
   
 

   
 
 
 
 
                                                                                                      Olsztyn 25.04.2017              
 

     

 

        gdzie instrukcja obsługi dziecka?    

                                                                                     

                            
 

                                      w raju!  
  
  

Jarosław Podubiński 

                                 
   

 

                  
 
 
 
 
 



 
   
 SPIS TREŚCI   
 

I.   w raju    

      1.1. organizacja społeczna      
      1.2. organizacja przestrzeni 
      1.3  kobiety 
      1.4  dzieci 
      1.5  mężczyźni 
      1.6  dieta raju 
      1.7  duchowość raju 
      1.8  jak nas wyrzucono z raju? 
      1.9  raj nigdy nie zniknął. 
  

II.  dzisiaj (neolit)       

   2.    udomowienie nas        
   2.1. organizacja przestrzeni  
   2.2. organizacja społeczna  
   2.3  praca 
   2.4  kobieta 
   2.5  dzieci 
   2.6  patriarchat 
   2.7  dieta 
   2.8  religia 
   2.9  dzisiaj rajem jest galeria 
   2.10 alternatywne formy organizacji społecznej    
 

III. matecznik (nowy raj, neopaleorodzina)    
    3.1  organizacja przestrzeni  
    3.2  organizacja społeczna, stadoorganizm   
    3.3  mężczyźni 
    3.4  matriarchat 
    3.5  kinderchat  
    3.6  dzieci 
    3.7  geny    

    3.8  mózg 
    3.9  zabawa 
    3.10 hobby 
    3.11 inteligencja 
 

IV  stadoorganizm 
  4.1 świadomość stada 
  4.2 prawa życia społecznego są niezmienne 
  4.3 plotka jako narzedzie samoorganizacji stada 
  4.4 emocje stada 
  4.5 JA (ego) 
  4.6 stadoduchowość 
  

V   ekonomia, organizacja, zdrowie 
  5.1 ekonomia darów 
  5.2 minimalizm 
  5.3 czas 
  5.4 złodzieje uwagi 
  5.5 krąg życia  
  5.6 zdrowie 



  5.7 mikrobiom 
 

VI   życie codzienne matecznika 
  6.1 bezpieczeństwo 
  6.2 praca 
  6.3 flow 
  6.4 samowystarczalność 
  6.5 organizacja, ekonomia  
 

VII  zakończenie  
 

używam osiem pojęć w moim znaczeniu; raj, stadoorganizm, matecznik, krąg, siostrzeństwo, 
stadomyślenie, udomowienie ludzi i życie wieczne.  Co one według autora znaczą?  
 
- raj był przed wynalezieniem rolnictwa, przez 99.9% czasu żyliśmy w niszy ekologicznej, w stadach 33 
os, (stadoorganizm) zdobycie pożywienia to 2 godz. przyjemnej aktywności, jak łapanie ryb, zbieranie 
grzybów. Żyli długo i szczęśliwie. Raj został w pamięci setki pokoleń, po wynalezieniu pisma zapisany w 
księgach wszystkich ludów, kultur świata, co świadczy o ogromnej wagi straty. Istotą raju było bycie 
„dzikim” ssakiem, stadnym (stadoorganizm) i terytorialnym. Wiele aktywności „dzicy ludzie” z raju robili 
lepiej od udomowionych nas, np. macierzyństwo, wychowywanie dzieci, życie wspólnotowe  
- stadoorganizm, to zażyłe stado ludzkie z raju, autonomiczny superorganizm, tworzą jedno 
gospodarstwo (domowe), celem wspólnotowego macierzyństwa, rodzicielstwa, bezpieczeństwa w 
optymalnych dla dzieci (biologicznie i społecznie) warunkach, są powiązani duchowymi, emocjonalnymi 
więzami (siostrzana wspólnota), pozostają w stałej, wzajemnej sieci interakcji, a z zewnątrz postrzegani 
są jako odrębna całość. Stanowi o naszej istocie  
 - matecznikiem nazwałem stadoorganizm zagnieżdżony w kręgu (gniazdo), wspierający wartości raju 
współczesną technikę i nauką. Matecznik to „odtworzenie” raju dla dzieci, w którym i dla którego zostały 
zaprogramowane. Po osiągnięciu przez nie mocy psychofizycznej (10 lat), nabyciu odporności na 
cywilizacje, przenosimy się z nimi do wymarzonej klatki żelbetonowej w wielkim mieście. Do 
anonimowości, jedzenia śmieciowego, pracy 10h/dziennie, do wyścigu. One będą przygotowane, po 
bardzo dobrym wybiciu z progu (dokona się w mateczniku) będą tylko lecieć, bez wysiłku i napięcia, 
podziwiając otoczenie (jak Kamil Stoch). Dzieci są dużo prostsze i tańsze w obsłudze niż myślisz. Wiele 
aktywności zwierzęta robią lepiej od udomowionych ludzi np. macierzyństwo.  
-siostrzeństwo – w raju, niespokrewnione kobiety łączyła głębsza więź, niż dzisiaj pomiędzy rodzonymi 
siostrami. Siostrzeństwo niespokrewnionych kobiet jest rdzeniem stadoorganizmu.   
-krąg (gniazdo) to układ przestrzenny, w którym zagnieździł się matecznik. 
-udomowienie ludzi trwa od wdrożenia rolnictwa (8 000 lat), a z niego patriarchat (hierarchia, przymus, 
niewolnictwo, wojny), metody analogiczne do udomowienia krów, koni, świń, baranów z takimiż 
skutkami. Wiele aktywności dzikie zwierzęta robią lepiej od udomowionych ludzi np. macierzyństwo     
- stadomyślenie to nowa jakość, proces myślowy, specyficzny dla stadoorganizmu, poza nim niemo- 
żliwy do zrealizowania. 
- życie wieczne jest zawarte w twoich genach, które przekazujesz dzieciom, wnukom Nie jesteś celem, 
samym w sobie, jest środkiem do celu, którym nieśmiertelność Twojego genu. Matecznik to „klasztor”, 
gwarant życia wiecznego     
  

  
  
wstęp do Instrukcję Obsługi Człowieka  
 
aby osiągnąć najlepszy możliwy poziom rozwoju, powinniśmy doświadczyć, będąc dzieckiem, specyfi- 
cznych przeżyć, które decydują o naszym życiu dorosłym, do których gatunek ludzki zaadaptował się w 
raju, przez miliony lat ewolucji    
 

Są to;   
- stały kontakt cielesny z matką od narodzin. Dziecko jest wcześniakiem i noszeniakiem (nienoszone 
umiera), dlatego przedłużamy jego życie płodowe poprzez noszenie, spanie z dzieckiem  Dziecko samo 
opuści ramiona matki ok. 6 m-ca i łóżko rodzicielki w 2 roku życia. Matka stale dostępna, do 6 rż 
- karmienie piersią na żądanie, jesteśmy ssakami    
-natychmiastowe odpowiadanie na sygnały wysyłane przez dziecko (płacz, marudzenie) bez osądzania i 
zaprzeczania potrzebom, w sposób nie przesadny, bez stałej koncentracji na dziecku) 
- dziecko ma silny instynkt przetrwania i potrafi poradzić sobie z zagrożeniami z raju. Chronimy tylko 
przed zagrożeniami współczesnymi np. prąd w gniazdku, tresowanie, reklama, żłobek, przedszkole, itp.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adaptacja_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karmienie_piersi%C4%85


- dziecko potrzebuje stadoorganizmu, stadomyślenia i stadoosady (gniazda), identyfikacji i przynależno- 
ści, dzieci w różnym wieku i dorosłych, ludzi przyjaznych, bliskich, znanych od urodzenia. Ok. 33 osób.  
- stada z własnym terytorium, bezpieczne, ciekawe, z ludźmi stada    
- magia, duchowość pomagająca dzieciom żyć, budować stadoorganizm. (w raju wszystko magiczne)  
- organizacja przestrzeni (w skali dziecka), sprzyjająca stadoorganizmowi, rozwojowi dzieci   
- płodzić seryjnych jedynaków, tj. co min 6lat.   
- pożywienie buduje stadoorganizm, daje radość. Rośnie, biega za płotem. Jesteśmy tym, co jemy. 
- stadoorganizm uczy, wychowuje głównie poprzez naśladownictwo i identyfikacje.     
 
Czas bezpośrednio przed ciążą, ciąży i niemowlęctwo, wczesne dzieciństwo to najlepsza inwestycja, 
zwróci się po stokroć. Niewypełnienie ukształtowanych przez ewolucję emocjonalnych i fizycznych 
potrzeb dziecka prowadzi do zaburzeń psychosomatycznych, gorszej jakości dorosłego życia.   
 
zapewnijmy dzieciom życie zgodne z ich oczekiwaniami (a one z raju, mądrzejsze od rodziców! My są 
głupi, udomowieni, zniewoleni) Zapewni to dobre warunki wzrostu. Poprzez dzieci odnajdziemy raj.    
  

I. raj (99% czasu bycia nas, naukowo -paleolit) to bycie ssakiem, stadem, terytorialnym i dzikim.     
 
 Definicja raju (wg autora) 
raj to nasze dzieje przed udomowieniem nas*, w którym spełnione były fundamentalne, biologiczne 
potrzeby dzieci, czyli byliśmy;  
-ssakami 
-stadoorganizmami **  
-terytorialnymi 
  
*) udomowienie było następstwem wdrożenia rolnictwa   

   
Współcześnie spełniają te kryteria jedynie społeczności zepchnięte na peryferia cywilizacji np. Indianie 
Zoe. My już nie jesteśmy ani ssakami ani stadnymi ani terytorialnymi, co jest przyczyną poczucia 
niespełnienia, dyskomfortu, który zmusza nas do ciągłego szukania szczęścia, które jest nie do 
osiągnięcia (skutkiem ubocznym szukania jest postęp)  
   
1.1 Organizacja społeczna. Jedyną komórką społeczną w raju,  99.99 % czasu naszego bycia na 
ziemi*  było zażyłe stado ludzkie –stadoorganizm. To największy wynalazek człowieka który wraz z 
nastaniem cywilizacji uległ degradacji a celem tej książeczki jest przekonanie czytelników do odtworze- 
nia stadoorganizmu, to on ma zapewnić moc i szczęście. Stadoorganizm w raju dawał bezpieczeństwo 
fizyczne, psychiczne i żywnościowe. Człowiek jest słaby (szympans 6 x silniejszy i też żyją w stadach), 
wolno biega (domowe koty szybsze, zwinniejsze, mają kły, pazury i sierść), nie mamy kłów, pazurów, 
jadu, kopyt, rogów do obrony, słaby węch i wzrok a i delikatną nieowłosioną skórę i kruche mięso ludzkie 
wręcz zachęca do spożycia. A dzieci to wielkie obciążenie, dla porównania dziecko szympansie (mamy 
99% genów) na drugi dzień skacze po drzewie. Dlatego podstawową komórką społeczną człowieka jest 
zażyłe stado ludzkie (33 os.) czyli stadoorganizm, który ma swoją osobowość i mózg (stadomyślenie). 
Raj to diametralnie inne postrzeganie wolnosci i ego. Jednostka nie istniała osobno, tak jak nie istnieje 
ręka w oderwaniu od ciała (stadoORGANIZM). Nie było JA. Zawsze MY. Stadoorganizm, był bytem, trwa 
wiecznie i wymaga szczególnej pielęgnacji  Stado jako całość wcześniejsza decyduje o naturze, o istocie 
swojej części, jaką jest człowiek, który sam w sobie nie ma żadnych celów, spełnia jedynie funkcje wzglę 
dem stadoorganizmu Tylko stadoorganizm ma swoje cele, istnieje samo przez się. Jednostka sens istnie 
nia i działania uzyskuje jeśli spełnia jakieś funkcje stadoorganizmu. Współcześnie kryzys tożsamości 
jednostki wynika z braku stadoorganizmu. JA jest chwilowe, rodzi się i umiera. Nasze życie wieczne jest 
w MY. Każda stado, MY, miało swoją osobowość, tożsamość - wewnętrzny system pozwalający na 
adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w danym im środowisku, np. seks normy 
byly bardzo różne, ustalali je oni sami i tam gdzie przykładowo bylo malo mężczyzn, normą bylo mieć 
kilka kobiet, tam gdzie malo kobiet, odwrotnie. Osobowość stada ludzkiego  kształtuje się przez doświad 
czenia, kontakty z innymi znaczącymi stadami a także poprzez wydarzenia wyjątkowo silne lub powtarza 
jące się. Stado miało zdolność przetwarzania napływających informacji, dzięki którym tworzy sobie obraz 
świata i własnego stada i sposoby ustosunkowania się do innych stad, przedmiotów, osób, sytuacji, 
przez co jej zachowanie nabierało cech stałości i powtarzalności. 
 
Starzy jak czuli się ciężarem, oddalali się i umierali. Dla starca większą wartością było MY niż JA. Jeśli 
podczas porodu zmarła matka, dzieckiem opiekowało się stado. Niesamowite właściwości społeczne to 
nasza najpotężniejsza broń, jest lekka i darmowa. Stadoorganizm przez miliony lat był podstawową 
komórką społeczną, mamy ją zakodowaną w DNA i chcąc wydobyć potencjał genetyczny dziecka 
musimy zapewnić mu stadoorganizm, ono tego oczekuje. Dzieci w raju zachowywały się grzecznie, 
nigdy się nie biły, nigdy ich nie karano, z radością i natychmiast okazywały posłuszeństwo, bo były 
częścią stadoorganizmu (jak ręka częścią mojego ciała, też się nie buntuje, nie bije się z drugą ręką). W 



raju, stado większe niż 50os. to problem z zapewnieniem pożywienia i spójności, a mniejsze niż 26 os to 
problem z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom. Stadoorganizm to 40 os.  komuna, sobie równych. 
Nie pracowali (nazwane były aktywności bez ich wartościowania, które wykonywali razem, rozmawiając 
z wielkim ożywieniem i poczuciem humoru). Bez wyzysku, własności, hierarchii (anarchiści**), wspierali 
się (przyjacielska rozmowa jest formą iskania). Brak pieniędzy, poczucia czasu, pospiechu i dyscypliny 
fabrycznej, jesteśmy w raju, w południe gorąco, więc drzemka w cieniu. Potem zacieśnianie więzów 
poprzez gry i zabawe. Tańczono przy bebnach, odprawiano rytuały, obrzędy przy ognisku, rozmawiano 
o snach, magii, strachach, przodkach, śmierci, piorunach, wilkach, wężach. Niespotykana wyobraźnia i 
możliwości twórcze. Ludzie lgnęli do siebie, Śmiech rozbrzmiewa niezwykle często, po każdej zabawnej 
historii, ciekawej wiadomości czy dowcipie. Byli szczęśliwi. Dzisiaj nasze zabawy są niewiele weselsze 
niż ich zwykły codzienny nastrój. Dochodziło do cyklicznych ceremonialnych spotkań pomiędzy sąsiedni 
mi stadoorganizmami w trakcie których były prezenty, wymiana informacji, zabawa i kojarzenie par. 
Cechą charakterystyczną ludzi raju jest szczodrość, a w pogardzane skąpstwo i samolubstwo. Po 
wykluczeniu umieralności niemowląt, matek podczas porodu, wypadków podczas polowań, ludzie w raju 
żyli 80 lat a wzrost mężczyzny 180cm (w 1800r było 155cm). W raju mieli większe mózgi od nas.      
  
Stada prowadziły często pół nomadyczny tryb, rozbijali obozy na żerowiskach, po wyczerpaniu przenosili 
się do następnego, obfitego o tej porze roku w pożywienie, niczym piesze obozy wędrowne młodzieży. 
Uzyskiwali poczucie dobrobytu, mało potrzebując (minimalizm jest z raju) Prostota, posiadali tylko bliskie 
sobie stado, proste narzędzia do polowań, siekiera, naczynia. Dla nas trenowanych od przedszkola, do 
wyścigu szczurów, nic nierobienie jest nudą, w raju było normą, jak mnisi tybetańscy, albo robili co lubili, 
osiągając stan flow, płynięcia, zapominania się w czasie, a wiec plotkowali, zbierali jagódy, orzechy, 
dzieci bawiły się w dorosłych. Mężczyzni wracajacy z polowania (raz na 2 tygodnie), zmęczeni jak po 
wygranym meczu w pilkę (dzisiejsze mecze sa następstwem zatracenia się na polowaniach, dużo się 
biega za piłka zapominając o świecie, tak w raju godzinę biegli za antylopą, aż biedna sama stanęła 
mówiąc –„bierzcie mnie”). Człowiek na dalekie dystanse jast najszybszy wśród zwierzat. Związani byli 
mocno z swoim (biostanem) ekosystem (świete góry, rośliny, zwierzęta, ulubione  drzewa czy plaże do 
których się powraca)  miejsca mocy i swiat duchów. Raj wymagal ogromnej wiedzy, tysiące roślin, 
zwierząt do jedzenia, trzeba wiedzieć co, gdzie i jak Nie pracowali tylko mieszkali w "boskiej stołówce” i 
żerowali. Żadne zwierze nie polowalo na człowieka, straszą nas, że w raju mieli przeraźliwie, bo dzikie 
zwierzęta, ale to tak, jak straszą nas wilkami, które nigdy nie polowały na człowieka, inny przykład to 
rekiny, one nie polują na ludzii tylko mylą nas czasem z foką, datego zawsze po ugryzieniu, puszczają 
człowieka. Co innego węże, są glupie, nie wiedziały że z człowiekiem się nie zadziera  
   
w Wikipedi tabela pl.wikiped(*)a_dalsza_długość_trwania_życia z niej dowiadujemy sie ze w raju żyli 
(paleolit) średnio 54 lata (według autora, zaniżona, ze względu na poprawność polityczną, jak „dzikusy” 
50 000 lat temu mogli tak dlugo życ?), dłużej o 5lat niż w IIRP. niż w neolicie (rolnicy) o 50%. W XXIw 
żyjemy dłużej, ale oni żyli w szczęściu, na wakacjach. Nie chodzili do żłobka (stres dla dziecka i matki) 
przedszkola, szkoły, studia, wojsko, praca. Żyli może i krócej ale zdecydowanie wiecej w szczesciu, 
zdrowiu, po prostu na urlopie. Ty urodziłeś sie po to żeby pracować, w raju by żyć. Jeśli nałożymy na 
życie w raju obecna wiedzę i technike (w tym i medyczną) średnia wieku przekroczy 100 lat 
  

               
Odizolowana, zamknięta przestrzeń silnie identyfikuje grupę, wzmacnia ją i formy życia wspólnotowego.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oczekiwana_dalsza_d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87_trwania_%C5%BCycia


 Cechą ludzi raju to; ciagła zmiana (wynik wędrowności), cierpliwość (potrafili czekać wiele dni w miejscu 
na coś, kogoś, bez marudzenia) potrafili medytować, pościć. Odkryli substancje narkotyczne, które 
pomagały znosić ból, wychowanie poprzez przykład, było nastawione na znoszenie bólu bez utyskiwania 
Widac to np. po bolesnych obrzedach przejscia.        
W raju nie było pojecia czasu, nie zamartwiali się, nie miali czym, żyli tu i teraz, jak medytujący mnisi 
tybetańscy, w raju to przychodzilo automatycznie, od niemowlectwa. To cecha bycia częścią stadoorga 
nizmu, myśli i planuje mózg stada (poza świadomościa jednostki). Dzikie zwierzeta orientuja sie w 
czasie i przestrzeni, ale to się dzieje podświadomie Dzieci też nie maja poczucia czasu, jadąc z 5 
latkiem autem mowisz mu, że bedziemy za 5 godz, on stale pyta czy już? czy już? – czas to sztuczny 
twór do udomowiania nas,  unieszczesliwiania. 

    
*)   człowiekiem jako powstanie miłości pomiędzy mężczyzną a kobietą, monogamia seryjna-2mln lat temu, 
wykorzystanie ognia to 2 mln, naga skóra -3mln lat a mówimy od 0.5 mln lat, narzędzia kamienne 3mln lat, Pozycja 
wyprostowana 7mln, Życie w stadzie 33os, przodków przedludzkich od min 55 mln lat.   
**) anarchiści mają podobne poglądy, negują własność, hierarchię, państwo, kapitalizm, patriarchat  Jest wśród 
nich odłam, anarchizm prymitywny, który bezpośrednio nawiązuje do czasów przedrolniczych.  

 
1.2 Organizacja przestrzeni. Istnieje „rajskie feng-shui” -zależność pomiędzy; przestrzenią - struktura 
społeczna a człowiekiem. Stado ludzkie, samo w sobie jest domem, zorganizowanym przestrzennie. 
Organizacja stadoorganizmu przekłada się na formę osady. Domy i osada na planie koła powstają w 
oparciu o ideę powrotu do bliskości, do budowania pozytywnych relacji. Uspokajają, uzdrawiają i dodają 
energii. Dom i osada się Tobą opiekuje! Następuje sprzężenie zwrotne i wzmocnienie w którym stado, 
rodzi się z przestrzeni kręgu, nabiera mocny. Dlatego choć sawanny wokół, nieograniczona ilość, krąg 
był zwarty jak przystało na stadoorganizm -otorbiony, ogrodzony, domy kopułowe, budowane po okręgu 
z wejściem skierowanym do wnętrza osady. Koło symbolem boskim, idealna forma, niema początku ani 
konca. Na środku majdanu ognisko, wokół którego koncentrowało się życie wspólnotowe Domy malutkie, 
ciasne, ciemne, wykonywano z plecionych gałęzi pokrytych trawa lub błotem z gliny. Życie codzienne 
odbywalo się na majdanie. Osada wtopiona w krajobraz, na wzniesieniu z widokiem na otwarty ogromny 
trawiasty teren (eden) z małą ilością drzew, łagodnymi zwierzętami, zapewniał dalekie patrzenie 
samemu będąc niewidocznym, blisko wody i pożywienia. Projektantkami kręgu w raju były kobiety.       
  
 
1.3 Kobiety są rdzeniem stadoorganizmu wokół którego wszystko się kreci, są silne dzięki siostrzeństwu 
(nie były spokrewnione), szczególnej więzi zapisanej w ich DNA, w mateczniku wyjdzie samoistnie, z 
bycia w ciąży, karmienia piersią, to naturalne stymulanty więziotwórcze, wspólnoty, strzały dopaminy, 
działają jak narkotyki, uzależniają  
W raju byliśmy terytorialni, teren obchodzili mężczyźni, jeśli wszedł obcy mężczyzna został  przegoniony. 
Jeśli obca kobieta pojawiła się na ich terenie z radością została przyprowadzona do osady (o przyjęciu 
do hordy decydowały kobiety) Aby uniknąć rozmnażania wsobnego to kobiety opuszczały stado. Kobiety 
ze względu na ciążę, gromadę dzieci zajmowały się zbieraniem roślin (są specjalistkami od cykli natury, 
wymyśliły rolnictwo) ziołolecznictwem (wiedźma) i chwytaniem zwierzątek. Niezależność kobiet była 
wielka (pozyskiwały 100% pożywienia dla siebie i dzieci). dawała swobodę w związkach. „Małżeństwa” w 
raju, to czasowe związki monogamiczne. Kobieta z raju była dzika, uzbrojona w instynkt, siostrzaną 
obecność innych kobiet, była zdrowa, szczęśliwą i lepszą matką od współczesnej, chodzącej 20 lat do 
szkół, znającej języki, która zwiedziła cały świat i przeczytała setki książek, obejrzała tysiące filmów. 
Przyczyną wstecznictwa jest udomowione W raju  postawa matki wobec dziecka charakteryzowała się 
brakiem napięcia, zajmuje się ona bardziej swoimi sprawami niż jego pilnowaniem, ale z wrażliwoścą na 
wizyty raczkującego szkraba. Nie przerywa np. rozmowy z koleżanką dopóki sytuacja nie wymaga Nie 
otwiera ramion, by asekurować brzdąca, pozwalając mu na swobodny dostęp do siebie lub wygodną 
jazdę na biodrze Nie inicjuje kontaktu z dzieckiem, jej udział jest bierny. To dziecko jej szuka i swoim 
zachowaniem komunikuje, czego mu potrzeba. Przychodzi do niej spać, kiedy zmęczony, po jedzenie, 
kiedy głodne. Dziecko nie żąda, nie absorbuje uwagi matki.  
 
kobiety po menopauzie były naturalnymi liderkami stada w raju, są wtedy świetnymi doradcami, 
nauczycielami, mediatorami, pomocnikami    
W raju kobiety zajmowały się tzw. uprawą kopieniaczą, to sposób uprawy jak w ogródkach działkowych, 
polegający na odwracaniu warstwy wierzchniej przy zastosowaniu motyki lub np. szpadla  
 
Płodność. Raj, 100 000 lat temu, nie ma prądu, lodówki, woda z rzeki. Ciepło jak w raju, wszystko 
szybko się psuje. Wokół zwierzęta, owoce, warzywa. Po prostu raj. Ale wykarmienie urodzonego to tylko 
pierś matki i to 6 lat. Nawet dorośli nie maja zębów (jak psy) do mięsa rozdrabniania, 4 letnie dziecko 
niczym się nie pożywi, napije się wody z rzeki? Układ trawienny i odpornościowy dopiero od 6 rż przysto 
sowany do jedzenia w raju. Gdyby mając niesamodzielnego 4 latka matka urodziła następne to śmierć 
obu, dlatego natura wymyśliła, że póki matka karmi piersią nie zachodzi w ciąże. Aby mechanizm 
zadziałał nie wystarczy samo karmienie piersią, musi być jak w raju, a wiec na żądanie, bycie z nim 
24h/dobę, noszenie, spanie z nim. W raju jakby matka nie spala z dzieckiem to naraża je na porwanie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriarchat_(ustr%C3%B3j)


przez drapieżniki. (Genialnym wynalazkiem było udomowienie psa, który pilnuje domostw, ale to dopiero 
od 15 000 lat) Dzieci współczesne są z raju, nie wiedzą, że żyjemy w XXIw, w klatce bloku na XXp i nie 
ma węży. Czują natomiast, że jak będą same to za chwilę zjawi się wąż, dlatego śmiertelnie boją się być 
same a tym bardziej spać.  
  
   

         
 W raju modlili się do tej pani, dlatego że rodziła i karmiła wiele lat „białą krwią”. Wenus z Laussel oraz 
30 tysięcy jej podobnych figurek pochodzących z raju (paleolitu)  

  
W raju łączeniem się w pary nie rządziła rozwaga, ale naturalne przeznaczenie Nie kojarzono seksu z 
ciążą. Nie było ojcostwa. Dlaczego? Bzykali się, jak to w raju, ale ciąża co 7 lat, nie odkryli zależności, 
choć byli od nas inteligentniejsi, (małe, zamknięte grupy nie sprzyja odkryciom)  Ciąża była kojarzona z 
bezpośrednią ingerencją boską i nosiła cechy partenogenezy. Wierzenia te przetrwały w niektórych 
kulturach do czasów nowożytnych w postaci cudownych narodzin z ducha. Z powodu tej ogromnej 
magiczności która dotykała kobiety, powszechny był podziw, niemal nabożny za stwarzanie życia, były 
boginiami, kapłankami, raj. Analogicznie wyobrażano sobie narodzenie świata, z łona Wielkiej Matki. 
Słowo bóg pochodzi z starożytnego języka Indii i oznaczał pochwę (oko boga?) a słowo człowiek 
pierwotnie odnosilo się do kobiet. (odwrotnie w patriarchacie, gdzie slowo kobieta pochodzi od słowa 
kobyła) 
 

                                     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wenus_z_Laussel


Do raju nawiązuje Procesja LGBT w Gdańsku w Dzień Matki 2019roku. Mężczyzna trzyma drzewiec z rysunkiem waginy w 

koronie, nawiązaniem do monstrancji, podczas procesji Bożego Ciała. W raju był powszechny podziw dla kobiet za stwarzanie 

życia, były boginiami. Analogicznie wyobrażano sobie narodzenie świata, z łona Wielkiej Matki. Słowo bóg pochodzi z 

starożytnego języka Indii i oznaczał pochwę (oko boga?) a słowo człowiek pierwotnie odnosilo się do kobiet. W patriarchacie 

słowo kobieta pierwotnie oznaczalo kobyłę 

  
W raju seks był naturalny, radosny i dostępny (Malinowski u Trobriandczyków wspomina, ze krajowcy 
uznaja onanizm za smutny i dziwaczny. Przeciez zawsze znajdzie sie druga, chetna strona) Narodziny, 
najważniejszym dniem stadoorganizmu, każdy chciał przytulić maleństwo. Przecietne kobieta rodzi 3 
dzieci, kazde z innym (seryjna monogamia). Liczba ludzi na całym świecie utrzymywała się na stałym 
poziomie, 1 mln. przez milion lat. Umiar w rozmnażaniu jest z raju. Kobiety wykorzystywały energię 
seksualną do budowania bliskośc, spojność stada, likwidowały wewnętrzną agresje.   
  
U nas dziecko wozi się leżące na płask w wózku, w raju dzieci nosiło się w pozycji pionowej, zwrócone 
twarzą do przodu. Widzą to samo, co matka W ten sposób mają wrażenie kontroli Od kiedy potrafią 
chodzić, biegają swobodnie. Kobieta z raju lepszą matką od współczesnej. Ludzkość powstała z relacji 
matka-potomstwo, z ssania przez 6 lat. Okres uzależnienia od matki tworzy trwałe więzi i skomplikowane 
struktury społeczne. Wspólne wychowywanie potomstwa, wzajemna pomoc, wspólne zdobywanie 
pożywienia. Współcześnie matka dostaje instrukcje z porodówki –„sztuczne mleko z butelki, co 3 godzin  
 
Kucane jest z raju, w takiej pozycji kobiety rodziły, odpoczywały, gotowały, jadły, rozmawiały. Siedzenie 
w głębokim przysiadzie to zdrowie fizjologiczne i duchowe. Kucanie ma wplyw na uklad moczowo -
plciowy, trawienny, kostny i ogólny. Wielu choruje na raka jelita grubego a kucanie znaczaco zmienia 
jego prace (np przy defekacji w tej pozycji pozbywamy sie 100% masy a na tronie tylko 70, 30% zalega 
niepotrzebnie zatruwając organizm)  
Brak kuca u Amerykanów przyczyną 20% śmierci  www.youtube.com/watch?v=o68VSbPPUMU&t=135s  
 

        
 W raju dziecko 24h/dobę było przy matce, skóra do skóry.  9 m-cy ciąży jest dla dziecka bardzo 
przyjemne, słyszy bicie serca, przytłumiony głos i oddech, ciepło ciała. Każdemu ruchowi mamy 
towarzyszy przyjemne kołysanie, a spacer jest wielką przyjemnością, przy której oczy same kleją się do 
snu. Ciąża jest za krótka jej przedłużeniem jest stałe bycie razem, w huście, na rękach, dziecko w 
objęciach matki jest w stanie błogości, wyjęte z ramion znajduje  się w czarnej dziurze. Instynkt matki, 
jeśli pozwolimy mu działać, potrafi zajmować się swoimi dziećmi lepiej, niż byłby do tego zdolny 
jakikolwiek system wykoncypowany intelektualnie. Dzieci noszone są łagodne i niewymagające, nie 
stawiają oporu, jeśli trzymać je lub nieść w wygodnej pozycji. Mając ciągły kontakt z ciałem matki ich 
pola energetyczne stanowią jedność, jest przedłużeniem ciąży. Dzieci należą do noszeniaków, 
(nienoszone umierają) mają potrzebę bliskości, tulenia i noszenia. Dotyk ciała rodzica ogrzewa, 
uspokaja, wspomaga rozwój, podnosi inteligencję.    
  
O tym, że w paleolicie nie wiedzieli, że do narodzenia potrzebny mężczyzna wnioskuje na podstawie  
-badań Bronisława Malinowskiego, antropologa, badając ludzi „pierwotnych” odkrył, że oni nie widzieli 
związku między seksem a ciążą. 
-od seksu do narodzin mija wiele miesięcy, nie ma oczywistej zależności 
-po urodzeniu sex był a nie było przez 7 lat następnej ciąży (antykoncepcja karmieniem piersią) 
-żyli w małych grupach, co nie sprzyja odkryciom 

https://www.youtube.com/watch?v=o68VSbPPUMU&t=135s


Zależność odkryto jak zostali hodowcami zwierząt, zauważyli, że jeśli się pozostawi samice z samcami 
pojawią się młode. Samice bez dostępu do samca nie zajdą w ciążę.  
  
1.4 rajskie wychowanie. Dzieci są istotą stada! Wychowane wspólnie i jednakowo, z pobłażliwością i 
miłością. Dorastają w sposób autonomiczny, mając wiele swobody i jednocześnie pewność ze mogą się 
na kimś oprzeć, z poczuciem indentyfikacji i przynależności do stada ludzkiego. Jak dziecko zacznie 
płakać, zaraz ktoś weźmie na ręce i pocieszy, dzieckiem się zajmuje nieraz aż dwadzieścia osób. I choć 
dozwolona totalna wolność, nie ma rozwydrzonych. Cechą dzieci raju, jest niezależność od rodziców, 
samodzielność, chęć i umiejętność działania w grupie, łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji. Są 
dojrzalsze i zręczniejsze w rozmowach z dorosłymi. Nie przechodzą kryzysu wieku dojrzewania.    
   
Dzieci raju toneły w powodzi opowiadań, wyobrażeń i legend. Historie te wbijają się w pamięć i określały 
ich postępowanie. Uczone magicznych tańców, zaklęć i przesądów mających pomoc w życiu. Starsze 
opiekowały się i uczyły młodsze poprzez wspólne zabawy i czynności. Wspólne prace stadoorganizmu 
były świetną okazją na oddziaływanie wychowawcze. Od 7 roku życia największą rolę odgrywają „bandy” 
dziecięce, rozstrzygają samodzielnie konflikty i nieporozumienia naśladując dorosłych, uczą się stado 
myślenia i z niego, wspólnotowego działania. Wychowanie, nauka odbywała się poprzez naśladowanie i 
identyfikacje, jak u ssaków, samorzutnie, bez nakazu i przymusu poprzez bezpośredni udział w życiu 
codziennym. Nie było kar, nagród, manipulacji A w południe drzemka. Dzieci mają silny instynkt 
naśladowczy. Chłopcy nim nauczyli się mówić, dostawali małe łuki i strzały, naśladując starszych 
zdobywali wprawę. Podobnie dziewczynki, dwulatka, bawi się u boku kobiet i dziewcząt ucierających 
ważywo ma obiad. Naśladowczo zaczeła pomagać, po minucie traci zainteresowanie i odbiegła Starsze i 
młodsze dzieci są stosownym towarzystwem. Jest członkiem stada, pragnie je naśladować i czyni to naj 
lepiej, jak potrafi, zgodnie że stale rosnącymi zdolnościami. Nikt poza nim samym nie ogranicza tej nie 
samowitej aktywności. Gdy się zmęczy, wraca odpocząć do matki, a gdy jest starsze, na swoje posłanie. 
Z powodu wrodzonego instynktu wspólnotowego, dziecko chce być pomocne (polecenia -przynieś wody, 
daj dziecku banana -wypełnia z nieukrywaną przyjemnością) i włączyć się do pracy stada. jest posłuszne 
ma ogromną wolę współdziałania. Czyni to, czego się po nim oczekuje, bez wahania, najlepiej jak potrafi 
Działa to niewiarygodnie sprawnie. Z tych też powodów pragnie zaniechać uczynków przykrych dla stada   
Było zaufanie do zdolności samozachowawczych, pomysłowości dzieci, że lepiej dadzą sobie radę same 
niż ciągłe monitorowanie i strofowanie. Członkowie każdej grupy wiekowej pojmują struktury, naśladując 
dzieci trochę starsze, póki nie posiądą pełnego zestawu form werbalizacji ich myśli i poglądów Dzieci 
stada nigdy nie walczą ani nie kłócą się z sobą. Nie istnieje rywalizacja, co wydaje się dziwne u nas 
gdzie rodzeństwo potrafi się nienawidzić.  

   
 

               
 Ogień to największe nasze odkrycie, było to 2mln lat temu. Służył do przygotowywania posiłków oraz 
ogrzewania, odstraszania drapieżników, odgrywał ważną rolę w stadomyśleniu, wymianie doświadczeń, 
budowaniu „mitów” poprzez opowiadanie rozmaitych historii, o przodkach nawet do 10 pokoleń wstecz, 
taka była pamięć i kopalnia wiedzy, dzieci słuchały z otwartymi dziobami. Teatr jest z raju 

  
 Krzewieniu cnót służyły wierzenia, dzieje stada, obrzędy, tańce, zaklęcia. Celem było wysunięcie na  
pierwszy plan zalecanych postulatów oraz osiągnięcie przez członków społeczności pożądanych cech. 
Nie stosowano kar fizycznych, gdyż wzajemne relacje opierały się na szacunku, zgodzie i jedności. 
Zwieńczeniem były inicjacje organizowane co kilka lat, ostatnia była przepustką do dorosłości. Była 
nacechowana niezwykłością, intensywnością, trwała ok tygodnia. Podczas niezapomnianej dla przecho 
dzących inicjację ceremonii, sprawdzano, czy młodzież jest w posiadaniu kompetencji i umiejętności 
niezbędnych do życia. Duża część wiedzy przekazanej podczas inicjacji była niedostępna dla dzieci, 
ze względu na niedojrzałość umysłu, ale też w związku z otaczającą ją tajemnicą. Głównym celem 



wychowawczym jest przekazywanie młodzieży wiadomości, umiejętności i nawyków, jakie są potrzebne 
przy zdobywaniu środków do życia.  
-wiedzy o biosystemie, roślinach, ich właściwościach i stosowaniu 
-robienie i posługiwanie się narzędziami, nauka polowania, znoszenie zmian pogody, wytrzymałość, 
sprawność i zręczność. 
- wiary i sztuk magicznych. Przesądy i symbole magiczne mające pomoc dziecku w  życiu. W raju 
wszystko było magiczne np wschody i zachody słońca, burza z piorunami     
-wychowanie moralne poprzez opowiadanie mitów legend, historii, które nakierowywały młodzież na 
cnoty najwyżej cenione w stadoorganizmie np. stadomyślenie.    
 

1.5 Mężczyzna. Ludzkie (ok. 33 os) stado jest terytorialne, o promieniu 30km, kontrolowali mężczyźni 
daleko się przechadzając. Dlatego tak ważne dla zdrowia dalekie spacery. Polowano jako zorganizo 
wana braterska grupa, było dla nich przyjemnością, jak czuli, że brakuje im białka zwierzęcego, nogi 
same niosły w pogoni za antylopą, i ona nie była bez szans, owszem zdarzały się wypadki, jak to w 
pracy np na budowie. Zdobycz przynosili do osady, do wspólnego, stadnego, spożycia.   

