dalekie patrzenie
Dowód 5 kopuła a ekologia
Anomalie pogodowe wynikają z zakłócenia równowagi a ta z pozyskiwania surowców

naturalnych i ich przetworzenia na materiały i wyroby użytkowe.
Okrągłe domy sa z natury poczęte, wykorzystują jej mądrość są przeto przynajmniej 10x
lżejsze i zużywają 10 x mniej energii na budowę i ogrzewanie . To 10x mniej szkód dla
środowiska na etapie budowy i eksploatacji. Ogromna wartość.

Recykling. Dom kopuła jest w 100% do ponownego przerobu. 84% okrągłego domu to
powietrze puszczamy je wolno 10% to mocny beton który możemy zużyć podczas recyklingu do
produkcji innych betonów lub jako np podbudowa pod drogi, chodniki. 4% to styren z którego
powstaje styropian, można go przerobić na następny styropian.
Ekologiczną cechą jest możliwość zamieszkania dwa razy więcej ludzi na danym terenie
powierzchni przy porównywalnym komforcie sąsiedztwa.
Wynika to z niskiego, obłego kształtu, który nie zasłania widoków i słońca sąsiadom poza tym
okna nie będą skierowane bezpośrednio na okna sąsiada jak to jest przy kwadratowych domach
a pomiędzy.

masowy stres gatunku ludzkiego zneutralizuje dom z natury poczęty.
Dom należy budować tak by nie ranił NAS, nie ranił natury i zrobimy to czerpiąc z jej
rozwiązań
Budując okrągłe domy stajemy się częścią przyrody, czerpiącymi z niej pełnymi garściami
a nie potworami niszczenia z innej rzeczywistości

robaczek schronienie budował okrągłe w zależności od potrzeb zmieniających sie

w czasie. Zaczynał od jednej kopułki
dowód 6 domy kopulaste a otwartość na zaspokajanie naszych potrzeby
Celem architektury jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Naturalne sklepienie daje
poczucie bezpieczeństwa, ale oprócz tego, technologia okrągłych domów jest
niesamowicie elastyczna co skutkuje bieżącym zaspokajaniem potrzeb mieszkalnych i
odpornością na błędy Twoje jako początkującego projektanta. Okrągłe, poprzez swoja
prostotę, lekkość, moc, elastyczność, zniosą błędy (przestawić, dostawić, wstawić okno
tu a jutro tam), jak lepianka w Afryce
Mały z zewnątrz wielki wewnątrz. Przytulny, piękny, na ludzka skale.
We wnętrzu nie ma ścian nośnych, słupów podciągów i ograniczeń z tego wynikających.
Nieograniczony zakres rozpiętości np. malutki 5m2 jak i ogrom 20 000m2.

tak jak robaczek schronienie budował okrągłe w zależności od potrzeb
zmieniających sie w czasie. Zaczynamy od jednej by po np. 10 latach wyszedł taki
zespól. Można oczywiście i od razu
Okrągłe domy to
6.1 dostwnośc kopuł
Życie to nie akt strzelisty, ale podróż, krok po kroczku w osiąganiu celów w tym
mieszkalnych. Aktem strzelistym jest wybudowanie kwadratowego domu czy kupienie
mieszkania. To czas gdzie mieszkanie może i zaspokaja chwilowo ograniczone potrzeby,
Ale forma ta jest skończona, zimna by nie powiedzieć martwa.

Okrągłe domy to życia proces. Początkowo mamy jedna komórkę (kopule) z czasem
dostawiamy następne po dogłębnym przemyśleniu w m-cu, który nam najbardziej
odpowiada i dowolnej wielkości, Nie ma żadnych ograniczeń konstrukcyjnych i
architektonicznych. Podobnie rozwijają się organizmy. Dom będzie się zmieniał nawet
corocznie podążając za potrzebami rodziny.

wybudowaliśmy jedno bańkę, po czasie okazało się że za mało miejsca, dostawiamy wiec drugą
(tak że się wzajemnie przenikają) w miejscu które nam najbardziej odpowiada, dowolnej
wielkości, tak można w nieskończoność

inny przykład dostawnosci , na początku była malutka kopułka co kilka lat dostawiane następne
wedle potrzeb Dzięki dostawnosci dom rozwija się tak jak rodzina i jej potrzeby i nie płacimy
haraczu bankom budując z bieżących oszczędności co uprości i spowoduje ogromne oszczędności
Tak wykonany dom po wzrastaniu wieloletnim w następnej fazie może bezproblemowo się kurczyć
pozbywając się kopul które podążą np. za dorosłymi dziećmi Patrz pkt 6.2 przestawnosc

6.2 przestawnośc kopuł.
Wynika z materiału, z którego dom jest zbudowany- powietrze. Przestawić, bo
przeprowadzamy się w inne miejsce razem z domem a może zapragniecie wrócić do
kwadratowego domu zamawiacie usługę przestawienia fragmentu lub całości o 10m lub

100km. Nieruchomość stanie się ruchomością. Normalny dom trzeba w takich sytuacjach
zburzyć, wywieźć setki ton gruzu i śmieci płacąc za burzenie i utylizacje, dodatkowo
tracąc dom jako taki.

ciepły mocny, lekki, odporny na huraganowe wiatry, ogień i inne plagi. Mały z zewnątrz wielki
wewnątrz

niezatapialny

6.3 forma okrągłych domów, zgodna z prawem przyrody, najszlachetniej najprościej
wyraża powłoka kulista.