 
Człowiek powstał z wspólnoty. Wspólnota zapewniła bogatsze pożywienie (mięso) i obronę przed 
drapieżnikami, wymagała komunikacji (mowa) i z lepszego pożywienia powiększał się mózg, a z niego 
wzrastała jakość współdziałania i narzędzia (dzida, ogień, łuk) i jakość pożywienia, polepszała się mowa. 
Sprzężenie zwrotne. Współcześnie pozbyliśmy się stada, długiego karmienia piersią, stadomyślenia,  
naturalnego urozmaiconego pożywienia, pozbyliśmy się korzenia, na którym zrodził się człowiek. W 
mateczniku odtwarzamy korzenie człowieczeństwa, odrzuceniu skutków nas udomowienia. Postęp przez 
cofnięcie się. W mateczniku musimy spożywać najlepsze, naturalne, świeże i różnorodne Jesteśmy tym, 
co jemy. Z tego narodzi się stadomyślenie i z niego sprawniejsze stado. Polowanie w raju to nie praca a 
przyjemność, wewnętrzny imperatyw, szukając, organizując pułapki, żaden drapieżnik nie był dla nich 
zagrożeniem (zwierzęta nie są głupie, ludzki stadoorganizm to niesamowicie skuteczny drapieżca a 
zaatakowane, z małymi dziećmi, było bezlitosne dla agresora) znali teren i lubili działać razem, brak 
rywalizacji, konkurencji. Teren ogromny, czasem wychodzili na kilka dni, na poszczególne łowiska, do 
obozów tymczasowych.  
    
z stadomyślenia stadoorganizm nie pracuje (nie było takiego pojęcia, to był raczej mecz piłki nożnej), 
Mieli nazywane czynności, ale brak terminu ogólnego. Nie odróżniali pracy od innych sposobów spędza 
nia czasu, mimo to nigdy się nie nudzą. Ich codzienny dzień wyglądał jak wasz, gdy spotkacie się z 
przyjaciółmi. Matriarchat był dla mężczyzn korzystny, to kobiety zapewniały pożywienie, panowie byli 
mniej ważni, nie było agresji między stadami, do najbliższego 70km. Wielu wątpi, że „pracowali” jedynie 
2 godz dziennie, ale jeśli przyjmiemy, że upolowanie antylopy (nie było pracą a przygodą, adrenaliną, 
przyjemnością) zajęło im 5godz a jedzenia mieli na 5 dni (inną metodą była na sępa, zauważą krążące 
na niebie sępy, idą tam i znajdują tygrysa szablozębny, który upolował antylopę. W 5 os. z kamieniami, 
kijami w ręce, wrzeszcząc, przepędzały tygrysa, zabierali mięso). Łowiectwo to przyjemność królów w 
raju codzienne życie. W stadzie nie ma poczucia nudy lub osamotnienia. Ogromną większość czasu 
spędzają wspólnotowo, polują, łowią ryby, budują czółna, domy, ciągle opowiadając sobie historie, 
parskając, co rusz gromkim śmiechem.  
  
1.6 paleo Dieta. W subtropikach udział mięsa to 1/3 kalorii, klimat gwarantował ciągłą wegetację roślin, 
Spożywano często na surowo, jedli bulwy, orzechy, jaja, nasiona owoce, miód, raki, ślimaki, łowili ryby, 
polowali na ptaki, mniejsze i większe ssaki. Nie jedli zbóż. Dieta była znacznie bardziej urozmaicona i 
zdrowsza niż współczesna, przykładowe plemię odżywiało sie 80 gatunkami roślin, 50 gat ssaków, 18 
gatunkami ptaków, 7 gadów, 8 owadów i 3 gatunkami ryb. Dzięki temu byli odporni na choroby. Mogli 
doświadczać głodu, lecz było on “symboliczny”. Czasem głodowali, żeby wzmocnić związki między sobą, 
żeby doświadczyć wizji lub zabawy.    
  
Paleomedycyna Przez miliony lat ewolucja dopieściła wszystkie mechanizmy regulacyjne u ludzi 
żyjących w raju. Słońce, ruch, zróżnicowane pożywienie i zażyłe stado. Gdy brakowało składnika w 
organizmie to intuicyjnie szukali „tego smaku”. Wiele chwastów jest lekarstwami W kręgu była wiedźma 
najbardziej doświadczona i chętna do pomocy. Nie było chorób (słabsi od urodzenia umierali w niemo 
wlęctwie). Choroby przyszły z rolnictwem, jako odzwierzęce, od jednorodnej diety jak i z skupiskami 
ludzi, miastami (zakaźnych, cywilizacyjnych),   
 
Żyjący 100 000 lat temu ludzie mierzyli 180 cm wzrostu, mieli większe mózgi niż my, z nastaniem 
rolnictwa, niewolnictwa, staliśmy się głupsi, wzrost się radykalnie obniżył, kobiet o 30cm mężczyzn o 
20cm (w Francji w 1800r -160cm) Współcześnie tuczymy się na hormonach wzrostu i antybiotykach 
dodawanymi do pasz zwierzętom. W Australii, nieliczni aborygeni, którzy zachowali tradycyjny sposób 
życia i odżywiania, mimo że biali zepchnęli ich na pustynie żyją 20 lat dłużej niż ci, którzy doświadczyli 
dobrodziejstw cywilizacji. Przebywaj długo na słońcu Człowiek, jak inne zwierzęta, marnieje zamknięty w 
pomieszczeniu. Odnaleziono 2 tysiące zębów sprzed 40 000 lat i ledwie 5 z próchnicą. Nie wiedzieli, co 



to ból zęba Mysle ze kobiety rodzac w raju nie czuły bólu, moglo tak być, to byl raj. a w nim zdrowe, 
dzikie kobiety. Ciekawe, że poziom medycyny ludów zbieracko-łowieckich przewyższał tych z cywilizacji 
rolniczych, po prostu znali wiele roślin i ich cechy      

  
1.7 duchowość raju  – wszyscy rodzmy się ateistami, nie mając pojęcia o bogu, tak i  w raju 
początkowo występował pierwotny ateizm. Stosunkowo wcześnie (raj trwał 2 mln lat) zrodziła się magia, 
jako objaśnienie świata (magia jest protoplastą nauki) Cechą magii jest wiara w mistyczne relacje 
pomiędzy rzeczami a zjawiskami  Ludzie nauki wierzą, w możliwość panowania nad przyrodą za 
pomocą umiejętności technicznych. Magia i nauka mają wspólny cel, panowanie nad przyrodą Wiara 
w magię nie przeminęła wraz z nauką, np homeopatia opiera się na magii. Dzisiejszy stosunek do magii 
jest wynikiem działań kościoła, zwalczał wiedźmy, były konkurentkami Czym rózni sie szaman od 
kapłana? Kapłan odprawia obrzedy, wie, modli sie. Szaman rozmawia z duchami; kapłani-mistycy, jak 
ojciec Pio, sa szamanami. Szamanizm narodził się samoistnie, jako zbiorowa prawiedza ludzkości o 
naturze i duchowości, to nasze korzenie, wdzięczność do przodków, którzy budowali teraźniejszość 
Szamani znają uzdrawiającą moc opowieści, magię i siłę słów, więc od wieków przekazują tę mądrość, 
która pomaga żyć z szacunkiem dla ludzi i przyrody. Opowiadają o starej wiedzy, tradycji. Potrzebujemy 
wzajemnie usłyszeć swoje historie, aby odzyskać czas i przestrzeń, bo kiedy nie mamy już niczego do 
opowiedzenia, jesteśmy bez korzeni Szaman(k)i są jak laska, która choć nie mówi dokąd iść, to pomaga 
w drodze. W wielu stadoorganizmach nie było szamana. Jednak magiczna wizja swiata była obecna     
 
 
 wg. Szamanów naturalny krajobraz jest ciałem bogini, wszystko co istnieje jest żywe, wypełnione 
energią i ma duszę i każdy z nas ma w sobie kosmos. Współistnienie z naturą umożliwia lepszą, 
szczęśliwszą i pełniejszą egzystencję. Życie w raju biegło znacznie wolniej, nie mieli zaplanowanego 
życia. Mądrość matriarchalnego świata w którym ważny jest krąg życia, równość i wzajemne uzupełnia 
nie się. Matriarchat uczy, że największy potencjał mamy, kiedy jesteśmy otwarci i bezbronni, np. gdy 
kobieta wkracza w cykl księżycowy, otwarta i bezbronna, jest najsilniejsza i najbardziej twórcza, wtedy 
może powstać nowe życie. Poprzez swoja naturę, miesiączki, ciąże, rodzenie, karmienia wiele lat piersią 
są bliżej przyrody, natury, a co za tym idzie stwórcy. Pomyśl o kobiecie, która w chwili narodzin dziecka, 
choć przerażona, ufa naturze, zakłada, że wie co robi. To kobiety tworzyły i broniły integralność stada, w 
jeden stadoorganizm, jedna dusza min poprzez mnogość rytualnych ceremonii, uduchowienie manifestu 
jące się niezwykłymi dla nas zdolnościami jak np. jasnowidzenie, telepatia. Dzięki ich wysiłkom nie było 
dzisiejszego JA. nie było "moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina", nie mogli być nieszczęśliwi.  
Szamanki (poprzez gesty, zaklęcia i rytuały, dające jej władzę nad siłami nadprzyrodzonymi) były kobiety  
Ich wyższość wypływała z tajemniczej zdolności rodzenia, którą dzieliła z naturą – drugim przedmiotem 
czci ludzi raju. Kult przyrody (płodności, słonca, księżyca, pioruna, deszczu, miejsca, drzew, zwierząt). 
Nie czcili np. drzew jako bogów, ale jako emanacje bogów, dla nich natura była cześcią boga, wszystko 
było magią, czarami. Dzieci ogromnie potrzebują magii, duchowości, mają to z raju   
  

                                             
 w chmurach burzowych widziano potwory, które ciskają piorunami. Ogień, zanim go bliżej poznano, dla 

ludzi raju to ogromna magia. Taki ogień po uderzeniu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rytua%C5%82


pioruna, paląc sawannę, zachowuje się jak zwierze, rusza się, wydaje dźwięki, pożera, co spotka na 
drodze, odpychająco gorący i bardzo rzadko spotykany. Nie zdajemy sobie sprawy z magii ognia. Dziś 
powszechnie używany w raju człowiek mógł go nigdy nie widzieć a jak go zobaczył to był tak niezwykły, 
był bogiem, albo wiatr, skąd on, olbrzym dmie?   
  

                 
Już od 2 mln lat uzywamy ognia - pierwszy atrybut człowieka, dał wielka przewage Na początku nie umiali 
rozniecać, podtrzymywali nieprzerwanie przez lata ogień pozyskany z płonącego buszu od uderzenia pioruna.       
Ogien - dziki i niepohamowany, dawał ciepło, uzywany do sporządzania posilkow i odstraszania drapiezników i do 
polowania na kopytne (nagonka), i do wiary Mieso opieczone w ogniu było wolne od pasożytów, wysoka 
temperatura umożliwila spozywanie roslin, które na surowo sa trujące, wypalano naczyń glinianych przy uzyciu 
zaru Jako dziecko uwielbiałem patrzeć w ogień, atawizm    
słońce było najważniejszym przedmiotem podziwu i uwielbienia, było wszystkim, dawało jasność, ciepło, 
było magiczne, zachodzi i wschodzi z innej strony. Wiedzieli ze jak nie wzejdzie to poumierają.   
      
w raju praktykowana była zmiana świadomości, pozwala na inne spojrzenie, niedostrzegane w normal 
nej świadomości Doświadczenia mistyczne są normą z biologicznego punktu widzenia. Nasi przodkowie 
byli mocno uduchowieni i niewiele im było trzeba by wejść w stan mistyczny, wystarczyło im pościć lub 
uprawiać ascezę lub rytmicznie tańczyć wiele godzin lub słuchać rytmicznej monotonnej muzyki, lub nie 
spać wiele dni lub szałas potu lub uzywajac roślin np. 5 gr suszonych grzybów Psilocybe cubensis - i 
uzyskujemy doświadczenie mistyczne -bezpośredni kontakt z czymś odwiecznym, życzliwym, świado 
mym, wszechwiedzącym- opisane przez psychologów i religioznawców. Po takich doświadczeniach 
stajemy się otwarci, ematyczni, altruistyczni, współczujący z poczuciem, że wszyscy stanowią jedność, 
granice pomiędzy ludźmi zaczynają się rozpuszczać, zanika JA, to prowadzi do lepszego scalenia 
stadoorganizmu. W raju każdy był mistykiem, rozmawiał bezpośrednio z bogiem,     
    

1.8 wyrzucenie z raju. -dwa schematy    

 w raju było bosko (nie pracowali, nie cierpieli, żyli długo i szczęśliwie). Dlaczego więc go opuścili? 
sprawiając nam tysiące lat cierpienia! Kobieta w raju rodziła co 7 lat, seryjnych jedynaków, wygnane z 
raju rolniczki rodziły jak opętane, co rok, średnio 16 dzieci na kobietę, permanentna ciąża, hodowała co 
rok ogromnego (3,5 kg) raka, rodzila go w bólach, karmiła, opiekowala, martwila się o niego i jeszcze 
ciężko pracowala na roli (mężczyźna był jej panem, nad sobą miał innych panów). Po wyjściu z raju 
mężczyźni się zmniejszyli o 20 cm a kobiety aż o 30, żyli połowę tego czasu co w raju. Dlaczego więc 
porzucili raj i matriarchat? Odpowiadam; z raju 8 000 lat temu, wyrzucił nas samolubny gen, którego 
celem nie nasz dobrostan, szczęście, a genu namnożenie. No i dostal, 16 ciąż udomowionej rolniczki a 3 
dzikiej, dobrze odżywionej, szczęśliwej kobiety, człowiek tylko nośnikiem genu, one nie myślą o tym, co 
jest dobre, a co złe dla nas. Obojętne im, czy jesteśmy szczęśliwi, stanowimy dla nich jedynie środek do 
celu. Gen dyktatorem, nas traktuje przedmiotowo. Dlatego zrezygnowaliśmy z przyjemnego zbieractwa 
na korzyść niewolnej pracy na roli, bo gen tak chciał. Chciał się permanentnie rozmnażać, jak komórka 
rakowa i prawie osiągnęł cel, jest nas 7.5 mld (w raju 3000 x mniej), ziemia ginie na naszych oczach.     

  
 krytyka cywilizacji w "Księdze Rodzaju" gdzie czytamy słowa do Adama przed wygnaniem z raju: 
"Przeklęta niech będzie ziemia z twojego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla 
siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła" (3,17-18). Uprawa ziemi była dla  
nas piekłem, dla genu niebem (samolubny gen) "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się (samolubny gen), 
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (1,28). I ludzie posłuchali owych słów, na własną 
zgubę. Nasz psychika ukształtowana w raju źle znosi hierarchizację, zniewolenie, rozwarstwienie, 
zagęszczenie, wydobyły nie naturalne strony naszej natury. Cierpie nia przodków kumulują się, w 
kolejnych pokoleniach. Mamy w historii wiele prób powrotu do rajskiego stanu, podejmowanych przez 
różne „świadomości”. Wszystko kończyły się porażką. Dlaczego? bowiem zawsze raj był organizowany 
na wzór patriarchalny.  
  



Drugi wariant wyrzucenia z raju, podam na przykładzie zniewolenia 400 lat temu murzynów w Afryce. 
Koloniści stanęli przed dylematem, jak zmusić Afrykańczyków do pracy dla „pana”? W owym czasie 
Afrykańczycy żyli w małym edenie, zdobycie pożywienia to 2 godz przyjemnej aktywności zbieracza, 
myśliwego czy rolnika. Mieli wystarczająco dużo ziemi, wody i bydła aby wyżywić się naturalnie i obficie 
występującymi plonami ziemi, nie mieli najmniejszej ochoty wykonywać pracy w kopalniach czy na 
plantacjach Co więc zrobili „pany”? Postanowili zabrać im ziemie, wtedy Murzyni albo zdechną z głodu 
albo przyjdą na kolanach do Pana całując go w rękę i będą pracować w kopalniach, na plantacjach za 
„grosze”, 12 godz dziennie, palili nawet drzewa dające owoce i orzechy po to, aby ludzi z niedawnego  
raju maksymalnie zniewolić. Proste. Podobnie zniewalali 800 lat temu chłopów pańszczyźnianych, 
zabrali im ziemie, następnie kazali sobie za nią płacić pańszczyzną -niewolniczą pracą, czasami 6 dni w 
tygodniu, chłopi nie mieli wolności (czemu więc tego stanu nie nazywa się niewolnictwem? To dowód 
jaką mamy zakłamaną historię). „Panowie” aby uzasadnić swoją wyższość, (pochodzącą porosto od 
Boga) nazwali się Sarmatami. 150 lat temu z pańszczyzny wyeluował kapitalizm jako bardziej wydajny.  

  

Czas nas udomowił. Jesteśmy niewolnikami czasu, to nieszczęście, w raju nie występował, wymyslony 
został przez rolnikow- niewolników celem ich „dojenia”, żeby wiedzieli kiedy siac, doić krowy. Czas nie 
odgrywa żadnej roli na fundamentalnym poziomie fizyki https://www.youtube.com/watch?v=V_bdMJwbFOc  jak w raju, 
 Błądzenie myślami w czasie jest stresogenne a szczęśliwi ludzie zasadniczo myślą tylko o chwili 
obecnej  W raju nie było czasu a czas to pieniądz, znaczy nie było i pieniędzy. W raju byliśmy dzicy, jak   
wilki, dziś jesteśmy udomowieni jak krowy, do dojenia. Dzikie zwierzeta orientuja sie w czasie i przestrze 
ni, ale to nie robi świadomy mózg, dzieje sie podswiadomie. W raju czlowiek sie nie zamartwial, nie 
myślał, żył tu i teraz, nad wszystkim panował mózg stada. Dzieci też nie maja poczucia czasu, jadąc z 5 
latkiem autem mowisz mu ze bedziemy za 5 godz, on stale pyta, czy już? czy już? -widac że to sztuczny 
twór do udomowiania, uczynienia nieszczesliwym 

 
Mówią, że to Bóg wyrzucił nas z raju, jakby to był zazdrosny dziad. Z raju wyrzuciły nas manipulacje elit 
(w tym religie). Kto w raju, chodził do kościoła, po co? gdzie nie pójdzie, jest w raju. Więc nie będzie 
chodzić po dziwnych przybytkach służących do nas udomowiania w zamian za nagrodę kiedyś, gdzieś. 

   

w raju szczęście było normą ...  i nastąpiło załamanie, albowiem do naszych niesamowitych 
właściwości społecznych dodano rolnictwo (przegapisz czas zasiewu zginiesz, tak jak i zbioru, nie 
wydoisz krowy stracisz) i tym sposobem zostało wymuszone na nas samoudomowienie. Udomowiliśmy 
rośliny, zwierzęta i sami siebie. Ludzi się udomawia, tak jak zwierzęta. Rolnictwo wymyśliły kobiety, ten 
mityczny grzech pierworodny. Kiedy rolnictwo już raz się pojawiło, a w ślad za nim elity, to już nie pozwoliły 
aby zwykli ludzie sami decydowali o swoim losie. Polega to na wymuszaniu posłuszeństwa za pomocą 
przymusu (czasem terroru), religi, prawa, hierarchii, pieniądza, ekonomi, kredytu, pracy, oczekując 
potulności i łagodności. Krnąbrni byli likwidowani, często bardzo okrutnie (palenie na stosie, wbijanie na 
pal, obdzieranie ze skóry itp.). Spektakularne jest udomowienie kobiet, które po urodzeniu swojego 
dziecka, udomawiają swoje dzieci (przemocą fizyczną, psychiczną, manipulacją). Przykładowo matki w 
Afryce ogłaszają, że już swoim córkom wycieły łechtaczkę. (okaleczanie kobiet zmienia ich zachowanie, 
to tak jakby wyhodować konie, które same siebie kastrują, machina społeczna stworzona przez elity jest 
nieludzka). W KK, kastrowano chłopców -dla głosu! krowy dla mleka. Zołnierzy, elity udomowiają do 
walki z innymi żołnierzami, tak jak hodowcy psów, psy do walki z innymi psami. Pozostali udomowiani są 
do niewolniczej pracy. Człowieka można zdefiniować jako istotę która bardzo łatwo się przyzwyczaja, 
udomawia, jak psy do służenia. Dziki kobiecy instynkt i seksualność, zmysłowość i kreatywność, to 
zagrożenie dla patriarchalnego udomowienia. Służebność wobec mężczyzn wymuszano religią i siłą, w 
tym, bezkarne bicie, zabijanie, kamieniowanie, palenie na stosie, czy współczesne zabójstwa honorowe. 
Słowo ‘kobieta’ pochodzi od kobyła’ ‘stajna’. Coroczne ciąże (dzisiaj nie występują, dzięki antykoncepcji), 
wyrzynanie łechtaczek w afryce, krępowanie, trwałe zniekształcanie stóp dziewczynkom w dawnych 
Chinach, żeby nie mogła uciec mężczyźnie który ją posiadł na własność (na wsi pęta się nogi koniom 
aby nie uciekły). Podobnie z mężczyznami, krnąbrnych, nieposłusznych, zabijano (jeszcze 150 l temu, 
polski pan, szlachcic mógł zabić chłopa pańszczyźnianego bezkarnie, jak psa, mąż -żone i własne 
dziecko). Kogo zabijali? Krnąbrnych a więc niedostatecznie udomowionych, wpływało to, poprzez strach, 
na zachowania pozostałych. Z tych przyczyn, działających 8 000 lat, mamy zniewolone DNA i tak jak z 
świni nie zrobimy dzika, z psa wilka, tak i z dziewczynki, nawet wychowanej w mateczniku nie wyrośnie  
dzika kobieta. W wyniku 8000 lat trwającej selekcji na udomowienie każdy z nas ma nadreprezentatywny 
gen posłuszeństwa, poddaństwa, mozolnej, ciężkiej pracy i w tendencji spadkowej gen inteligencji*, 
samodzielnego myślenia, intuicji, instynktu, zabawy jako skutek udomowienia. Jesteśmy skundleni, widać  
w szkole, pracy, kościele (babcia która wychowała 9 dzieci, spowiadała się młodemu księdzu z grzechów i 
całowała w rękę) jak się łaszemy. Dlatego 1% ma tyle co pozostałe 99% i oddamy za nich życie (patrz 
1wś, 2wś czy ostatnia w Iraku) jak psy, które z „miłości” oddadzą życie za pana. Jestesmy programowani 
na bycie wykorzystanym, ofiarę. Nasza udomowiona podświadomość nie potrafi odróżnić fałszu od prawdy. 
Jeśli przez pewien czas zaczniemy słuchać fałszu (z ekranu, reklamy, ambony, szkoly, gazety) zauważamy, 
że po kilku tygodniach – zaczynamy myśleć, mówić i zachowywać się tak jak nam sugerują. Żeby zmylić 
czujność, fałsz mieszają z prawdą. Nie sposób samotnemu, udomowionemu odróżnić.   

https://www.youtube.com/watch?v=V_bdMJwbFOc


*) zwierzęta udomowione są głupsze od dzikich, tak i u człowieka. Homo sapiens przed udomowieniem miał 
pojemność czaszki 1500 cm3 a współczesny 1350   

                

Obrazek z katechizmu KK. Jesteśmy udomowionymi owieczkami, do strzyżenia, dojenia i na mięso (armatnie) Już 
2000 lat temu, mówili nam, że owieczki (my) potrzebujemy pasterza (elit) i psów pańskich (policja, wojsko, kapłani, 
urzędnicy) na usługach elit. biblia J 10, 1-18   "… jest pasterzem owiec, a owce słuchają się go; woła on swoje 
owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, 
ponieważ głos jego znają, za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego ". Kościół przez hasła np ‘błogosławieni 
maluczcy” albo ‘ci, którzy cierpią na tym świecie, będą zbawieni po śmierci’ albo „stańcie się jak dzieci (naiwne!)”  
bo do dzieci należy królestwo niebieskie” utrwala wykorzystywanie, rozbrajał walkę z udomowianiem.   
wg NT   Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę i nauczał ich tymi słowami:      
1.Błogosławieni ubodzy, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. 
2.Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
3.Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
4.Błogosławieni którzy głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. 
5.Błogosławieni którzy płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 
 6.Błogosławieni jesteście, gdy prześladują was   
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie  
tak elity formuuja niewolmikow –nadstaw hamie drugi  policzek. 
 

Proponowany matecznik to stworzenie warunków do powstrzymania się od udomowiania naszych dzieci 
(są z genami niewolnika) do przywrócenia dzikiej kobiecej inteligencji, intuicji, zmysłowości, kreatywności, 
Dla radosnego, naturalnego wychowania dzieci i ich późniejszej pomyślności. Naturalność z raju, dla nas 
dorosłych, jest niemożliwa, jesteśmy emocjonalnie uzależnieni od udomowionego JA, tak jak krowa od 
dojenia jej (nie wydojona ryczy) Tak i my od pracy, pieniędzy, telewizji, kościoła, elit, szkoły, majątku, 
konsumpcji, rutyny, kredytu, ideologii i udomowiania (wychowania) naszych dzieci. Jeśli usuniemy 
udomowienie, doświadczymy czarnej dziury Tak ustawiona jest ogromna machina społeczna, żeby 
jeszcze lepiej służyć elitom. Nasz umysł jest zaprogramowany przez elity, z niego fałszywe przekonania, 
emocje, nastawienia i oczekiwania, jednak wszyscy je bronimy za wszelką cenę, tak zostaliśmy 
zaprogramowani będąc dziećmi.   

My, udomowieni, nie możemy żyć w pełni. Krowa, świnia, pies, koń, puszczone na „wolność” cierpią, z 
drugiej strony, unieruchomione w oborze, chlewie również Tak czy siak jako udomowieni mamy lęk, 
strach, smutek, poczucie winy, fałszywe energie. Te emocje nie są z raju, nabyliśmy je podczas 
udomowiania. Nie udomowiajmy naszych dzieci w mateczniku, ponad to co konieczne. W raju 
następował postęp i gdyby nie brutalne wyrzucenie z raju, dzisiaj bylibyśmy w trzecim raju, prawie w 
niebie, a tak…., sami widzicie ile cierpienia.  

dziś, biomasa (ciężar) zwierząt udomowionych (wraz z ludźmi) to 99% masy wszystkich kręgowców 
lądowych (!) Jeszcze 10 000 lat temu ludzie i ich zwierzęta stanowili 0.3%  całej zwierzęcej biomasy. 
Bez udomowienia (ludzi i zwierząt) nie było by cywilizacji. Udomowienie ma zalety, głównie dla elit   
kosztem są nasze instynkty, inteligencja, radość, które zostały zredukowane Udomowienia możemy się 
po części, pozbyć! Jest to możliwe, dlatego, że naszą prawdziwą naturą jest spokój, radość, obfitość i 
szczęście. Jeśli zespolimy się w stadoorganizmy, zamieszkamy w mateczniku, wymienione walory będą 
wyraźnie wzrastać, znaczy jesteśmy na dobrej drodze do raju.    
 Cywilizacjia to rolnictwo z niego gorsze i mało urozmaiconego pożywienia (w Polsce, proso na śniadanie, obiad i kolację) oraz ciężka i monotonna praca, w 
porównaniu z rajem spadła o połowę długość życia, wzrost mężczyzn obniżył się o 20 cm, kobiet o 30 cm. Pojawiły się pandemie jako wynik dużego tłoku i 

przemęczenia oraz nieznana krzywica i próchnica.  

    

 



1.9 raj nigdy nie zniknął   
 

                     
Indianie Zoe, mają komunę, komunia dusz, raj, jesteśmy dla nich zagrożeniem, infekujemy chorobami, 
patriarchatem, niewolnictwem, hierarchia, religią, indywidualizmem.      
  
przez tysiące lat spychani, przetrwali na obrzeżach cywilizacji, mimo indoktrynacji misjonarzy, masowej 
śmierci od przywleczonych chorób, nie poddali się, istnieją do dzisiaj, np Indianie Zoe -możemy się od 
nich wiele nauczyć, zainspirować-  to ludzie przyjaźni i spokojni. Żyją z naturą w symbiozie, są tym co 
nas ukształtowało –ssakami, stadnymi i mają swoje terytorium „pracują” DWIE GODZINY dziennie!!! Nie 
traktują tych czynności jako pracy, łapią ryby, zbierają co rośnie, polują, uprawiają ziemię. Resztę czasu 
poświęcają zabawie, kąpielom, oddają się też marzeniom. Bije od nich spokój i harmonia. W stadzie nie 
ma hierarchii, wodza ani szamana, ale mają bogate życie duchowe. Wierzą, że wszystko w naturze 
posiada duszę. Żyją z nią w symbiozie, nie noszą ubrań, mają naturę delikatną i łagodną. Ich ciała aksa 
mitnie piękne. Potrafią przemykać wśród leśnego gąszczu szybko i niepostrzeżenie bez zadrapań. Żyją 
w ludzkim stadzie, komunie, związki sa poliandryczne albo poligyniczne, albo monogamiczne, jak kto 
woli. Każda para ma swoje intymne, sekretne miejsce w dżungli. Tam się „kochają”. Gdy przychodzi 
rodzić, towarzyszą wszystkie kobiety stada. Po urodzeniu dziecka kobieta, która ma np dwóch mężów, 
obydwaj idą do lasu po korę drzewa mydlanego, aby matka mogła wykąpać maleństwo. Las chociaż jest 
im restauracją i apteką to wymaga wiedzy i doświadczenia. Praktykę medyczną przekazują ustnie. 
Dzieci są bardzo grzeczne. Pozostają zawsze w obrębie stada, opiekuje się wspólnie dziećmi i starcami. 
Nie mają pojęcia kary!!!! Jeśli ktoś podpadnie, przewracają na ziemię i łaskoczą aż się roześmieje. 
TAKAAAA kara!!! (raj zobowiązuje) 
 

Raj istniał przez miliony lat ewolucji, mieliśmy wszystko dopracowane do perfekcji, np. układ pokarmowy, 
stosunki społeczne. Cywilizacja wszystko przewraca, żyjemy w  zmianie, w nieustannie remontowanym 
domu. Nasze stosunki społeczne (hierarchia, patriarchat, niewolnictwo, rywalizacja), dzieciństwo, 
pożywienie, żłobek, szkoła, praca to stres dla organizmu, bo nie do takiego przystosowany  
  

II DZISIAJ   
Przez dwa miliony lat istota ludzka, była całkiem udanym przedsięwzięciem prowadzącym odpowiedni 
dla siebie tryb życia. Wdrażając rolnictwo 8 000 lat temu człowiek zboczył z rajskiej drogi, złamał naturalny 
porządek, rozsądek, kierujący przedtem jego zachowaniem, przez miliony lat. Nastąpił koniec raju, nas 
udomowiono! kobiety straciły władzę. W raju uważano ciążę jako łaskę nadaną kobiecie przez boginię. 
Kiedy mężczyźni zrozumieli swoją niezbędną rolę, ich uwielbianie bogini-matki oraz szacunek dla 
kobiecych przymiotów radykalnie zmalały, pokazał się bóg -mężczyzna i przejął ważność. Rolnictwo 
wymagało udomowienia do pracy na roli, niewolnictwa (ludzie jako zwierzęta robocze) i wojny o własność i 
niewolników Dzięki udomowieniu nas i rolnictwu osiągnęliśmy ogromny sukces reprodukcyjny, kobiety 
rodziły co rok (w raju co 7 lat) dlatego jest nas 3 000 x więcej niż w raju. Krów, koni, psów, kur też jest 
3000 x więcej niż przed udomowieniem. Rolnictwo przez tysiące lat, to jednorodna, uboga dieta i ciężka 
praca dla pana. MY zastąpiło słowo JA, MOJE   



 
Jeszcze 150 lat temu -twoi prapradziadkowie- chłopi pańszczyźniani (eufemizm, byli niewolnikami), nie 
mógł opuszczać wsi, pan mógł zabić, sprzedać, podarować. Np w 1863 r. trzech młodych, żonatych, 
dzieciatych ze wsi Wola Pogroszewska, po żniwach, wzieli kilka snopków zboża z pola dworskiego i 
przenieśli do swoich stodół. Wydało się, dziedzic zwołał wieś i powiedział: (…) »kto ukradł i zostanie 
złapany, będzie wisiał, skazuję was na szubienicę, karbowy daj postronki«" – z pamiętnika Tomasza 
Nocznickiego, senatora II RP. I dalej: "Gromada struchlała, osądzeni, ich żony z małymi dziećmi rzucili 
się z lamentem na ziemię, zaczęli prosić, błagać o zmiłowanie, pan nie ustępował. Wtedy najstarsi ludzie 
(…) powszechnie szanowani uklękli przed dziedzicem na kolanach, poczołgali się do stóp jego i te stopy 
całując, błagali (…). To pomogło. Obwinieni zostali obnażeni do pasa, musieli wziąć na plecy po snopie 
zboża i wobec całej gromady prowadzeni na postronkach, którymi powiązano im ręce; następnie byli 
kładzeni pod każdym z trzech krzyżów (…) i dostali na gołe ciało pod każdym krzyżem po 50 razów. 
Dwóch karbowych biło, a pan pilnował i wołał: »lepiej bijcie, bo wy będziecie bici«. Toteż pod trzecim 
krzyżem całe ciała tych ludzi były od nóg poprzez pośladki tak zbite, że krew została na ziemi, a bici już 
sami wstać nie mogli. Podniesiono ich i musieli na klęczkach ucałować pańskie nogi w podzięce 
za darowanie im kary śmierci". 2 marca 1864 r., car Aleksander II wydał ukaz, który znosił pańszczyznę 
w Królestwie Polskim za to został zamordowany przez polskiego szlachcica  Zrozummy naszą 
niewolniczą przeszłość, zrozumiemy niewolnictwo dzisiaj. 
    
Kapitalizm mocno przeniknął w nas, życie codzienne to nie tylko produkty i usługi, mity i symbole, on nas 
otacza ze wszystkich stron, mówimy nim, myślimy nim i jednocześnie jest niewidoczny Sprzedaje towary 
ale i historie, które fascynują, bawią, ciekawią, sprawiają, że chcemy kupić ten a nie inny produkt. Naszą 
tożsamość, uczucia, więzi społeczne, a nawet obraz przeszłości i fantazje o przyszłości budujemy z ele 
mentów dostarczanych przez „kapitalizm” Niemożliwe staje się jednoznaczne odróżnienie rzeczywistości 
od reklamy Nie jesteśmy pewni, czy ktoś, po prostu, jest dla nas miły, czy chce nam coś sprzedać, praca 
stała się wszystkim – wyzwaniem, przygodą, szansą na samorozwój – co oni z nami zrobili? 

 
organizują nas elity. Chłopi pańszczyźniani nie wymyślili niewolnictwa, tylko elity (1%) tak i dzisiaj, to nie 
my wymyśleliśmy neoliberalizm, który służy wyłącznie elitom. „Solidarność” elity nie zaakceptowały. Elity 
dzielą nas, uniemożliwiając powstanie społeczeństwa, tylko samotne JA, przestraszone, łatwe do 
manipulowania. Miliony lat żyliśmy w zażyłych wspólnotach, nie było JA, zawsze MY. Współcześnie od 
żłobka, przedszkola, szkoły, pracy jesteśmy tresowani, zmuszani do samotnego wyścigu szczurów i z 
tego powodu nam się nie uda stworzyć MY tylko narcystyczne JA, MOJE skupienie na sobie (potrzebuję, 
żądam, cierpię, nie moja wina) degenerują społeczeństwo, tworzy ignorancję, materializuje, prowokuje 
do rywalizacji z wszystkimi o wszystko. Zanikają więzi, wartości, miłość do innych, a tworzy się miłość 
do siebie      
 
2.1 Architektura i urbanistyka jest patriarchalna, udomowiająca a z genetyki powinna być matriarchalna. 
Mężczyźni mają ograniczony instynkt wychowania dzieci, ale mieli władzę. Architektura jest przyzwycza 
jeniem do stanu, gdzie mężczyzna jest właścicielem architektury, kobiety i dzieci z niej zrodzonych. Dom 
znakiem prestiżu, majętności, indywidualizmu, terytorializmu, wywyższenia i upodlenia.    
  

         
Architekci sa karbowymi w majatku pana, przestrzenią kształtują z nas niewolnikow. Nawibitniejszym osiągnięciem 
architektury zniewalającej są bloki, w naturze w następnej sekundzie ulegają zawaleniu Podświadomie żyjemy w 
celi śmierci, nie wiemy kiedy nas wezwą, dlatego jesteśmy aspołeczni, zamknieci, zdenerwowani, depresyjni. 
gęstość zaludnienia wpływała negatywnie na psychikę, ukształtowaną w paleolicie  życie w niewielkich grupach. 
Hierarchizacja rozwarstwienie wydobyły najgorsze strony ludzkiej natury,   najkrótszą drogą do kumulującego się w 
kolejnych pokoleniach cierpienia całej ludzkości  
 Szczury normalnie są troskliwymi rodzicami, gdy robi się ich za dużo, zaczynają zjadać potomstwo i siebie, 
zaczynają przejawiać objawy zaburzeń psychicznych, pod wpływem stresu wariują. Gdybyśmy nie byli udomowieni 
nie dało by się nas „zamknąć” w tych klatkach i zmusić do rozmnażania i ciężkiej pracy Nie są to optymalne 
warunki i z tego powodu wszyscy mamy źle w głowach   

   



Czemu żadna bajka nie dzieje się we wieżowcu, ponieważ dzieci są dzikie, oczekiwania mają z raju i 
takiego kitu nie kupują Organizacja przestrzeni jest niezgodna z genetyką. Blok mieszkalny jak hodowla 
kur w klatkach, bez wybiegu. Dzieci spędzają na powietrzu mniej czasu niż więźniowie na spacernia- 
kach. Nienaturalna przestrzeń mieszkania, reklamy, światła, dźwięk, zniszczone powietrze, śmieciowe 
jedzenie, przepracowanie itp. Przebywanie w środowisku obcym nam, rodzi uczucie rozpaczy, nudę i 
zobojętnienie, manifestujące się chorobami cywilizacyjnymi, alkoholizmem (eksperyment ze szczurami) 
Wielu wierzy, że dom na przedmieściu z basenem, drogie gadżety, dodatkowe zajęcia i bajeranckie 
ciuchy uczynią życie wieczne znacznie lepszym, to złudzenie.      
   
Domy do rodzenia i wychowywania  jak i organizację społeczną od 4 ooo lat projektują mężczyźni, nie 
czując potrzeb dzieci. Nawet w feng shui uczą, że w domu królem mężczyzna, dzieci tam niema. Dla 
zwierząt dzieci najważniejsze w domu (gnieździe) Architektura jest narzędziem udomowiania, przeciwna 
dzieciom i matkom, zniewala, dzieli zamiast łączyć. Jeśli zmienimy architekture, pod oczekiwania dzieci, 
zmieni się wszystko.       