6.4 elewacja. Okrągły dom nagi ma kolor i fakturę betonu. Pod względem funkcjonalnym
to wystarczające zaopatrzenie. Taki dom możemy pomalować lub przykryć dla
poprawienia estetyki na tysiące sposobów. Może to być gont, siatka maskująca, pnącza,
płytki kamienne, wygląda wtedy jak kupa kamieni, słomą jak stóg siana lub założyć majtki
uszyte z materiału np wiosna i latem w zielona trawę i kwiatki. Zimą w sposób naturalny
będzie to czapa ze śniegu. Są tacy, którzy uważają ze najlepszy dom to taki, którego nie
widać, jest idealny do wtopienia w naturalny krajobraz poprzez obsypanie ziemia, którą
porośnie trawa.

dowód 7 przyzwyczajenie
Michał Drozd znalazł jajko orła.
Zabrał je i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie.
Orzełek wylągł się ze stadem kurcząt
i wyrósł wraz z nimi.
Orzeł przez całe życie
zachowywał się jak kury z podwórka, myśląc, że jest podwórkowym kogutem.
Drapał w ziemi szukając glist i robaków.
Piał i gdakał. Potrafił nawet
trzepotać skrzydłami
i fruwać kilka metrów w powietrzu.
No bo przecież, czyż nie tak właśnie fruwają koguty?
Minęły lata i orzeł zestarzał się.
Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą,
na czystym niebie wspaniałego ptaka.
Płynął elegancko i majestatycznie
wśród prądów powietrza,
ledwo poruszając potężnymi złocistymi skrzydłami.
Stary orzeł patrzył w górę oszołomiony.
- Co to jest? zapytał kurę stojącą obok.
- To jest orzeł, król ptaków odrzekła kura. -Ale nie myśl o tym
Ty i ja jesteśmy inni niż on.
Tak więc orzeł więcej o tym nie myślał.
I umarł, wierząc,
że jest kogutem w zagrodzie.
Anthony de Mello “Śpiew ptaka”

Domy rodzinne są podstawowym, niezbędnym elementem życia obok powietrza, wody i
pożywienia, Czemu zatem są tak nienaturalne, nie z tej ziemi (już bardziej pasowałyby na
Marsie, ale tam jak na ironie projektują okrągłe)
4 tysiące lat temu, setki pokoleń wstecz z drzewa ukształtował się plan domu kwadratowy
i jak grzech pierworodny z pokolenia po pokolenia trwa, trwa i trwa nawet wspolczesnie,
gdy zmieniły się warunki, materiały, którym zawdzięcza swój początek. Czemu umysł
rządzi się przez nieskończenie długi czas odziedziczonym po szeregu przodków
systemem idei architektonicznych i do nich nagina nowe materiały i technikę?
Jeśli bym się urodził w wiezieniu i w nim wychował nie znając innego życia, myśląc ze
wszyscy tak żyją to gdyby mnie puścili w wieku, w jakim wy budujecie dom wolałbym
śmierć od życia na wolności, Bo wiezienie by mną przesiąkło. Wszystko, co znałbym to
wiezienie, wszystkie moje marzenia byłyby związane z wiezieniem tak jak wasze z
kwadratem. W wieku dojrzałym każdy ma wyrobiony pogląd jak ma wyglądać jego dom i
nie zmieni tego nic, choćby darli z niego skore tak jak nie wyprą się matki choćby była
trująca, wiary choćby była absurdalna.
Księża zachęcają rodziców do przyprowadzania dzieci na lono kościoła do nauki religii w
przedszkolu, kiedy one nie rozumieją, ale księża wiedza, że jak przyzwyczaja dzieciaczki,
do kościoła, one ich nigdy nie opuszcza.
Kwadratowy dom wbił się w naszą świadomość dużo bardzie od naszej wiary, ponieważ
oddziaływuje niepostrzeżenie od urodzenia 24 h/ dobę 365 dni w roku przez lata bez
jakiejkolwiek alternatywy jak i kwestionowania przez kogokolwiek szkodliwej formy.
Staliśmy się niewolnikami kwadratowych kształtów i tego nikt i nic nie zmieni