                                                 
W podmiejskim osiedlu dzieci mało i skazane na pobyt w domu. Rodzice, boją się i nie wypuszczają 
pociech z domów. W takiej sytuacji dzieci nie spotkają dzieci, jedna nieprawidłowość generuje inne  

                 
  
 Życie współczesnych dzieci jest przykre, w samotności,lub obcym zbiorowisku przypadkowych dzieci, ludzi –
żłobek, przedszkole, szkoła.    

 
Poniżej domy zaprojektowane przez najsłynniejszego polskiego architekta (sędziami mężczyźni 
architekci) dla inwestora, mężczyzny. Zwierzęta budują pod potrzeby dzieci 
 

        
 Architektura to ramy przestrzenne dla procesów społecznych. Co się ‘urodzi’ w bardzo drogich domach 
(8mln zł) ”najlepszego” polskiego architekta, Roberta Koniecznego  Jeśli domownicy spłodzą dzieci to 
będą cierpiały na choroby psychiczne a inwestorzy, którym ogromnie się powodziło przed 
zamieszkaniem w tym domu los się odwróci. Popadamy w skrajności, biedota mieszka w klatkach a 
bogacze w takich koszmarach.   
  



dom urósł do formy ogrodzonego, rozpasanego pudła z garażem i trawnikiem. Proste życie dobrym 
życiem a wieksze domy mają swoją cenę- zabieraja wolność, wiecej sprzątania, oddalaja od siebie 
domownkow fizycznie, za tym psychicznie i są  
W raju nie było więzi z budynkiem W chwili, gdy zajęliśmy się uprawą i hodowlą, wystąpiła konieczność 
magazynowania płodów i obrony przed ich kradzieżą. Tak zostaliśmy "uwiązani" do domu. 
 
 

2.2 Organizacja społeczna-  jest od społeczna, patriarchalna, udomowiająca, hierarchiczna, a z raju 
(genetyki) dospołeczna, matriarchalna, równościowa To, kim jesteśmy decyduje środowisko wzrastania 
(programowanie społeczne, pierwsze 10 lat życia) i genetyka. Genetyki nie zmienimy. Możemy tylko 
poprzez środowisko kształtować nasze życie wieczne. Elity udomowiają społeczeństwo na poziomie 
średnio głupim, a przecież przy dzisiejszej myśli i technice możemy żyć jak "bogowie". Ograniczające 
środowisko to model dwóch rodziców, mieszkające w klatce, daleko od dziadków. Dzieci zamiast wielu 
wzorców mają jeden. Nawet najlepsi rodzice to środowisko ubogie w bodźce, wartości, ludzi i sytuacje, 
jednorodne,  monotonne, statyczne i jednocześnie mocno stresujące (wrogie) dla dziecka jak żłobek, 
przedszkole, szkoła. Rodzina nuklearna, patriarchalna, udomowiona jest toksyczna z istoty. Ludzkie 
stado z raju jest otwarciem genetyki   
Wszystkie wektory życia rodzinnego, społecznego służą udomawieniu nas, np poprzez zainfekowanie 
konsumpcjonizmem, indywidualizmem, pracoholizmem, rywalizacją, to zjawiska pochodne reklamy, 
które poprzez zmanipulowane emocje apelują do podświadomości. kup mnie! Samochody w reklamach 
jadą pustymi drogami, przez piękny krajobraz. Pijący „siki” ma wniebowzięty wyraz twarzy. Szczęśliwe 
rodziny spożywają danie z puszki. Mamy być w stanie niezaspokojenia. To, kim jesteśmy, co pragniemy 
jest WYKREOWANE, aby uczynić cię lepszym niewolnikiem Większość pragnień i dążeń to wynik pranie 
mózgu, przez media, wychowanie, edukacje, reklamy, religie. Np Muzułmanin jak wyobrazi sobie jedze- 
nie wieprzowiny, dostanie wymiotów – tak go uwarunkowano. Nie jesteśmy lepsi. Nie realizujemy siebie, 
tylko cudze wzorce i pomysły na życie, jak programowane roboty w kołowrotku elit. Ze wszystkich zwie- 
rząt, dzięki niesamowitym właściwościom społecznym, należymy do najbardziej podatnych na udomowie 
nie, to nasza cecha z raju, która pozwalała przetrwać, teraz wykorzystywana przez elity (1% ma 99%) 
Nie wszystkie zwierzęta da się udomowić. Konia udomowiliśmy ale zebre nie, my jesteśmy konmi, który 
sam sobie zakłada homonto, zaprzega do pługa, orze, sieje, zbiera i to oddaje panu, merdając radośnie 
ogonem.  
 

                                        
W raju dziecko było cennym dobrem, rodziło się co 7 lat, jeśli niezdrowe to umieralo w dzieciństwie, Istnialo realne 
zagrożenie że stado nie przetrwa. Na każde dziecko do 6lat przypadały 4 osoby dorosłe (odwrotnie niż w 
przedszkolu, szkole 1 dorosla na 20 dzieci). Dorośli chronili, opiekowali, edukowali, wzbogacali, pielegnowali 
dogladali, dochodzi starsza dzieciarnia która opiekuje się i jest wzorcem dla młodszych. W raju dzieci „pływały” w 
dotyku, uśmiechu rozmowach, ruchu.  
Nie było źle w bogatych rodzinach wielopokoleniowych XIX wieku, codzienny i długotrwały kontakt z członkami 
rodziny był naturalny, matka niepracująca zawodowo, babka, ciotki, wielu kuzynowstwa Tak wychowywał się mały 
Fryderyk matka, ciotki, kuzyni, niania śpiewały mu tęskne polskie pieśni, które dorosły Chopin przetwarzał 
w arcydzieła. W dzieciństwie nie był katowany nauką, on miał odpowiednie środowisko    

  
Umysł zawiera się w Tobie, jednak nie należy do Ciebie, w raju był własnościa stadoorganizmu, współ- 
cześnie stanowi wytwór elit, wykorzystujących nasze stadne, rajskie cechy. Działanie mózgu oparte jest 
na biologii, w której umysł stopniowo zostaje napełniony poglądami i przekonaniami stworzonymi przez 
elity (w raju przez stado, dla dobra stada). Zachowujemy się zgodnie z rolami i oczekiwaniami elit, choć 
jesteśmy przekonani, że kierujemy się rozumem i dokonujemy samodzielnych wyborów  Elity poprzez 
media, edukację, religię udomowiają was i wasze życie wieczne. Weźcie odpowiedzialność za dzieci. 
Nauczcie je myślenia, aby umiały same ocenić sytuację i polegać na swym osądzie wbrew elitom. Sami 
nie dacie rady. Odpowiedzią jest autonomiczny, niezależny stadoorganizm z niego stadomyślenie.   
  
Rozwój w naszym przypadku to pozbywanie się udomowienia. Przekopanie się do siebie z raju. Cofnij 
się 20 000 lat i zobacz, jaki jesteś. Trzeba tony cudzych śmieci wyrzucić, pozbyć się tych toksyn, bo 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Genetyka


poświęcamy życie dla cudzych celów, skupiamy się na osobistych dobrach materialnych (w raju nie 
występowały). Ciągłe uczucie niedosytu. Musisz ciągle walczyć, aby pozostać na powierzchni. Empatia i 
współczucie składane są na ołtarzu rynku. Społeczeństwo zysku i bogacenia doprowadza do biedy, 
wykluczenia i braku więzi. Przyzwoity człowiek ma w życiu do wyboru pewną ilość dróg. Łajdak o takiej 
samej inteligencji i energii ma te same drogi, ale także inne, którymi przyzwoity człowiek nie pójdzie. 
Dlatego łajdak dojdzie dalej. Z powodu tej negatywnej selekcji elity są przesycone łajdakami. Im bardziej 
wpływowa warstwa tym niższy jej poziom etyczny, brak zahamowań, wyrzutów sumienia, współczucia, 
wątpliwości. Psychopaci są często charyzmatyczni, energiczni, potrafią zarazić otoczenie. Najwięcej 
psychopatów jest wśród menedżerów, prawników, dziennikarzy, chirurgów i księży.   
 
Nie wiemy co zmienić, przeciwko komu się zwrócić. Jesteśmy uciskani poprzez stworzony przez elity 
system - umasowiony indywidualizm, który czyni nas bezbronnymi. Już od przedszkola mamy wyrastać 
na samotnych, dobrych, przestraszonych pracowników. Przekształćmy się samoistnie z samotnych, 
niezależnych w stadoorganizm, stadomyślący, które pobuduje dom, nakarmi i wychowa dzieci a w 
obronie zaciśnie się w pięść i da w mordę (tego boją się elity) Będąc samotnym jesteś skazany na 
niewolnictwo.  
 

         
  
 Mamy system nauczania kłamstw ekonomiczno- prawnych, religijnych, historycznych -pranie mózgu.    
budowanie grup wzajemnej kontroli, podporządkowania, wymuszania, karania, lizusostwa, wzajemnej 
denuncjacji System dzieli, kategoryzuje, grupuje i podporządkowuje jednostki do ról społecznych, klas 
budowanych na stanie posiadania i uległości wobec systemu. Po prostu SAMOUDOMOWIENIE.  
POSŁUSZNI DO BÓLU wykład  https://www.youtube.com/watch?v=vhFst_XGQYs&list=WL&index=33   

   
Jakość życia zależy od relacji społecznych, a elity (same zorganizowane w stada) mówią, że to od ciebie 
zależy, podzielili nas na jednostki (dziel i rządź), tak im łatwiej nami rządzić. Mamy być jednoosobowym 
przedsiębiorstwem działającym zgodnie z „rynkiem”, każdy odpowiedzialny za swój los,  Mówią -sami 
jesteście winni. Trzeba więcej pracować, wybrać inny zawód, wykształcenie, przeprowadzić się, myśleć 
o przyszłości i samemu zapewnić sobie opiekę i utrzymanie na starość, samemu dbać o zdrowie i lecze- 
nie. Wrogiem zmian są elity. Nie tworzą żadnych wartości, jedynie zawłaszczają wytwory udomowionych 
niewolników. Podstawą rządzenia elit jest zniszczenie wspólnoty, solidarności i zastraszanie 
biednych, ciężko pracujących.   
     
Jak chory psychicznie ukradnie baton w sklepie idzie do wiezienia jak członek elity wyludza kamienice, 
wyłudzili pospolu 30 mld zl VAT w jeden rok. Ależ my głupi. Kulczyk w 25lat zgromadził 16 000 000 000 
zł. Naszym kosztem. On nic nie stworzył nic nie wymyślił. Mało tego podatki płacił za granicą a rodzina 
nie zapłaciła ani grosza podatku spadkowego. W Niemczech zapłaciłby 60% Z  podatku, od spadku po 
Kulczyku udałoby się sfinansować połowę rocznych wydatków na 500+. Elity dbają o to, żeby każdy 
pomysł podatkowy wymierzony w elity, wyglądał na zamach na dochody Kowalskiego. Użyje wszelkich 
metod, by normy społeczne, na których opiera się jej władza, przedstawić jako uświęcone i  uniwersalne, 
albo objawione przez Boga, albo wpisane w ludzką naturę. Dlatego jesteśmy gotowi oddać życie za 
gnębicieli! To cecha psów.   

                                   

https://www.youtube.com/watch?v=vhFst_XGQYs&list=WL&index=33


Bakteria ma „łapki” po to żeby nimi się laczyc w kolonie, wtedy jest dla nas śmiertelnie groźna, jak 
podamy antybiotyk, traci „łapki”, kolonia nie może się zawiązać, nie dochodzi więc do infekcji (traci moc), 
podajemy coś moczopędnego i wydalamy z moczem do kibla. Tak nas traktują elity, antybiotykami 
(ideologia liberalna) która dzieli nas na jednostki, samotne JA, jak wirusa,tracimy moc, żeby mogli nas 
wykorzystac, po czym spościć z woda w kiblu   
  
patoElity narzuciły nam liberalizm, to ideologia, według której, indywidualizm, wolność są nadrzędnymi 
wartościami, jest antyludzki, sprzeczny z biologią która mówi, że jesteśmy zwierzętami stadnymi Elity 
powiedzą, stado jest glupie, żebyś był samotny, wtedy jesteś naprawdę głupi i słaby, zdany na nich.  
Indywidualizm to złudzenie, które jest naszym przekleństwem. Wywodzi się z patriarchatu (człowiek 
stworzony na podobieństwo boga, a on samotny), stwarza sobie, bezwolnych, samotnych niewolników. 
To nie przypadek, że reklamy kładą nacisk na indywidualne spełnianie zachcianek, podkreślając „JA” 
i „MOJE”. Ludzie skoncentrowani na sobie, pozbawieni więzi z rodziną, sąsiadami, kolegami staja się 
bezbronni wobec machiny wyciskającej z nich soki życiowe Wilki jak polują, najpierw odciągają ofiarę od 
stada, a potem, nie ma ratunku. Poza tym, żeby być wolnym i indywidualnym, trzeba mieć srodki, maja 
je tylko 4% społeczeństwa   
    
Umysł nie jest do myślenia racjonalnego, dlatego taka w nas podatność na reklamę, socjotechnikę   
programowanie kulturowe, którą wykorzystują elity Już niemowlaki warunkują na konsumpcje, wydaja 
więcej na reklamę niż na produkcję, zawsze będą o krok przed nami. Dla nich pracują najtęższe umysły. 
Reklama, kultura konsumpcyjna, osłabia osobowość, mechanizmy obronne i kładzie podwaliny pod 
demoralizację. Jej cechy napędowe – indywidualizm, materializm, hiperkonkurencja, chciwość, 
skomplikowanie, przemęczenie, pośpiech i zadłużenie – odbijają się negatywnie na zdrowiu 
psychicznym i społecznym. Poziom prawdziwej wspólnoty pomiędzy nami owieczkami sięgnął dna. 
Zjedzą nas wilki (patoelity), nie ma ratunku.             
  
Nasze JA ma awersję i opór wobec dawania, równości, sprawiedliwości. Dlaczego? Uwierzyliśmy elitom 
w to, że niema MY. Napuszczają nas na siebie Zmuszeni jesteśmy do indywidualnej rywalizacji, wyścigu 
szczurów. Naszym problemem, że manipulowani chcemy być czymś i kimś innym, że chcemy być lepsi, 
prawdziwsi, wierzyć w coś lepszego, większego Każdy ponad innym. Nie patrzymy na to, co naprawdę 
jest. A jest tylko to, co jest, a nie to, co myślimy, że jest. Jako samotne owce walczymy, zmagamy się i 
doświadczamy negatywności, ale poprzez wdrukowany obraz, moderowany przez patoelity, wierzymy, 
że dzięki walce zyskamy coś. Myślimy w kategoriach JA pracuję, przez to JA zasługuję, więc JA 
korzystam, bo mnie się należy…   Nic i nicość. 
 
INDYWIDUALIZM i WOLNOSC. Jeśli wilki chcą zjesc barana, mowią owieczkom z góry, najlepszy jest 
liberalizm (indywidualizm i wolność) albo; barany chodzą stadnie, a orły latają samotnie. Owieczki glupie 
(tyle lat udomawiane) wierzą wilkom, i one niespiesznie, codziennie jedna zagryzają, gdyby były dzikie, 
byłyby razem, nie dalyby się zagryźć, na zewnatrz ustawiają się w koło barany z rogami, zaś matki z 
młodymi w srodku. Brońmy się przed narzuconą nam indywidualizacją.   
 
2.3 Praca. Pracujemy najwięcej w UE (2 000 h) zarabiamy najmniej (4eu/h). Niemiec 1300 h zarabia 17 
euro. Co ma z życia kasjerka w markecie pracująca za (500 euro) brutto? Pracuje pod presją, nie ma 
czasu na wypoczynek i dla rodziny, za to ma problemy zdrowotne, którymi nie może sprostać, bo jej nie 
stać „ wylądowałam w szpitalu, nafaszerowali mnie antybiotykami i było po wszystkim”  Odbiera się nam 
możliwość samorealizacji i radość z życia. Kto cierpi z przepracowania, staje się sfrustrowany do granic 
sadyzmu. Cierpią dzieci, jej życie wieczne. Mimo że wielu oddaje się pracy bez umiaru, za chwilę mogą 
jej nie mieć.   
  
Praca lub jej brak jest udomowianiem, niszczy życie i związki, prowadzi do dehumanizacji, utraty godno- 
ści i wolności. Uczyńmy ludzi priorytetem i znajdźmy rozwiązanie, albo dalej będziemy skazani na słucha 
nie patoelit, które zbudowały, pod swoje potrzeby, ten nieludzki system w której utrata pracy powoduje 
zniszczenie jednostki, fizyczne, moralne i psychiczne. Pracując zaś jesteśmy zakręceni; jedzenie, praca, 
opłaty, podatki, nałogi, popędy, tania rozrywka, sen, życie na granicy, bez przejawów wyższych. Hasło 
obozów koncentracyjnych ”praca uczyni cię wolnym!” jest aktualne, to przymus chłopa pańszczyźnianeg     
zastąpiony bezosobowym przymusem ekonomicznym i społecznym. Anonimowy, bezosobowy przymus 
okoliczności, mechanizm, w którym więźniowie nadzorują się sami. Nie wiemy, przeciw komu i czemu 
mamy się buntować  Jak się nie podoba to spierdalaj, na twoje miejsce 20 chętnych   
  
Czemu postęp omija ekonomię i nauki społeczne? Im bardziej czyjaś praca przynosi korzyść społeczne, 
tym mniej pieniędzy otrzymuje jej wykonawca Wartośc społeczna pracy nie jest tożsama z wartością 
ekonomiczną Prowadzenie domu, miłość matki, nauczanie, wychowywanie dzieci, nowych pokoleń 
robotników nie mają znaczenia, są niepłatne, mało płatna jest praca pielęgniarki czy smieciarza choć są 
niezbędne, a wiele zarabiaja ci, co nic nie tworza, a nawet szkodzą np. specjaliści od marketingu, 
celebryci, maklerzy giełdowi      



  
   
Mimo ogromnemu postępowi nauki i techniki, postęp omija ekonomię oraz nauki społeczne. Na 
okrągło pracujesz, jeśli cię zabraknie nikt tego nie zauważy. Elity działają na nas poprzez religie, eduka 
cje, media, reklamy, filmy, ekspertów. Wszyscy eksperci są na ich usługach, plącą im, żeby uzasadniali 
ich decyzje. Śródki masowego przekazu są w ich rekach, to co ci pokażą, zależy od nich i pokazują, co 
dla nich wygodne, żebyś stal się lepszym niewolnikiem. Czasami cos skapnie nam jak miedzy sobą się 
pokłócą, dostaniesz 500+ i podniesienie stawki minimalnej. Zawsze będziemy biedni. Tańczymy tak jak 
oni zagrają. Np robimy wszystko aby im dorównać (prowokują nas poprzez reklamy, filmy, media) a więc 
pracujemy, pracujemy i kupujemy i na tym oni jeszcze bardziej się bogacą, pracujemy dla nich lub u nich 
i kupujemy u nich. Oni tak ustalają płace i ceny, że nigdy ich nie dogonisz Twoje dobro jako pracownika 
jest na ostatnim miejscu w hierarchii ważności elit. Traktują nas jak zwierzęta hodowlane w  gospoda- 
rstwie rolnym, dają nam minimum tego, co muszą, musimy zjeść, aby w optymalnym czasie osiągnąć 
gotowość do pójścia do rzeźni, czy też aby dawały one optymalną ilość i jakość mleka albo też aby 
znosiły one optymalną ilość jajek Obwiązuje maksymalizacji zysku, służy temu sztuczne wzbudzanie 
popytu, na towary które przynoszą największy zysk, choćby był on szkodliwy dla zdrowia Zajmuje się 
tym marketing,-jest sztuką wepchnięcia tobie tego, co nie jest ci potrzebne, a często szkodliwe (np. 
alkohol) Nie myślimy racjonalnie i na tym żeruje socjotechnika, marketing co potwierdza tzw. ekonomia 
behawioralna. W 2015r wydano na marketing 647 mld $, co dowodzi, że jesteśmy podatni na manipulo 
wanie, odwołujące się do naszych małpich instynktów, przesądów, fobii etc. a nie do rozumu.  
Prezes Lehman Brothers od którego zaczął się kryzys swiatowy, 12 rocznica, miliony ludzi straciło pracę, 
domy, rodziny, wielu popełniło samobójstwa, popadło w biedę, od niego biło wielkie JA, na Wall Street, 
mówili na niego goryl Tylko przez 5 lat prezesowania zarobił 500 000 000 $. Nic nie stracił na kryzysie 
On był nowotworem i z naszych kieszeni wybierał pieniądze. Jest duża szansa że on głupszy od ciebie, 
słabszy, leniwy itp. Dlaczego daliśmy się wydoić? Bo jesteśmy udomowieni, on to wykorzystał. Będąc 
dzieckiem się zastanawiałem czemu koń większy, szybszy, silniejszy, się mnie słucha. Teraz mam 
świadomość, że sam jestem koniem. 
Wiele pieniędzy rodaków powędrowało do niego po „reformie” Balcerowicza w której sprzedał wszystkie 
banki i firmy, biorąc kredyt mieszkaniowy (podstawowa potrzeba spoleczna) na 400 000 zl, oddawałeś 
800 000 zl  
Proces udomawiania nie jest zakończony, posłuchaj elit jakich one potrzebują pracowników. Szkoły 
realizują te potrzeby, za to im płacą, ci którzy dłużej pobierają nauki są lepiej udomowieni, posłuszni, 
dlatego mają lżejszą pracę i troszkę lepiej zarabiają.  
 
Wolność jest sprzeczna z istotą człowieczeństwa dlatego wywołuje stres Wychowany na indywidualistę 
jesteś upośledzony i nie poczujesz zbawiennego stadomyślenia Każdy udaje, że sam jest szczęśliwy i 
wszystko potrafi. Kiedy pojawia się dziecko, traci kontrolę. W zależności, który poradnik weźmiemy, 
otrzymujemy skrajnie różne opinie : „jeśli chcesz być dobrym rodzicem, to...”. Matka dowiaduje się, że 
trzeba spać z dzieckiem. Z drugiej książki, że to niedopuszczalne Rodzice przestają ufać sobie. Trudno  
dyskutować z autorytetami. Młodzi rodzice przywiązują wagę do wymagań otoczenia, tak ich udomowio  
To prowadzi do absurdów. Inny problem to godzenie życia zawodowego z opieką nad dzieckiem. Dzieci 
nie zaopiekowane przez matkę, w dorosłym życiu mają wiele deficytów.    .  
 
wzbudzanie zazdrość to narzędzie manipulacji elit  - dziel i rządź-  rozgrywają dwutorowo. Z jednej 
strony wmawiają, że zazdrość, zawiść to grzech -nie pożądaj rzeczy bliźniego swego- byś nie domagał 
się sprawiedliwego dostępu do dóbr, która jest naszym stanem naturalnym (genetycznym)  Z drugiej, 
sztucznie wywołują ją, przez wychowanie, media, reklamę, niczym nie uzasadnione różnicowanie docho   
dów, do wyścigu szczurów. Mówią  -chcesz to - „nie dla psa kiełbasa” ….. rodzi to flustracje, żeby jej się 
pozbyć, tańczysz jak zagrają, jesteś posłuszny, od przedszkola, pracujesz ponad siły, bierzesz pożyczkę   
I o to im chodzi. U nich pracujesz, bierzesz pożyczki i kupujesz. Uczucie z raju, które pozwalało wygodnie   
żyć, zostaje wykorzystane w budowie bogactwa i władzy patoelit, a ty od przedszkola chodzisz 
sfrustrowany i tak do śmierci.    
od wygonienia z raju, nasz system społeczny to nierozwiązywalny konflikt pomiędzy katem a ofiarą 



  

2.4 Jako Kobieta masz milion mężczyzn (internet) gotowych się z tobą spotkać i głupiejesz. Gdybyś 
wylądowała na bezludnej wyspie z kolegą, stworzylibyście szczęśliwą parę. Nawet jak wybierzesz 
partnera zastanawiasz się, może Zenek lepszy, w następnym tygodniu myślisz tak o Jacku. Podobnie 
jesteś oceniana przez partnera, czy nie lepsza Zuzia, Ola. Wątpliwości zżerają związek. Konkurencja 
zabija, boisz się, żyjesz w stresie, sprawdzasz, spełniasz jego najgłupsze zachcianki a i tak odchodzi. W 
raju tego nie było. W PRL nie miałem problemu z kupnem butów, choć wybór był 100 x mniejszy i byłem 
zawsze zadowolony. Współcześnie pomimo ogromnego wyboru nie czuje się lepiej. Marzenia o związku, 
wizje, jak wtulacie się w ukochaną osobę i jesteście szczęśliwi… czy one wasze, czy efektem udomowie 
nia?. Kilkadziesiąt lat temu masy ludzkie wierzyły w boskość Hitlera. Na ile pragnienie bycia w nuklear- 
nej rodzinie jest nasze, wypływa z genów a na ile z programowania społecznego. W końcu od dzieciń- 
stwa wmawiają, że szczęście to tylko domek + 2+2  Jesteśmy tym shitem bombardowani tak mocno, że 
nawet nie podejrzewamy, że może być nieprawdą     
     
 Z powodu udomowienia, nasz instynkt jest słaby, przez to czujemy się niezdolni do wychowywania 
dzieci, jeśli nie przeczytamy instrukcji (książek) napisanych przez patriarchalny system. Kompetencje 
matczynych instynktów zostały wykorzenione i wystawione na osąd nauki. Rozstrzyga męski intelekt, 
który nie wie o prawdziwych potrzebach. Decydowanie o tym, jak należy postępować z dzieckiem, nie 
jest domeną rozumu Oddawanie dziecka pod opiekę i wychowanie obcym jest gwałtem. Nie po to się 
stwarza nowego człowieka, żeby wychowywali go obcy, w najbardziej kluczowym momencie rozwoju. 
Niestety w tym najlepszym z systemów tylko nieliczni mogą sobie pozwolić na bycie z dzieckiem, a i tak 
żle, kobieta codziennie pozostawiona sama z dziekiem pozbawiona jest społecznych bodźców a przecież 
potrzebuje emocjonalno i intelektualnego wsparcia Rezultaty nie są dobre ani dla matki, ani dla dziecka, 
rodziny czy społeństwa. Większość żongluje między pracą, żłobkiem, przedszkolem i obowiązkami w 
domu Poprzez ciągle trwający, bolesny proces niewolenia nas, jesteśmy samotni, słabi, chorzy, zlęknieni, 
zakompleksieni, i jako rodzice, przekazujemy to wszystko dzieciom. W im mniejszym stopniu intelekt 
ingeruje w działanie instynktu, tym mniej patriarchalna będzie struktura  W im większym stopniu 
udomawiamy, opierając się na intelekcie, tym więcej ograniczeń krępujących jednostkę jest niezbędnych, 
żeby tę udomowienie utrzymać.   
  

2.5 Dzieci. Czas pobytu dziecka w łonie matki jest ostatnim okresem raju. Rodzi się i przeżywa szok, 
jaskrawe światło, gumowe rękawiczki, narzędzia chirurgiczne, zapach środków antyseptycznych i znie 
czulających, donośne głosy, dźwięk aparatury. Następnie wrzucamy je w pustkę, do łóżeczka z plastiku, 
bez śladu życia. To nie tak miało być. Zmiana po opuszczeniu macicy, jest przeogromna, dziecko w toku 
ewolucji jest przygotowane na skok, ale z łona matki bezpośrednio w jej ramiona, w ciszy, ciemności. 
Przychodzi na świat dzikie, tresowanie rozpoczyna się już w szpitalu, oddzielając noworodka od matki, 
bycie samotnym w łóżeczku, karmienie sztucznym mlekiem co 3 godz, nie noszenie na rękach, nie spanie 
z nim, nie reagowanie na płacz (wywołany tęsknota za mamą), zostawianie żeby płakało, dopóki nie 
zostanie złamane, nie podda się, nie znieczuli i nie stanie się „dobrym dzieckiem". albo branie na ręce, 
kiedy zapragnie tego matka, która akurat nie ma nic lepszego do roboty to zmarnowanie milionów lat 
ewolucji, dochodzenia do perfekcji Gdybyśmy pamiętali zadawane nam cierpienia (ale ciało pamięta) z 
tego okresu, niewybaczylibyśmy. Męskie autorytety piszą -niemowlaki płaczące zostawić, się wypłacze i 
zaśnie. W późniejszym czasie dojdą żłobki, przedszkola i szkoły To systemowe łamaniu kręgosłupa, 
udomowianie, tresura, zakazy i nakazy służą wyhodowaniu dobrych pracowników-niewolników-żołnierzy. 
Dziecko przywyknie, możliwości adaptacyjne ma wielkie, ale gwałt da znac, to największe źródło stresów 
dziecka, a stres przyczyną gorszej jakości życia w konsekwencji chorób w tym ujawniając się dopiero po 
czterdziestce. Podobnie postępują rolnicy z młodym koniem zniewalając go do orki czy pod siodło, dla 
odmiany hodowcy psów tropiących (ważny rozwój mózgu psa w tym część odpowiedzialna za zapach) 
śpią z szczeniakami, jest to warunek konieczny sukcesu w zawodach tropienia, są wtedy mniej płochliwe. 
Wystraszone, agresywne i nie wykona zadania w zawodach. 

  
Rodzicielskie schematy pochodzą z patriarchalnej tradycji, meskiego pojmowania świata, hierarchii, 
przemocy, wojny, własności, niewolnictwa, rywalizacji. Rozkazywanie, egzekwowanie, nakazy, zakazy, 
kazania, karanie, bicie, ciągłe przypominanie, zmuszanie, dręczenie psychiczne, poslusznych nagradzanie. 
Dzieci są pozbawieni fundamentów ludzkosci- stałego, znanego od urodzenia małego przyjacielskiego 
stada. Czym jest żłobek, przedszkole, szkoła? podzielony na grupy wiekowe, niemoralny i antyspołeczny 
świat.     
Przedszkole niema żanych zalet; długa rozłąka z rodzicami to obluzowanie relacji. Dziecko potrzebuje  
rodziców. Nie czuje się dobrze w dużej grupie rówieśników, jest to niekorzystna dla społecznych 
umiejętności, emocjonalnej stabilności, poczucia własnej wartości (samoocena jest warunkiem pozytywnego 

nastawienia do innych) i altruizmu. Małe dziecko aby nabyć te umiejętności potrzebuje poczucia uwagi 
skupianej na nim, przez stado, oraz dobrych wzorców (jest naśladowcem). Dzieci w przedszkolu 
wybierają wartości i zachowania narzucone przez elity, kosztem wartości wyznawane przez rodzinę.  

  



Dlaczego pozbawiać dzieci poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i poczucia własnej wartości – tak 
rzadko spotykanych wśród dzisiejszych dzieci Nawet zły dom jest lepszy dla małego dziecka niż dobre 
przedszkole Jeśli chcesz mieć naprawdę społeczne, zrównoważone dziecko, ofiaruj mu ciepły, spójny i 
odpowiadający na jego potrzeby stadoorganizm aż osiągnie 10 rż Nie przejmuj się modnymi metodami 
kształcenia i wychowywania, po prostu bądź przy swoich dzieciach ograniczając do minimum wpływy z 
zewnątrz. Szkoła to długotrwały proces izolowania dzieci (kwarantanna jak dla szaleńców, nędzarzy i 
prostytutek)  a który nazywamy zorganizowanym nauczaniem  
  
Dziecko rano jedzie do szkoły, tam siedzi, wraca, siedzi z komputerem, potem idzie spać. Siedzący tryb 
życia niekorzystnie zmienia osobowość. Żeby coś zjeść na sawannie, chodziliśmy pokonując dziennie 
wiele kilometrów, to sprawia przyjemność. W raju 15 latek przebiegał 15km bez treningu współcześnie 
nie przebiegnie kilometra. Żyją w świecie, w którym brak dziur w dżinsach jest powodem depresji. Mamy 
niezahartowanego, rozpuszczonego i rozhisteryzowanego egoistę Są otumanieni mediami, nie 
odróżniają reklamy od rzeczywistości. Rodzice infantylizują je, spełniają kaprysy. Podwórka, po których 
ganiały dziecięce bandy bawiące się w podchody czy wojnę wychowane w PRL opustoszały Przypomni- 
nam sobie szalone pomysły i zastanawiam, jakim cudem przeżyliśmy dzieciństwo. Jak to możliwe, że 
matki pozwalały nam biegać do nocy bez telefonów i nieustannego sprawdzania. Model szkoły powstał 
dwieście lat temu w Prusach pod dyktando kościoła i armii, instytucji które mają największe doświadcz- 
enie w łamaniu kręgosłupa, zniewalaniu, najważniejsze było posłuszeństwo z feudalną strukturą. 
Potrzebujemy myślących, którzy potrafią być sobą A mamy szkołe -więzienie. Dzwonek, siad, cisza nie 
gadaj. Dziecko w szkole dostaje komunikat: nikogo nie interesuje, co ciebie interesuje. Bądź cicho i 
słuchaj. Się buntuje, chce czegoś się dowiedzieć, zrozumieć, dostaje etykietkę "niegrzecznego" Dzieci 
dają się w końcu jeszcze bardziej zniewolić bo mają ogromną potrzebę więzi z opiekunem. Gotowe 
postępować wbrew swojej naturze i potrzebom, byle ich zadowolić, godzinami wypełniają nudne ćwicze- 
nia, przestać pytać, by znowu zobaczyć uśmiech na twarzy mamy czy nauczycielki. Tak wykorzystują 
nasze niesamowite właściwości społeczne z raju do swoich niecnych celów. Za przemianę z odkrywcy w 
wykonawcę poleceń, dziecko i społeczeństwo słono płaci. Dziecko traci wewnętrzną motywację, która 
kazała mu niestrudzenie poznawać świat, próbować, tworzyć. Działa już tylko motywacja zewnętrzna: kij 
i marchewką, jak z koniem  Człowiek motywowany zewnętrznie, czyli udomowiony, jeśli  zabrać kij i 
marchewki, to nie wie, czego chcieć. Nie wie, po co żyje. Przez kilkanaście lat w szkole szczególnie 
dużo czasu musimy poświęcać przedmiotom, do których nie mamy zdolności, tylko po to, żeby zdać.  A 
na to, do czego mamy talent, co świadczy o naszej wyjątkowości,  nie pozostaje wiele czasu. To barba- 
rzyństwo! Dostrzeżmy gwałty popełnione przeciwko niemowlętom, dzieciom. Gdy będziemy respektować 
prawdziwą naturę naszego gatunku, odkryjemy raj.               
  
 Znany jest przypadek zamknięcia w kurniku małego chłopca, był wychowywany przez ptaki, ładnie 
ćwierkał. Uwolniony, nigdy nie nauczył się nawet mówić. Tu https://www.youtube.com/watch?v=4cM2yonpRaY   
inny przypadek chłopca z kurnika W dzieciństwie jesteśmy formowani, jeśli dobrze, będziemy dobrzy, 
jeśli zle, będziemy cierpieć i zadawać cierpienie innym.   

  
Dzieciństwo wpływa na resztę życia, weźmy zazdrość (np. w miłości), emocja wynika ze strachu, jest 
przeciwienstwem milosci, czyli jej brakiem. Zazdrosc jest strachem przed byciem opuszczonym i jest 
wyrazem zagnieżdżonych w nas reakcji z niemowlęctwa, dziecinstwa, gdzie np. dla noworodka nawet 
pol godziny bez matki jest odczuwane jako zagrozenie życia, dzieci nie maja poczucia czasu ani wiedzy, 
czy matka wroci, ten strach zostaje gleboko zakorzeniony jako instynktywna reakcja na sytuacje 
opuszczenia nawet w sytuacjach, ktore dla doroslych wcale takimi nie sa. Np po urodzeniu, w szpitalu 
dzieci nie zostaja na 24 godziny przy matce, tylko sa odnoszone na sale noworodkow Leza kazde samo 
w swoim lozeczku i sa otoczone panicznym placzem innych dzieci, wolajacych swoje matki. W 
dziecinstwie zdarza sie mnostwo innych sytuacji, gdzie nabywamy to poczucie zagrozenia, gdy nie ma 
przy nas bliskich (żłobki, przedszkola to zły pomysl) i jestesmy skonfrontowani z jakas sytuacja, ktora 
wydaje sie nam zagrazajaca. Gdy juz jako dorosli zwiazemy sie blisko emocjonalnie z innym 
czlowiekiem, wraca ten wbudowany w dziecinstwie strach, gdy wydaje się, ze mozemy zostac 
opuszczeni.  To emocje z dziecinstwa, ktore uruchamiaja alarm, a do ktorych nie mamy w tym 
momencie dostepu. Dlatego przy zdradach rozstaniach czy innych relacjach międzyludzkich pojawia się 
uczucie znane z dzieciństwa Nie jest ono uzasadnione realna sytuacja, bo jako dorośli nie zabije to nas, 
ale ta w tym momencie wywolana pierwotna, zakorzeniona w nas emocja nie jest polaczona z 
racjonalnym mysleniem  
 

 

2.6 PATRIARCHAT 
Mężczyzna żył w raju nieświadom swojej roli w prokreacji. A gdy już ta wiedza mu się objawiła, męskie 
EGO jęło puchnąć jak balon, a wraz z nim poczucie własności wobec otoczenia. Na skutek korzystnego 
zbiegu okoliczności mężczyzna stał się odkrywcą, myślicielem i wynalazcą, motorem postępu, podczas 
gdy kobieta była w permanentnej ciąży lub karmiła piersią, w XIX w rodziły 16 dzieci. Gdy zaczyna się 
udokumentowana historia naszego gatunku, mężczyzna jest już bez wątpienia panem. Patriarchat to 

https://www.youtube.com/watch?v=4cM2yonpRaY


rozwój nauki, prawodawstwa, bezkompromisowości, agresji, ekspansji („błogosławił im Bóg, i rzekł; 
Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad 
rybami, nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami”) kult walki, rywalizacja, dominacja, głód 
cierpienie i indywidualizacja  Kulturę patriarchalną uświęciła wiara w surowego i bezwzględnego boga – 
mężczyznę. Wartości współczesne są wytworem patriarchatu, są zaprzeczeniem raju, stojących u 
podstaw rozwoju gatunku ludzkiego, są wypaczeniem natury ludzkiej.  

 
W świecie zwierząt samiec zabija dziecko ssące mleko karmiącej samicy, laktacja zostaje zatrzymana, 
samica staje sie na powrót plodna, i o to chodzi samcowi. W patriarchacie postepujemy podobnie, 
każemy odstawić matce dziecko od cyca niemal po urodzeniu, u kobiety laktacja zostaje zatrzymana, 
jakby stracila dziecko, żeby tylko byla plodna. Tym sposobem opanowaliśmy ziemię, ale jakim kosztem? 
Matka nie karmiąca piersia, hormonalnie (chemia mózgu) a co za tym idzie emocjonalnie jest w innym 
miejscu niż w ludzkiej naturze, z wielka strata dla ludzkości (wszystko się decyduje w dzieciństwie) 
kobieta w raju jakby ktoś chcial jej zabrac dziecko do żłobka, albo zabrac po porodzie do innej sali, albo 
że ma spac noworodek w innym pokoju itp zagryzlaby (była dzika). Patriarchat wychodzi nam 
mężczyznom bokiem, cierpimy. Dzieci  „niedokochane” to my. Naszą istota jest bycie ssakiem, 
stadnnym, terytorialnym. Nasza zwierzęcość jest rajem Hierarchia –to niewolnictwo, rozkazywanie, 
egzekwowanie, karanie, poslusznych nagradzanie nie jest z raju Jeden ma miliardy, drugi zdycha pod 
mostem. Znacznie więcej mężczyzn popełnia samobójstwa (85%), popada w nałogi, choro- by 
psychiczne, konflikt z prawem, bezdomność. Patriarchat, nam nie służy. W raju braliśmy dzidy i w 
braterstwie chodziliśmy sobie. Jako że zwierzyny było w bród zawsze cos się napatoczyło. Po spacerze 
15km wracaliśmy zadowoleni do osady. Później łowiectwo stało się przywilejem królów. Popatrzcie na  
https://www.youtube.com/watch?v=WjBwhwe5-cc szympansy bonowo gdzie rządzą samice, mamy z 
nimi 99% wspólnych genów  Różnica pomiędzy ludźmi i szympansami jest porównywalna jak między 
końmi i zebrami. Wielu z nas nieszczęśliwych, nie jesteśmy odporni na manipulacje elit. W raju nasz 
przodek zobaczył gówno i omijał, współcześnie poznali nasz mózg i to gówno opakują, dodadzą sztucz- 
ne smaki, które lubimy i my to zjemy  

   
człowiek jest dobry z raju (z natury) - złym robią go ustroje polegające na powszechnym przymusowym 
zniemowleniu. Eksperyment więzienny, gdzie studentow losowo podzielono na strażników i więźniów. 
pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_więzienny My od urodzenia tak jesteśmy podzieleni matka-dziecko, 
przedszkolanka-przedszkolak, nauczycielka-uczen, profesor-student, kierownik-pracownik To męski 
wynalazek, że jest mężczyzna bóg, papież, kardynał, generał biskup, arcybiskup i ......... i ty biedna 
bezrozumna owieczka na końcu. A jeśli gdzies powstaje świadomość kolektywną to wedlug reguł 
patriarchalnych. nowoRaj stwórzmy na siostrzeństwie, w którym wszyscy równi, dorośli równi dzieciom.   
Patriarchalny system społeczny to nierozwiązywalny konflikt pomiędzy katem a ofiarą, panem a 
niewolnikiem   

  
 Szczęśliwi czasu nie mierzą. Czas współcześnie to dobro rzadkie dlatego, że oddajemy go kapitałowi, 
systemuowi, zamiast wspólnocie. W raju czasu nie było, 100% spędzali wspólnotowo. Dzisiaj rodzic 
rozmawia z dzieckiem 5 minut /dziennie, nastąpiło oddalenie się, nawet rodzeństwa od siebie, nie ma 
czasu na przyjaźnie. Oddaliśmy dzieci i siebie zniewalającemu systemowi od żłobka, przedszkole, 
szkoły, i prace, nie wspominając o propagandzie z mediów która zajmuje mnóstwo naszego czasu. 
Niektórzy małżonkowie tylko śpią razem, albo i nie. A przecież wspólnota daje moc, pozbywając się 
stadoorganizmu pozbywamy się mocy.   
   
2.7 DIETA. Wraz z wynalazkiem rolnictwa jakość życia się pogorszyła (jednorodne pożywienie, ciężka 
praca, kobiety rodziły co rok, żyli krócej, byli głupsi i niżsi -kobiety o 30cm. Pozostała legenda raju. 
Współcześnie amerykanizacja pożywienia odbiera zdolność myślenia, cukier w pokarmach, 40 kg 
rocznie, do tego należy doliczyć cukry złożone zbóż, proste z owoców i brak minerałów, mikro 
elementów. Doszło do tego że pożywienie uważane za zdrowe np kurczak czy łosoś kupiony w markecie 
jest śmieciowym  Człowiek nie do takiego pokarmu, przez miliony lat stworzony. Zdrowie, inteligencja 
zależy od żywiania. Kupując cebule ma ona wartość 3x mniejszą (witaminy, minerały itp.) niż w PRL. 
W mleku, jajkach, mięsie znajdziemy nie tylko leki przeciwbakteryjne, ale również hormony wzrostu, 
środki przeciwzapalne. 80 % dzieci ma wady postawy i wzroku. Liczba dzieci podanych leczeniu 
psychiatrycznemu w szpitalach ciągle rośnie. Wiele chorób wieku dorosłego ma początek w stresie 
dzieciństwa. Skala zanieczyszczeń powietrza odpowiada wypaleniu 22 papierosów dziennie, każdego 
roku z tego powodu umiera 50 tys. ludzi  Elity wmawiają, że żyjemy w najlepszym ze światów. Ludzki 
organizm mówi co innego, coraz więcej bezpłodnych To znak, że osiągamy granice odporności  Jeśli nie 
zmienisz życia, jest duża szansa, że nie będziesz miał/a życia wiecznego (prawnuków). Badania zdrowia 
wskazują, że tylko 5 % z nas jest zdrowych. Może już czas, żebyśmy przestali się rozwijać, a skupili na 
tym, żeby żyć długo, szczęśliwie i w dobrym zdrowiu? Świadoma konsumpcja i krótszy czas pracy to z 
pewnością kroki w dobrym kierunku, ale daleko niewystarczające. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=WjBwhwe5-cc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_wi%C4%99zienny


     
Ziemia jest wyjałowiona, dzisiaj musze zjeść wiaderko jabłek by uzyskać tyle samo wit C co 50lat temu 
dawało jedno jabłko.Wszystkim nam brakuje wit D   

  

2.8 RELIGIA jest narzędziem tresowania, szczególnie kobiet, poprzez nie dzieci, a więc nas wszystkich. 
Bóg nie lubi kobiet. W świętych księgach jest uzasadnienie jej niższej pozycji To nie kobieta rodzi, tylko 
mężczyzna stwarza, nie potrzebna jest do tego materia i ciało, a sam Bóg i rozum; to nie kobieta rodzi 
mężczyznę, ona z żebra Adama, bo on samotny. Odebrał kobiecie godności i moc rodzenia organizowa 
nia, synchronizowania, integrowania stada i brak szacunku wobec natury. (odwrotnie niż w raju)     
    
ojcowie kościoła o kobiecie 
 Dziewczynki powstają z uszkodzonego nasienia (św. Tomasz z Akwinu)  
 Kobieta jest istotą pośrednią, która nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. kobieta ma 
służyć mężczyźnie.  (św. Augustyn 354-430 – najznakomitszy ojciec Kościoła) 
 Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwości wykorzystania do prac domowych 
(św. Tomasz z Akwinu, mędrzec Kościoła, 1225-1275)   
 Kobiety są błędem natury...   o duchowym upośledzeniu... są rodzajem kalekiego, chybionego, 
nieudanego mężczyzny...  . (św. Tomasz z Akwinu)    
 
Cechą naszej religi jest to, że jednostka w niej jest stworzona na obraz Boga, a Bóg samotny, więc JA 
samotny, ważniejsze od MY. A prawda jest taka, że nie można wyodrębnić samodzielnego JA, w pełni 
ludźmi jesteśmy tylko w stadoorganizmie, który jest zdolny do wieloletniego samodzielngo życia, na 
wysokim poziomie. Dlatego MY ważniejsze od JA, bo bez MY nie ma JA, JA rodzi się z MY. 
Chrześcijaństwo odwrotnie, nakazuje skupiać się na sobie, czyniąc nas samotnymi, przypisuje nam 
ogromną odpowiedzialność wobec wymagającego, nieludzkiego Boga. Czyni człowieka 
odpowiedzialnym za jego uczynki. Zostaje niszczące każdego człowieka przekonanie, wspierane przez 
Kościół, że całe zło jest w człowieku i może być tylko wybaczone za pośrednictwem Kościóła, ale i to nie 
do końca. Stąd bierze się męczące, niszczące uczucie, że jest się zawsze winnym, od urodzenia, że tkwi 
się w grzechu i że wszystko jest grzechem – uczynek i poniechanie, miłość i nienawiść, słowo i sama 
myśl. Wiedza jest grzechem i ignorancja  

   
Panujący nam Bog to produkt patriarchatu, hierarchii, gdzie jest król, dwór i niewolnicy Król decydował o 
życiu poddanych, i ten system patriarchalny zostal zaadoptowany do wierzeń. Religia, tak jak przemoc, 
ma pomagać rządzić, zniewolic nas (a nie jak się sądzi celem wyjaśnienia świata) Pytamy się co 
będziemy robić w niebie, tak nas socjalizowano, że musimy ciagle pracować dla pana, coś robic; w 
historycznym raju  nic nie robili, nie było pracy.  
   
2.9 Dzisiaj rajem jest galeria, mężczyzna myśliwym, chce upolować spodnie, wpada do raju (galeri 
handlowej), upoluje i szybko wraca. Kobieta to zbieracz (zapewniała w raju 80% produktów) -nawet jak 
wchodzi po masło - chodzi powoli po całym "raju", pilnie wypatrując, zbiera do koszyka, Widać po jej 
oczach, że bywanie w raju, zbieractwo, sprawia jej ogromną przyjemnośc. 
 



              
 
Galeria daje poczucie bezpieczeństwa (raju) Zbieranie, polowanie (w PRL-u polowalo sie np. na pralke, 
dzisiaj pozbawili nas tej przyjemnosci) Zbieractwo najgłębiej, ewolucyjnie ugruntowana potrzeba, sama 
przyjemności. Galeria daje natychmiastowe zaspokojenie, jak w raju, w odróżnieniu od świątyń, gdzie 
przyjemności odsuwane są na przyszłość. Kapitalizm wytworzył nowy raj, galerie, tylko żeby do niego 
wejść musisz przez min 10 godz dziennie być niewolnikiem. W prawdziwym raju była galeria ale bez 
śmieciowego jedzenia i bez niewolnej pracy. 
 

piramida potrzeb człowieka, w raju była kwadratowa, piramida hierarchii potrzeb Maslowa, prosto 
kreśli nasz obraz psychospołeczny  Na dole ma podstawowe potrzeby, muszą być zaspokojone i to bez 
obawy ich utraty, żeby wystąpiło pragnienie zaspokojenia potrzeb wyższego stopnia, np. głodny nie 
będzie zajmować się kulturą    

                                
 szczyt piramidy osiąga tylko 5% i tylko takie powinna mieć poparcie partia liberalna (indywidualizm, wolność), bo 
tylko oni mogą się samorealizować, korzystać z wolności i indywidualizmu, wszyscy inni, głosując na nich szkodzą 
sobie. Inna grafika piramidy Maslowa zawiera jeszcze jedno piętro, 6 –transcendencji,  wyższe stany świadomości, 
stopienia z wszechświatem, jedności z siłami natury, stany mistyczne w raju były normą  

  
1.Na dole hierarchii znajdują się podstawowe potrzeby fizjologiczne jak głód i pragnienie gdy nie 
zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi    
2.Gdy potrzeby biologiczne i fizjologiczne  zostaną zaspokojone motywują nas potrzeby bezpieczeństwa 
osobistego, ekonomiczne, ochrony zdrowia czy przed władzą. Przemoc wobec dzieci mocno ogranicza 
ich potencjał, Dzieci mają większą potrzebę czuć się bezpiecznie.   
3.Gdy jesteśmy zaspokojeni fizjologicznie i bezpieczni jest czas i miejsce na miłość i przynależność. 
Krzywdzimy dzieci wysyłając je do żłobka, przedszkola, szkoły, taka przynależność jest jak ruchome 
piaski Ma to negatywny Wpływ na  późniejsze umiejętność tworzenia i utrzymywania relacji 
międzyludzkich Brak przynależności to cierpienie w tym depresję     
4 Wszyscy mamy potrzebę aby czuć się szanowanym, także szacunku dla samego siebie  Chodzi o 
pragnienie sympatii do samego siebie, postrzegania siebie jako osoby kompetentnej i skutecznej oraz 
umiejętności zaskarbiania sobie szacunku innych ludzi.   



5 Dopiero po zaspokojeniu tych wszystkich potrzeb, jest czas i miejsce na to co w aktualnej 
rzeczywistości osiąga tylko 5% ludzi, w mateczniku 100% mieszkańców powinna osiągnąć 5 poziom    
samorealizacje, kiedy to obecny w człowieku potencjał, predyspozycje, powołanie, ma moc 
urzeczywistnienia. Tu osiągamy pełny potencjał człowieka (ile fabryka dała). Kopernik, Darwin mieli 
zapewnione dolne piętra mogli się wykazac w górnym. Stać się dobrym rodzicem w pełni możliwe tylko 
na tym poziomie.  
  
ciągłe niezaspokojenie jakiejś potrzeby biologicznej, bądź psychologicznej jest głównym źródeł stresu. 
W mateczniku kształt potrzeb będzie kwadratowy, jesteśmy stadoorganizmem   samorealizacje      
  

2.10 ALTERNATYWNE FORMY ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ; (hipisi,  anastazjowcy, 
indianiści), Amisze, Cyganie, mnisi, kibucu  
Zamknięta wspólnota jest maszyną społeczną, maszyny mają moc znacznie wieksza niż suma 
pojedynczych ludzi. Każda maszyna (w tym społeczna) ma granice, jest otorbiona np. zakony w 
klasztorach Rezygnując z otorbienia maszyna tracim moc, jest rozebrana na części bez wartości, które 
walają się po krzakach zgodnie z ideologia liberalna (wolność i indywidualizm) Człowiek jako organizm 
jest otorbiony jak i jego organy (serce, płuca, mózg) jak i poszczególne komórki. Otorbienie stwarza 
genetyczne warunki do rozwoju szczególnie dzieci, które ogromnie potrzebują stadoorganizmu, 
otorbionego organizmu, wtedy mają raj, struktóre w której czują się najlepiej / wyhodować szczęśliwego, 
innowacyjnego, twórczego człowieka Zamknięta wspólnota jest maszyną społeczną, maszyny mają moc 
znacznie wieksza niż pojedynczy człowiek, czemu nie tworzymy nowoczesnych maszyn społecznych? A 

jeśli gdzies powstaje świadomość kolektywną to wedlug niewolnych reguł patriarchalnych,   
 

Klasztor, zamknięty zespół budynków, w którym mieszka wspólnota, forma która sprawdziła się przez 
tysiące lat, satysfakcjonuje wielu ludzi Nie skorzystac z ich doświadczeń i inspiracji byłoby nierozsądne 
Mnich zrywa z „cywilizacją” Regóły zakonne wyznaczają rytm pracy, modlitwy i kontemplacji a także 
prawa i obowiązki wobec wspólnoty; wspólna modlitwa, praca, posiłek, wspólnie utrzymywany majątek, 
jednakowy sposób ubierania, brak pieniędzy i majątku osobistego.  Jestesmy stworzeni do życia 
wspólnotowego. Św Benedykt pisał: niech mnich czyni to tylko, do czego zachęca go wspólna reguła 
klasztoru i przykłady starszych. Popierał swoiste współzawodnictwo, wzajemne upominanie, jako okazja 
do zbawiennej nauki dla wszystkich Nie jest mylne nazwanie wspólnoty mnichów rodziną, sobie cenią 
znaczące miano braci. Św Benedykt pisał; niech darzą się wzajemnie miłością braterską, w okazywaniu 
czci jedni drugich wyprzedzali, mają wyprzedzać się wzajemnie w rozumieniu drugiego. Nazywając 
miłość we wspólnocie nadprzyrodzoną, relacje między osobami, jak w raju, niebiańskie, choćby tylko w 
zarysie. Przywiązanie, troskliwośc, serdeczność, nie wykluczanie nikogo. Niechaj nikt nie szuka tego, co 
uważa pożyteczne dla siebie, lecz raczej tego, co dla drugiego. Tak znika wszelka nieufność, duch 
podziału, partykularyzm. W 1941 r wywodzący się z protestantyzmu brat Roger stworzył regułę rodziny 
Taizé, której fundamenty stanowią trzy słowa; radość, prostota, miłosierdzie -aktywna forma współczucia  
Członkowie po złożeniu ślubów, żyją według reguł, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Klasztor jest za 
żyłą wspólnotą, ograniczoną fizycznie, mury, żeby być sobą, musi być ograniczone, mają wspólne 
posiłki, śpiewy, wspólna duchowość, praca, z swoją regułą, nie pracuja zawodowo. Pożywienie z 
ogrodu, sadu, jajka z kurnika klasztornego Nie uzywaja pieniędzy Czlowiek jest jednością psychiczną 
fizyczną, to samo dotyczy zażyłej społecznośći, to jest warunek konieczny inaczej wspólnota sie 
rozpadnie (jedność dotyczy też takich samych ubrań) Klasztor to silna wola kolektywna, istnieje w 
 chrześcijaństwie, buddyzmie, hinduizmie, islamie, judaizmie         
  
W północnych Włoszech znajduje się Damanhur, wspólnota duchowa (neopogaństwo i New Age?) z 
własną konstytucją, kulturą, sztuką, walutą, szkołą, energią, pożywieniem i katedrą (dzieło sztuki, wykuta 
ręcznie w skale)  www.youtube.com/watch?v=q8-xMM-v6Sk&t pt. Jak się żyje w Damanhur? Wzbudza 
zainteresowanie badaczy w dziedzinie sztuki, nauk społecznych, duchowości, medycyny, ekonomii i 
zrównoważonego rozwoju Prelegentem jest wiedźma, przedstawia magiczny sposób życia, podobny do 
rajskiego, żyją w 30 osobowych stadach (jak w raju), jedno stado to jeden dom wielorodzinny (żyją 
blisko), 20 stad (domów wielorodzinnych) tworzą 600 osobowe plemię. Odróżnia od raju, że stada żyją 
razem, w raju były oddalone od siebie o 50 km. Może jakby raj rozwijał się swobodnie to wlasnie tak 
wyglądałby dzisiaj? Idea raju, to nie cofanie sie 10 000 tylko -jak pokazuje przykład- wybieganie w przód 
500 lat. Czemu nie szukamy alternatyw, wynalazków, nowych maszyn społecznych, tak jak w technice, 
nauce? Czy konsumpcjonizm, wyścig szczurów, kapitalizm będzie do końca świata? Oni żyją lepiej niż 
przeciętna rodzina w UE, ich dzieci realizuja sie w swoich marzeniah, nawet trudnych jak zostanie leka 
rzem (zostało 3 na małą i krótko funkcjonującą społeczność to wiele). Jest 100 x wieksza szansa, że tam 
urodzi sie przyszły noblista, niż na przecietnym osiedlu Wymyślają, są twórczy, pokazują alternatywę. 
Oczywiście nie dla każdego, podczas procesu tresowania nas, nabyliśmy takich zachowań, wyobrażeń, 
że tam będzie nam źle 
  

https://www.youtube.com/watch?v=q8-xMM-v6Sk&t


AMISZE są zorganizowani w zbory i przywodniczącego wybierają wśród siebie. Nie mają zadnej 
większej struktury, posiadają mit założycielski, i na nim jadą (znaczenie mitu) Mimo prymitywnych 
metod, osiągają sukces ekonomiczny i reprodukcyjny, co 20 lat ich stan osobowy ulega podwojeniu.  
  

  
  
Amisze są najbliżej książkowej definicji człowieka i warunkom życia w raju, są bowiem ssakami, 
stadnymi i terytorialnymi,   
-są zorganizowani w stada (zbór), jeśli stado rozrośnie się ponad miarę (40 rodzin) dzielą się. W raju 
stada były mniejsze (dzieliły się), wtedy łatwiej wyżywić ze zbieractwa i łowiectwa. 
-są terytorialni (tak jak w raju), odizolowani i nie wpuszczają obcych. Odizolowanie podkreślają choćby 
ubiorem, wyglądem 
-ich stada (zbór) są zdrowe, silnie, żyją długo i szczęśliwie, nie chorują. 
-nie mają hierarchii (papież, kardynał, biskup, proboszcz i ty biedna owieczka), Występuje 
stadomyślenie, przywódcę duchowego wybieraja spośród siebie, poprzez losowanie?     
-nie chodzą do szkoły, nie oglądają filmów, TV itp. To znaczy, że nie ulegają praniu mózgu zwane 
programowaniem społecznym 
-nie są agresywni do innych ludzi, jak w raju 
-pomiędzy sobą w zborze nie używają pieniędzy, uznają „ekonomia darów” zamiast pieniędzy 
odwzajemniają się uwagą, czasem, życzliwością, zainteresowaniem, współczuciem, współpracą tak jak 
w raju zobacz jak budują stodołę, dom www.youtube.com/watch?v=AsTB0HnM6WM 
-uprawiają zbieractwo i myślistwo, chłopcy chodzą na ptaki z łukiem, 
- oprócz ziemi mają domy, obory, stodoły, maszyny, krowy itp itd. nie maja długów, i kazda rodzina po 70 
ha ziemi 
w zachowaniach Amiszy sprzeczne z rajem jest 
-płodzą za dużo dzieci, co 20 lat podwajają się liczebnie 
-nie uznaja techniki np. elektrycznosci w raju uznawali najnowsze zdobycze techniki np łuki, ogień,   
-patriarchat choć kobiety bardzo ważne, w raju ważniejsze     
- żyją wspólnotowo to jednak oddzielnie, pół km jeden od drugiego W raju mieszkali "na kupie" w jednym 
miejscu  
-nie chodzą do szkoly, nie używają techniki  i wielu innych udogodnien a mimo to sa 10 x zamożniejsi od 
przecietnego Amerykanina. Sa dowodem na to, jak niewiele potrzeba do szczesliwego efektywnego 
gospodaruja bez uzycia nowoczesnego sprzetu rolniczego. Wierza, ze  wynalazki (telefon) odstreczaja 
od normalnych sasiedzkich spotkan           
nauka czy kontakty towarzyskie bycie w ciąży, karmienie piersią to naturalne stymulanty, strzały 
dopaminy,  działa jak narkotyki, a więc uzależniająco,     
 

KIBUC Żydzi szukali raju i od przeszło 100 lat, niektórzy z nich (2%) żyją w komunach, są tam;     
- sakami, nie używaja sztucznego mleka do skarmiania niemowlaków 
- stadni (są zażyła wspólnotą, znaja każdego osobiście i blisko, wspólnie pracując, żerując (na 
stołówce), bawiąc się.    
- terytorialni, teren ogrodzony płotem, ba drutem kolczastymy 
 maja nawet tygrysa szablozębnego z raju tj Arabów którzy chca ich upolować 
 
Poza tym  
nie mają w kibucu patriarchatu a więc nie ma hierarchii  

https://www.youtube.com/watch?v=AsTB0HnM6WM


nie mają szkoly, dzieci wychowuje cale stado, uzyskuja najlepsze wyniki  
nie maja, nie używaja pieniędzy  
nie ma własności (nie mając nic, masz wszystko) 
indywidualizm traktuja jako wynaturzenie   
Są autonomiczni, maja gospodarstwo, zakład produkcyjny, rzadko wychodzą poza swoje terytorium  
Kibuce, najbardziej znana instytucja izraelska na świecie i jedyny eksperyment społeczny który się 
powiódł. Kibuc oparty jest na wspólnej własności, wspólnej produkcji i pracy, wspólnym decydowaniu, 
spożyciu i tych samych warunkach życia Mieszkają w zwartych osiedlach, otoczone murem.    
  
Kibuc to równościowa idea, przełamanie patriarchalnej rodziny anarcho-komunistyczną wspólnotą, 
równe prawa i obowiązki, nie istniała własność prywatna, pieniądz ani indywidualne wynagrodzenie za 
pracę, decyzje podejmowano kolektywnie a funkcje sprawowano rotacyjnie. Równość, wspólność, 
jednostka podporządkowana interesowi wspólnoty to podstawa  kibucu. Idea, że jeśli nie będzie 
pieniędzy i wszyscy będą tak samo pracować,  to samo jeść, to powstanie społeczeństwo pozbawione 
egoizmu, chciwości i samolubstwa „daj z siebie, ile możesz; weź, ile potrzebujesz” I jak w raju, nie 
martwią się o jedzenie, wspólna stołówka, nikt nie płaci też w sklepie spożywczo-przemysłowy do 
którego się wchodzi, bierze co potrzebuje i wychodzi. Taki jest kibuc.   
 
Kibuce to formy zamknie, autonomiczne, monastyczne organizacjie życia społecznego z którymi do 
czynienia mamy od zarania dziejów. Kibuc to cały system wsparcia, opiera się na zaufaniu, mają 
unikatowe poczucie koleżeństwa, jakie nie istnieje nigdzie indziej. Nigdy nie jesteś sam, doświadczanie 
uniwersalnego poczucia wspólnoty, która umacnia tożsamość, pokonuje wiele przeszkód i tworzy nową 
jakość, szczególny mikroklimat, ludzi, ich osobowości i duch wspólnoty. Duszę indywidualną zastąpiła 
dusza kolektywna, Hołubią poświęcenie się dla wspólnoty Dbano o poczucie wspólnoty kosztem 
osłabianie więzi rodzinnych Tolerowane były formalne związki małżeńskie, ale bez otoczki tradycyjnie im 
towarzyszącej. Wspólnota buduje swój światopogląd na podstawie własnych dociekań, nie  przyjmując 
bezkrytycznie prawdy objawione. Indywidualizm traktowany jako defekt moralny.  
  
w kibucu wkładali wiele wysiłku w wychowanie Wszystkie dzieci wspólne, otrzymywały solidne wykształ-
cenie, szkoły bez ocen i egzaminów, by nie podkreślać, że ktoś umie więcej, a ktoś mniej, budowanie 
niezwykle silnego ducha wspólnoty i solidarności socjalizacji w grupie rówieśniczej umożliwiającej 
nabycie kompetencji społecznych. Kolektywne wychowania to równy start oraz nieograniczony i swobo 
dny dostęp do indywidualnego samorozwoju (nie ma np. dziedziczenia biedy, statusu) „było nas 14 rówie 
śników – 5 jest profesorami biologii, medycyny, fizyki” Zasada wypatrywania talentów przez wspólnotę i 
wspólne dążenie do ich rozwijania. Dla utalentowanego dziecka każda uczelnia na świecie jest dostępna 
– wspólnota sfinansuje i zachęcają młodych po studiach, by ruszały w świat i zbierały doświadczenie. 
Jeśli taki, już z solidnym fachem, chce dołączyć do kibucu musi starać się o to, jak każdy inny Praca bez 
podzialu pan- niewolnik, pracodawca -pracownik Każda praca tak samo ważna bez względu na zawód, 
nie ważne czy lekarz, prawnik, rolnik czy sprzątaczka  Robisz to, co potrafisz, co lubisz, każdy stara się 
być pożytecznym Równość i kolektywizm, za pracę nie stosuje się pieniężnego wynagrodzenia 
Usunięcie zapłaty za pracę w sensie materialnym, zlikwidowano żądzę pieniądza, wyzbyto się hierarchii i 
relacji, gdzie ktoś dominuje, a inny jest podporządkowany, równość i współodpowiedzialności. Każdy, 
kto należy, sam pragnie stosować się do jego zasad i są one dla niego naturalne. Nikt nigdy nie pozost 
aje ze swoim problemem sam, prawdopodobieństwo utraty pracy, dochodów czy mieszkania jest zerowe  
Pisarz z kibucu Amos Oz kiedy opublikowana w 1968 r powieść, stała się bestsellerem, przekazywał 
honoraria do wspólnej kasy, mimo to miał tylko trzy dni w tygodniu na pisanie. Dopiero w latach 80. 
przyznano mu 4dni wolnego, pozostałe dwa dni pracował w szkole, a w soboty pełnił dyżury w stołówce.     
    
Rodziny ustawiają się w kolejkach po miejsce  Kibuc to nie przypadkowa grupa ludzi a zażyła wspólnota, 
którą coś skleja, mają wspólne cele i dążenia Kandydat na kibucnika musi posiadać kwalifikacje, które 
są im potrzebne, zostaje na roczną próbę. Po czym wspólnota głosując decyduje o dalszym jego losie, 
może zostać, jeśli co najmie 60% wspólnoty go popiera. Po kolejnym roku jest drugie głosowanie i wtedy 
trzeba zdobyć już 77% poparcia Wykonywane są testy psychologiczne w tym grafologiczne. Tworząc tak 
unikalną wspólnotę trzeba uważnie pilnować, by ktoś nie zburzył latami budowanego spokoju, życzliwo 
ści i skromności. Wiemy, że jednostka może pociągnąć za sobą stado niekoniecznie w dobrym kierunku. 
Ten, kto odchodził, dostanie pieniądze na mieszkanie i nowe życie, Nie chcieli, aby ludzie zostawali z 
przymusu, bo nie mają innego wyjścia.   
  
plotka podstawą samoorganizacji kibucu. Wszystkie wydarzenia w życiu każdego mieszkańca są szcze 
gółowo kontrolowanie, omawiane i oceniane, nie ma prywatności. nawet osobiste problemy są problema 
mi wspólnoty Dla niektórych nie stanowi to problemu, innym przeszkadza  Ludzie jak są blisko to są 
blisko. Plotkowanie ruguje samolubne instynkty, pomaga stawać się lepszym, wyzbyć się złych nawyków 
Plotkarze motywują do pracy nad sobą, nikt nie chce, aby mówiono o nim źle. Jedynym sposobem staje 
się nie dawanie powodów Postępując w sposób nieakceptowany przez wspólnotę, musisz liczyć się z 
ostracyzmem i wywieraną presją, aby upodabniać się do reszty. Kibuc to mikrokosmos zawierający 



wszystkie elementy świata. Występują w nim wszelkie możliwe układy i relacje międzyludzkie, oraz 
przeróżne typy charakterów. Nigdy w kibucu nie było policji, ani sądu: zastępował je nacisk wspólnoty.         
    
zbyt wielu ludzi pracuje ciężej niż powinni. Robią to, żeby zarobić więcej niż rzeczywiście potrzebują, 
kupić rzeczy, których nie potrzebują, aby zaimponować ludziom, których właściwie nie lubią. Kibuc 
alternatywą    

 

  
 
ruch hippisowski – promował równosc, uzdrawiajacą wymianę energii, brak własnosci, braterstwo, 
miłosc, równouprawnienie, poszanowanie przyrody. Przyczynili się do rozpowszechnienia substancji 
psychoaktywnych, rewolucji seksualnej czy New Age. Hippis żyje swobodnie, próżniaczo, dniem 
dzisiejszym, mając w sobie duzo ciszy, spokoju i wrazliwosci, która pozwala na wyczucie ducha miejsca, 
genius loci, nie nosi zegarka, bo czas dla niego nie istnieje Żyli w komunach odrzucając konsumpcje, 
rywalizacje i materializm. Unika kontaktów z instytucjami (szkoła, wojsko, praca, kościół) prowadzi życie 
w drodze, nie ma stałego domu, ciągle się przemieszcza (nomadyzm z raju?), w zgodzie z naturą  –
 zamiast wojować, lepiej uprawiać seks.   
W komunie hippisowskiej wszystko wspólne, nawet dzieci. Starają się być samowystarczalni, uprawia 
ziemię, szyje ubrania (swoisty ubiór), wykonuje drobne sprzęty codziennego użytku. Zazwyczaj nie 
posiada stałego zatrudnienia. Zewnętrzną oznakę przynależności stanowiły długie włosy, broda, bose 
stopy (po trzech tygodniach chodzenia boso skóra na stopach grubieje i tworzy naturalną podeszwę) 
Muzyka +tekst + poczucie braterstwa- stanowiła spoiwo Miejscem spotkań festiwale. Z ruchem byli Janis 
Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrisom, The Doors, The Animals, The Beatles, Bob Dylan, Van Morrisom. 
Led Zeppelin, kulminacją festiwal Woodstock  
 w 1969 r. To, co miało rozszerzać świadomość (heroina, amfetamina), stało się przyczyną klęski 
komuny i wtopili sie w krajobraz usa. Wiele postaw hipisów zostało przyjetych przez ogół.  
  

            

 Nieskrępowane ubraniem stado ludzkie. Mamy  potrzebe ogladania nagich ciał, ogladania ludzi w całości To  jakby 
powiedziec, ze nie wolno patrzes na gołe kwiaty, konie. Wstyd i okrycie nagości efektem patriarchatu. U 
muzułmanów widok włosów, kolan, ud czy ramion wywołuje zgorszenie i represje Nagie ciało dobrze oddycha, 
łatwiej utrzymać je w czystości  Ubranie jest     pancerzem, barierą.  Nagość zbliża Jednoczy, zmienia relacje a 
wiec myślenie, wprowadzi na wyższy poziom stadomyślenie   



W El Fonoll (90 km od Barcelony) powstała wioska, naturystyczna. Za pożywienie warzywa z własnych 
upraw i nabiał od zwierząt żyjących na naturalnych pastwiskach Ma 25 mieszkańców i niewielka grupe 
gości Każdy z mieszkańców spędza 2 godz dziennie pracując w ogrodzie, przy zwierzętach, jak w raju, 2 
godz dziennie przyjemnej aktywności na zdobycie pożywienia. Niektórzy pracują również poza osadą, 
ale większość znajduje zajęcie na miejscu Jesteśmy wolni i nowocześni, a przecież nie ma nic bardziej 
zakłamanego, niż wstyd przed nagością. Forma zmienia treść. Ubranie jest zbroją przed drugim 
człowiekiem stadna nagość jednoczy, tworzy wspólnotowy umysł, stadomyślenie, wszystko zmienia W 
mateczniku mamy łaźnie, banie która da choć namiastkę stadnej nagości która jednoczy    
  

   
   
Raj utracony, raj odzyskany – Ogród rozkoszy ziemskich Hieronima Boscha https://niezlasztuka.net/o-sztuce/raj-
utracony-raj-odzyskany-ogrod-rozkoszy-ziemskich-hieronima-boscha/ przedstawia adamitów zniszczonych przez 
sw inkwizycje 

Adamici sekta nawiązująca bezpośrednio do raju, naśladowali Adama i Ewę, przed grzechem. Swoją 
świątynię i dom zamieniali na ziemski raj. Wchodząc do niej zrzucali odzienie, modlić się i czytać święte 
teksty mogli wyłącznie nago co oznaczało czystość i obnażenie się przed Bogiem Nie dopuszczali 
małżeństwa, ponieważ Adam ożenił się z Ewą dopiero po wyrzuceniu z raju. Praktykowali wolną miłość i 
wspólnotę dóbr Nie ma tu rozróżnienia wieku, klasy, godności, majątku… nie ma różnicy między 
mężczyzną a kobietą. Idea raju od początków ludzkości płynie swym podziemnym nurtem, pojawiając 
się w rozmaitych epokach i miejscach, różnie się nazywając. Jest wyrazem prastarej intuicji miejsca, w 
którym może dokonać się to misterium, starali się odwzorować archetyp ludzkich relacji. Seks był „drogą 
ku wysokości” prowadził ku rajskiej doskonałości, jako modlitwa, praktyka tantryczna, transpersonalny 
kontakt na poziomie archetypowym. W rytuale tantrycznym oprócz seksu wstępuje jedzenie i picie, po 
prostu raj Przeżycie to stanowiło dla adamitów podstawę ich doktryny zbawienia.     
   
Cyganie maja z rajem wspólny nomadyzm, zycie w zwartych, odizolowanych, niewielkich grupach, 
bezstresowe wychowanie dzieci, brak szkół i pracy takiej jaką my doświadczamy. Traktowali społe 
cznosci rolnicze jako obcy ekosystem, okradając rolnikow, polowali na wioskowe kury i zbierali im 
warzywa z pola, słowa piosenki „Cygan nie sieje, Cygan nie orze, gdzie spojrzy, tam jego zboże” Znali 
się na ziołach, zbierali pokrzywy i mrówki do zup, uwielbiali jeże pieczone w glinie i psy. Zajmowali się 
magią, wrózeniem, kuglarstwem, muzyką, tancem, spiewem. „Cygańskie” było nie tylko życie, lecz 
również wizerunek, barwne oryginalne stroje, biżuteria, chusty i szale, długie włosy, cygańska 
miłość (miłość wolna, nieskrepowana, szalona),   

                 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/raj-utracony-raj-odzyskany-ogrod-rozkoszy-ziemskich-hieronima-boscha/
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/raj-utracony-raj-odzyskany-ogrod-rozkoszy-ziemskich-hieronima-boscha/


flaga Cyganów. Koło reprezentuje nomadyzm, niebieski -niebo, zielony -trawę    
Bohema, cyganeria, to symbol, mem, idea, sposób zycia. Ta kultura przystaje do naszych marzeń o 
beztroskim włóczeniu się po świecie, inspirują współczesnych nomadów, wedrujacych po swiecie w 
kamperach, lato w Szwecji zima w Turcji, jak wedrowny ptak.  

 
anarchoprymitywizm ma coś z idei raju. Fundamentem jego jest uznanie paleolitycznych form bytowania  
za najbardziej naturalne dla nas, człowiek żył w ten sposób miliony lat, w zgodzie z naturą, był jej częścią, 
aż do rewolucji neolitycznej 8 tys lat temu, Anarchioprymitywiści totalnie krytykują cywilizację przewidują 
przyszłość radykalnie kooperatywną i wspólnotową, ekologiczną i feministyczną, spontaniczną i dziką, 
stworzenie społeczeństwa, które wyklucza władze Głosi, że technologia separuje nas od ludzi i natury 
Hiperalienacja, dominacja na każdym poziomie Jest pokrewieństwo duchowe pomiędzy anarchistami i 
spółdzielcami Anarchoprymitywizm - odrzuca naukę, technikę i cywilizację. uznaje je za niereformowalne 
i destrukcyjne zjawiska oparte na wyzysku Takie wytwory cywilizacji jak: państwo, kapitalizm, rynek, 
patriarchat, globalizacja, nauka czy praca. Ideaa raju nie odrzuca nauki i techniki, wprost przeciwnie, ale 
tylko pod warunkiem, że służą wartościom z raju, naszemu DNA (przede wszystkim nie separuje ludzi a 
łączy) W raju osiągnięciami nauki i techniki było opanowanie ognia (mocno lączy ludzi) czy wynalezienie 
łuku, wiec nie rozumiem czemu anarchoprymitywisci odrzucają nauke i technike 
   
2.11 WNIOSKI  -jeśli gdzies powstaje świadomość kolektywną to zawsze wedlug reguł patriarchalnych, 
dlatego alternatywne organizacje nie osiągnęły większego sukcesu (oprócz klasztorów). Istotą natura 
lnego stada ludzkiego sa kobiety, matriarchat Patriarchat a z niego trwające dziesiątki tysięcy lat odciąga 
od raju. Nie jesteśmy tym co nas ukonstytuowało, nie jesteśmy  
-ssakami, tylko 4% matek karmi piersią dłużej niż 6 m-cy, w raju „dzikie kobiety”  karmiły piersią 6lat    
-stadnymi. Stada są oparte o samice, u ludzi było podobnie, ale z patriarchatem mamy udomowienie, 
indywidualizm, rywalizacja, a rodzina to mąż (głowa) + (żona i dzieci)          
-terytorialnymi, chyba że terytorium jest auto, najlepiej większy SUV.   
 
jesteśmy udomowieni jak konie, krowy, świnie i mamy służyć, ciężko pracując dla dobra pana (patoelit). 
W następnym rozdziale proponuje powrót do bycia ssakiem, stadnym, terytorialnym a więc zdziczeć w 
sposób kontrolowany. Znaleźć istotę dzisiejszego człowieka, które nie jest już z raju, ale i nie z świata 
współczesnego Odzyskamy tym sposobem wiele radości, zdrowia, czasu, energi, mądrości, spokoju, 
duchowości, bogactwa, wygody na prawdziwe życie, gdzie pełna zgoda przychodzi bezpośrednio, prosto 
i swobodnie. a wykorzystując nauke i technike będziemy żyć lepiej niż w raju.    