Jedynym wrogiem okrągłych domów jest przyzwyczajenie.
Ja nie mam mocy, swoich szkodliwych przyzwyczajeń pokonać. Przyzwyczajenie pokona
śmierć właściciela przyzwyczajenia.
Przyzwyczajenie powoduje, że bezprawie uważa się za prawo, a fałsz za prawdę .
W Indiach krowy są święte. Takie tam przyzwyczajenie, prawda i prawo. Istnieją również
okrucieństwa w imię przyzwyczajenia. Oni wszyscy maja absurdalne argumenty i nic ich
nie przekona. W Afryce matki obrzezają córki, mało tego dziewczyny, które nie są
obrzezane nie czują się pełnoprawnymi kobietami.
To dzięki przyzwyczajeniom nasze życie jest możliwe. Cały proces wychowania to
przyzwyczajanie, programowania autopilota aż staniemy się przyzwyczajeniem. Dobrze
wychowany znaczy ma dobre przyzwyczajenia. Poprzez przyzwyczajenie
zaprogramowani na muzełmanow umrą jako muzełmanie a wychowani w kwadratach
będą marzyć o kwadratach

Choćbym umierał z głodu i próbował mnie ktoś przekonać sensownymi argumentami, że
jedzenie dżdżownic jest zdrowe, to ja tę informację przyjmę, ale moje reakcje na widok
dżdżownic się nie zmienią. Mogę sobie powtarzać, że są zdrowe, różowe i gładkie, ale do
ust ich nie wezmę, dlatego rozumiem Was, wielbicieli kwadratów. Dopiero dzieci urodzone
i wychowane w okrągłych domach zauważą absurd kwadratowej tradycji.

Architektura domów jest przyzwyczajeniem do ograniczonych
możliwości sprzed tysięcy lat – taka według autora jest definicja architektury

Okrągłe domy mogą w każdej chwili zmienić miejsce, fakturę, formę, Wpisują się
w zjawisko mobilności i zmiany
dowód 8 socjalny społeczny wymiar kopuły
kto nie ma domu, - nic nie ma. Kto ma nienaturalny dom ma nienaturalne życie. Wpływ
formy na treść, gdzie wnętrze zmienia wnętrze.
Wraz z całym światem tworzymy nierozerwalna całość, jedność, która daje moc i radość.
Tak by było, ale 95% czasu spędzamy zamknięci w pomieszczeniach nie z tego świata,
które są bariera w uzyskaniu harmonii z naszym światem zewnętrznym jak i
wewnętrznym.

Szukając formy dla domu rodzinnego, która pomaga żyć w harmonii trzeba odszukać
istotę natury, wyróżniając z niej wszelkie aspekty sprzyjające zdrowiu psychicznemu,
fizycznemu, życiu społecznemu i ekologii.

społeczna architektura
Niemcy wybudowali nowy parlament. Jaki? Kopułę na miejsce podejmowania
najważniejszych decyzji tak jak twórca nieba i ziemi skonstruował nam czaszkę, dom dla
mózgu, na miejsce podejmowania dla nas decyzji najważniejszych.

Architektura ma wpływ na nasze życie wewnętrzne jak i model
zachowań społecznych i relacji w grupie.
W USA prezydent z owalnego gabinetu przykrytego kopuła zarządza imperium
światowym tak jak i kongres na kapitolu a papież spod kopuły bazyliki sw Piotra imperium
religijnym. Jestem pewien ze gdyby zarządzali swoimi imperiami z pomieszczenia
kwadratowego np. pokoju w bloku jako źle kierowane rozpadłyby się patrz ZSRR.
Człowiek jego podświadomość podejmując decyzje w kwadratowym domu czuje się mało
komfortowo jak w celi śmierci. W naturze kwadratowe wnętrze natychmiast ulega
zawaleniu. W takich warunkach nie podejmuje się optymalnych decyzji.

Przestrzen, światło powinno odwzorowywac naturalne pierwotne srodowisko człowieka
(wywodzimy się z sawanny nie z lasu)
Taka przestrzeń podnosi człowieka na duchu, dobrze się w niej czujemy, mamy dobre
pomysły, chętnie rozmawiamy i nie poprzestajemy w wysiłkach aby się dogadać.

odtworzajmy czasoprzestrzen naturalną z horyzontem, sklepieniem,

słońcem, chmurami z odpowiednim dla nich ruchem. Sztuczne sklepienie
niebieskie nie musi być fotograficznym odwzorowaniem natury. Podświadomość,
bo często na tym poziomie odbieramy przestrzen, latwo oszukac „bohomazami”
jak wyzej na zdjęciu.
Zastanówmy się, co by było, gdyby mózg „zamieszkał” w kwadracie? Jak długo w taką

formę zapakowany by żył? Czy nauczyłby się mówić słowo „mama” a może z tego
powodu miałbym geniusza, miałby lepiej poukładane w głowie? Ja za 100000000 zl
jestem w stanie sprawić by dziecko miało kwadratową głowę. Trzeba zacząć od drugiego
dnia życia a zakończyć jak dożyje 17 roku. Wszystko, co nienaturalne wymaga ogromnej
wiedzy jest kosztowne i powoduje cierpienie a wynik mocno niepewny

Okrągłą formę dala natura dla tego, co najcenniejsze

murowana cela mnicha w bardzo starym klasztorze zrobiona zgodnie z duchem
przyrody. Tu możemy oczekiwać natchnienia do rozmowy z absolutem, kontemplacji
czy rozmyślanie o istocie wszech rzeczy