   
  

III MATECZNIK       
  

Dopóki przestrzegaliśmy „instrukcje” obsługi człowieka, był raj, bez pracy, chorób czy działań na szkodę 
naszego gatunku, bo w zdrowym gat. takich zachowań być nie może Odstąpienie nazwano „grzechem 
pierworodnym”. Aby uwolnić ludzkość od chorób, wojen, zbrodni, wszelkiej patologii, także religii, trzeba 
usunąć przyczynę, czyli usunąć wadliwą strukturę i wadliwą czynność mózgów. Można to uczynić przez 
powrót do przestrzegania instrukcji obsługi człowieka.   
 
Człowiek może przetrwać w warunkach nam skrajnie wrogich -wtedy jego dobre samopoczucie, radość 
spełnienia jako pełnej ludzkiej istoty ulega zatraceniu. Wiedziemy życie, do którego ewolucja nie dała 
nam godziwego wyposażenia, a próbując mu podołać, okazujemy się upośledzeni, bo nasze zdolności 
okaleczone są osobistą deprywacją. Nasze życie materialne podnosi się, bez wzrostu dobrostanu. 
Powrót w kierunku raju jest drogą do naszego gniazda, które bezpowrotnie przestało istnieć. Mimo to 
nawiązanie do pryncypiów z raju jest racjonalne. To próba zamknięcia koła histori, dzięki której znajdziemy 
się na wyższym poziomie spirali dziejów, w nowymraju. Raj który znamy z najstarszych tekstów i naukowych 
badań, dla współczesnego byłoby już nie do zaakceptowania.    
  
Mówią, możesz mieć wszystko co chcesz, wystarczy chcieć. To manipulacje elit, celem lepszego ciebie  
wytresowania, abyś szybciej biegł w ich kołowrotku. Po co żyjemy? nie jesteś celem, a środkiem do 
celu, jakim życie wieczne genu, który nosisz. Bycie rodzicem to zadanie życia, przygotowaniem istnienia 
swojego życia wiecznego! Elity wmawiają, że celem życia jest praca i konsumpcja, chcą cię w swoim 
„kołowrotku”, (pracujesz dla nich i kupujesz u nich, oni zawsze zarabiają ile chcą) Istota człowieka jest z raju. 
Odzyskamy ją poprzez nawiązanie do źródła czystego, gdzie podstawową komórką społeczną jest 
stadoorganizm. Stado, jako jeden organizm jesteśmy ogromnie silni  Wtedy my ustalamy wartości a nie 
elity, które chowają sobie niewolników do pracy, żołnierzy do obrony ich stanu posiadania i religie, która 
to uświęca. Raj ukształtował nasz genotyp, to 99.9% czasu ludzkiego życia na ziemi. Dziecko rodzi się 
dzikie, genami z raju, zachowuje i oczekuje raju. Jeśli dostanie osiągnie tyle ile fabryka dała, maksymum 
możliwości. Współczesne środowisko wynika z potrzeby zaspokojenia potrzeb patoelit. Dzięki naszej 
podatności na udomowienie i ogromnej elastyczności, potrafimy żyć wszędzie, jesteśmy w tym lepsi od 



szczurów ale nie znaczy, ze to środowisko optymalne, szczególnie dla dzieci. Wytrzymałość ludzka 
powoli się kończy, za 100 lat 60% mężczyzn będzie bezpłodnych.  
  
Wola rzadko kiedy działa skutecznie przeciw sile przyzwyczajenia Jeśli chcemy zmienić siebie musimy 
zmienić środowisko, stworzyć do obrony matecznik, który ma cel zbieżny z twoim. Razem lepiej poznamy 
siebie, potrzeby z których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Stado ludzkie jest strukturą, w której 
niedoskonałe jednostki wpływają na siebie, kształtują się wzajemnie, i podnoszą na wyżyny, tworzy się 
stadomyślenie, które służy dążeniu do wspólnotowego celu, które jest także narzędziami do pracy nad 
sobą. Powrócmy do świata magicznej przynależności do hordy, do bycia ssakiem, to wszystko, co jest 
dla nas ważne i drogie. Wtedy po 10 000 latach życie zatoczy koło w spirali, zmieni się wszystko i niczego 
nie musimy się uczyć, wręcz przeciwnie, mamy zapomnieć jak nas skundlono, pozbyć się wytresowanych 
zachowań. Raj mamy głęboko w sobie    
 
Proponowany matecznik to hybryda, w której istota z raju występuje z tabletem na kolanach, wydajnym 
ogrodnictwem, rolnictwem, elektrycznością, silnikiem, nauką i techniką. Słowo matecznik wywodzi się od 

matki, a jest rodzaju męskiego, miejscem poszukiwania poprzez dzieci i wgląd w siebie, istoty człowieczeństwa  
 
Aby przetrwał stadoorganizm, potrzebne są emocje, pasja wspólnego dążenia, radość budowania jako 
niezbędny czynnik zdrowia i wspólnotowego poczucia sensu, które wszystkich powiąże ze sobą, 
wykorzystując energią siostrzaną, braterską, matczyną, seksualną, ojcowską, przyjacielską i mit który 
nada sens rzeczywistości, dając optymalnie wzrastać bezbronnemu potomstwu.  

   
3.1  ORGANIZACJA PRZESTRZENI, krąg -   rajskie „feng-shui”   
W patriarchacie mężczyzna jest właścicielem żony, dzieci i architektury. Wiele się zmieniło oprócz 
architektury, która jest patriarchalna i jako forma zniewala, udomowia społeczeństwo. Przedszkolne 
rysunki dają pojęcie roli domu w światopoglądzie dziecka. Na środku kartki rysują domek, (mimo że 
mieszka w bloku), do którego biegną wszystkie drogi. Obok domku stoi mama, tata, brat, pies i ono. 
Dom to emocje, więź. W raju były kopułowe, niewielkie. Dzieci są minimalistami, dla nich nie chodzi o to 
jak wielki, drogi, wspaniały dom a o to jak wiele w nim szczęścia http://www.okragledomy.com/broszura.pdf 
    

                           
 Jaka jest z genów poczęta forma gniazdowania dla ludzi? Dzikie zwierzęta budują celem wychowania 
dzieci Czemu organizujemy przestrzeń pod mężczyznę, a nie pomyślności dzieci? Co się stanie gdy 
budując krąg do rodzenia i wychowania pierwszoplanowe będą dzieci? Ich oczekiwania i potrzeby.    
  
Plemnik malutki, ale ma energie i mądrość świata bez doświadczenia i uniwersytetów. Natura jest 
genialna, płód w łonie matki rządzi się jak chce (już wtedy jest genialny), matce prędzej zęby wypadną z 
niedoboru minerałów niż jemu czegoś zabraknie, po urodzeniu nieporadny? noworodek  położony  na 
brzuchu mamy, powoli, ale wytrwale będzie pełzać w kierunku piersi. Kiedy do nich dotrze, bez pomocy 
się przyssie i zassie. (noworodki potrafią pełzać od urodzenia) Jak odzyskać „mądrość świata” w naszym 
zniewolonym życiu? Organizacje społeczną i przestrzeń do kochania, płodzenia, rodzenia i wychowywa 
nia mamy w genach, (choć stępioną przez udomowienie) tak jak mrówki mają w genach formę mrowiska, 
jaskółki formę gniazd.  
Będąc dzieckiem bawiłem się w wojnę, nawet idąc do lekarza miałem zawieszony dziecinny karabin na 
ramieniu. Dziewczynki bawiły się w dom. Projektowały domki dla lalek z pokojami, meblami.  Wykorzysta 
jmy naturę. Pozwólmy kobietom projektować domy do rodzenia i wychowywania, one maja to w DNA. 
Domy budujmy dla dzieci. Studiowanie architektury przez kobiety niszczy ich naturalne umiejętności, 
uczą się bowiem architektury patriarchalnej, hierarchicznej, agresywnej, terytorialnej, wywyższającej, 
rywalizującej i antydziecięcej. Patriarchalna architektura jest narzędziem udomawiania! Proponowana 
przestrzeń matecznika jest z naszego DNA, stadna, dospołeczna w skali człowieka, bez hierarchii, 
wtopiona w krajobraz, odzwierciedlająca głębokie potrzeby dzieci i kobiet Krąg jest kontynuacja 
przestrzeni z raju.     
   

http://www.okragledomy.com/broszura.pdf


                                     
 izolacja zewnętrzna, fizyczna i kulturowa (jak klasztor) sprzyja zadowoleniu z życia (tak jak w życiu 
organicznym każda komórka naszego ciala jest otorbiona od  przestrzeni zewnętrznej, jest wnętrze i 

zewnętrze) ciepłe domki jako jedno pomieszczenie, zmusza rodzinę do bliskości, rozmów, 
otwarcia i pozbycia się barier W raju bylo cieplo tak i w mateczniku, nawet zimą, podgrzewana 
woda w basenie (w raju dzieci codziennie kąpały się w rzece). Zimne pomieszczenia to strata 
energii dziecka która zamiast na rozwój mózgu zostaje stracona na ogrzanie organizmu (będą 
mniej nauczone) 
  
Być czy mieć, oto pytanie? Odpowiedz prosta -być, tak było w raju. Oni nic nie mieli*. W kręgu też nic nie 
będziecie mieli i nic nie stracicie w stosunku do domu multimilionera zaprojektowanego przez najlepsze- 
go architekta, Roberta Koniecznego za 7 mln. Dziecko w nim wychowane będzie się leczyć u najdroższ- 
ych psychiatrów i popełni samobójstwo w wieku 25lat. W mateczniku wiele dzikich dzieci, żadne nie 
będzie u psychiatry, psychologa ani innego lekarza i będą najlepsze z matematyki i genialnych wystąpień 
publicznych i innych szalonych pomysłów, jako dorośli znajdą sobie najlepsze żony/mężów. Z nich Wy 
będziecie mieć zdrowe, mądre, radosne, życie wieczne. 
  
Krąg jest formą odlewnicza, w której kształtuje się stadoorganizm Projektując krąg projektujemy zacho 
wania i nastroje stadoorganizmu. Krąg wychowuje, socjalizuje, kształtuje emocje i postawy dzieci, daje 
poczucie bezpieczeństwa, dumy i przynależności, uzdrawia jest źródłem relaksu i rozwoju. Gdy umieści 
my właściwe rzeczy na właściwym miejscu, powstają między nimi związki, i rzeczy te pracują wspólnie, 
nawzajem się wspierając tworząc wartość dodatkową. W  dospołecznej architekturze kręgu, dzieci 
rozkwitają,  w patriarchalnej, akademickiej, odspołecznej, udomowionej -gasną.  
  

                             
Krąg zaprojektowano na podobieństwo rozmawiających osób. Jeśli tak rozmieścimy domy będą ze sobą 
rozmawiać. Krąg jest formą odlewniczą dla stada.    
  
- grupa rozmawiających osób zawsze tworzy krąg.  Odwracając sytuacje, jeśli stworzymy krąg            
będziemy rozmawiać  
- przestrzeń wewnątrz kręgu jest spostrzegana jako własność grupy.   



- im mniejsza odległości między osobami w kręgu, tym bardziej zwarta grupa.      
- 8, to optymalna ilość osób w grupie   
Okrągłe domy postawione po okręgu, na podobieństwo rozmawiających osób, zwrócone poprzez okna i 
drzwi do siebie Przez okno mamy kontakt wzrokowy i głosowy z wszystkimi kopulakami i majdanem, 
daje to możliwość oglądania dzieci i scen z życia stadoorganizmu. Taki układ zbliża ludzi do siebie, ma 
wpływ na stadomyślenie   
   *)   Ludzkie stado jest terytorialne jak stado wilków i w tym sensie gospodarowali na terenie tysięcy km 
kwadratowych   
 

                    
Stado ludzkie to „ekonomia darów” Wspolna opieka nad dziećmi, wspólne zdobywanie pożywienia, 
kuchnia, spożywanie posiłków i praca.      
 
Majdan mocno wpływa na stadoorganizm. To plac aktywności, przestrzeni wspólna, nerw i tkanka 
łączna matecznika. Jest placem rekreacji, zabaw i przygód. Gdy jest ograniczony płotem, zaczyna być 
sobą. Krąg z okrągłymi domkami to przestrzeń uformowana zgodnie z uwarunkowaniami ludzkiej, 
wspólnotowej natury z fizjologicznymi ograniczeniami i sprawnościami organizmu z genetycznymi 
wzorcami użytkowania przestrzeni oraz kształtowania relacji społecznych i stadomyślenia, dający 
poczucie bezpieczeństwa, wspólnoty i relaksu. Jest jak w raju, oprócz domków mieszkalnych, wszystko 
jest wspólnego użytkowania -pomieszczenia aktywności dzieci, kuchnia- jadalnia, pralnia, sauna, 
prysznice, wc, szklarnia, warsztat, dom gościnny, basen, staw…  macie wszystko, co multimilioner plus 
to, co najważniejsze, a on tego nie ma tj stado organizm.   
  

                        
Kobiety raju chodziły codziennie po wodę, i tam z dziećmi zażywały kąpieli, codziennie.  W kręgu mamy 
basen przykryty kopułą przezroczystą, wiosną i jesienią chroni przed wyziębieniem (gorąco jak w 
szklarni) Obok montujemy panele słoneczne, zwiększają temperaturę w basenie o 10 stopni, basen 
podwyższony aby nie wpadł niemowlak. Bezpieczeństwo dzieci najważniejsze. Aczkolwiek, dziecko ma 
silny instynkt przetrwania, samo nie wpadnie.  Woda w basenie słona,  z „morza”  z minerałami np. 
magnezem jodoem i innymi, wchłaniają się przez skórę  Sól do kuchni również morska lub himalajska           

  
   



                                                   
  
jesteśmy skalani Nakaz; nie kalania wlasnego gniazda jest z raju, celem defekacji wychodzilo się poza 
obszar domu, ba, obozu, ok. 100m w „krzaki”  W ich muzgach nigdy nie zrodzilby się myśl srania w własnym 
domu, to ma wpływ na nas  WC na zewnątrz sprawiający wrazenie ze wchodzimy w krzaki (np. poośnięty 
bluszczem) z pozycją kucną WC na zewnątrz to okazja, aby zobaczyć, co się dzieje w stadzie, być bliżej 
przyrody, nocą poczuć jej zapach   podziwiać potęgę kosmosu.   

  
 brak kuca przyczyną 20% śmierci  www.youtube.com/watch?v=o68VSbPPUMU&t=135s kucanie znaczaco 
zmienia jego prace jelit (np przy defekacji w tej pozycji pozbywamy sie 100% masy a na tronie tylko 70, 30% 
zalega niepotrzebnie zatruwając organizm)  Podobno w jelitach mamy 2-gi mózg a jest pewnym że jeśli 
wezmiemy bakterie kalowe od chorego na depresje i przekazemy zdrowemu zachoruje na depresje i 
odwrotnie. Bycie w przysiadzie to zdrowie fizjologiczne i duchowe Raj jest racjonalny     
 
Wybierając miejsce na matecznik, zadajemy pytanie -Czy chciałbym tu spędzic dzieciństwo? Tworzymy 
dziecięcy „fen shui”.   
Na zewnątrz kręgu mamy ogród, sad, łąki i pola Do następnej zabudowy ludzkiej min 600 m a i to 
zasłoniętej krzewami, drzewami (przez milion lat było to 70 km). Mamy zakodowane przez milion lat 
istnienia, niebo gwiaździste, sawannę (rozległe trawiaste widoki  -pagórki z grupami drzew) z pasącymi 
się antylopami (krowy, konie), jest wdrukowany w ludzką pamięć. Ułatwia przetrwanie, schronienie, 
obserwację i ostrzeganie przed zagrożeniem. Kształtuje wrażliwość i determinuje umysłowość i 
aktywność człowieka   
 
Cywilizacja odebrała nam magię ciemności, rozgwieżdżonego nieba, księżyca na wyciągnięcie ręki  
która podobnie jak dzień, kształtowała przez miliony lat raju nasze mózgi, osobowość, kulturę, skłania do 
refleksji i przemyśleń – prowokując do działań twórczych. Dzieci matecznika potrzebują kosmosu.   
Przyglądając się gwiazdom, chce się marzyć. Problem ma wagę dużo większą niż tylko metafizyczna.          
   

     
Tak powinienen wyglądać krajobraz widziany z kręgu, wzorowany na widokach raju. Zielono, 
pagórkowato, gdzieniegdzie kępy drzew i zwierzęta (niegroźne dla ludzi) Takie widoki dadzą wam 
poczucie przestrzeni i szczęścia.    

  

  
 

3.1.1 EDEN 
Eden to raj stworzony przez Boga dla ludzi. W ogrodzie tym ludzie wszystkiego mieli pod dostatkiem i ze 
wszystkiego mogli korzystać, z wyjątkiem owoców z drzewa poznania dobra i zła. (tym owocem 
poznania dobra i zła jest rolnictwo wymyślone przez kobiety, od tego czasu kobiety ukarane „co rok 

https://www.youtube.com/watch?v=o68VSbPPUMU&t=135s
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g_w_judaizmie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_poznania_dobra_i_z%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_poznania_dobra_i_z%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_poznania_dobra_i_z%C5%82a


prorok” a i praca na roli ciężka. Wzrost kobiet po wygnaniu z raju skrócił się o 30 cm) Eden funkcjonuje 
jako paradygmat więzi z Bogiem. Matecznik jest propozycją przywrócenia raju na ziemi.   
 

                         
Jako dzieci stwórcy raju, zasługujemy na obfitość i wiele dobra. Wydarzyło się coś, co zniszczyło 
sielankę, przyniosło gwałt, nędzę i cierpienie. Religia biedy jest pomysłem elit, abyśmy lepiej znosili nas 
zniewolenie, udomowianie. Udomowienie zdusiło spontaniczność, magiczność i radość życia. Eden 
został, jako pamięć –symbol tęsknoty, rozczarowanych oraczy za utraconą wolnością, sprawiedliwością i 
względną wygodą.  

  
Ogród w Edenie funkcjonuje jako paradygmat niezakłóconej więzi z Bogiem i przyrodą. Jesteśmy 
stworzeni do szczęścia, symbolizuje to Ogród w Edenie: bliskość Boga, łatwe życie, w harmonii z całym 
stworzeniem. Raj istniał w rzeczywistym świecie, był ogrodem, który Bóg wydzielił na ziemi ze względu 
na wspaniałe warunki. Dzięki temu, że Bóg zwykł w nim przebywać, zyskał rangę sacrum (prototyp 
świątyni). „Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał” (Rdz 2,15) 
Księga Rodzaju   Miał być uporządkowaną przestrzenią, w której wszystkie stworzenia żyły w harmonii. 
Wiadomo, że rosło tam wiele różnych drzew „miłych dla oka i smaczne owoce rodzące” (por. Rdz 2,9). 
W środku ogrodu  wypływała rzeka, nawadniająca go i dzieląca się na cztery odnogi i rosło drzewo 
życia i drzewo poznania dobra i zła 
  
Według żydowskiej tradycji Bóg albo przywróci kiedyś ogród w Edenie, albo nastąpi jego nowe 
stworzenie. Księga Apokalipsy opowiada się za drugim rozwiązaniem: stare stworzenie zostanie 
zastąpione nowym rajem jeszcze piękniejszym niż pierwotne stworzenie. Świadkowie Jehowy uważają, 
iż pierwotne zamierzenie Boga, aby cała ziemia stała się rajem, zamieszkanym przez ludzi, nie uległo 
zmianie. Nauczają, że raj zostanie przywrócony na ziemi, po usunięciu z niej złoczyńców i będzie 
zamieszkany przez tych, którzy przeżyją Armagedon. Są przekonani, że o możliwości życia wiecznego w 
tym przywróconym ziemskim raju nauczał Jezus  wspominając o nim m.in. w Mt 5,5 i Łk 23,43. W swych 
publikacjach wyjaśniają, że w niektórych miejscach w Piśmie Świętym określenie raj ma znaczenie 
symboliczne i może odnosić się do warunków, przypominających stan szczęśliwości w ogrodzie Eden 
  

            
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradygmat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradygmat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Rodzaju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Rodzaju
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Wasz ogród ma wizualizować raj, urządzony i pielęgnowany tak, by działania człowieka były najmniej dostrzegalne. 
Prostota, harmonia i elegancja, według myśli: ucz się od natury, lecz nie kopiuj. Najważniejszymi elementami 
kompozycyjnymi będzie porośnięty staw, strumień, wodospad, wzgórza, gaje, ciekawie drzewa, brama, mostek 
łączący 2 światy Ma stwarzać warunki do relaksu odpoczynku duchowości. Ogrod środowiskiem rozwoju dzieci z 
funkcje terapeutyczną.   

  

 
 dorastając wśród zieleni jesteśmy zdrowsipsychicznie o 50 %, zielone otoczenie sprzyja spójności 
społecznej, aktywności fizycznej, jak również rozwojowi poznawczemu u dzieci. 
 

                   
Dziecko w wodzie (w raju codziennie) to  świetna zabawa, harmonijny rozwój, silniejszy układ 
mięśniowy, oddechowy, krążeniowy i odpornościowy, szybsze skupianie się, wyostrzenie zmysłów, 
poznawanie ciała Niemowlęta są odważniejsze i aktywne, w wodzie rozwija więzi z rodzicem  Dzieci, 
które bardzo wcześnie zaczynają naukę pływania, wyprzedzają rówieśników w rozwoju umiejętności 
psychicznych fizycznych i intelektualnych   

 
Zaprośmy ocean do raju, życie powstalo w oceanie. W trakcie II wś, kiedy brakowało krwi do transfuzji, 
zastępowali ją wodą morską która zawiera komplet pierwiastków i wartości śladowych w proporcjach, w 
jakich występują w ciele: płynach fizjologicznych, płynie pozakomórkowym, osoczu krwi, łzach, płynie 
mózgowo-rdzeniowym itp. Większa część ludzkiego organizmu jest identyczna z kompozycją wody 
morskiej. Chorujemy z powodu braku skladnikow któe są w wodzie morskiej Znane są przypadki 
wyleczenia dożylnymi iniekcjami wody morskiej.  Basen z wodą morską, mineralizowany sola jodowa, 
magnezowa  i innymi minerałami, wchłaniają się przez skore Za pomocą podgrzanej skarpetki z solą 
morską usuniemy infekcję i ból ucha, gardła, zatok. Zamieńcie w kuchni sól kuchenną na morska lub 
himalajska (są bogatsze w składniki) 
 
 

3.2 ORGANIZACJA MATECZNIKA      
Matecznik to nasze geny, zdeptane przez patriarchat, to stadomyślenie, wyższa świadomość Siostrzane 
stado przez miliony lat było podstawową komórką społeczną, niezbędną do wychowania potomstwa. 
Uległo to zmianie wraz z wynalezieniem rolnictwa a z nim patriarchatu, niewolnictwa i religii, która to 
uświęca. Ciągłe pranie mózgu, aż kłamstwo stanie się prawdą. 1 % najbogatszych ma więcej niż 



pozostałe 99% i jeszcze nam wmawiają, ze widocznie za mało pracujesz. Oni nigdy nie pracowali ale są 
zorganizowani i robią, co chcą a nam wmawiają skutecznie, że samotność, samorealizacja normą.     
     
W sprawach dotyczących relacji w mateczniku nie wolno przeintelektualizować, powinniśmy bez 
wysilkowo plynąć, aby tak się stało świadoma część umysłu powinna się wycofać. Zdolność rozumowania 
ma sporo innych obowiązków i wcale nie musi uzurpować sobie prawa do zadań, jakie przez miliony lat 
byty domeną o wiele bardziej doświadczonych i mądrzejszych obszarów umysłu zwanych instynktami  
Wrodzone nam skłonności zaczynają działać wtedy, kiedy zapewnione zostaną elementarne warunki 
otoczenia i sposób traktowania nas. W im mniejszym stopniu intelekt ingeruje w działanie instynktu przy 
kształtowaniu wzorców zachowania, tym mniej sztywna będzie struktura W im większym stopniu kultura 
opiera się na intelekcie, tym więcej ograniczeń krępujących jednostkę jest niezbędnych, żeby tę kulturę 
utrzymać.  Wszystkie nasze pierwotne, najcenniejsze wartości (miłość, empatia, instynkt macierzyński) 
powstaly celem zapewnienia dobrych warunków życia dzieciom, matecznik jest dla dzieci, następnym 
członem rakiety koniecznym dla osiągnięcia szczęścia przez dzieci. W mateczniku żyjemy jeden dla 
drugiego i wszyscy dla dzieci „jeśli chcesz iść szybko idź sam, jeśli daleko, idźcie razem.    
 
Dobierając się w stado   - szukamy podobnych, będziemy się podobnie zachowywać, czujemy się w  
towarzystwie podobnych bezpiecznie i dobrze. Z przyjemnością wymieniamy się przysługami, uwagą, 
dotrzymywaniem słowa, uznaniem i akceptacją, że wszyscy jesteśmy równi (równy podział dochodu) 
Stadoorganizm musi mieć tożsamość jako świadomość wspólnych cech, poczucie jedności i odrębności 
od otoczenia społecznego Tożsamość można i trzeba kształtować.          
  
Co spaja stado? 
- cel jest niezbędnym czynnikiem wspólnotowego poczucia sensu i radości. Jeżeli twoje cele/ marzenia 
będą zgodne z marzeniem stadoorganizmu spełnią się bezwysiłkowo    
- w raju nie było JA, wtedy buddyści mówią o oświeceniu. W małej grupie troskliwych, to proste,  jesteś 
szczęśliwy kiedy szczęśliwy jest matecznik. Tak powstaje stadoorganizm.    
- empatia stadników  
- dzieci są społeczne z raju a stadoorganizm ich podstawową potrzebą konieczną dla rozwoju    
- siostrzenstwo, udzielanie sobie wsparcia w rodzicielstwie, macierzyństwie, wspólne wychowanie  
- ciąże i długoletnie karmienie piersią jest stadotwórcze, człowiekotwórcze, matriarchotwórcze  
- poród w kręgu najważniejszym świętem, to matecznikowe „Boże Narodzenie”   
- plotkowanie jest z raju, to element stadomyślenia, pozwala poczuć się częścią stada  
- wspólnotowa praca kobiet na miejscu. 
- bezpieczeństwo, dzieci biegają jak „bezpańskie psy” po terenie kręgu    
- bezpieczeństwo matek, ekonomiczne, społeczne, fizyczne.      
- wspólne posiłki (szympanse bonowo wolą podzielić się posiłkiem niż zjeść go samodzielnie) 
- wspólne pozyskiwanie pożywienia  
- wspólny system wartości, aspiracje, styl życia, cele (np. solidarność, ekologia, zdrowie, natura)            
- ogromne zasoby społeczne, edukacyjne, wychowawcze stadoorganizmu.   
- potrzeba przynależności społecznej, identyfikacji.      
- stadomyślenie w stadoorganizmie to miejsce pracy innowacyjnej, twórczej.  
- poczucie siły, wsparcia i mobilizacji płynąca z stadoorganizmu  
-wspólne życie duchowe, stadoduchowość jako ochrona przed chaosem świata,         
-codzienne wspólne intymne i osobiste ceremonie i rytuały są zabieganiem o umysł stada który wymaga 
wiele energii. np. wspólne posiłki, rocznice, święta, praca   
-powtarzalne rytuały dają szczęście. Wszystko, co powtarzalne, przynosi uczucie błogiego spokoju: 
tradycje, święta, sposób spędzania weekendu.  
-wspólna tożsamość, własna legenda, potrzebna dzieciom. Na początku musicie ją wymyśleć  
- dużo czasu wolnego, spędzanego razem, w tym dla i od dzieci. Sprzyja uduchowieniu.  
   

               



cechą dzikich kobiet jest smiech, jednoczy wspólnotę, wzbogaca duchowo Nie mając empatii, pasji i 
poczucia humoru, trudno być w raju  Przebywając w śmiejącym się towarzystwie, trudno jest nie zacząć 
się śmiać, kiedy nasze rozbawienie ulega nieustannemu wzmocnieniu przez rozbawienie innych. 
Czasem jedno słowo wystarcza, by wywołać kolejną salwę śmiechu, choć w pewnej chwili nikt już nie 
wie, z czego tak naprawdę się śmieje.    
  
 -śmiech jest z raju, to cecha życia stadnego, bardzo jednoczący  pozwala jednocześnie tworzyć zażyłe 
relacje z wieloma osobami. 
 -wspólna praca, 
- nie używanie pieniędzy w wewnętrznym życiu stadoorganizmu         
 - ekonomia, życie 4x tańsze, pracować 2x mniej a dochody, dzięki stadomyśleniu 2x większe        
- wspomnienia wspólnych przygód, zdarzeń 
 -wszystko wspólne (wychowanie, pożywienie, praca, dochody, narzędzia, itp)  
-równość, jemy to samo, mieszkamy tak samo, pracujemy razem, zarabiamy tyle samo  
- wspólna zabawa, taniec, muzykowanie.  
- wspólny wróg, w raju tygrys szablozębny. Musicie wymyśleć wroga            
- izolacja, podział na my i obcych, naturalna potrzeba ochrony stadoorganizmu  
-wspólne terytorium jako przestrzeń do życia i obrony  
- z MY (stadomyślenia) rodzi się JA (nie odwrotnie) 
-nie sądź, że stadomyślenie, czyli MY, czegos o tobie nie wiemy. To tak jakbym nie wiedział że w palcu 
rozwija się gangrena. Zatajanie informacji jest niekorzystne dla stadoorganizmu i każdego jej członka.   
- rzeczy trzeba doświadczać, a nie je mieć, tak było w raju   
- niech kazdy czuje się za „coś” odpowiedzialny, np. starsze dzieci nad młodsze To tworzy więź     
- architektura sprzyja życiu wspólnotowemu. ludzie jak są blisko to są blisko. Fizyczna bliskość, 
nieprzeniknionych dla obcych, niezbędnym warunkiem dla dobrze funkcjonującej wspólnoty Małe domki 
sprzyjają bliskości w rodzinie jak i w mateczniku (częściej wychodzimy)     
- wspólne projektowanie, budowa i dbanie o krąg   
- wielkość, stado nie może być za duże i za małe, optymalne 8 par, z dziećmi ok. 30 osób  
- altruizm – dobrowolne działaniu na korzyść innych 
-współtroska 
 -duże poczucie bezpieczeństwa w mateczniku, z niego wieksza otwaetosc, komunikacja, z tego będzie 
wzrastało MY a malało JA 
-współtroska, współczucie, współradość, współsmutek, stadoorganizm, terytorium   
- wlasna estetyke, kulturową tożsamość 

   
rytuały obowiązują nas od setek milionów lat, w świecie zwierząt np. zwabianie partnera seksualnego. 
Genetycznie potrzebujemy rytuału jako znak emocjonalny podkreślający rangę rzeczy i wydarzeń. 
Rytuały odgrywają ogromną rolę, wzmacniając w różny sposób więzi społeczne i zmniejszając poczucie 
lęku. Rytuały są ponadczasowe i ponadkulturowe, co świadczy o ich niezbędności  Rytuały na poziomie 
osoby, rodziny i stadoorganizmu. Sam język ma w sobie wiele rytuału np. "dzień dobry" "przepraszam" 
To drobne rytuały, nie służące komunikacji Jaki jest dzień, to każdy widzi.   
   
jeśli stadoorganizm wydobędzie na wierzch to, co jest w nim, to, co wydobędzie go wywyższy. Jeśli nie 
wydobędzie tego, co jest w nim to to, czego nie wydobędzie go zniszczy Nasz gen (dyktator) jest eleme- 
ntem „genu” stadoorganizmu Dowiadujemy się o życiu ludzi z raju poprzez wykopaliska i obserwacje 
żyjących współcześnie ludzi pierwotnych. Proponuje trzecią drogę- stadoorganizm. Poprzez wgląd w 
stadoorganizm z raju, wydobędziemy na wierzch istotę. Moją czwartą propozycją są dzieci, one z raju, 
nam kierunkowskazem 

                       
 Przez wiele milionów lat byliśmy niemi. Kiedy kobiety „wymyśliły” mowę narodził się raj, 100% człowiek, usiadły i 
zaczęły „plotkować” wspierały się, organizowały życie stada i motywowały do wspólnotowych zachowań mężczyzn 



Człowiek narodził się, w matriarchacie. Wszystkie matki zmieszczą się wokół okrągłego stołu podczas codziennego 
wspólnego „picie kawy” Czas spędzony razem nie jest stracony. W takich miejscach ujawnia się stadomyślenie          

 
Stadomyślenie będzie nam służyć, ale też będzie kosztować, choćby do zaopatrzenia w informacje, inno 
wacje, idee czy przedmioty (np. stół wyżej). Pobudujmy „autostrady” komunikacji w stadoorganizmie, wer 
balnej i niewerbalnej Mózg ludzki pobiera 20% energii choć to tylko 2% masy ciała i jest mocno chronio- 
ny  Podobnie czyńmy z stadomyśleniem, wymaga ono empati, komunikacji werbalnej i niewerbalnej i 
zespolenia (wspólne spędzanie czasu, rytuały, razem pracujemy, jemy, „rodzimy”, wychowujemy dzieci, 
medytujemy, wspólna duchowość) i energii. Zespolenie i komunikacja jest gwarantem zdrowia stado 
organizmu i pomyślności, nie ma wycieku energii. Stadoumysł jako byt, przetwarza, przechowuje i prze 
syła informacje, nie jest ani sumą, ani składnikiem umysłów Jest w stosunku do nich transcendentny. 
Neutralizuje  patologiczne interesy i manipulacje jednostek. Sekrety i inne przeszkody w propagacji 
informacji muszą być w stadoorganizmie traktowane jako szkodliwe i egoistyczne. Stadoorganizmu 
uczymy się w dzieciństwie, trudno będąc ukształtowanym. Dopiero dzieci matecznika, zakładając jako 
dorośli swój stadoorganizm, w pełni będą potrafiły stworzyć stadoumysł.  
                
Jakim być w mateczniku? Z czasem w MY zadomowi się nasza psychika, z MY powstanie stadoorga 
nizm z niego stadomyślenie stadoumysłu Pozostaną niegroźne starcia jako żar, który pozwala rosnąć    
 - polubicie się, jeśli będziecie mogli sobie pomóc.   
- lubimy tych, których często spotykamy, izolowanie się i zamykanie w sobie zniechęca    
- czy robisz dla stadoorganizmu tyle, ile wymagasz?  
- wspólne sprawy załatwiamy jednomyślnie, nikt nie może czuć się pokrzywdzony  
- cechą szczególną ludzi matecznika są niesamowite właściwości społeczne.  
- jesteśmy przeciętni i nie żądamy, aby inni byli idealni. Nie obnoś się, nawet mądrością.      
- osoby stada z zasady są empatyczne i pozbawione egoizmu, chciwości i samolubstwa.    
- dzieci, ich dobrostan, ważniejsze niż praca.   
- zmiana stylu życia spowoduje zmianę w nas   
- pozbyć się, czego nas nauczono, przypomnieć sobie nas z raju poprzez wgląd w siebie 
- wspolna praca  
- będąc członkiem stadoorganizmu nie sądź, że czegos o tobie nie wiemy. 
- jesteś szczęśliwy kiedy szczęśliwy matecznik, jeśli nie, odedź 
- komunikacja krwioobiegiem i klejem stadoorganizmu 
- gwarantem szczęścia i zdrowia są dobre relacje, troska o relacje Opieka uwaga, trosca i życzliwości   
-czuć wdzięczność dla członków zażyłej wspólnoty Wtedy życie staje się bogatsze; zamiast skupiać się 
na problemach, zaczynamy dostrzegać łaskę i przychylność życia   
 
Alkoholicy, aby wyleczyć się uczęszczają do klubu anonimowego alkoholika. Spotykają się codziennie 
Klub AA to stado alkoholików. Nie ma lepszej metody wyleczenia. Stado leczy! Członkowie AA dzielą z 
innymi swoje uczucia i myśli, dostają informacje zwrotne na temat ich zachowania. Wspierają się. Ważne 
stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla krytyki w obrębie stada. To najlepsza metoda i to bez lekarzy, 
psychologów, kierowników. Dzieje się samo, za darmo.   
 

                          
Bądźmy jak gęsi, ptaki zbierają się w stada dla realizacji konkretnego zadania: Żeby dokonać długiego 
przelotu w nieznanym (każdemu z osobna) kierunku. Odłączający się od grupy ptak nie jest w stanie 
znaleźć właściwej drogi, nawet, jeśli ma dosyć sił. Przy wystarczającej ilości osobników zwierzętami 
zaczyna kierować coś wyższego, nieprzejawiającego się w żaden sposób w jednym lub kilku tylko 
osobnikach, to tzw stadomyślenie. I wtedy zwierzęta, ptaki, ryby, owady, zaczynają działać tak, że 
całkowicie ignorują swoją indywidualność, swoje interesy, bezpieczeństwo, podporządkowując się 
wspólnej woli. W stadzie „ad hoc” zebranym, ładnie współpracują, motywują, wymieniają pozycjami 
lecąc do swojego raju Nie mają policji, elit, kierownika. Dzieje się samo. Jeśli któraś osłabnie z sił (gęś) 



to ląduje na odpoczęcie z dwiema koleżankami (dla bezpieczeństwa). Po nabraniu sił dołańczają do 
następnego klucza. A wychowane w niewoli, nie nabędą stadomyślenia, nie polecą.     
  