Nie do przecenienia jest wpływ drobnych spraw jak zmiana naszego ubioru z sportowego
na garnitur, koloru w pomieszczeniu, kominka z ogniem w salonie czy świeczki na stole
przy kolacji na nasze w nim zachowanie a co dopiero zmiana formy domu z

zabijające z natury kwadraty na z natury chroniące sklepienie.
W całym tekście broszury staram się dotrzeć do waszego rozumu, ale Dom to sprawa
serca (rozum będzie podpowiadał to, czego się nauczył, do czego przyzwyczaił).
Mając 8 lat zostałem wywieziony na drugi koniec polski do Smołdzina, mimo to zawsze
wiedziałem gdzie jest mój dom (jak pies) gdzie iść by doń trafić. Mówił mi o tym instynkt a
nie rozum. Dzięki temu instynktowi tysiące lat temu z polowania zawsze wróciłbym do
domu a nie obozu wroga, bez map, kompasu czy gps-u.
Kobiety są stworzone do kreacji ogniska domowego, dlatego dziewczynka opisuje
sercem formę domu marzeń. On jest instynktem, głosem duszy. Wie jak ma
wyglądać dom dający szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Jak dorośnie nie
rozpozna metafizycznego niepokoju będąc w prostokącie, zostanie on bowiem
ukojony przez rozum, przyzwyczajenie i brak alternatywy.
Posłuchaj sercem, szczególnie, jeśli szukasz gniazda rodzinnego na długie lata.
Jeśli dopada nas miłość do okrągłych domów od pierwszego wejrzenia, która jak każde
uczucie jest czasem dalekie od schematu, ale zapewnia nam szczęście w życiu.
Gdy marzysz o okrągłym domu a partner widząc zachwyt w twoich oczach puka się w
czoło? Wiesz, co czujesz i trzymaj sie tego a zyskasz przychylność nieba.

okrągłe domy od poczęcia do śmierci a później może być kwadratowy nagrobek.

Panowie wybudujcie okrągły dom a zdziwcie się jak wiele młodych
kobiet i dzieci zechce w nim zamieszkać, bo kwadratowe domy są
kanciaste a ciało i dusza delikatne

kwadratowa architektura – oprócz nieuświadomionego strachu przed zawaleniem który
prowadzi do chorób psychicznych i somatycznych pogłębia sztucznie samotność
człowieka - te wysterylizowane nienaturalne sztywne, zimne i bezduszne płaszczyzny
przecinające się pod kątem prostym, taka powinna być kostnica, prosektorium, wiezienie
a nie salony gdzie wychowujemy dzieci, odpoczywamy czy kochamy

. życie to krzywizny, swobodne i zmysłowe, które odnajduje w
pagórkowatych krajobrazach mojej krainy, Warmii, jeziorach,
meandrujących rzekach i ścieżkach czy ciele kobiety w której powstaje
życie.
dowód

9 MOC NATURY to proste

9.1 Przyroda to prawda
Kubica podczas wyścigu w Montrealu rozbił się przy prędkości 300 km/h. Bolid rozpadł

się na kawałki. Ale owalna skorupa kokpitu chroniącego kierowcę pozostała cala. Jechał
w mocy. Moc, wynik kształtu i nowoczesnej konstrukcji wielowarstwowej. Okrągłe domy
zbudowane są analogicznie do kokpitu bolidów formuły 1 a wiec okrągło, lekko, mocno i
wielowarstwowo.

szukając źródła czystego

za dużo wiemy? i nie zauważamy spraw pierwotnych elementarnych i prostych, o
których wiedza i nie powiedzą kamienie
Wiele zyskujemy naśladując przyrodę a tracimy chowając swoje skarby w kwadraty.
Gdyby konstruktor zaprojektował kwadratowy samolot czy okręt podwodny, ignorancje
natury zauważymy natychmiast w ciałach ofiar a tak, zatruwamy się powolutku nie do
zauważenia dziesiątkami lat.
Kwadratowe domy mimo tysiące lat trwającej tradycji armii naukowców i wykształconych
pracowników potrafią niszczyć nie tylko psychicznie, ale i fizycznie Kilka lat temu w
Katowicach zginęło 65 osób i 178 rannych. Co było przyczyna? KWADRATOWA FORMA!
To było w styczniu, spadło 35 cm śniegu.

Z tego śniegu, który spowodował katastrofę, można zbudować igloo.
Dzięki zmianie formy przyczyna staje się schronieniem, na które może spaść i 10 m
śniegu, co tylko wzmocni schronienie. Dziwne? To nie śnieg zabił to zabiła kwadratowa
hala zaprojektowana i wybudowana dużym kosztem przez ludzi, którzy uczyli się
dziesiątki lat Śnieg naturalnie użyty przez niepiśmiennych Eskimosów, ale zgodnie ze
sztuka budowania przyrody jest schronem. Czujecie różnicę? W jednym przypadku śnieg
powoduje śmierć i kalectwo a w drugim chroni. Wystarczy zmienić formę, zmienić
sztuczne na naturalne skomplikowane na proste diabelskie na boskie. Kwadratowe domy
to diabelski pomysł. Konstruktor Świata nic podobnego nie stworzył. Choć nie można
wykluczyć ze jesteśmy od Niego mądrzejsi.

ten sam śnieg w jednym przypadku jest powodem tragedii w innym, gdy zmienimy jego formę
chroni życie

Haiti. 300 000 ludzi w styczniu 2010r nie zabiło trzęsienie ziemi. Ich zabiły
kwadratowe domy. Normalnie, dachy zawalając grzebią ludzi, pozostawiając kikuty
ścian. Tu jest odwrotnie, nawet nie zarysowana kopuła a ścian niema.
Kwadratowe domy zrobione są dobrze i z dobrych materiałów, ale co z tego? Przyroda
nie toleruje ignorancji i karze głównie niepotrzebnym obciążeniem psychicznym czasem
ofiarami śmiertelnymi.
Wiara w święte krowy jest bardziej racjonalna niż w kwadratowe domy, choć trudno
porównywać dwa bożki ze sobą
Mój ojciec pytał, czemu to nie ulegnie zawaleniu, bal się własnego domu

ogrom, 900 ludzi na pokładzie. Bezpiecznie ich przetransportuje na tysiące
kilometrów, bo z natury poczęty
9.2 Forma i treść

forma, to widzialny kształt treści
Nie ma możliwości projektując samolot na 900 osób, aby wyszedł inny kształt czy projektując
samochód rodzinny, aby miał inną formę (producenci mocno kombinują, aby odróżnić się, ale
ksztalt jest podobny, różnią się szczegółami).

Z formy można wnioskować o treści i odwrotnie.
Jeśli podobnie podejdziemy do budowy domu zdziwimy się mocno jego tak ukształtowaną formą.
Jeśli na początku jest tylko „treść”, (jako czynnik pierwotny w stosunku do formy) i tą treścią jest
budowa domu bezpiecznego, to skutkiem ubierania treści w kształt, będzie sklepienie kopułowe
Jeśli jestem wolny i „treścią” będzie ekonomia, formą będzie dom kopuła.
Jeśli jestem wolny i „treścią” będzie zdrowie psychiczne, formą będzie sklepienie kopułowe
Jeśli jestem wolny i „treścią” będzie zycie społeczne, forma będzie sklepienie kopułowe.
Jeśli jestem wolny i „treścią” będzie ekologia to formą będzie kopuła
Jeśli jestem wolny i „treścią” będzie ……… to formą będzie kopuła
„wszystkie drogi prowadza do Rzymu” tak wszystkie wartościowe „treści” domu prowadza do
kopuły, okrągłych i okrągłopodobnych form.

Jeśli zaś „treścią” jest przyzwyczajenie to formą jest kwadrat, nienaturalne
płaszczyzny przecinające się pod katem prostym. Treść i forma muszą ze sobą
korespondować.
Na podstawie tego prostego zestawienia, łatwego do udowodnienia empirycznego,
widac co jest dla nas w zyciu najważniejsze.
Zważmy cechy domow okrągłych i kwadratowych na szali. I który dom zwycięży?

Jeśli na szali ustawimy wartość
OKRĄGŁE DOMY
zdrowie psychiczne i fizyczne
koszty budowy i eksploatacji
ekologia
życie rodzinne i społeczne
bezpieczeństwo

KWADRATOWE
przyzwyczajenie

szala zdecydowanie przechyli się na strone przyzwyczajenia. Przyzwyczajenie jest
dla nas wartością nadrzędną.
Wielu ludzi nie będzie nigdy stać na kwadratowy dom i jego utrzymanie a przez to
nigdy nie będą mieli rodziny, dzieci, ale nigdy nie wybiorą okrąglego domu jako
rozwiązanie problemow życiowych. To tak jak ja, choćbym umieral z glodu nie zjem
zdrowych, pięknych, różowych dżownic

Umiemy latać jak ptaki, pływać jak ryby, nauczmy się mieszkać jak ludzie.

11. Technika kopul i konstrukcji powlokowych
O dobrobycie i potędze społeczeństwa decyduje postęp techniki. Stan techniki wpływa na
budownictwo. Obecnie technika dostarcza niezbędnych środków umożliwiających tworzenie
form i kształtów w pełni naturalnych.

11.1 Kopuła w technice XX w.

konstrukcje powłokowe mimo wielu zalet miały jedną wadę,- trudność, kosztowność
wykonania tradycyjnymi metodami co widać na zdjęciach. Znacznie prościej i taniej,
tradycyjnymi metodami jest budowac kwadratowo
Technologia okrągłych domów redukuje ogromnie robociznę- o 70%. Odpada całkowicie
szalowanie, -100% oszczędności, -50% oszczędności zanotujemy na betonie i stali.