Jeśli wybierzemy wodza, matecznik będzie miał inteligencje wodza, daleko mniejszą od stadomyślenia   
stadoorganizmu które jest istotą wyższą Nic nie mamy się uczyć, tylko pozbyć się udomowienia, indywi 
dualności, przypomnieć sobie nas z raju.  Z czasem twoim mózgiem będzie umysl stada, a z niego 
stadomyślenie, znaczy, cokolwiek będziesz myślał i robił będziesz myślał i robił jakby stadoorganizm 
myślał i robił. Im bardziej matecznik będzie zespolonym tym zdrowsze, mądrzejsze, piękniejsze dzieci. 
Tajemnica zjawiska tkwi w klimacie psycholo gicznym. Dzieci i dorośli maja nieograniczony dostęp do 
stadoumysłu. Interakcje we właściwej atmo sferze doprowadzą do rezultatów nieporównywalnie 
większych niż indywidualna praca każdego z osobna czy tez praca zbiorowa w patriarchalnej, 
strukturalizowanej atmosferze. Zjawisko zwane synergią gdzie 1+1+1=5 Chodzi o ten szczególny duch 
siostrzeństwa, stadomyślenie.      
 
Komunikacja w stadoorganizmie w 69% odbywa się nie poprzez treść, ale gesty, ruchy, mimikę 
Potrafimy wyczuwać złość kryjącą się, za na pozór, zabawnymi uwagami, zainteresowanie w 
przypadkowych spojrzeniach, złe intencje w niby-altruistycznych zachowaniach. Mózg nie zostal 
stworzony do myslenia, racjonalnie, naukowo czy badawczo, tylko jako instrument przetrwania w 30 
osobowym stadoorganizmie (występuje 435 relacji w wojsku podstawową jednostką bojową jest pluton, 30 żolnierzy).  

Ktoś się skaleczył a ty czujesz ból Współodczuwanie, innych rozumienie, pozwalają przewidywać ich 
zamiary, emocje, potrzeby. W stadoorganizmie jesteśmy ze sobą połączeni na podstawowym, neuronal 
nym poziomie i potrafimy na siebie oddziaływać, intuicyjnie rozumieć wzajemne stany, wchodzić w głąb 
drugiego stadnika. Ta wyjątkowa jedność, przenikliwość uczuć sprawia, że w każdym stadniku umiemy 
zobaczyć „NAS” Mózgi są stadoorganizmowe przygotowane do stadomyślenia Empatie wykształcamy w 
pierwszych latach życia -  poprzez miłość matka – dziecko (ważne karmienie piersią). Brak empatii to 
psychopaci. Leczenie nieskuteczne Nieempatyczni nie zrozumieją dlaczego mieliby poświęcić czas dla 
stadoorganizmu, są nieproduktywni i nietwórczy  
 
mrowisko zachowuje się jak pojedyncza istota, mający własną inteligencję. Mrowiska nie są po prostu stadem 
mrówek. Ich współdziałanie doprowadziło do tego, że pojedyncza mrówka nie jest zdolną do samodzielnego życia 
jednostką (jak człowiek), siła mrówki pochodzi z mrowiska. Dlatego mrówka nie ceni własnego życia: Ona z 
lekkością poświęca je dla przetrwania mrowiska. 

                             
znam wiele przykładów u ludzi, szczególnie z wojny, gdzie żołnierz własnym ciałem ratował życie kolegów. 
Stworzenia pozbawione inteligencji, myślenia abstrakcyjnego i wielu innych przymiotów zarezerwowanych dla 
homo sapiens, mają o wiele lepszą organizację społeczną, socjalną i pracy, od tych, którzy mienią się być 
najważniejszymi i najmądrzejszymi istotami na Ziemi...  

  
Jest wiele poradników rozwoju osobistego, tylko JA, JA, JA i JA,  jak byc bogatym, szczęśliwym itp W 
raju było odwrotnie, MY najważniejsze i wymaga pielęgnacji Jak stado zachoruje, choruje każda istota w 
stadzie Żyjąc w mateczniku napiszecie książki –MY stadoorganizm, MY stadoumysł, MYstadomyślenie, 
MY matecznik, MY stadoosada, jak żyć w mateczniku, dzieci i wychowanie w stadzie. rozwój duchowy, 
świadomość, moralność zażyłego stada z raju, rytuały matecznika. żywienie i zdrowie matecznika itp.   
 
Samotny człowiek jest trupem. Dlatego nie możemy JA rozpatrywać oddzielnie. Moje JA, czerpie energie 
z MYstadoorganizmu. Wewnętrzne polu energii stadoorganizmu jest połączone z radoścą, poczuciem 
humoru i szczęścia, wdzięcznością i wybaczeniem, samoczynnie i naturalnie zmieniają się nasze 
zachowania oraz efekty. Stadoorganizm jest fundamentem realizacji potencjału człowieka, bez wysiłku, 
walki i cierpienia. Efekty będą widoczne po tym, jak często się śmiejemy. Umysł człowieka jest stadny 
dlatego rozwój to stawanie się bardziej MY, stadoorganizm.  I dopiero poprzez stadoorganizm stawanie 
się JA.  
   
 Kiedyś rządziła pięść, współcześnie pieniądz, w przyszłości stadoorganizmy Zasoby społeczne, 
umysłowe, edukacyjne, wychowawcze, gospodarcze, stadoorganizmu są wielkie. Sieć połączonych 
mózgów kobiet w ciąży, karmiących piersią i wspierających mężczyzn i dzieci to superinteligencja, 



ogromną moc pozytywnego oddziaływania. Zawsze było stado. Wolność? Indywidualizm? to wynaturze 
nie, w raju oznaczało śmierć Dziecko to wie, przyszło do nas z raju, potrzebuje czynnej obecności matki, 
później stada bez obaw i lęków. Dziecko interesuje się stadoorganizmem i musi czuć, że stado zaintere 
sowane nim. Nawiązuje się jedność. Stadoorganizm zaspokoi w pełni potrzeby dziecka (tak jak organizm 
matki w życiu prenatalnym), do wypełnienia jego genetyki do stania się pięknym i mądrym. W stadoorga 
nizmie brak prywatności to norma, warunek konieczny uzyskania umysłu stada. Stadoorganizm jest 
wszystkim, domem, rodziną, zabawą, kochaniem, płodzeniem, rodzeniem, szkołą, lekarzem, magią, 
wiarą, pracą, relaksem, złością. Dzięki życiu w bliskości zostaną zaspokojone wszelkie emocjonalne, 
intelektualne i materialne potrzeby dzieci. Dzieci są genialne i w takiej atmosferze potrafią wyciągnąć od 
organizmu stada to, co je interesuje i buduje Dla dziecka do 5 lat najważniejsza matka później stado.  
90% motywacji pochodzi od stadoorganizmu, to skomplikowany, ale z genów poczęty, wyssany z 
mlekiem matki (ważne długie karmienie piersią) układ społeczny. Małe grupy troskliwych ludzi zmienią 
świat. 
 Wojsko jest zorganizowane na wzór współpracujących stad, nie ma pojedynczego żołnierza, podstawo 
wą jednostką jest pluton, 30 żołnierzy, występuje w nim 435 relacji międzyludzkich, razem jedzą, śpią i 
walczą, jeden za drugiego oddałby życie (wiele dowodów z 2 wś). W razie wojny oni nie o naród walczą, 
a o to by koledze ze stada nie stała się krzywda. Tak elity wykorzystują genetykę z raju dla własnych 
celów. W raju stado oznaczało przetrwanie, a izolacja -śmierć. Instynktownie to wiemy, nasz mózgi 
mówią -znajdź swoje stado. Zostaliśmy podzieleni na jednostki, łatwe do udomowienia, sterowania i 
wykorzystania.   
Patoelity wmawiają, że stado hamuje rozwój samodzielnego myślenia, niby w stadzie trzeba robić to, co 
inni. Jest wprost przeciwnie: w stadzie trzeba myśleć, ogarnąć strukturę społeczną, odczytywać werbalne 
i niewerbalne komunikaty od stadników, podtrzymywać relację, tworzyć umysł stada. Mózg stadnika, 
inny niż indywidualisty. Wybory życiowe dokonane przez niego będą wyraźnie lepsze od kreowanego 
przez elity indywidualisty, samotnego a przez to bezsilnego i głupiego  Dla naszego gatunku naturalne 
jest stadomyślenie. To istota człowieczeństwa. W raju największą karą było wydalenie ze stada, człowiek 
wtedy w kilka dni umierał, nie z braku pożywienia (w raju nie brakowało) a z braku wspólnoty (tak karzemy 
dzieci zamykając je samotnie w pokoju). W mateczniku, tożsamość każdego roztapia się w stadoorganizmie. 
Interesy i potrzeby stadoorganizmu są ważniejsze od interesów jednostki, jako iż człowiek jest w pełni 
tylko w stadoorganizmie, który jest swoista „wspólnota bojowa”   

   
  

Ulubiona pozycja człowieka raju, w takiej pozycji rodzili, odpoczywali, gotowali, jedli, rozmawiali Siedzenie w 

głębokim przysiadzie to zdrowie biomechaniczne, fizjologiczne i duchowe  Z tej pozycji wszyscy wyszliśmy, kucanie 

ma wplyw na uklad moczowo płciowy (kuc terapie dla par nie mogących doczekać sie potomstwa, poprawia 

ukrwienie ukladu rozrodczego), trawienny, kostny i ogólny. 

  
 nie wolno przeintelektualizować życia w mateczniku, powinniśmy bezwysilkowo płynąć, świadoma 
część umysłu powinna się wycofać. Zdolność rozumowania ma sporo innych obowiązków i wcale nie 
musi uzurpować sobie prawa do zadań, jakie w raju byty domeną o wiele bardziej doświadczonych i 
mądrzejszych obszarów umysłu zwanych instynktami. W im mniejszym stopniu intelekt ingeruje w 
działanie instynktu przy kształtowaniu wzorców zachowania, tym mniej sztywna będzie struktura stada. 
W im większym stopniu kultura opiera się na intelekcie, tym więcej ograniczeń krępujących jednostkę 
jest niezbędnych, żeby tę kulturę utrzymać. 
  
W mateczniku nie ma wychowywania, dokonuje się ono samoistnie, bezwysilkowo instynktownie 
poprzez naśladownictwo i tożsamość które definiuje położenie w stadzie, określa postawy, emocje, 



wartości, uczucia, sądy poznawcze. Tożsamość matecznika jest zintegrowana, harmonijna, zwarta, 
jednoznaczna, jednorodna, zorientowana na wspólnotę. Tożsamość jest tym bardziej trwała, mocna, 
wyrazista, jednorodna, im bardziej jest mateczniko centryczna Im bardziej jej kultura jest odrębna, 
ekskluzywna, niepodatna na wpływ ze strony innych kultur. Im bardziej matecznik się otworzy, tym 
tożsamość się komplikuje, traci wyrazistość i trwałość. Tożsamość wiąże człowieka z wspólnotą, nadaje 
wizytówke świadomości i przynależności do zamkniętego kręgu ludzi o wspólnym MEM-ie. Tożsamość 
jest kotwicą, która wiąże nas z matecznikiem. Poprzez tożsamość jednostka czerpie z doświadczeń 
komuny i wszystkich wcześniejszych generacji. Tożsamość kształtuje się w dzieciństwie (poprzez żłobki 
przedszkola, szkoly, mas media. Tożsamością zawładnęło panstwo, kościol, firmy) Dzięki tożsamości 
nabytej w dzieciństwie, więzi, integrujemy swoją osobowość, porządkujemy zachowania, posiadamy 
orientację w społeczeństwie. Tożsamość państwowa, kościelna czy ksztaltowana przez kapitał (multi 
kulti) dla dzieci oznaczają dezorientację, niepewność    

  
definicja matecznika, stada ludzkiego wg autora: jest to autonomiczna, zażyła komuna, której członkowie 
tworzą jedno gospodarstwo (domowe), celem wspólnotowego wychowania dzieci w optymalnych dla 
nich warunkach, są powiązani emocjonalnymi, duchowymi, gospodarczymi więzami, pozostają w stałej, 
wzajemnej sieci interakcji, a z zewnątrz postrzegani są jako odrębna całość, stadoorganizm.  
    
Zażyła wspólnota, wspólna obecność i wspólne emocje wytwarzają więź, a z niej energia i umysł który 
przekształca nas i naszą przestrzeń, aktywnej nadziei i wiary, że alternatywa jest możliwa. Przeszkody w 
komunie – to jak wiatr dla ognia - za duży, gasi... ale w sam raz  - rozpala, wznieca żar  Zażyła komuna 
jest możliwa dla 40 osób, nie jesteśmy w stanie utrzymywac zażylych stosunkow z wieksza liczba ludzi,  
niż 60 osób, nie jest zażyłą wspólnotą, tworzą się szkodliwe kliki, hierarchia co jest sprzeczne z rajem.  
Własność indywidualna, hierarchia, niszczy komune 

  
3.3 Mężczyźni Człowiek raju jest terytorialny, współcześnie nie możemy zapewnić matecznikowi tys 
km2, jak w raju, dlatego ważny wybór takiego miejsca na krąg, które daje wrażenie, że mamy. Archite 
ktura nadaje ramy dla życia społecznego  Aby zbudować raj musimy zmienić patriarchalna architekturę 
na matriarchalną, podporządkować ją wychowaniu dzieci –jako cel życia. Mężczyźni w braterstwie dawali 
poczucie bezpieczeństwa kobietom, dziećmi, sobie i dostarczali wysokobiałkowego pożywienia, upolowa 
ną zwierzynę. Powinniśmy w mateczniku nawiązać do naszych tradycji z raju, a więc zapewnić poczucie 
bezpieczeństwa i dostarczyć poprzez działania zewnętrzne część zasobów koniecznych do egzystencji. 
Matecznik to potencjalne miejsce inowacjii, w raju przyjaciele idą na polowanie. Na polowaniu działają 
bardzo kreatywnie, włącza się stadomyślenie W mateczniku zamiast „mamuta” mężczyźni przynoszą 
zasoby z stadomyślenia, braterstwa, sprawia im to satysfakcje, jak upolowanie mamuta. Mózg podczas 
polowania bardzo innowacyjny, ogrom pomysłów, polują jak stado wilkow, sa bardzo efektywni, to nie 
jest znój chlopa pańszczyźnianego a radość wilków którzy poczuli krew. W mateczniku uruchamiaja 
start-up, sprzedaja, mysla nad nastepnym. Przedsiębwzięcie odtwarza emocje polowania w raju; 
braterstwo, zgranie, zaufanie, to meski sport. Inną nieoczywista korzyścią zycia w stadzie jest lepsze 
nasienie mężczyzn, to procesy nieuświadomione, z nich sie rodzą lepsi ludzie, na pewno nie gorsi!  
leczenie nieplodności rajem, podobnie kobiety, są bardziej płodne, nie maja problemow z laktacja, maja 
wartościowsze mleko żyjąc w ludzkim stadzie  W raju nie mają napompowanego EGO które tworzy 
sztuczne granice pomiedzy ludźmi, jak są blisko to są blisko, stadoorganizm.  
   
Patriarchat jest niezgodny z naszą istotą, dlatego pomimo ogromnemu rozwojowi nauki i techniki tyle 
cierpienia. Patriarchat przyczyną udomowienia, chorób cywilizacyjnych, rywalizacja, wojny, chciwość, 
egoizm, hierarchia, brak wspólnoty, przesadne dbanie o własny dobrostan. My za to wynaturzenie też 
płacimy (na walce siły się traci, nie zyskuje). Jeśli gdzies powstaje świadomość kolektywna to zawsze 
wedlug reguł patriarchalnych, dlatego alternatywne organizacje nie osiągnęły sukcesu. Istotą zażyłej 
wspólnoty jest matriarchat, on dla dzieci, nie znaczy, że nam, będzie krzywda, wręcz przeciwnie. W 
patriarchalnej strukturze dobrze jest tylko liderom, elitom. Dzięki matecznikowi, dzieci, kobiety i 
mężczyźni osiągną zaprojektowane dla nas, w DNA, miejsca (papierkiem lakmusowym np. zdrowie i 
nałogi)  

   
 Mężczyźni (twierdzą) są analityczni, pragmatyczni a kobiety instynktowne, intuicyjne. Ja mężczyzna, a 
wiec logiczny i analityczny i jeśli byłbym kapitalistą i ziemia mi dana w władanie to zostawiłbym 1 na 200 
mężczyzn. Co się stanie, gdy przy życiu zostanie tylko 1 mężczyzna na 100 –świat zbliży się do raju      



Co, gdy przy życiu zostanie tylko 1 kobieta na 100  -koniec świata. A postępujemy odwrotnie, w Chinach, 
Indiach o wielkiej kulturze rodzice dowiadując się, że dziewczynka dokonują aborcji, dlatego wprowadzono 
zakaz informacji o płci płodu. W raju nie było agresji między ludźmi, terenu i pożywienia w bród, mały 
przyrost naturalny, kobieta dopiero po 6 latach karmienia piersią, ponownie zachodziła w ciąże.    
  

      
 W raju byliśmy nomadami dlatego wycieczki, urlopy ktotsze i dłuższe konieczne   Musi być w 
mateczniku element zbieractwa i myślistwa (wypełnienie genów) 
Dzieci są maszynami naśladowania, znaczenie mężczyzn wzrasta, ale wciąż jest marginalne. W żłobku, 
przedszkolu, szkole, rodzinie same baby. W raju było inaczej. Zaangażowanie ojca w wychowanie, 
podnosi poziom np. inteligencji dzieci W mateczniku większa aktywność mężczyzn niż kobiet w 
wychowaniu dzieci, na pewno chlopców wieku 5+. Przykładowe aktywności mężczyzn z dziećmi to 
-stała obecność, otwartość, wdrażanie, wciąganie w stadoorganizm, stadomyślenie, stadoduchowość  
-budowa wspólna placu przygód i zabaw jak i naprawianie, rozbudowa, przebudowa 
-wspólne wymyślanie, konstruowanie, budowanie zabawek i  instrumentów muzycznych  
-wciąganie we własne zainteresowania np. wędkarstwo, sport, informatykę, filmowanie, latanie. 
-wspólne dbanie o teren kręgu. Jest wiele form aktywności np. zrobić zimą z dziećmi lodowisko 
-odpowiadanie za przyswojenie wymaganego programu nauczania przez dzieci w wieku szkolnym 
-wyprawy poza krąg (piesze, rowerowe, na koniach, busem itp.)      

    
Ważną dla chłopców aktywnością z raju są długie spacery, tropienie zwierząt, wędkarstwo, łucznictwo,  
mocowanie się, dzieciaki uczą się robić łuk i strzałki, trenują. biorą udział w zawodach Panowie organizują 
wyprawy kilkudniowe, pod namiot W ramach tych aktywności mężczyźni mają okazje przekazania mło 
dym w sposób naturalny, atrakcyjny, interaktywny wiedzę Tak wygląda szkoła w mateczniku. W kręgu 
mamy bus do wożenia dzieci na wycieczki w interesujące ich miejsca (góry, morze, narty, miasto). Będzie 
was rozpierala energia, w raju mężczyźni często chodzili po 15km, to była przyjemność dla nich, powinniście 
sobie znaleźć przyjemną dla was aktywność fizyczną na min 2godz dziennie np. dla jednego będzie to 
stolarstwo (meble do domu, ogrodu i plac zabaw robimy sami)  praca w ogrodzie czy zabawa z dziećmi.   
  

3.4 matriarchat Gdyby w raju był patriarchat bylibyśmy gorylami, a my jesteśmy ogromnie slabi, od 
szympansa 6x, nie mówiąc o gorylu Żyjąc w matriarchalnym zażyłym stadzie, mateczniku, rozstopi się i 
zleje z innymi, nasze EGO, a to warunek konieczny stworzenia stadoorganizmu, a z niego otworzy się 
genetyka – inteligencja stadna, intuicja, instynkt, energia, szczęście, poczucie bezpieczeństwa, radości 
życia i brak chorób  - otworzą się nowe drzwi, zabetonowane przez patriarchat. Historia zatoczy koło. 
Stadoorganizm da kobietom władzę samoistnie, jako wynik organizacji przestrzeni, nastawiienia na 
komunikację, organizację, odczytywania nawet subtelnych znakow, lagodzenia konfliktow. Wygrywają 
cechami, które są jego istotą -stadomyślenie, wspólnotowość, pomaganie, empatia, opieka, skromność  
-będziecie w nim mądre, szczęśliwe, dobre, spokojne, bezpieczne i zgodnie z wielkim przeznaczeniem 
zajmować się życiem wiecznym (dzieci). Kreatywne z natury matki małych dzieci to napęd stadoorganizmu 
Będą się dziać niezwykle rzeczy. Posiadanie potomstwa odciska ślad w mózgach kobiet. Zmienia ich 
strukturę, wpływa na wydzielanie się neuroprzekaźników. Od nich zależy stadomyślenie, samopoczucie, 
motywacje, kompetencje, dążenie do stada harmonii, w przeciwie do rywalizujących mężczyzn Jeśli 
zapytamy dzieci, one chcą bezpieczeństwa ponad wszystko, bardziej niż jedzenia, chcą siostrzanego 
stada. Najlepszy coach nie zastąpi treningu, jaki szarym komórkom matki funduje przyjście na świat 



noworodka. Nabuzowane, w naturalnym ludzkiemu DNA stadzie, w naturalnej przestrzeni, to przyszłość. 
Dzięki stadomyśleniu będą pracować na miejscu, zarabiać 2 x więcej, pracując 3 x mniej.    

  
Dotychczas było wiele prób stworzenia raju, wszystkie kończyły się porazka, powodem patriarchat, 
mężczyźni myślą, tu i teraz (aby coś „bzyknąć” napić sie), kobiety myślą, co z tego się urodzi, co 
wyrośnie, myślą o przyszłych pokoleniach, o prawdziwym życiu wiecznym, maja wysokie społeczne 
kompetencje, są ratunkiem od zagłady Jest świadomość i gotowości kobiet do przejęcia odpowiedzialności  
Nie chodzi o zastąpienie patriarchatu matriarchatem tylko wypracowanie nowej kultury, w której źródłem 
wartości nie jest udomowianie, eksploatacja pracy, rozpasana konsumpcja, tylko nasza istota. Stado 
organizm jest optymalny do rozmnaża się, Korzyści z niego wielorakie, mniejszy stres, wsparcie i 
kooperacje. Stado 8 matek rodzi, karmi, wychowije. Występuje mocne związanie, bliskość psychiczna 
(empatia, wczuwanie i rozumienie innych, ...) i fizyczna (ludzie jak są blisko to są blisko) a z tego też np. 
lepszej jakości mleko  -żyjąc indywidualnie (nuklearna rodzina) wiecej energi musi zostawić sobie na 
przeżycie (nawet psychicznie jest mocno obciążające) mniej zostaje dla dziecka. Kobiety chcą mieć 
niewielu bliskich przyjaciół i to zapewnia matecznik a mężczyźni, chcą licznych płytszych znajomości i 
poprzez ich działania zewnętrzne zapewnia stado. Matriarchat w mateczniku wyjdzie samoistnie, jako 
wynik lepszej organizacji, dogadania, współpracy kobiet 

 
3.5 KINDERCHAT? człowiek narodził się 2mln lat temu. Raj, matriarchat, 10 000 lat temu wygnanie, 
patriarchat, obecnie schyłkowy, co będzie po nim? możemy odzyskac raj „wykorzystując” dzieci, one 
genetycznie są z raju, są dzikie (my jesteśmy mentalnie niewolnikami) Dzieci są z raju, oczekują raju, 
wystarczy empatia matek (pośrednika, do odczytwania woli Stwórcy) i ich wypełniania Dlatego nie do 
przyjęcia indywidualizm, agresja, narkomania, alkoholizm, seksoholizm, wolność, konsumpcjonizm, 
dzieci tego nie znoszą,. sa minimalistami, nie potrzebuja wiele, cyca, bliskości i zażyłego stada  
Kinderchat sprowadza się do przewartościowania, pozbycia się zbędnych rzeczy, przekonań, zachowań, 
zwyczajów, związków i czynności - które nie dodają naszemu życiu wiecznemu wartości, a skupić się na 
rzeczach kluczowych, wzbogacających dzieci w tym magie, wierzenia, organizacja społeczna i 
przestrzenna, pożywienie, wychowanie (dzieci są maszynami do naśladowania)        
   

3.6 Niemowlęctwo w mateczniku. Zachowanie matki w ciąży miewa większy wpływ na osobowość 
dziecka niż geny.  zaczyna się gdy rodzice decyduje się począć dziecko. Mają wyobrażenie, z niej 
postawę -wytyczne na całe życie dziecka. Pierwszym domem duszy jest macica. w ciąży dziecięcy mózg 
tworzy usieciowienie w oparciu o sygnały płynące z ciała matki. przed urodzeniem zostaje ukształtowany 
przez to, co dociera do niego w tym doświadczenia doznawane przez matkę w ciąży Będzie preferowało 
np. określone przyprawy, jeśli odgrywały rolę w diecie rodzicielki  Dziecko w łonie matki dzieli jej doświa- 
dczenia  Gdy matka czuje się źle, bo obawia się utraty pracy, jej ciało reaguje, tętno przyspiesza, ciśnie- 
nie krwi rośnie, powłoki brzuszne stają się twarde, dziecko w łonie przyjmuje postawę obronną, kuli się 
zastygają w tej pozycji, mogą się gorzej rozwijać, stają się spaczoną wersją człowieka. Gdy matka czuje 
się dobrze, dziecko w jej łonie doznaje poczucia bezpieczeństwa i błogości , takie doświadczenia mogą 
być kojarzone z kołysaniem, gdy matka tańczy, albo z muzyką, której słucha, gdy jest jej dobrze. Decydu 
jące są jednak emocje, jakie wówczas odczuwa kobieta, powinna być w zażyłym stadzie, czuc się bez- 
piecznie, żyć, zachowywac się jak w raju, a wiec jeść różnorodnie, co jej smakuje, z naturalnych produ- 
ktow, dużo chodzic, tanczyc (nie siedzieć na krzesle, to pozyca nienaturalna, raczej kucać. Genetyczne 
predyspozycje odgrywają dużą rolę, ale decydują bardziej o cechach fizycznych. To fascynujący proces 
samoorganizacji, wszystko, co wykształca się później, tak bardzo zależy od początku, czyli przed naro- 
dzeniem i w pierwszych latach życia. Niewiele jest ustalone z góry, wiele w otoczeniu, które stale się 
zmienia i wymaga coraz to nowych umiejętności, zdolność dopasowania się. A mózg ludzki ma naj- 
większą zdolność przystosowywania się w  świecie zwierząt.    
 
Intelektualne zdolności niemowlaków są niewielkie, lecz instynktowne skłonności są równie silne w 
początkowym, jak i dorosłym życiu, dlatego są mądrzejsze od nas, są z raju a my jesteśmy głupim 
przyzwyczajeniem, dlatego kinderchat jest rozsądną ideą celem przywrócenia raju. Nasz związek z 
naturą zostaje zerwany w chwili narodzin. Poród w szpitalu jest dla noworodka ogromną traumą, później 
wsadzają do łóżeczek i wózków, z dala od życia. Dziecko w raju które w  niemowlęctwie zaznało w 
pełnym wymiarze doświadczeń u boku matki, czując bicie jej serca, nie przejawia chęci absorbowania 
uwagi ponad swoje fizyczne potrzeby, w przeciwieństwie do dzieci dzisiaj, nie potrzebuje wciąż nowych 
dowodów afirmacji zarówno swego istnienia, jak i  zapewnień o tym, że jest godne miłości.     
 
Ciąża, poród, noworodek, karmienie piersią to czas, kiedy najpełniej włączają się instynkty. Nigdy przed 
tem ani potem kobieta nie ma takiej potrzeby stadoorganizmu, który daje moc. Moc ta wyleje się niejako 
z jej mlekiem na dziecko, w sensie również dosłownym, matka w stadzie produkuje mleko lepszej jakości  
Młodej matce potrzebne wsparcie doświadczonych w macierzyństwie i rówieśniczek w rodzicielstwie, 
pokażą, co i jak, wesprą organizacyjnie, dodadzą otuchy i nie będą oceniać. Kiedy lęk opadnie, i ogarnie 
się te pierwsze nieznajome czynności, to zacznie być przyjemnie. Noworodkiem i jego matką opiekuje 
się stadoorganizm. Matka może sobie z dzieckiem leżeć, karmić je, ale może też być bez dziecka po to, 



żeby wrócić do równowagi. Noworodki są bezkompromisowe i bezwzględne w dążeniu do zaspokojenia 
swoich potrzeb, mają to z raju, inaczej by je węże zjadły. Spełnianie ich jest wyczerpujące. Poza tym jest 
mnóstwo niepokoju, nie rozumiesz małego, nie wiesz, dlaczego płacze. A ono się boi porwania przez 
tygrysa szablozębnego.   
  
Poród jest bardzo ważny dla matki, dziecka i stadoorganizmu Powinien się odbyć w mateczniku, po 
porodzie przytulali, wspierali, tworzy się więź. Poród to niezapomniana chwila, magia, święto kręgu. 
Matka musi czuć wsparcie. Poród w mateczniku jako trampolina macierzyństwa, tak jak zakochanie 
trampoliną udanego związku. Po satysfakcjonującym porodzie kobieta ma poczucie siły! myśli, że zrobiła 
coś, czego nikt nie zrobił. Że nikt jej nie podskoczy. To element mocy i umysłu stadoorganizmu.  
  
Narodziny w mateczniku planowac na końcówkę zimy (marzec), tak było w raju, tak płodza zwierzęta 
dzikie, jest wiele uzasadnień np słońce, cieplej czy kortyzol, hormon stresu, urodzone jesienią, zimą 
wystawione są na działanie o 20% wyższe dawki kortyzolu u matki, niż u rodzących wiosną, to ryzyko 
zaburzeń Urodzeni wiosną wyrastają na zdrowszych w tym psychicznie, inteligentniejsi, zadowoleni z 
pracy (bogatsi) i życia prywatnego, płodzą więcej dzieci Ten wzorzec wskazuje na okres poczęcia późną 
wiosną i wczesnym latem i nie jest dziwnym że wtedy jakość i ilość nasienia również najlepsza   
   
 Kobieta będąc w ciąży przeczytała dziesiątki książek i filmów dotyczących opieki nad noworodkiem, gdy 
urodziła zapomniała o książkach, odkryła, że ma wgrany program -opieka nad swoim dzieckiem. Realizacja 
tego programu sprawiała jej niesamowitą frajdę, najlepszy dla niej okres w życiu i dziecko megaszczęśliwe. 
Raj jest w was. Nie macie się niczego uczyć, wręcz przeciwnie macie zapomnieć.  Zaufać instynktowi, 
bo on z raju i dziecko z raju i na tym poziomie się dogadają. Przychodząc na świat, nie robi tego w 
ciemno, oczekuje raju. Płacz jest wołaniem o raj. Krzywdy doznawane przez wszystkie niemowlęta to 
niezaspokajanie ich potrzeb z raju, odbieranie bliskości, nie noszenie, karmienie sztucznym mlekiem w 
określonych godzinach a przede wszystkim nie reagowanie na płacz i zostawianie ich w łóżeczku. 
Maleństwo pozostawione, aby się „wypłakało” boi się śmiertelnie, myśli, że jest w raju (50 000lat temu) i 
zaraz przypełznie wąż i je zje, nie pozostaje to bez wpływu na późniejsze życie. (Jeśli chcecie sprawdzić 
czy dziecko naprawdę z raju pokażcie mu zdjęcie, film, z wężem, pająkami zobaczycie strach w jego 
oczach, na niedźwiedzia reaguje neutralnie, bo w raju ich nie było) Kiedy natomiast dziecko od pierwszych 
chwil znajduje się w ramionach matki, jest utulone i noszone, wie, że jest w raju, zgodnie z obietnicą 
zapisaną w programie, wtedy wszystko się zmienia, od pierwszych chwil  doznaje wyłącznie szczęścia, 
uznają radość za stan naturalny i… wyrastają na ludzi, dla których życie jest pasją. W raju 24godz/dobę 
dziecko było przytulone do matki, która zapewnia  poczucie bezpieczeństwa i ciepło. Brak dotyku powo 
duje śmierć a niedostateczna ilość i jakość spowolnia rozwój Dlatego nie noszenie, nie spanie, zostawianie 
niemowlęcia, żeby płakało, dopóki nie zostanie złamane, nie podda się, nie znieczuli i nie stanie się 
„dobrym dzieckiem". albo branie na ręce, kiedy zapragnie tego matka, która akurat nie ma nic lepszego 
do roboty to zmarnowanie milionów lat ewolucji, dochodzenia do perfekcji   Zaburzenie więzi to 
podstawowe ryzyko.  Bez głębokiej więzi jesteśmy narażeni na porażkę wychowawczą. Oksytocyna 
(hormonu przywiązania) rośnie, kiedy się przytulamy Im więcej oksytocyny, tym bardziej nam na sobie 
zależy.    
W pierwszym roku ważna stymulacja błędnika, kiedy jeszcze droga wzrokowa i słuchowa nie są rozwinię 
te. W raju wszędzie z matką na plecach, biodrze (wcześniej przez dziesiątki milionów lat przyczepione 
do sierści szympansicy latały pomiędzy drzewami) dzieci uwielbiają „helikoptery” podrzucania i kołysane, 
lulanie Bawiąc się w ten sposób zapewniamy dziecku lepszą koordynację ruchową w życiu dorosłym, 
lepsze możliwości w zakresie np. szybkiego czytania. Koordynacja ruchowa to również koordynacja 
wzroku do poruszających się obiektów w warunkach ruchu własnego ciała i różnokierunkowych 
przeciążeń. Związek dysleksji z gorszą koordynację ruchową jest niepodważalny.     
  
Z powodu wielkiej głowy rodzimy się wcześniakami, ciąża powinna trwać 24 miesiące. Wcześniactwo 
wymusza życie noworodka jako przedłużenie łona matki, one nie mają poczucia własnej odrębności, nie 
postrzegają siebie jako oddzielnego bytu, a więc konieczna permanentna bliskość fizyczna i psychiczna, 
spanie razem a w dzień na rękach, plecach, nawet do łazienki, jego płacz jest wołaniem żeby jego 
mama była dzika, jak w raju. Pokarm wyłącznie mleko matki Ciąża powinna trwać 24m-ce!  Bycie z nim, 
skóra do skóry 24/dobe jest naturalnym przedłużeniem życia płodowego. Dziecko walczy, się przysysa 
do piersi, szuka twarzy matki i się w nią wpatruje, uspokaja się przy matce, co jest dla niej nagradzające. 
Być blisko, jemu zależy, czując fizyczny kontakt przylega, mocno chwyta palec, walczy. Ciało matki 
niezbędne noworodkowi do życia. Ogrzewa lub chłodzi, w zależności od potrzeb, malutki, który czerpie 
ciepło od matki, nie spala swojej cennej energii na coś, co  zbędne, np. na ogrzanie się. Będąc przy 
matce, czując bicie jej serca słysząc glos, noworodek całą swoją energię wykorzystuje na to, co najważ-  
niejsze,  na rozwój mózgu, rośnięcie, rozwijanie się. Wtedy ma warunki do rozwoju z raju. Dziecko może 
się rozwijać, uczyć, ryzykować, poznawać, kiedy czuje się bezpiecznie. Oksytocyna hormon szczęścia 
wydziela się tam, gdzie jest przytulanie, głaskanie, całowanie. Matki z raju mają ochotę być z dzieckiem, 
przyglądać mu się, wąchać, całować, dotykać poznawać, rozmawiać i coraz bardziej się przywiązywać. 
Bycie z małym jest zmysłowe i nagradzające! To jedno z bardziej rozwijających i kreatywnych zajęć. Nikt 



nie nauczy tylu nowych rzeczy, co dzieci. One wysoko wieszają poprzeczkę, dla nich się chce stawać na 
palcach. Tak dzieci decydują o mocy stadoorganizmu, stadoumysłu.   
 