11.2 kopula w technice „okrągłych domów”

forma projektowanego obiektu o dowolnych kształtach, zapisana w formie elektronicznej
Maszynowo wycinamy elementy rdzenia styropianowego 1,2,3,4.. zgodne z tym zapisem
Następnie na budowie scalamy wielkowymiarowe elementy rdzenia izolacyjno-konstrukcyjne.
Wycinamy otwory na okna korzystnie okrąglopodobne, drzwi i wykonujemy warstwę z
siatkobetonu od zewnątrz i od wewnątrz

Budowanie na okrągło polega na składaniu rdzenia izolacyjno-konstrukcyjnego z
odpowiednio wyciętych wielkowymiarowych kształtek styropianowych. Po ustawieniu
sklejamy je ze sobą pianką. Następnie od wewnątrz i zewnątrz naciągamy klej zbrojąc
siatka –siatkobetonem gr ok. 1 cm

pełnomorski jacht wykonany w latach 80 XX w. metodami amatorskimi z
siatkobetonu gr. 2cm Takim siatkobetonem pokrywamy okrągły dom. Prawidłowo
wykonany siatkobeton nabiera cech materiału jednorodnego jak stal.

PROPOZYCJE

Jesli nie mamy wielkich potrzeb mieszkaniowych, zaczynamy od jednej kopułki która
będzie idealna dla osoby i wystarczającą dla pary czy młodej rodziny.
Z czasem zgodnie z zmieniającymi się potrzebami powstaną następne kopuły.
Uprościmy zaczynając bez pozwolenia na budowę a jedynie na zgłoszenie, warunek
powierzchni do 25m2 w terenach miejskich i do 35 m2 pozamiejskich. by z czasem
dodawać po dogłębnym przemyśleniu następne.

dodawanie kopuł

architektura homo sapiens

okrągly dom to cichy psychoterapeuta

inny przykład zastosowania techniki okrągłych domow to kryty stok narciarski długości
kilometra, do całorocznego uprawiania sportow zimowych. Z zewnatrz wyglada jak wijacy
się wąż. Wewnątrz czyste jasne sklepienie. Dzieki grubej izolacji termicznej, jeśli
nagromadzimy zimą 1m śniegu , mamy całoroczny stok, bez agregatow chłodniczych,
wystarczy zmagazynować odpowiednio grubą warstwę śniegu.

piekna, prosta konstrukcja, palac lodowy w Soczki (Rosja)
Podobną hale w technologi okrągłych domow można wykonac znacznie taniej i jako
pasywną. Zimą nie wymaga ogrzewania a latem chlodzenia. Na zapewnienie
odpowiedniej temperatury w halach sportowych właściciele corocznie wydają ogromne
sumy
11. INSPIRACJE

Każdy z nas był okrągly. I tak na nasze podobieństwo można rozpocząć budowę domu
rodzinnego

jaskinia u wybrzeży Portugalii.

Jesli Boga spytać, jak budować ? Odpowiedziałby
- budujcie, jak ja buduje!
On wszystko, bez wyjątku pobudował na okrągło a jak nie mogł na okrągło to z koniecznosci
okrągłopodobnie. Z KONIECZNOSCI.
Trzeba Go czytać poprzez dzieło jego - przyrode,

Dom z 1 cm wody

Odkryjcie właściwości form znanych przyrodzie. Rzeczy, którymi się otaczacie, mają

być mądre. Powinny one wyrażać i wspierać nasz rozwój, tak fizyczny, jak i
psychiczny.

Matematyk i fizyk Jan Drozd powiedział kiedyś do Stefana Banacha, że zawsze
próbuje połączyć to, co prawdziwe, z pięknem. Ale kiedy musi wybierać, zwykle
staje po stronie tego drugiego. W okrągłych domach nie ma dylematu miedzy
prawdą a pieknem. (Na tą bryle jest prosty wzor matematyczny y=x2. To jest parabola
obrotowa)

jestem zdania ze piękno jest obiektywne, uwarunkowane prawami przyrody a nie
poglądami tego czy innego człowieka
Jedyny budynek, który przetrwał od czasów przed chrześcijańskich do dzisiaj to Panteon - kopuła
o rozpiętości 45 m !!

najstarszy budynek na świecie PANTEON, wybudowany przed narodzeniem Jezusa.
Będąc w Rzymie koniecznie trzeba go odwiedzić

kopuła wykonana ze szkła gr 1cm ma rozpiętość 9m

okrągły dom z patykow przeplecionych trawą.

koncepcja okrągłych domów to powrót do źródła czystego, do domu Ewy i Adama, do
sposobu budowania twórcy nieba i ziemi
To konstrukcja samorodna, bedąca instynktem, bezpieczna, prosta, tania, ekologiczna,
rodzinna społeczna jakby żyjąca, zmieniająca sie nawet w ciągu roku podążająca za nami
która stworzy warunki do zmian społecznych

Na prerii nie było drzewa, nie było bożka. 90% Indian ameryki płn. mieszkało w
takich domach zwanych wigwam a 10% mieszkało w tipi znanych z filmow.

plan budowy osiedla okrągłych domów

proponuje wybudowanie osiedlowej piekarni w kształcie chleba fakturze
podobnej skórce i zapachu chleba (piekarnia zawsze pachnie chlebem)

możemy tworzyć życie na kwadratowo.
Ale, po co?
Jakie wartości stoją za kwadratem?
Choć jeden argument oprócz drzewa i tradycji z niego wywiedzionej.
Niczym nie różnimy się od niewykształconych, biednych społeczeństw gdzie matki
zardzewiałym nożem pod drzewem w zagajniku wyżynają ciało córkom. Bo taka
tam tradycja. Bez refleksyjnie przyjmowana tradycja. Czy ktokolwiek się
zastanawiał czemu budujemy kwadratowo, przeciw naturze.

Kwadratowe domy czynią więcej szkód społecznych niż wszystkie inne zabobony
razem wzięte. Dom to podstawa życia, dlatego nie może być potworem niszczenia
z innej rzeczywistości. Zmieniając domy zmienimy świat.

MEBLE sa kwadratowe z przyczyny, z jakiej trumny czy domy,- drzewa.

ciało i dusza delikatne i nie toleruje kanciaste

Jeśli uważamy ze kwadratowe jest niezbędne do życia to proponuje by się to
uzewnętrzniło w bezpieczniejszych dla nas formach np. malarstwie Niech malarze malują
same proste kreski, przecinające się pod katem prostym. Jeśli rzeźba to tylko z klocków
W muzyce bylby to dźwięk syren alarmowych? ale domy są za ważne, ważniejsze od żon
mężów, dlatego nie warto by kreślili je niewolnicy bożka.
Drzewo niech decyduje o życiu korników!

wnętrza dowolnej wielkości bez ścian nośnych, słupów, podciągów

konstrukcja z patyków

jako ośrodek wypoczynkowy

piana przycumowała do pirsu

ogromna kopula w Niemczech kryjąca plażę tropikalna z roślinnością, domkami i wieloma
innych atrakcji

kopula w trakcie budowy w ZSRR, 30 lat temu. Kopula ma srednice 236.5m, wysokość
docelowa to 118.4m Kopula zostala wybudowana celem wykorzystania do badań
prowadzonych przez armie radziecką.

ta sama kopuła z bliska nie sprawia wrażenia „ogromu”. Domy okrągle, podobnie z zewnątrz
male wewnątrz wielkie.
Ogromna kopuła ze zdjęcia (śr 236m wys 118m) zbudowana w technologii okrągłych domow
miałaby rdzeń styropianowy gr np. 15 cm i obustronnie nałożony siatkobeton gr 1cm Mimo
tak cienkiej warstwy betonu wytrzymałością wielokrotnie przewyższałaby potrzeby

normowe.
kopułą można przykryć miasto

Houston w Teksasie jest nękane skutkami globalnego ocieplenia: musi stawić
czoła huraganom i coraz wyższym temperaturom powietrza. Władze planują dla
ochrony przed tymi plagami przykrycie centrum miasta ogromną przezroczystą
kopułą o wysokości 435 m i średnicy 1,5 km Budowa zajmie 3 lata. Jak obliczono
inwestycja się zwróci w pare lat a ludzie będą mogli spokojnie żyć.
W kopule zastosuje się 3 warstwy powłoki plastiku, w środku poduszka
powietrzna. Folia jest idealnie przeźroczysta i jeśli się uszkodzi zalepimy ją
taśmą samoprzylepną.
Konstrukcja stalowa jest tak pomyślana że jak twierdza twórcy wytrzyma prawie
wszystko. Kopuła będzie widoczna jedynie poza miastem ale już od wewnatrz
będzie niewidoczna
https://znosemwprojekcie.wordpress.com/2012/07/08/inzynieria-przyszlosci-kopula-nadhouston/

jest projekt ochrony miasta Houston, Można wyobrazic sobie projekt ochrony
calej ziemi, okrągłą powloką zmontowaną 10 km nad poziomem morza.
Zadzwiajacym jest ilosc materiału potrzebna do jej wybudowania. Tak jak nasze
male domy kwadratowe maja po 20 cm zelazobetonu na ścianach, stropach,
podłogach i fundamentach to na dom dla calej ziemi wystarczy 0.1cm. I to bez
fundamentow, słupów podciągów ścian nośnych. Okrągłe domy sprawdzaja się jako
male domki poprzez kopule stadionu, miasta Houston i jako nieskończenie
wielkie, dla swiata.
Tam już jest konstrukcja powłokowa, która nas chroni, zbudowana z gazu, ozonu!
Mówi się o niebezpieczeństwie, została bowiem przerwana, nad Antarktyką i
dlatego mówimy o dziurze ozonowej.
W matematyce twierdzenie sprawdzamy podstawiając zero (0) i nieskonczonoac() i jeśli dla tych parametrow jest prawdziwe,
prawdziwe jest
Zero jest okrągłe i nieskończoność również, zatem okrągłe prawdziwe jest.