Warunkiem zdrowia matecznika, stada ludzkiego, matriarchatu jest używanie piersi W raju pierś była 
organem codziennie używanym. Poprzez pierśi, białej krwi, realizujemy przepływ energii, mocy stada 
ludzkiego To punkt zwrotny, początek matecznika Bez długiego karmienia piersią (sa o 10 pkt intelige  
ntniejsi) bez bliskiej relacji matka-dziecko nie zbudujemy stadomyślenia, stadoorganizmu jakim ma być 
matecznik, to wtedy u dziecka i matki zachodzą procesy będące jego fundamentem W raju matka pono  
wnie zachodzila w ciążę, kiedy dziecko osiągnęło 7 lat i moglo samodzielnie zdobywac pożywienie, dbac 
o siebie w grupie rówieśniczej, stadzie i nie stwarzało konkurencji pomiędzy rodzeństwem o uwagę matki   
  
Amerykańska Akademia Pediatrów przez wiele lat rekomendowała spanie matki i dziecka w osobnych 
pokojach, które miało sprawiać, że matki są bardziej wypoczęte, są lepszymi pracownicami a dzieci uczą 
się same przesypiać noce. Jest dziwnym, ze pozwalamy spać, psom, kotom z nami a nie własnym dzieciom. 
Pies idzie do naszego łóżka by poczuć się bezpiecznie, choć jest dorosły, czujny, ma kły, jest zwinny, 
szybki Dziecko okropnie bezbronne ciąża powinna trwać 24m-ce a „zastępcza” trwa 5lat, a my wyganiamy 
do innego łóżka, pokoju. W raju matka spała z dzieckiem, inaczej niemowlę by umarło gryzione przez 
szczury, węże. Dziecko myśli, że jest w raju, taki ma program, i zostawione samo śmiertelnie się stresuje 
(udomowienie psa, 15 tys lat, wielki wynalazek, ostrzegają nas i bronią od węży) Spanie z dzieckiem 
zwiększa szanse jego przeżycia, sprzyja nawiązywaniu więzi, pozwala matce się wyspać i ułatwia 
karmienie piersią (w nocy bez budzenia matki). Nocne karmienie ma wpływ na płodność (metoda LAM, 
nie ma miesiączek). Poziom hormonów stresowych jest niższy u matki i dziecka, lepiej rośnie i  rozwija 
Badania na szczurach wykazały, że małe separowane od matek mają bardzo duże problemy z tętnem, 
oddychaniem, hormonami i rozwojem. Dzieci ludzkie mają dużo większe potrzeby, 75% mózgu rozwija 
się po urodzeniu, stąd badania na zwierzętach pokazują namiastkę problemów noworodka a  wszech 
świat otworzy mu drzwi tam, gdzie kiedyś były otwarte a teraz są betony. 24h/dobę skóra do skóry nosić 
dziecko przez kilka miesięcy przy sobie, w dzień i w nocy, wlec wszędzie ze sobą, nie wypuszczać z rąk, 
wydaje się trudny. Ale tak było w raju! Jak zaczniecie to będziecie to robić z ochotą. Dziecko w objęciach 
jest w stanie błogości, wyjęte z tych ramion znajduje  się w czarnej dziurze. Dlatego nie opuszczacie go 
nawet na chwile, zachowując normalną aktywność w życiu stadoorganizmu Mając dziecko cały czas przy 
sobie, ma kontaktu z polem energetycznym matki, tak jak w jej łonie, które w naturalny sposób rozłado 
wuje niepokoje. Jeśli będziemy postępować z dziećmi tak, jak przez ubiegłe miliony lat, znajdą się wokół 
nas stworzenia spokojne, miękkie, nie narzucające się, powróci raj    
 

                            
    
Jako ssaki istniejemy od zarania, tu nie rozchodzi się tylko o mleko jako składnik pożywienia a o emocje, 
pierś jako źródło emocji, duchowości, stadomyślenia, wspólnoty (indywidualizm wynika z braku cyca)  
U dużych ssakow, samica rodzi nstepne dziecko, jak poprzednie jest samodzielne Szympansice dbają o 
swoje dzieci, zaprzestanie karmienia następuje, gdy młode osiągną trzecią część wagi dorosłego lub 
wyżynają się stałe zęby- u ludzi dzieje się tak między 5 a 7 rokiem, mając 7 l, przestajemy trawić laktozę. 
Kobiety plemienia Kung żyjącego na pustyni Kalahari, w ciągu 12 godz dnia karmiła 48 razy a łączny 
czas wynosił 150 minut. Karmiły 4 lata  uzyskując przerwę pomiędzy porodami  5.5 lat           
 
Opinią publiczną w USA wstrząsnęła historia 32-letniej kobiety i jej 5-letniego syna, odebranego jej na 
pół roku, po tym, jak opiekunka chłopca złożyła doniesienie, że dziecko jest karmione piersią. Matka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_LAM


stała się pośmiewiskiem świata. Gdy współczesne matki z wypisem ze szpitala dostają instrukcję, karmić 
noworodka, co t3 godz mlekiem w proszku. U nas 6 m- cy karmi piersią tylko 4% matek niemowlaków    

 
Minusy długiego karmienia piersią dziecka     
-brak akceptacji elit. Niżej cytaty lekarzy na wieść, że ich pacjentki karmią piersią  swoje 15-miesięczne 
dziecko: “Musi Pani jak najszybciej odstawić dziecko” “Pani robi sobie krzywdę” “Pani jest od dwóch lat 
w stanie sztucznie wywołanej menopauzy, przez ten czas się Pani bardzo postarzała, Pani kobiecość się 
bardzo postarzała” „Pani macica jest teraz jak u 12-latki, taka malutka” „Mleko matki ma wartość tylko 
przez 3 miesiące, a potem to zwykły koks” “Żaden ginekolog nie pochwali Pani zachowania”   
- brak miesiączki Umiar w rozmnażaniu, jest z raju, kobiety rodziły co 7lat.   
- nie może pracować na „etacie” czy w innej „biedronce” a więc elity stracą  „niewolnika” do pracy  
 
Plusy karmienia piersia dziecka 5 lat   
- tak stworzyla nas natura, ona bogiem  
- to, co w matczynej piersi jest adekwatne, inne dla oseska inne dla 4latka  i zawsze gotowe do podania.  
- wyraźnie zdrowsze dzieci, fizycznie, psychicznie, społecznie. Żyją dłużej.  
- znacznie inteligentniejsze (7 pkt)   
- zdrowe matki, zachowuja sylwetke sprzed porodu, brak miesiączek  Żyją dłużej i w lepszym zdrowiu  
- silna więź matka- dziecko skutkuje brak problemow wychowawczych i społecznych   
- poprzez silne więzi z dziećmi i innymi kobietami (w mateczniku prawie wszystkie w danej chwili karmią 
piersią lub w ciąży, co potęguje siostrzeństwo) powróci w sposób naturalny „matriarchat”.  Jeśli chcemy 
raju musimy postępować jak w raju. Dzieci matecznika będąc doroslymi będą pamiętać jako 5 latkiem 
będąc się przysysało do piersi matki. Niesamowite.   
- jest przyjemne dla matki, jej potrzeba emocjonalna, działa jak terapia Przyjemność kierunkowskazem, 
obie strony cieszą się ze wspólnie spędzonych chwil   
- wizja butelek, podgrzewaczy jest plastykowa, nie pasuje do stadoorganizmu.       

    
  Czy jest idealna dieta? Jest! maja ja dzieci karmione mlekiem matki, niestety jest ich bardzo malo, a 
jeśli już, to karmią idealna dietą bardzo krotko (4% karmi dłużej niż 6m-cy) Sześć pierwszych lat życia 
dziecka jest okresem krytycznym - to najlepsza inwestycja, zwróci się postokroć  -po upływie którego, 
wykorzystanie potencjału czy wytworzenie się więzi staje się niemożliwe Mleko matczyne, bije 
bogactwem, to sztuczne na głowę. Zawsze chodzi o to, czego się nie mówi. Sztuczne nie ma wielu 
składników, a te, które ma, nie są przyswajalne dla niemowlaka. Bycie ssakiem jest naszą pierwotną, 
podstawową tożsamością Postępujemy na przekór istocie człowieczeństwa. Nie jesteśmy ssakami  W 
raju, piers była organem codziennego uzytku. przepływ energii, mocy stada ludzkiego     

  
3.6 Dzieci, są nieśmiertelnością i skrzydłami stadoorganizmu, Stada powstały celem zaspokojenia ich 
potrzeb dlatego w mateczniku mamy kinderchat. Wyobraź sobie zarodek człowieka, jest genialny, sam 
kieruje swoim rozwojem, wie co, gdzie i kiedy ze sobą zrobić. Czy nieporadny noworodek,  położony na 
brzuchu mamy, powoli, ale wytrwale będzie pełzać w kierunku piersi. Kiedy dotrze, bez pomocy się przy 
ssie i zassie. Matka zaś będąc w ciąży przeczytała o opiece nad dzieckiem wiele książek,  artykułów 
chcąc się dobrze przygotować. Po urodzeniu zapomina o książkach, poradach często sprzecznych. 



Automatycznie otworzył się w niej program, wiedziała co i jak sama z siebie. Po narodzinach spotkały się 
dwa pasujące do siebie programy napisane w raju, dla raju, matki i noworodka. Program obejmuje cale 
życie od poczęcia do śmierci. Działając zgodnie z nim człowiek jest spełniony. Dzięki niemu wiemy, 
kiedy i jak wydostać się z łona matki, jak się do niej odezwać żeby zareagowała, szukamy jako nowo 
rodek kontaktu z twarzą matki, wiemy gdzie pierś i do niej popełzniemy. Osiągając lata dzieciństwa 
wiemy jak ono powinno wyglądać, jak osiągniemy wiek rozrodczy wiemy z programu jak „poderwać” 
dziewczynę, jak spłodzić i wychować potomka na koniec będziemy wiedzieć jak umrzeć. Wiemy jak 
powinna wyglądać organizacja społeczna, środowisko, przestrzeni do życia, co jeść, jakiego partnera 
wybrać. Człowiek jest elastyczny jak żadne inne zwierze i musi, z powodu warunków zewnętrznych żyć 
niezgodnie z programem. Każda niezgodność jest stresem. Długotrwający stres  przyczyną wszystkich 
chorób z powodu rozminięcia się naszego programu powstałym w raju dla raju z życiem współczesnym 
(mimo ogromnemu rozwojowi) „Programista” pisząc nam program milion lat temu nie wiedział, że będzie 
my mieszkać w klatkach, ciasno, anonimowo, w milionowych miastach, pracować 10 godzin  dziennie, 
wyścig szczurów, wszechobecna reklama szczęścia, permanentny stres i poczucie niesprawiedliwości. 
Gdybyśmy mogli cofnąć się 50 000 lat okazałoby się, że oni są szczęśliwi.  Zapewnijmy dzieciństwo 
zbliżone z warunkami jego powstania  z rajem. Dziecko przychodząc na świat oczekuje raju (taki ma 
program, dlatego kinderchat) i rosnąc na każdym etapie oczekuje, ze będzie jak w raju. Dowiedzieć się o 
raju możemy poprzez dzieci, które stamtąd przyszły i/lub wgląd w siebie. „Jeśli wydobędziesz na wierzch 
to, co jest w tobie, to, co wydobędziesz cię ocali. Jeśli nie wydobędziesz tego, co jest w tobie to to, 
czego nie wydobędziesz cię zniszczy”. Program, gen jest dyktatorem  
 
Cechy dzieci z raju to kompetencje społeczne (jest dwuch szewców o takich samych kompetencjach 
zawodowych, ten z matecznika będzie zarabiał 2 x więcej, tylko dzięki kompetencjom społecznym), 
wysoka inteligencja, rozbudzona ciekawość, zdrowie psychiczne, fizyczne. Te kompetencje jak żadne 
inne zapewnia powodzenie życiowe. Zróżnicowane środowisko i bogactwo bodźców przy stałych obie 
ktach przywiązania (matecznik), sprzyjają rozwoju mózgu. Nie zrobicie tego w zabijających z natury, 
sztucznych klatkach, żywionych pożywieniem na sterydach w modelu dwóch rodziców odpowiedzialnych 
za potomstwo, to przykład na to, jak bardzo ograniczamy ich szanse życiowe. Dzieci zamiast wielu 
wzorców mają tylko dwa. Co jeśli te dwa nie najlepsze? Kolejne cierpienie, zmarnowane życie. Nawet, 
jeśli rodzice są wzorami nie mają szans wychować tak jak stadoorganizm  z wzajemnym wspomaganiem   
bogactwem i życzliwością. Małe grupy troskliwych ludzi zmienią świat    
    

                     
   
 Dziecko do piątego roku życia musi wchłonąć ogrom informacji, aby funkcjonować w świecie. Takiego 
dziecka nie wolno udomowiać, oddawać obcym. W mateczniku nie wychowują obce samice z obcego 
stada z innymi obcymi dziećmi (z obcego stada) na terenie obcego stada, (przedszkole szkoła). W 
naszym stadoorganizmie jest sieć emocjonalnie (chemicznie) połączonych mózgów, stadomyślenie, 
ogromną moc pozytywnego oddziaływania. Wszystko to stwarza optymalne warunki do dobrego wybicia 
się w skok życia. Wyjście z progu to 90% sukcesu dalekiego skoku. Wykonany nieumiejętnie, z każdym 
metrem lotu będziemy tracić dystans do tych, którzy wybili się w sposób optymalny i wylądujemy o 50m 
bliżej niż Stoch. Pod wpływem reklamy, wchodzimy w kołowrotek elit, myślimy o materialnych aspektach 
(w raju nieistotne) a kwestie rozwoju społecznego, intelektualnego, duchowego czy fizycznego są 
marginalizowane Bezpowrotnie zmarnowany okres najwydajniejszego uczenia się, gdy uczy się języka w 
sposób naturalny, tylko słuchając, bo mówić jeszcze nie umie. Czy w jakimkolwiek innym okresie życia 
człowiek jest się w stanie nauczyć języka przez 1-2 lata bez żadnego wysiłku intelektualnego tylko 
poprzez słuchanie? Chłonność umysłu w tym wieku jest ogromna,       
  
jeśli się przegapi fazę wybicia się w skok życia, będzie zaprzepaszczenie potencjału, ale nikt tego nie 
będzie wiedział, bo nikt a priori nie wie, jakie możliwości drzemią w mózgu dziecka. W mateczniku dzieci 
będą karmione naturalnymi bodźcami stada, ich mózgi nasycą się niczym gąbka, tym, co najbardziej im 
odpowiada, co będzie grało z ich istotą. Mały Fryderyk wychowywał się w stadzie, matka, ciotki, kuzyni, 
niania śpiewały mu tęskne polskie pieśni, które dorosły Chopin przetwarzał w arcydzieła. Dzieci lepiej i 



szybciej uczą się od innych dzieci, pamiętam jak uczyłem się z katechizmu głośno czytając. Młodszy 
brat, bawiący się obok, tylko słuchając co ja czytam, nauczył się szybciej niż ja. Dzieci uczą się od dzieci. 
Zyskują dwie strony, biorąca, nabywając w sposób najbardziej dla niej strawny wiedze, umiejętności a 
dający nic nie traci zyskując dodatkowe kompetencje, pewność siebie, dumę z ważności W mateczniku 
każde dziecko ma młodszych, do opieki, bycia ważnym, rówieśników do zabawy jak i trochę starszych 
żeby pojęło, dokąd zmierza, nim tam dojdzie. Nada to treści jego rozwijających się zainteresowań cech 
zwyczajności, gdy już będzie gotowe, sprawnie przyswoić. Potrzebuje matki, do pokrzepienia, tylko w 
momentach stresowych, z którymi jego aktualna odporność nie umie sobie poradzić, w mateczniku matki 
są na miejscu, jak w raju, 50 000 lat temu.    

  

 żyjąc w mateczniku odpowiemy 3 x TAK na poniższe pytania dzieci, co jest warunkiem koniecznym sukcesu.   
Czy mnie widzisz? 
Czy jestem wartościowy? 
Czy jestem dla ciebie ważny? 
dlatego powołujemy do życia seryjnych jedynakow i nie oddajemy dzieci na wychowanie obcym  instytucjom 
(żłobki, przedszkola), będziesz mogła odpowiedziec 3x TAK a dzieci zyskają naturalną wiarę w siebie, w stado, 
entuzjazm wobec tego, na co zwracają uwagę i na czym się skupiają, przyjmując postać miłości do życia.   

 
Kobieta zapytała wiedźmę, jak spowodować, aby córki ucierały maniok na strawę;”codziennie nakazuje 
im to robić, ale one nic” Jeśli chcesz, aby córki ucierały maniok, ucieraj maniok w ich obecności - wezmą 
z ciebie przykład. Inaczej nie będą ucierać manioku, a w przyszłości będą nakazywac to robic swoim 
dzieciom, oczywiście bez rezultatów, dzieci nas nie słuchają, dzieci nas naśladują, są maszynami 
naśladowania z potrzebą identyfikacji, a matecznik jest maszyną do naśladowania i identyfikacji. Dzieci 
genetycznie mają wpisaną, od urodzenia, chęć poznawanie świata i życia  i bycie najlepszym w stadzie. 
Pasjonują się dinozaurami czy nauką wiązania butów nie dlatego, że ktoś je nagradza, ba gdy wkraczają 
oceny, traci zainteresowanie i motywację wewnętrzną, bo to nie nauka staje się celem samym w sobie, 
ale zdobywanie stopni. 
  
W mateczniku na niewielkim terytorium żyje zażyła wspólnota, znanych dzieciom od urodzenia, jest to 
konieczne, W tworzeniu się osobowości dziecka, działają dwa mechanizmy, NAŚLADOWANIE I 
IDENTYFIKACJA Zatopienie się dzieci w mateczniku daje moc i wydobywa z nich geniusz, mają stale 
punkty odniesienia, dziecko pragnie wtopic się w stado, nastepuje wiazanie, zatracając JA, którego 
zresztą nigdy nie mialo, na początku było jednościa z matką pożniej wwtapia się w zażyłe stado.    
Wychowani współcześnie mamy wielkie małe JA, to wynik socjalizacji sprzecznej z rajem. W żlobku, 
przedszkolu, szkole, bajce, religii, filmie, na obcych idolach zza oceanu, w mieście, dziecko nie ma z kim 
się identyfikować i naśladować (jest za wiele, układy odniesienia stale sią zmienne,  daleko, w rezultacie 
dziecko otrzymuje wielkie NIC) nie stworzy stada ludzkiego. Zostaje pojedynczy marny ogryzek.  
 
3.7 GENY Organizm osiąga maksymalne swoe możliwości tylko w środowisku, przez które i dla którego 
został ukształtowany. Człowieka ukształtował raj  w której żył mlny lat. Doskonałość, szczęście dzieci,  
osiągniemy odtwarzając dla nich raj. Ich gen żąda tego. Rozwój zależy od genów i stopnia zbliżenia do 
środowiska, z którego powstał. Zjawisko to nazywamy ekspresja genów modyfikowaną środowiskiem. 
Epigenetyka bada zmiany genów przez czynniki zewnętrzne Geny są aktywowane lub dezaktywowane 
w odpowiedzi na środowisko (epi – w dodatku do). Możemy sterować potencjałem genu,  do tego stwa- 
rzamy matecznik, gdzie programujemy dzieci przez zażyłe stado ludzkie, karmienie piersią, karmienie 
matki w okresie przed, w czasie i po ciąży, wychowanie, relacje w stadoorganizmie, jego myśli, decyzje, 
emocje, przekonania, lęki,  pragnienia, nawyki, relacje, pożywienie, wodę, miłość, klimat,  zwierzęta. 
Geny nie sterują, one są sterowane i uruchamiane  poprzez środowisko matecznika, Przykładowo rodzą 
się czworaczki jednojajowe, jedno karmione piersią, matka nie pracująca zawodowo, czująca wsparcie 
zażyłego stada, drugi w domku na przedmieściach trzeci w bloku, czwarty w domu dziecka. To będą 
tacy sami, ale inni ludzie.    
 https://www.youtube.com/watch?v=3bb8x5Ny9MA  jak powstaje krolowa a jak niewolnica 
 

                  

https://www.youtube.com/watch?v=3bb8x5Ny9MA


 robotnica i królowa maja takie same geny, a jaki różny efekt. Geny są aktywowane lub dezaktywowane 
w odpowiedzi na środowisko Możemy sterować potencjałem genu- epigenetyka   
Przykładowo u pszczół królowa i niewolnice są identyczne pod względem genetycznym, a różne pod 

względem środowiska. Aby wyhodować królową, larwa karmiona jest mleczkiem pszczelim oraz dalej w 

okresie dorosłym podczas gdy robotnice tylko w początkowym okresie stadium larwalnego (potem 

odżywiane są pyłkiem i nektarem) Odmienna dieta wystarczy dla przeprogramowania  genetycznego, 

poprzez odmienną ekspresję  22% genów w komórkach mózgowych w porównaniu z komórkami robo 

tnic, to czy urodzi się królowa czy niewolnice decyduje pożywienie, dużo łatwo strawialnego bialka 

jakim jest mleczko pszczele. Inny przykład, krokodyle składają jaja w piasku, ale o tym co się wykluje, 

samica samiec decyduje środowiskow, tym przypadku temperatura. To środowisko decyduje czyś głupi, 

gruby itp. Na ludzi środowisko wpływa znacznie silniej niż się przypuszcza, dlatego pomysł matecznika, 

raju dla dzieci  Dzieci karmione sztucznym mlekiem, bez bliskości z matka mają wylaczone geny 

odpowie- dzialne za inteligencje, zdrowie psychiczne i fizyczne, empatię i wyrosną mentalnymi 

niewolnikami. Żłobki, przedszkola, przepracowana matka na etacie, brak wlasnego stada, konkurencja z 

rok starszym/ młodszym rodzeństwem o uwage matki i katastrofa gotowa W mateczniku dziecko osiągnie 

„ile fabryka dała” (pełen potencjał genu) Bez manipulacji, wymuszania, bicia, stresu, pieniędzy, szkoły. 

Samo się dzieje. Z klatki mieszkania, domu, przedszkola, szkoły, wyjdzie „nieszczęście” Gen jest 

dyktatorem, żąda raju, dla którego został stworzony. Nasze dziecko spodziewa się raju (raj jako 

organizacja społeczna, przestrzenna, sposób życia i odżywiania)     

     
Dwa identyczne nasionka, (zdj po lewej i prawej) To, co wyrośnie, zadecydowało środowisko. Ekspresje genów 
modyfikuje środowisko. A nam się wmawia ze wolą zmienimy siebie. Wszystkie poradniki, coucze o kant dupy 
potłuc. Liczy się środowisko. Choćby nie wiem jak silną wolę miała sosenka po prawej nie wyrośnie na prostą 
wysoką, smukłą, choć obiektywnie wszystko ma, żyzna gleba, wiele słońca, wody ile zapragnie.    

  
3.8 MóZG  Ciąża powinna trwać 24 m-ce. Wydaje się logicznym, aby po urodzeniu „przedłużyć” życie 
płodowe, przez pierwsze miesiące, poprzez stałą bliskość fizycznym i psychiczną w życiu dziennym i 
sennym, 24h/dobe ciało do ciała.  Z powodu skrócenia ciąży z 24 do 9m okres zastępczy przedłuża się 
do 5lat (warunki rozwoju gorsze niż w łonie matki). Dlatego przez pierwsze 5 lat dziecko musi czuć się 
bezpieczne i szczęśliwe, to stwarza konieczne warunki dla rozwoju psychofizycznego. Dziecko potrze 
buje nabrać zaufania w komunikacji z ludźmi i pewności, że pomoc nadejdzie, gdy będzie potrzebna. 
Dzieci wychowywane w instytucjach, gdzie nie mają kontaktu z ciepłym, reagującym dorosłym, wykazują 
w życiu dorosłym poważne zaburzenia. To okres krytyczny w kształtowaniu potencjału myślowego  
Niedoinwestowanie uczuciowe i poznawcze sprawia, że dzieci synaps mają za mało i będą doświadcza  
ły kłopotów w kontaktach międzyludzkich i szkole. Dwulatek ma w mózgu dwa razy więcej połączeń niż 
Ty. Jego umysł jest gąbką. Sam sobie tworzy strukturę. Powstaje z tego, do czego ma dostęp. Tworzą 
ogromną sieć nie do ogarnięcia przez naukę. Owa sieć tworzy pamięć, wiedzę, kreatywność i ciekawość 
Kiedy neurony są w raju wtedy pęcznieją, kołyszą się i dzielą. Będące w niesprzyjających warunkach 
znikają Organizm jest oszczędny i nie utrzymuje bezużyteczne trasy w mózgu. Jeśli dziecko nie otrzyma 
przez nie oczekiwanej dawki bodźców, jeśli jego ciekawość nie zostanie podtrzymana, to znikną. A wraz 
z nią kreatywność i chęć uczenia się. Nieużywane połączenia nerwowe dziecka obumierają. Mając 10 lat 
jest ich 50% mniej. Nasze dziecko mogło się urodzić geniuszem, ale w klatce z żelbetonu, stresie żłob 
ka, przedszkola, nieprzychylnych dorosłych i dzieci z obcego stada na obcym terenie nie ma szans by 
były używane komórki odpowiedzialne za geniusz i jako nieużywane obumierają. Wyobraźcie sobie dzie 
cko o wybitnym talencie językowym, gdy wychowa się w mateczniku, zostanie wybitnym mówcą, pisarz 
em, wodzem, gdy wychowuje go samotnie mama zostanie przeciętnym człowiekiem, gdy te samo genia 
lne dziecko zostaje wychowane w kurniku nigdy się nie nauczy mówić. Komórki odpowiedzialne za mowę 
jako nieużywane obumrą. Wyjście z progu to 90% sukcesu dalekiego skoku. Stadoorganizm wydobywa 
z dziecka jego najlepszą wersję. Dziecko 5 letnie oddala się od matki w kierunku stada (program z raju) i 
wtedy jest miejsce na kolejne dziecko. Tak było w raju. 
    



 Woda plynie tymi samymi sladem co 1-wsza woda, dlatego tak ważne dbanie o to by ta pierwsza woda 
płynęła najkorzystniej, konieczna pierś matki, noszenie, spanie razem, dlatego kolejność emocji, nauki 
jest wazna Procesy w mózgu przebiegaja wyżłobionymi w pierwszym okresie życia drogami Ogranicza 
nas genetyczny i neuronalny determinizm. „przychodzi mi do glowy” to tego wynik Determinizm neuro- 
nalny to wynik doświadczeń życiowych, wychowania, prania mózgu, predyspozycji Bdujemy na tym 
czego się nauczyliśmy, żeby było latwo, konieczna wlasciwa kolejność     
 
3.9 ZABAWA Aktywność dziecka wyraża się w nieustannym kontakcie z przedmiotami, zjawiskami i 
stadoorganizmem. Dzieci stadoorganizmu od urodzenia maja stale obiekty przywiązania, co dla ich 
rozwoju kluczowe. Mocują się z ciekawą i często oporną materią otoczenia poznają zróżnicowanie 
świata, chłonie wszystkimi zmysłami, nasłuchuje, wącha, dotyka patrzy i patrzy. Już niemowlę fascynuje 
się wyrzucaniem zabawek i śledzi ich spadanie z satysfakcją. Pierwotna naturalna zabawa z raju jest 
darem natury, łączy żywe istoty np. tarzanie, siłowanie się w stadzie wilczków Zabawa przekazuje wia- 
domość dzieciom -jesteś wart miłości - nie ma powodu do strachu. Propaguje poczucie przynależności, 
które jest alternatywą dla lęku i zachowań rywalizacyjnych. Zastępowanie walki i rywalizacji zabawą 
między ludzmi, to zmiana interakcji agresywnych na dbałość o drugą osobę, okazywanie uczuć i miłości,  
Zabawa zwiększa potencjał dziecka poprzez rozwój kreatywności i wyobraźni. Samodzielna łatwo dostę 
pna, urozmaicona, niewymuszona, nielimitowana swobodna zabawa i bycie cząstką stadoorganizmu na 
tle przyrody. Ganianie się, jazda na rowerze, pływają w stawie, budują tratwy, domki, grają w piłkę, śpie 
wają, opowiadają wymyślone historie, bawiąc się w udawanie, konstruują proste zabawki i instrumenty 
muzyczne Samoorganizacja bez nadzoru dorosłych zmusza dzieci do udoskonalania zdolności społe- 
cznych i zrozumienie siły z tego płynącej, zdobywanie pewności siebie, radzenie sobie z emocjami, 
zdolność podejmowania decyzji i ponoszenia  konsekwencji.   
 

                               
 Setki milionów lat przetrwanie zależało od relacji z naturą Związek z naturą  jest wrodzoną  koniecznością do 
osiągnięcia satysfakcji i dobrego stanu    
 
 Umiejętności społeczne dzieci decydują o dorosłym życiu. Dlatego od pewnego wieku, potrzeba towa 
rzystwa innych dzieci jest silniejsza niż przebywania z matką. Dzieci są genialne. W zabawie ćwiczą 
zachowania, które w dorosłości zapewnią przetrwanie: życie w stadoorganizmie, wychowywanie poto 
mstwa, ucieczkę, walkę. To poligon doświadczalny dla zachowań w stadoorganizmie, dzieci maja ogrom 
swobody i możliwości, która pozwala im samoczynnie i w pełni realizować program z raju. Rodzice mów 
ią, że w przedszkolu, dzieci bawią się, znaczy są zadowolone. Dzieci bawią się zawsze, także w czasie 
traumy. Zabawa jest wtedy dla nich terapią.     
  

  
W raju dzieci codziennie pływali, kochaja piasek, plaże, morze i w ogóle wszelka wode  Kopiąc staw usypujemy 
górkę pod zimowe ślizganie 



 Z natury jesteśmy biofilami Utrata kontaktu z przyrodą, ma konsekwencje dla rozwoju dzieci. Przyroda 
ma wpływ na zdrowie na poziomie komórkowym. Mamy potrzebę wspólnoty z innymi organizmami, 
wszyscy jesteśmy jednym  Dzieci żyjąc w betonach nie będą tryskali polotem, szczęściem i zdrowiem. 
Zatracą samozachowawcze instynktowne działanie, które wspiera przyroda. Dzieci w mateczniku są 
swobodne, rozluźnione, zdrowe a przez to naturalne, dobre, otwarte, ufne i cały czas coś tam tworzą, 
chodzą na jagody, tropią dzikie zwierza, skradają się, podglądają, komentują, chowają się, ganiają, 
wspinają na drzewo, pływają w stawie. podglądają zwierzęta do zabawy i opieki   
 
Mózg uczy się, gdy dziecko wrzuca do wody kamyki, łazi po drzewach,  na podstawie konkretnych 
doświadczeń tworzy ogólne reguły. Wtedy w mózgu tworzą się połączenia, które później pomagają 
rozumieć abstrakcje. Jeśli w pierwszych latach życia nie ma wchodzenia w cielesne relacje z przyrodą, 
to później nie ma możliwości rozumienia abstrakcji Chodząc po różnym podłożu mają lepiej wykształ -
cone funkcje motoryczne, nie mają wad postawy zaś bawiąc się, co dzień w terenie uczą się lepiej 
oceniać ryzyko i rozwiązywać niespodziewane problemy. Aktywność motoryczna pobudza układ nerwo 
wy do działania, czyli jego rozwoju. Mają plac zabaw i przygód jako wspólna praca stadoorganizmu. 
Ogromna swoboda dzieci, niezależność, pogoda ducha, ciekawość, ucieszą każdego. Żeby ktoś chciał 
się ze mną bawić w stadzie, muszę brać pod uwagę jego potrzeby. Musimy wspólnie ustalić zasady. 
Jest to nauka samodzielnego nakładania ram na swoje zachowanie, do tworzenia reguł, sprawdzania ich 
i modyfikowania, doświadczania własnej sprawczości. Swobodna zabawa doprowadzi do organizacji 
dziecinnej bandy (mini stadoorganizm), która samoistnie się zawiąże celem wspólnego penetrowania 
okolicy. Dzieci wiedzą ze w grupie, organizacji siła, to mają w programie z raju.    
   

                 
W raju chodzono boso, w miarę możliwości chodźmy boso, poprawimy swój dobrostan.   

  
Poprzez wdrapywanie się na drzewo (ile małpy w człowieku), dziecko oswaja strach, poznaje swoje 
możliwości, zdobywa kontrolę nad własnym ciałem i pewność siebie, która pozwoli mu się zmierzyć 
z innymi życiowymi wyzwaniami. Zyskuje wiedzę i umiejętności, których dorośli uczą się na treningach 
rozwoju osobistego i niewiele się nauczą, bo za późno. A będąc dzieckiem prosiło mamę o pozwolenie 
wspinania na drzewo. Dzieci są genialne.   
                          
 W stadoorganizmie dziecko ma nielimitowany, swobodny, dostęp do jego zasobów i setki możliwych 
aktywności. Kiedy chce pobyć z dorosłym robi to, dorośli nigdzie się nie śpieszą, lubią dzieci stada, (bo 
to ich dzieci) i poświęcają im tyle czasu ile zapragnie  Zapewne  najbliżej będzie z rodzicami i blisko z 2 
innymi dorosłymi. Organizacja przestrzeni kręgu, ograniczona ilość ludzi i dużo wolnego czasu wymusza 
zachowania z raju   
   

                              
amatorska piłka kopana jest zaprzeczeniem panującej nam ideologi liberalnej (indywidualizm i wolność), 
jest stadna, kojarzy się z polowaniem w raju (piłka – zającem). Podczas polowania zapominamy o 
bożym swiecie, tylko gonimy, emocje, wysilek z raju (popatrz na chłopców jak graja, doznają przy tym 



uniesienia, uskrzydlenie, stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się  
„polowaniu”. Stan umysłu, całkowitego skupienia podczas gry, która wykonywana jest dla czystej 
przyjemności z samej tej aktywności, charakteryzuje się brakiem samoświadomości, utratą poczucia 
czasu, wolnością od strachu i lęku. Raj był lepszy od seksu kobiety nie lunią polowan dlatego i piłki, ale 
lubią zbieractwo –galerie handlowa ale i np. jagód, grzybów, opiekę nad dziećmi, plotkowanie czy robótki 
ręczne    
W raju sprawność decydowała o życiu, dzieci to maja zapisane w genie i pozbawianie ich ruchu jest dla 
nich stresem  Podczas aktywności fizycznej uwalniane są endorfiny, możemy pozbyć się negatywnych 
emocji, poprawiamy sprawność fizyczną, nasz mózg zostaje dotleniony, dzięki czemu poprawia się 
pamięć i koncentracja. Przykładowo, gdy dziecko wisi na gałęzi drzewa jego mózg rozwija dwa ważne 
układy: przedsionkowy i proprioceptywny, określany również jako zmysł czucia głębokiego. Bez info o 
tym, jak zachowuje się nasze ciało, koordynacja wzrokowo-motoryczna nie byłaby możliwa. Dzięki 
propriocepcji mamy poczucie własnego ciała, możemy iść po ciemnym pokoju, chodzić po schodach, a 
także trafiać filiżanką do ust. Aktywność fizyczna w mateczniku w przyrodzie to drzwi do uczenia się, 
pobudza i aktywuje możliwości umysłowe.   
 Dzieci są z raju, w raju były tygrysy szablozębne. Bez wilka nie ma raju. Dzieci o tym wiedzą i oczekują 
węża to znaczy chwilowego zewnętrznego, intensywnego zagrożenia. Dla sukcesów w matematyce 
dzieciom potrzebna jest odporność emocjonalna. Odporność uzyskujemy organizując  sytuacji trudne. 
Muszą one wyzwalać spore gwałtowne napięcia i zmuszać do wysiłku umysłowego. Mają fascynować i 
mobilizować do wysiłku i wytrwania.        

                               
w raju często podróżowano (byliśmy nomadami jak Cyganie) dlatego nie może zabraknąć wypraw, 
wycieczki, ktotsze i dłuższe Wyprawy integrują stado. Tak jak w raju zabierano dzieci na wyprawy po 
niebezpiecznej sawannie (ach te emocje) tak w mateczniku 1x/tydzień busem do miasta (kino basen 
hipermarket). Tak żeby nie bały się a wręcz przeciwnie, czekały, kiedy to przeprowadza się do miasta. 
Jak dorosną chętnie pojada na stałe do miasta, nabędą umiejętności, znajomości, wyedukują, popracują 
i wrócą do matecznika, tak jak łosoś powraca na płodzenie i rodzenie do gniazda rodzinnego  
    
uważajmy z upominaniem dzieci, że "marnują czas". Mózgi dziecięce potwornie tego "trwonienia czasu" 
potrzebują. Pomarzyć, posnuć się po placu przygód, pobujać na huśtawce. Dzieciństwo jest kolebką 
twórczości. Każdy twórca ma korzenie w dzieciństwie w środowisku, ono decyduje co wyrośnie   
  
3.10 Hobby. Większość pracy kreatywnej, którą wykonujemy, wywodzi się ze spraw, które nas obchodzą 
Stadoorganizm ma wiele czasu, robi co lubi, ma zainteresowania i szuka zainteresowanych dzieci. Jest 
to naturalna potrzeba z raju -dzielenia się wiedzą, umieętnościami. W mateczniku jest tyle rodziców 
„mistrzów” co dzieci. Jedno dziecko ma kilku „mistrzów”(różne zainteresowania) a „mistrz” kilku uczniów  
16 dorosłych to niemal wszystkie zainteresowania świata (każdy ma kilka, inni nie muszą mieć hobby, 
ale mogą pełnić inne funkcje np. słuchac, bo to lubi, zdejmuje napięcie, podaje dalej pomysł, idee i oni 
mogą być osią) Nawet małe dzieci mają pasje, którymi mogą zarażać. Przykładowe hobby jednego z 
rodziców  to gra na perkusji. Jesteśmy małpami, małpujemy, uczymy się naśladując. Zainteresowane 
dzieci same przychodzą z garnkami, łyżkami, bębenkami i razem grają, wygłupiając się i wymyślając. 
Inny lubi śpiewać Zainteresowane dzieci i dorośli dołączą i mamy zespół. Wspólne śpiewanie jest z raju. 
Do tej pory jeden z rodziców biegał, w stadzie znalazł wielbicieli aktywności i razem zima zrobią lodowi- 
sko, pograją w hokeja, pobiegają na nartach. Inny ma zainteresowania przyrodnicze, w kręgu i okolicy 
nie brakuje zwierząt i roślin w tym leczniczych do zbiera nia, upraw, badań i obserwacji. W mateczniku 
jest teleskop i mikroskop i osoby, która wciągną zaintere sowanych do podglądania kosmosu i mikro- 
kosmosu. Zabawy o charakterze badawczym związane z fizyka czy chemią wydają się trudne, ale to 
nieprawda, dają okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki. W Inter- 
necie jest wiele prostych doświadczeń, dziecko bawiąc się, doznaje radość twórcy i władcy. W kręgu 
będzie elektrownia wiatrowa, baterie foto, auta, maszyny, urządzenia, komputery, kamery i internet, co 
będzie powodem wspólnego rozwijania zainteresowań. Jeśli znajdzie się modystka lubiąca szyć znajdą 
się dzieci, które będą chciały zaprojektować sobie stroje i pomagać je wykonać. Zbudują żaglówkę i 
motolotnię, będą latać. Podobnie z filmowaniem, malowaniem, majsterkowaniem, grafiką komputerową, 
ziołolecznictwo, magią. Zainteresowania rozwinięte w dzieciństwie przesądzają o przyszłości. Dziecko 



samo dąży do rozwoju, samo się rozpozna, obowiązkiem dorosłych jest umożliwić. Oprócz ogromnego 
wyboru zainteresowań na wyciągnięcie reki, których dzieci milionera w stolicy nie mogą doświadczać, 
nie do przecenienia rola stadoorganizmu, 90% motywacji pochodzi od niego. W raju nie wychowywano 
tylko razem żyli bez pośpiechu. Człowiek jak małpa uczy się poprzez naśladownictwo. W mateczniku 
dziecko ma wiele wzorców do naśladowania, wymusza to rozwój, odkrywa talenty, czyni, aby stać się 
najlepszą wersją, samych siebie. To się dzieje samoistnie. Geniusz rodzi się w jeden sposób – z pasji. 
98% dzieci poniżej 5 roku życia jest kreatywnych na poziomie geniuszu, dzieci są ciekawe, ale uczą się, 
kiedy coś je zainteresuje. Najlepiej przyswajają wiedzę w emocjach stadoorganizmu, w ruchu, śmiejąc 
się głośno wyrażając, co czują i myślą.  
 Jeśli w fachu chcesz osiągnąć mistrzostwo, potrzebujesz 10 tys. godzin praktyki. To odpowiada 3 godz  
dziennie, przez 10 lat. W mateczniku, kiedy tylko dziecko wyrazi chęć, przykładowo 3 latki przygotowują 
proste posiłki, razem z dziećmi 8-letnimi, chętnie poznają, eksperymentują gotują, pieką, degustują, od 
krywają i zdobywa wiedzę o świecie poprzez smaki Jeśli dziecko odnajdzie się w stado organizmie jako 
„kucharz” matecznik pozwala bawić się w kucharza, pomagać w kuchni a raz w tygodniu być „szefem 
kuchni” Bawić się poprzez wspólne gotowanie, konsumowanie i komentowanie. W wieku lat 20 będzie 
mistrzem. Smak się wykształca w dzieciństwie, w sporze. Inne dziecko uwielbia uczyć, w stadoorganizmie 
znajduje uczniów i w wieku lat 20 na podstawie doświadczeń pisze rewolucyjną książkę o nauczaniu. 
Dzieci są genialne z raju, my zaś jesteśmy przyzwyczajeniem. Inne może mieć potrzebę pomagania, 
leczenia. W raju była wiedźma (wiedziała), leczyła ziołami, słowem, magią. W stadoorganizmie wiedźma, 
będzie miała zainteresowanych uczniów. Bycie wiedźmą jest sztuką, czym wcześniej zaczniemy tym 
lepszymi się staniemy. Wiedźmstwo to ziołolecznictwo, psychologia. Słowem, gestem można zabić i 
uleczyć To tez chemia, w ziołach są składniki chemiczne niektóre chcemy wydobyć inne zneutralizować 
Dziecko pobierające nauki u wiedźmy i nawet jak nie zostanie psychologiem, lekarzem, czy farmaceutą 
to zostanie dobrym, mądrym człowiekiem. Inne dziecko ma cechy przywódcze, dzieci lubią się go słuchać   
pozwalamy mu rządzić, ba, wymyślamy pod jego geniusz zajęcia, ćwiczenia tak jak z każdym innym talentem     
      
stadoorganizm działa stymulująco, dziecko samo przechodzi etapy programu z raju i osiąga coraz lepsze 
wyniki, głównie przez naśladownictwo starszych dzieci i identyfikacje, bez pouczania, ponaglenia. Nie 
należy wkraczać w jego myśli, odczucia i wyobraźnię. Nie ma nic zwyczajniejszego od faktu, że dziecko 
w stadoorganizmie rośnie i się rozwija. Samo.          
Przez milion lat człowiek był niemy, później było słowo, ciałem się stało, zamieszkało między nami. W 
raju znano historie i legendy stada dziesiątki pokoleń wstecz. Czy ty znasz historie pradziadków? Raj to 
cywilizacja opowiadania. Dzieci w programie z raju, oczekują opowiadania niesamowitych pobudzających 
wyobraźnie historii, legend, wyobrażeń. Sztuka opowiadania stała na poziomie niedostępnym dla was. 
W stadoorganizmie opowiadajmy historie, twórzmy legendy, dzieci potrzebują legend i baśni dziejące się 
w mateczniku i okolicach Opowiadanie ma ogromne znaczenie, wspiera rozwój psychiczny, intelektualny, 
społeczny  -tworzy stadoorganizm. Tworzenie legend jest proste, wystarczy zauważyć, co lubią słuchać, 
a oczekiwania maja z raju. Dziecko, któremu się opowiada, pokazuje, rysuje czuje się ważne i kochane, 
a opowiadacz zyskuje na autorytecie – dzięki opowiadaniu dopuszczasz pociechę do niesamowitego 
świata co najlepiej rozwija wyobraźnie. Wyobraźnia zaś ważniejsza od wiedzy. Opowiadanie skutkuje 
wzrostem IQ nawet o 8 punktów. Dzieci oczekują mitu matecznika. Mit buduje stadoorganizm, jest jego 
konstrukcją nośną.    

             
dzieciece formy myślenia i zachowania magicznego. Skłonności dzieci wskażą nam raj?     
czytanie a opowiadanie. W opowiadanie wkładamy wyobraźnię, decydujemy o losach bohaterów, ob-
serwując reakcje dzieci, jesteśmy w stanie ich wyczuć i zdecydować, jaka narracja najlepsze. Nie treść 
najistotniejsza, ale sposób, -atmosfera (ognisko, księżyc, gwiazdy) operując głosem, gestem, mimika, 
tańcem i śpiewem, historia „żyje” i wywołuje silne emocje pobudza wyobraźnię i często zmienia nastawie 
nie do świata. Historie nasycaj cudownością i magią. Przed erą opowiadania, które pchnęło ludzkość mo 
cno do przodu, przodkowie byli niemi, ale mimo to potrafili się porozumiewać, żyć w stadzie, polować w 
sposób zorganizowany, bez słów. Byłoby korzystnie organizować cyklicznie nieme porozumiewanie się, 



by odkryć to, co zagadujemy (nauka języka migowego zwiększa zdolności poznawcze o 50%). Dzięki 
niemym dniom sprzed 300 tys. lat dzieci zyskają wiele ukrytych umiejętności.    