Wiem jak w technologii kopułowej zbudować dom rodzinny, kopułe stadionu
dowiedziałem się ze są plany kopuły dla ochrony miasta, nawet dom dla ziemi ale
nie wiedziałem jak wykorzystać idee w budownictwie wielkomiejskim.
Nie potrafiłem zamienić wysokościowców w formy kopułowe aż znalazłem
genialne rozwiązanie. Gdzie mieszkania, biura nie zabierają drogiej i potrzebnej
ziemi a zwisają jakby w powietrzu. Mieszkania są nie pod kopulą a w jej grubości.
Powłoka kopuły ma grubość uzależnioną od ilości pokładów przyjmując 3m na
kondygnacje przy 6 poziomach wyjdzie grubość powłoki w kopule 18m
Na dachu kopuły od południa zamontujemy solary a od północy zrobimy miejsce
do jazdy na nartach, trawa i ścieżki. Kopuła mocno spłaszczona

projekt Yoann Mescam, Paula-Erica Schirr-Bonnansa i Xaviera Schirr-Bonnansa.
Kopuła o średnicy 800m miałby zostać wzniesiony w Rennes we Francji. Flat
Tower tak się nazywa projekt
Zalety
-zyskujemy nowy poziom (a nawet dwa poziomy bowiem powierzchnia kopuly jest
2 x wieksza od terenu nad którym wybudowana)
-nie zajmujemy ziemi pod budownictwo.
-upiększa miasto, kopuła jest piękna
-poprzez perforacje nieograniczony dostęp do naturalnego światła
-prosta, tania i łatwa w wykonaniu konstrukcja, bez dźwigów, możliwa nad
istniejącą zabudową
- oporna katastrofom, idealna dla Japonii.
-elastyczność, możliwość bezproblemowego dodawania odejmowanie warstw,
wycinania otworow

Wady
Początkowo trudno będzie przekonać ludzi

Korzystnie jeśli początkowo rozpracują temat naukowcy, studenci. Jeśli analiza
teoretyczna dawałaby szanse poprawy życia we wszystkich możliwych aspektach
o przynajmniej 50%, dopiero wtedy powinniśmy zabrać się do czynu. Na początku
nie obejdzie się bez zaangażowania państwa w światowy eksperyment techniczny
ale przede wszystkim psychologiczny, socjologiczny.

przezroczysty dodatek do okrągłych domów, dajemy gratis (bez wyposażenia). Waży mniej
niż moja naturalnie okrągła d…… Grubość ściany 1mm (0.001m)

Starożytny Egipt, 8 tys. lat temu. Widać jeszcze nie poznali „zalet” drzewa,

korytarz do salonu wilczycy,
budują zgodnie z sztuką budowania natury. Czy potraficie wyobrazić sobie jej salon?

przed nastaniem kwadratów tak mogły wyglądać korytarze
Jeden element nie pasuje, który?

Głębokie dziury są po pociskach ppanc, płytkie po odłamkowych a malutkie po rusznicach
ppanc i karabinach maszynowych. Dopiero trafienie w otwór strzelniczy pozwoliło zdobyć
schron.
Fundamentalnym zadaniem domu jest zapewnienie bezpieczeństwa

domy są najważniejsze ale to auta robimy z „sercem”

podwodny dom okrągły

Zakończenie
OKRAGLE DOMY to połączenie idei wolnych, inspirowanych przyroda i
instynktem pierwszych budowniczych z nowoczesnością. To dążenie do
zdrowia psychofizycznego do wspomagania relacji społecznych, do ekologii,
ekonomi, do łączności z przyroda i kosmosem. To mądrość, piękno,
praktyczność i doskonałość. Forma i treść.

dziewczynka sercem wymyśliła okrągłe domy które nigdy nie widziala, moja droga to
podejście inżyniera który szuka rozwiązań optymalnych. Na zdjęciu dzieło artystów.
Potrafią czytać przyrodę, a może rozmawiali bezposrednio z jej tworcą?
Japończycy szukali odpornych na trzęsienia ziemi i budują na okrągło z styropianu
(wymagania co do domow w Japoni są znacznie bardziej rygorystyczne niż w Polsce).
Jeśli odrzucicie przyzwyczajenie i rozpoczniecie podróż do swojego domu już jako wolni
zawsze dojdziecie do domu okrągłego.
Myśląc na „okrągło” dostrzegłem prawo które mówi, ze WSZYSTKO NA SWIECIE JEST
OKRĄGLE, A GDY NIE MOŻE BYĆ OKRĄGLE, JEST OKRĄGLOPODOBNE
Otóż to podstawowe prawo przyrody nazwane od nazwiska autora prawem Podubińskiego nie
ma wyjątków. Jakikolwiek wyjątek je unieważnia.

Kwadratowe domy są owocem wymuszonego związku inteligencji mężczyzny z
drzewem. To trujący owoc, do którego się przyzwyczailiśmy, uodporniliśmy, który
polubiliśmy, bez której nie wyobrażamy sobie życia

nad kwadratowymi domami, popłakać, bo to co w nich, przypomina nam przyjemne chwile o
których nigdy nie zapomnimy. I dla dobra przyszłości, zakopać głęboko, aby nie truło zycia z
natury poczętego.

Grafika autora i ze stron vvvvv
http://www.monolithic.com/
http://www.i-domehouse.com/index.html
http://www.domeshells.com.au/

pozdrawiam na okrągło, Jaroslaw Podubinski
www.okragledomy.com