                      
 obraz świata Egipcjan, 4000lat temu-  niebo tworzyło ciało bogini Nut robiącej "mostek" Bogini, co rano rodziła 
słońce a wieczorem je połykała.   
W raju wszystko było magiczne, np. nie znano przyczyn narodzin. Kobieta jako rodzicielka była postrze- 
gana za boginię. Noworodek „kwili” żąda kontaktu z matką, popatrzą sobie w oczy i się zakochują. Magia 
Słonce było ogromnie magiczne, wschodzi, zachodzi, dzień, noc, gwiazdy, zwierzęta. Pioruny były ciska 
ne przez olbrzymy tak samo wiatr dmuchany przez potwora. Dzieci oczekują magii.  
 

                            
 musimy rozpuścić granice pomiedzy osobami stadoorganizmu np. przez saunę, chodzenie po ogniach,   
  
W raju była bajka, magia, istniała w obdarzonej duszą naturze, w mateczniku nie czytamy bajek tylko ją 
tworzymy W raju za plotem wyły wilki i dzieci to maja zapisane w genotypie. Oczekują zagrożenia z 
zewnątrz. Strach z raju jest potrzebny do rozwoju Jeśli chcą się bać, dajmy im to, dzieci są genialne. 
 
 Dziecko rozumie z raju (tam żyły w stadoorganizmie), nie wolno oddawać go do obcego stada (przed 
szkole). Dzieci uczą się poprzez naśladowanie i identyfikacje, jak małpy. Na współczesne wychowanie 
składa się dom, szkoła mas media. Nie masz wpływu na szkołe, rówieśników, mas media. A i dom mimo 
wysiłków nie spełnia zadań. W mateczniku jest inaczej, wychowanie jest zależne tylko od stadoorganizmu. 
Nikt nie gra roli, nie mówi, co dzieci mają robić, a jedynie realizuje program z raju, czyli bycia sobą. 
Dziecko chce poznać wszystkich w stadzie, takim, jakim są, zawsze dąży do rozwoju i być najlepszym w 
mateczniku. Tak jak do realizacji programu „noworodek” potrzebny program „matka noworodka” tak do 
realizacji programu „wychowanie” potrzebny stadoorganizm z wzorcami do nasladowania.  
  
Pogląd jakoby ciężka praca wiodła do sukcesu, a dalej do osiągnięcia szczęścia, jest fałszywy, wymyślony 
przez patoelity celem kształtowania sobie niewolników. Elitom zależy abyś był samotny, przepracowany, 
przestraszony, a przez to słaby, łatwy do wykorzystania i manipulacji. Zorganizowane w stada są elity, 
mafie, kościół, partie i korporacje. Wysysają z nas krew jak 150lat temu szlachta. W stadoorganizmie w 
naturalny dla nas sposób, dziecko osiągnie najlepszą wersję samego siebie. Dzieci nastawione są na 
rozwój i budowanie siły stada. Są empatyczne, radosne - umieją współczuć, pomagają innym i bardzo 
chcą być najlepszymi dziećmi stadoorganizmu. Taka ich natura, dążenie do bycia najlepszym dorosłym 
w mocnym stadzie. Taki wewnętrzny napęd jest w programie z raju. Dziecko wydobędzie swój potencjał, 
pragnienia, marzenia, cele i motywacje z stadoorganizmu dla dobra stada. W jakim żłobku, przedszkolu, 
szkole, dzieci znajda tyle bezpieczeństwa, życzliwości, wsparcia, współpracy, co w własnym stadoorga 
nizmie, Mama w zasięgu wzroku, na wyciągniecie reki, na sygnał, stałe punkty odniesienia, przyjazne 



twarze, te same od urodzenia,  zróżnicowane zrelaksowane osobowości chętne do relacji.  W internecie 
jest ciekawe doświadczenie, 6 miesięczne niemowlaki oglądają teatrzyk. Okrągła figurka stara się wspiąć 
na górę. Trójkąt jej pomaga. Kwadrat spycha w dół. Potem dzieci mogą sobie wybrać, którą figurką chcą 
się bawić. 100% maluchów wybiera trójkąt - "pomocnika". Każdy chce się zaprzyjaźnić, czy utożsamić, z 
dobrą postacią. Dzieci są genialne, są z raju. Mając rok już 20% dzieci wybiera złośliwy kwadrat. Pytanie: 
czego doświadczyło przez te pół roku, że ma takie obserwacje? Że czasem fajnie kogoś zepchnąć. Od 
rodziców? Nieświadomych niewolników systemu, którzy nieświadomie wpajają prawdę, że tu nie ma 
raju, jest wyścig szczurów. Mają rację, w raju zagrożeniem nigdy nie był inny człowiek tylko tajemnicza 
przyroda. Współcześnie odwrotnie, zagrożeniem jest człowiek. Przyczyna agresji też fakt, że kobiety 
rodziły co rok, to wymusza walkę rodzeństwa o uwagę rodziców. W raju rodzily, co 7 lat jak starsze 
odchodziło od matki do stada. W naturze człowieka jest współpraca. Rywalizacji w raju nie było, bo niby z 
kim. Na świecie żyło 200 000 ludzi tyle, co w Olsztynie  
    
Dzieci przychodzą dzikie, z raju, z zakodowaną mądrością świata tyś udomowionym przyzwyczajeniem, 
dzieci jak dorosną będą niewolnikami systemu Urodzone w rodzinie muzelmanskiej umrą muzelmaninem. 
Dzieci są podatne na środki masowego przekazu, ich forma (ruchomy obraz i dźwięk) w raju pozwalała 
przeżyć, dostrzec węża czy wypatrzeć królika na obiad, dlatego dla dzieci jest atrakcyjną formą spędzania 
czasu a przez to doskonałym narzędziem manipulacji. Dzieci poprzez TV/video, bajki, gry są zahipno- 
tyzowani na sugestię patoelit, co źle wpływa na sprawność myślenia abstrakcyjnego i fantazji.     
   
Gdyby Kopernik urodził się w rodzinie moich przodków, chłopów pańszczyźnianych, nigdy nie zostalby 
„Kopernikiem”, zostalby hamem, którego bez powodu i konsekwencji Pan może zabić. Współczesny 
„Kopernik” w bloku na VIII p chodzący do żłobka, przedszkola, szkoly zostanie najwyżej udomowionym 
korposzczurem. Stadoorganizm zaś to miejsce gdzie „Darwin” zostanie „Darwinem”. Każde dziecko 
stada z raju dąży do bycia najlepszą wersją samego siebie.    
  
4 cechy wspólne dzieciństwa wszystkich geniuszy 
- 30 os stadoorganizm (lub duża rodzina), niepracująca zawodowo matka, blisko ciotki, kuzyni, wujkowie. 
Nie mając stada nie aktywują się geny których nam dzisiaj brakuje w tym stadomyślenia  
 - wysoki poziom uwagi skupianej na dziecku, dzieciach przez stadoorganizm, który jest najbardziej 
kompetentny do adekwatnego kształceniu, miłości i cierpliwości        
- do 10 lat izolacja od dzieci i dorosłych spoza stadoorganizmu    
- wybujała fantazja, jako reakcja na trzy wcześniejsze czynniki.  
  
światowej sławy badacz raju, Bronisław Malinowski, nie chodzil do szkoly, nie pracował, dlatego był  
genialnym, jak i geniusz Leonardo da Vinci (jego koledzy chodzili) To stado ludzkie tworzy wybitne 
jednostki. Szkola dziala tlumiaco, co 10 dziecko jest genialne ale tylko co 100 geniusz odkryty. W 
praktyce szkolnej geniusz jest ciężarem. Belfer woli mieć 10 osłów niż geniusza, jego zadaniem nie jest 
kształcenie geniuszy, lecz posłusznych niewolników. Podstawą rozwoju jest pasja, naturalna, niczym 
nieskrępowana potrzeba poznawania i środowisko, które w niewymuszony sposób daje ku temu możliwo 
ści, czyli matecznik. Niezbędne też zaufanie, wiara w dzieci. Stado ludzkie jest w stanie obudzić geniusz 
wychowanka, ale nie na zasadzie uniwersalnego algorytmu jakiegoś myślenia lub działania, lecz wytrwa 
łych różnych badań wzajemnych możliwości: przez myślenie, obserwowanie, przeżycie czy twórcze 
antycypowanie. Geniusz się rodzi na słońcu, często z nudów Znakomita większość zdrowych i utalento 
wanych dzieci, spętanych obrazami intelektualnego ubóstwa najbliższego otoczenia, żyje do końca 
swoich dni nie swoim życiem, lecz jego atrapą narzuconą przez środowisko. Niewiele zmienia chęć 
rodziców, którzy ograniczają się do opłacenia korepetytorów przygotowujących do zwycięstwa w 
wyścigu szczurów.    
Oczywiście większość nie posiada genetycznego uposażenia na bycie geniuszem, ale matecznik 
pozwala każdemu uzyskać najlepszą wersję samego siebie  
 

                 



                 możliwość ubabrania się po łokcie w błocie, to warunek normalnego rozwoju  

   
Zycie w  stadoorganizmie to dla dzieci raj. Problemem jest zapewnienie zagrożenia zewnętrznego 
(program z raju) one tego potrzebują inaczej będą „gryźć własne ogony”  Dlatego np. powiedzcie w 
gminie ze jesteście inną religią (co ma inne plusy, religie nie płacą podatków, mogą kupować ziemię). 
Czym otoczenie będzie bardziej was nienawidzić, tym lepiej będzie funkcjonował stadoorganizm. Żeby 
to podkreślić odróżniajcie się ubiorem.   
 
Doświadczenie. W Indiach organizacja pozarządowa zajmowała się dziećmi, które z powodu pracy w 
polu, wypadły z edukacji formalnej. Fundacja nie miała pozwolenia na prowadzenie szkół, dlatego za 
łożyła świetlice Dzieciaki w różnym wieku spotykają się tam na zajęciach. Fundacji nie wolno zatrudniać 
nauczycieli, dlatego w każdej z wiosek taką rolę pełni miejscowa dziewczyna która ma zamiłowanie 
uczenia, wychowywania dzieci. W klasie jedno izbowej dzieci w różnym wieku grupują się według 
poziomu wiedzy. To, które wie najwięcej, staje się liderem grupy. Dzieciaki same robią sobie sprawdzia 
ny i same je sprawdzają, Nie ma ocen. Gdy uznają, że są gotowe, przystępują do egzaminu Miały lepsze 
wyniki niż uczniowie szkoły formalnej Dzieci w kręgu osiągną bardzo dobre wyniki. Zdobędą wiedzę i 
umiejętności, ale także nauczą się, jak się uczyć, na uczą się odpowiedzialności za siebie i innych. Nauczą 

się planowania i współpracy. Uczą się od siebie dla siebie      

   
Nie traktujmy tych zwierząt jako kłopotu. To dar, dzięki któremu staniemy się lepsi. Krowy rasy sprzyja 
znej dzieciom, a że takiej nie ma, to ją stworzycie. Kucyki dla dzieci do jazdy wierzchem, rekreacji, 
drobnych prac i opieki. Wiele kobiet, ma w sobie pierwotna moc, siłe, odwage, miłosć do natury (dzika 
kobieta), to fascynatki jazdy konnej. konie to symbol dzikości          
 
W kręgu mamy np. 40 kur, 3 krowy i 2 kucyki  Zwierzęta w kręgu potrzebne do przeżycia i celów wycho 
wawczych. Dzieci w zależności od możliwości dbają z wami o zwierzęta, uprawiają ogródek i sad, spo 
rządzają posiłki. Podczas tych prozaicznych, codziennych czynności, przekazujemy mimochodem wie 
dzę (16 dorosłych a w każdym wiedza świata, tak było w raju).     
 
Pragnienie posiadania naddziecka to patriarchalny wynalazek. Już w XXIIIw Hester Thrale uznał że uczyni 
z córki superdziecko. W wieku 2 lat znała kompas, niebo, nazwy państw, mórz, stolic, później mówiła po 
łacinie. Matka nieustannie szkoliła i nie dawała swobody. W efekcie jako nastolatka miała depresje, samo 
okaleczała się i nie była zdolniejsza od innych dzieci. Dzieci nie można zmusić do rozwoju, tak jak nie 
można zmusić palcami pączek róży, żeby się rozwinął, wrecz przeciwnie, ingerencja niszczy    
     

                  
    Dzieci waszych historii słuchają, oglądają z otwartymi dziobami  

 
dzieci potrzebują ciszy, stabilizacji i stadoorganizmu Nadmiar bodźców wywołuje stres, a stres blokuje 
rozwój, obniża odporność. Oszczędzić dzieciom stresów związanych ze sztucznym przyspieszaniem ich 



rozwoju, dlatego w każdej chwili dziecko może odłączyć się od innych, przyjść do mamy, przytulić się 
czy popłakać w kąciku  Zaspokoić potrzebę samotności, która umożliwia urzeczywistnianie własnych 
pomysłów Pęd do przyrostu wiedzy nie idzie w parze z jakością życia duchowego, nie przekłada się na 
poznanie prawdy. W stadoorganizmie obowiazuje małpia pedagogika  -brak kar, nagród, manipulacji 
Bazuje na naśladownictwie i identyfikacji, byciu razem, na zdobywania przydatnych wiadomości i umie-
jętności To przygoda, emocje, akcja i zaangażowanie wielu zmysłów, robienia doświadczeń, eksperyment 
towania, błądzenia. Kąpią się wtedy w hormonach szczęścia i uczą się jak opętane.      
Myślenie to nie dar z nieba a nabywana umiejętność – jak wbijanie gwoździ, przez uczenie się i ćwicze 
nia, tak jak uczenie zawodu: przez obserwację, małpowanie i działanie Myślenie nie jest przedmiotem 
nauczania ani celem ani zaprogramowane ani uporządkowane     

  
3.11 Inteligencja to zdolność adaptacji do zmian otoczenia, rozumienia, uczenia się, wykorzystania 
wiedzy i szans.     
Inteligencja językowa Mowa skleja stadoorganizm (to małpie iskanie) powstała z plotkowania kobiet. W 
stadzie ważniejsze dowiedziec się kto kłamie, kto z kim i dlaczego, niż gdzie lwy. Nie mając stada nie 
aktywują się geny inteligencji językowej  Umiejętność wyrażania myśli, porozumiewania się, rozwinięta u 
pisarzy, mówców, przywódców. Łatwość argumentacji, żartów, debat i przemówień oraz pisania. Kto 
posiada talent krasomówczy, ten ma władzę. Matecznik to cywilizacja opowiadania, żyje blisko siebie 30 
osób, a z nich 420 relacji, dzieci znają siebie i dorosłych od urodzenia, zawsze jest, co i komu opowiadać.   
Zachęca się je do wyrażania zdania w obliczu matecznika i jego obrony. Jeśli dziecko do 3rż usłyszy 
1mln słów będzie bogate językowo. Bywaja które slysza 100 000 slow do 3rż, co skazuje je na porażkę      

       
Inteligencja niewerbalna to mowa ciała. Przez miliony lat „byliśmy” niemi. Kobiety maja lepiej rozwiniętą 
(rozumieją niemowlaki), może dlatego oczekują, że facet się „domyśli”. Inteligencja niewerbalna to mąż, 
który bez slow zrozumie żonę, lekarz pacjenta, szef pracownika. Dzięki niej nie dacie się oszukać w inte 
resach W stadoorganizmie czytanie mowy ciała to mistrzostwo świata. Np. wchodząc do pomieszczenia   
gdzie wiele obcych kobiet, od razu wiesz, która tobą zainteresowana, oszczędzam sobie wiele rozczaro  
wań, czyniąc życie piękniejszym. Kobiety lepiej odczytują facetów i zanim cokolwiek powie, ona już wie 
czy chce z nim rozmawiać       
Taniec jest formą komunikacji niewerbalnej, stanowi część pulsu ludzkości. To fizyczna ekspresja relacji, 
emocji i myśli poprzez ruch oraz rytm, od rekreacji po taniec sakralny Poprawa relacje, szczególnie mię 
dzy płciami, różnymi grupami wiekowymi i wzbogaca poprzez rozwijanie umiejętności współpracy, szacu 
nku i współczucia. pomaga odzyskać radość i równowagę w trudnościach życiowych oraz łagodzić napię 
cia Taniec sprzyja  rozwijaniu osobowości i wrażliwości niezbędnych w życiu ma bezpośredni wpływ na 
osiągnięcia uczniów w innych dziedzinach, w tym również w matematyce.    

 
Inteligencja społeczna  jest podstawą stadoorganizmu, to umiejętność nawiązywania i utrzymaniu konta 
któw rozwinięta u sprzedawców, nauczycieli i przywódców. Jej podstawą, zdolność rozumienia innych i 
empatia Pozwala bezbłędnie wychwycić zmian nastroju, motywacji, zachowania i intencji. Poziom empatii, 
czyli zdolność odczytu emocji innych ludzi z pokolenia na pokolenie maleje z powodu niedocenianej relacji 
matka-niemowlak, braku własnego stada, kontaktów twarz-twarz i ich powierzchowności. W stadoorganizmie 
cała paleta wzorców, bliskich i intymnych relacji z znanymi od urodzenia, przez lata. Braki w wiedzy zde 
cydowanie łatwiej nadrobić niż braki w „inżynierii dusz” Jest np. 2 szewcow o takich samych umiejętnościach 

to ten z umiejet społecznymi będzie zarabial 2 x wiecej, inny zostanie kierownikiem, prezesem, najlepszy 
przyjaciel dostaje najlepsza małżonkę, ponieważ dobre małżeństwo opiera się na talencie do przyjaźni 
Matecznik szkołą ”inżynierów dusz”  Mózg nie zostal stworzony do myslenia, racjonalnie, naukowo czy 
badawczo, tylko jako instrument przetrwania w ludzkim stadzie Wzajemne kontakty w zażyłym stadzie,   
to naturalne stymulanty, strzały dopaminy, narkotyk, uzależnia. 
  

                         

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_niewerbalna


w raju nie nosili odzieży, wyrażali, kreowali swoje stany emocjonalne malując ciala Ubierając skórę w 
myśli i emocje symbolami i obrazami zwiększano skuteczność rytuałów (np. wyruszając na polowanie). 
Malowanie ciała jest procesem przekształcenia i powiększenia mocy, rodzi nadzwyczajność, czucie, tu i 
teraz by uczcić narodziny, śmierć, w rytuałach przejścia. Dzieci powinni go wypełnić, by móc przejść na 
następny etap. Malowano się glina, krwią, weglem, sokiem roślin Wystarczy popatrzec na zabawy dzieci,   
 
Inteligencja logiczna -matematyczna  Przejawia się poprzez logiczne myślenie i rozwiązywanie proble 
mów. Rozwinięta u naukowców, inżynierów, prawników. Dzieci lubią zagadki (problemy) Szybko dostrze 
gają związek między zjawiskami, łączą je. Cechuje myślenie abstrakcyjne i zamiłowanie do eksperyment 
tów. Rozwijają kąpiąc się w stawie, wdrapując na drzewo, biegając po łąkach i lasach, skradając na po 
lowaniu, budując tratwę czy domek na drzewie, wymyślając potrawy.   
  
Inteligencja wizualno-przestrzenna to bogata wyobraźnia umiejętność rysowania, filmowania, rzeźbienia 
Umożliwia rozumienie otoczenia dzięki wyobraźni Dzieci matecznika są kreatywne, twórcze, wymyślają i 
z ojcami konstruują plac przygód i zabaw, wymyślają kolorowe potrawy czy ubranka dla siebie i lalek, 
budują domek, biegają po lesie. Dziecko w stadzie znajdzie wsparcie, narzędzia i materiały do rozwoju.  
  
Inteligencja muzyczna – to układanie piosenek, śpiewanie, gry na instrumencie, rozumienie świata 
poprzez dźwięk. Malutkie dzieci mają słuch absolutny, później bez przerwy coś nucą, podśpiewują, 
bawią się głosem i ulega to zmarnowaniu z braku stymulacji muzycznej, sprawia że zdolność ta zanika  
Łatwo ją rozwijać łącząc z muzyką codzienne czynności tym bardziej, że kiedy razem śpiewamy uwalnia 
ją się endorfiny, serotoniny i oksytocyny, wtedy nasze neuroprzekaźniki łączą się na nowe sposoby, które  
sprzyjają synchronizacji stada - czynią nas mądrzejszymi, zdrowszymi, szczęśliwszymi, kreatywnymi 
stadoorganizmem Stadny śpiew jest transformacyjny, ożywczy, podnoszący na duchu Radość śpiewania 
w komunie jest ewolucyjną nagrodą za współpracę (indywidualizm jest trujący) Dzieci maja zdolność 
absorbowania, wchłaniania tego co się dzieje w stadzie, czy to muzyka, mowa, ruch czy empatia    
 

                       
wspólne muzykowanie tworzy zażyłą wspólnotę (stadomyślenie) dodaje energii, relaksuje, pozwala 
skutecznie zwyciężać przeciwności, trenuje koncentracje  Dzieci mają lepszą pamięć słuchową, 
potrzebną do uczenia się np. języków obcych.      
Ciekawy jest mnisi śpiew niskim, gardłowym pomrukiem, daje jasność i silłę duchowa, to energia 
uzdrawiająca. Mnisi, którzy odśpiewywali gregoriańskie pieśni, mieli nadzwyczajną pamięć, śpiewy 
pobudzają ich umysł i ciało, bez spiewu tracą energie i chęć do życia -tak twierdzą      
  
 W raju obecny był śpiew, taniec, instrumenty (np. bębny). Wspólny śpiew synchronizuje bicie serc 
(zjednoczone bicie serc, jeden organizm) wibrujesz, zmieniasz swój stan fizyczny i emocjonalny, 
pobudzasz intuicję, wyobraźnię i inne funkcje twórcze. Śpiewają w kościele, kibice czy żołnierze   
Rytualny, taneczno-wokalnych układ -rejon Oceanu Spokojnego- wykonywany przed bitwą, ukazuje siłę, 
wolę zwycięstwa (ma przestraszyć) www.youtube.com/watch?v=QUbx-AcDgXo&t=14s 
     

https://www.youtube.com/watch?v=QUbx-AcDgXo&t=14s


                          
wspólne granie rozwija intelektualnie, tworzy zażyłą wspólnotę, ma zaskakująco dobry wpływ na 
stadomyślenie ale i indywidualne sukcesy, leczy emocje Muzyka jest sztuką, rozrywką, 
przyjemnością i lekarstwem, 
 
inteligencja zdrowotna. kobiety maja naturalną zdolność aktywnego odbierania informacji o stanie zdro 
wia celem podejmowania działań prewencyjnych i naprawczych. Siostrzeństwo w stadoorganizmie wz 
macnia te zdolności. Nie odkrytą i zmarnowaną zdolność mają dzieci, są z raju i wiedzą, co jeść. W raju 
nie znano chorób. Dzieci kręgu znają smaki okolicznych pól i lasów Jeśli ich organizm będzie potrzebo 
wał mikroelementu w pożywieniu będzie wiedział gdzie go szukać i uzupełni brak konkretnymi ziołami, 
warzywami, owocami -intuicyjnie, jak zwierzęta.   
  
inteligencja damsko -męska czy erotyczna. Człowiek rodzi się celem spłodzenia i wychowania silnego 
potomstwa. Zanim to się stanie sam musi być zdrowy. Następnie musi poznać partnera, z którym 
powinienen umieć żyć i wytrzymać przez długi czas nabierania sil przez dzieci. Żyjemy w zatomizo- 
wanym świecie, nie mamy wzorców relacji damsko-męskich. W świecie wielu zagubionych, szukają po 
omacku, cierpiąc przy tym, mimo ogromnego wyboru (w sympatii 3mln) W stadoorganizmie jest wiele 
wzorców zachowań. Dziecko obserwuje, uczestniczy, ćwiczy, dorastając przemyśli i jako dorosły będzie 
wiedział, co chce i jak to osiągnąć. Będzie miał wiele wzorców, wybierze najlepszy dla siebie. Dzieci są 
genialne, uczą się poprzez naśladownictwo, potrzebują wzorców, potrzebują stada.  
 
Inteligencja ruchowa – to świadomość ciała, zdolności manualne chirurga, rzeźbiarza. Gry zespołowe.  
Dzieci z rozwiniętą inteligencją ruchową mają problemy w szkole, ponieważ oczekuje się od nich siedze 
nia i ciszy. Zapamiętują to, co wykonywane, trudniej, co omówione. Duże znaczenie mają dla nich zwie 
rzęta i natura. Dobrze piszą i liczą, lubią wymyślać gry, są kreatywne. W mateczniku dzieci żyją w ruchu 
na łonie przyrody, na placu zabaw, basenie, ogrodzie pełnym przyjaznych znanych od urodzenia współ  
braci  i zwierząt, w ciągłej relacji.  
    

                   
              Chłopcy lubią się siłować, mają to z raju, Ty im nie pozwalasz. Dzieci są genialne.  

 
Stymulacja błędnika jest najważniejszą w pierwszym roku życia Dzieci są z raju i oczekują kołysania. 
Kołysanie to nie tylko monotonne lulanie przed snem. Trzeba już od pierwszych dni życia robić w formie 
zabawy najróżniejsze ’podrzucania’ i ‘helikoptery’ Dzieci to uwielbiają. Kiedyś (6mln lat temu) przyczepio  
ne do sierści matki latały tak miedzy drzewami. Bawiąc w ten sposób zapewniamy dziecku nie tylko zna 
cznie lepszą koordynację ruchową w wieku dorosłym, ale także znacznie lepsze możliwości np. w zakre 



sie szybkiego czytania. Koordynacja ruchowa to również koordynacja wzroku do różnorodnych porusza 
jących się obiektów w warunkach ruchu własnego ciała i różnokierunkowych przeciążeń.  
  

inteligencja rodzicielska Stawanie się rodzicem ma początek w dzieciństwie. Tłumienie instynktu ma- 
cierzyskiego u dziewczynki, kierowanie go na lalki, gdy w pobliżu znajdują się prawdziwe niemowlę, to 
niedźwiedzia przysługa wyrządzona jej życiu wiecznemu. Dziewczynka postępuje z niemowlęciem 
instynktownie, tak jak należy (dzieci genialne) zanim zrozumie wskazówki matki.  Gdy dorośnie na tyle, 
by rozważać inne metody, jest już ekspertem Dzięki intymności stada, codziennej obserwacji zachowań 
rodzicielskich i ćwicząc opiekę na maluchach, aby w okresie dorastania informacje te przetrawić a w wieku 
rozrodczym wcielić w życie. W mateczniku urodzą się genialne matki i ojcowie i dopiero ich owoce będą 
rajskie. Rodzicielstwo, to zadanie życia. Przyszłość nie możemy przewidzieć, dlatego największą 
zaleta matecznika jest nauczenie dzieci bycia najlepszym rodzicem dla swoich dzieci, twoich 
wnuków, życia wiecznego. Tak streściłbym broszurkę w jednym zdaniu.       
  
Inteligencja informatyczna   nie ma korzeni w raju. Jednak jej fundamentem jest inteligencja logiczno 
matematyczna, która ma doskonałe warunki do rozwoju w stadoorganizmie na tle przyrody. Rewolucja 
informatyczna umożliwi interesujące i dostatnie życie w mateczniku, a więc ma znaczenie praktyczne dla 
stada, jak ogień mln lat temu. Dzieci, dzięki umysłowi matecznika, nie sposób, mając po temu zdolności, 
aby jej nie rozwinęły Sztuczna inteligencja, internet jest rzeczywistością i przyszłością. W raju dzieci od 
początku były wdrażane w osiągnięcia technologiczne tamtego czasu (ogień luk)    

                   
 Matecznik jest dla dzieci, nie może się obejść bez wspaniałego, własnoręcznie zrobionego placu przygód i zabaw.   
małpiego gaju! Dzieci są małpami dorastając wśród zieleni są zdrowsze psychicznie o 50 %, zielone otoczenie 
sprzyja spójności społecznej, aktywności fizycznej, jak również rozwojowi poznawczemu u dzieci. 

  
inteligencja refleksyjna, intuicyjna –  umiejętność skupienia na uczuciach, wyciągania wniosków z do- 
świadczeń i umiejętność planowania. Wiąże się z wielką intuicją, wewnętrzną motywacją, silną wolą i 
„mądrością życiową”.  W połączeniu z inteligencją  interpersonalną  pomaga wybrać drogę  życia. Takie 
osoby są nieco skryte, wstydliwe, wolą pracę w samotności, są indywidualistami, odpowiedzialne, znają 
swoje mocne strony, chętnie podejmują ryzyko. Lubią znać opinię innych, którą potem analizują, posze- 
rzając swoje horyzonty myślenia. Sposobem rozwoju intuicji, refleksji  jest stworzenie warunków, w których 
samo decydowało o zakresie pracy, tempie i  możliwość samodzielnej nauki. Poszukuje swojego miejsca 
Stadoorganizm to nie fabryka edukacyjna, dzieci mają ogromną swobodę i wsparcie, każde dziecko po 
dąża własnym tempem i kierunkiem, tak było w raju. Intuicja jest nieświadomą inteligencją, która prowa 
dzi do wiedzy bez zrozumienia lub wnioskowania    
 
inteligencja przyrodnicza, zbieracza, łowcy  pierwowzór inteligencji logicznej, przestrzennej, społecznej, 
ruchowej. Zapewniała przeżycie w raju. Chłopcy lubią się siłować, skradać, tropić. 10 latki w mateczniku 
zrobią luk i upolują kaczkę lub królika, oprawią i upieczą. Jako dorosły nie zginie. To więcej nauczy o 
sobie, życiu, współpracy, planowaniu, przyrodzie niż wieloletnia nauka w szkole. Polowania to przyjemność 
królów, matecznik szkołą królów. W raju przyroda karmiła i uczyła     
  
Inteligencja kreatywna,  dzieci są geniuszami, szkoła zabija geniusz (dowiedziono). Geniusz potrzebuje 
stadoorganizmu i to co on daje a więc identyfikacje, naśladownictwo (obecności innych geniuszy, grupy 
dzieci w różnym wieku znanych od urodzenia), bezpieczeństwo, swobody, inspiracji, ciepła. Dzieci robią 



co chcą, jest to możliwe, bo krąg tak zbudowany, że nie ma możliwości zrobić sobie krzywdy. Wszyscy 
znają się od urodzenia, żyją blisko, nie ma obcych. Dzieci mają swobodę, jaką miały w raju. Dzięki różno 
rodności wieku dzieci nie konkurują a współpracują, starsze dbają o młodsze, młodsze patrzą jak na 
obrazek na starsze. Do zabawy nie trzeba ich inspirować. To podstawowa potrzeba, jeśli spełniona 
dziecko zapragnie wyzwań trzeba to wykorzystać i zainspirować, pokazać nieoczywiste formy 
aktywności jak np. komponowania muzyki, tworzenia programów komputerowych, budowa samolotu. 
Bronislaw Malinowski nie chodzil do szkoly, dlatego zostal wybitnym badaczem, odkrył raj "życie 
seksualne dzikich"   
 

            
  
Inteligencja węchowo-smakowa noworodki mają silny zmysł węchu który z czasem zamiast się rozwijac 
ulega stepieniu. Ci, co go używaja, daleko zajdą (zapach pomaga np. lepiej poznawac ludzi) Dzieci 
ogłupia się wzrokiem i dźwiękiem, a gdzie węch czy dotyk. W raju była edukacja wechowa inaczej po 
umieraliby konsumując zepsute/ trujące jedzenie. Indianie potrafili wywęszyć bizony z 4 kilometrów, to 
kwestia treningu, tak jak mówienie, chodzenie. W raju było ogrom roślin, zwierzat, każde inaczej 
pachnie, smakuje, znali, potrafili rozróżnić       

   

IV stadoorganizm, zażyłe stado, to istota wyższa, efektem jego pracy jest stadomyślenie. Moja jedna 

szara komórka w mózgu jest tepakiem, ale stadomyślenie szarych komórek genialne, (pojedyncza mrówka 
tepakiem, mrowisko genialne), pojedynczy człowiek tepakiem, ale zażyłe stado (stadoorganizm) jest 
genialne, w raju było stadomyślenie. Powszechnie używany zwrot „myślę więc jestem” jest nieprawdziwy 
oznacza tyle, że myślę jak elity pozwalają myśleć. Prawdziwy brzmi  - myślimy, więc jesteśmy –„rajski” 
stadoorganizm zyskuje jakąś tajemną nadświadomość, kumulację talentów i światłych myśli. Stadomyśle 
nie stadoorganizmu pozwalało kruchym istotom przeżyć miliony lat w wrogim środowisku. Podobnie jak 
żywe komórki będące częścią większego ciała,   
    
 Ludzki umysł  jest  narzędziem stadoorganizmu, został stworzony do stadomyślenia, zachowuje się 
odmiennie od mózgu samotnego w walce konkurencyjnej. Wartość dodana stadomyślenia, to działanie 
w którym 1+1= 3, polega na emergencji*, synergii i innych zależnych, do syntezy wiedzy, pomysłów, 
światłych myśli, wizualizacji w debatach, i na redukcji błędów i na zbiorowym podejmowaniu decyzji. 
Stadomyślenia dzieci nabędą  podczas wieloletniego życia w stadoorganizmie -zabaw, wspólnych  
posiłków, wypraw, nauki jedni od innych- będą jednością. Nie mając stada nie aktywują się geny za to 
odpowiedzialne  Dzieci dzięki stadomyśleniu, choć ich szkoła to wakacje, będą wyraźnie inteligentniejsze, 
twórcze, mądrzejsze i lepiej przygotowane do życia, od dzieci udomowianych, tresowanych, szkoły 
formalnej. Wychowany na indywidualistę jesteś sztucznie upośledzany, pozbawiany dostępu do umysłu 
stada. Mózgi w stadoorganizmie, podobnie jak neurony w mózgu, nie są połączone fizycznie, między 
nimi są oddziaływania chemiczne, jak pomiędzy kochankami jak w siostrzeństwie. Komuna dusz, uczucie, 
dążące do dobra wspólnego, w którym byliśmy w raju, wyzwala koktajl chemicznych substancji, które 

serwuje nam mózg m.in. dopamina (hormon szczęścia), oksytocyna (przyzwyczajenia) i serotonina, to 
miła i korzystna ludziom mieszanka związków chemicznych, neuroprzekaźników, które przewodzą 
sygnały pomiędzy neuronami. (dlatego dzieci stada znacznie inteligentniejsze i uczą się jak opętane)  
Myślimy więc jesteśmy -pozwalało kruchym istotom jakim są ludzie, przeżyć miliony lat, w wrogim 
środowisku    
*) emergencja to jakościowo nowa forma i zachowanie, wynika z bezpośredniego oddziaływania 
pomiędzy ludźmi   
 
Stadoorganizm, stadomyślenie wymaga spełnienia warunków; 
-matki nadają ton (stada zawsze tworzą samice, a z nimi wysokie społeczne kompetencje)   



-siostrzeństwo, braterstwo (to też brak struktury kierującej, nadzorującej, tak jak w naszym mózgu). 
-umiejętność dyskutowania, uzyskiwania porozumienia i współpracy, ja też bije się czasem z myślami, co zrobić?  
-za małe stado, nie ma mocy, w za dużym tworzą się osłabiające go kliki.    
-wspólny cel  (kinderchat)  
   

                           
myślosfera W stadoorganizmie, myślenie jest na zewnątrz każdego, stado zyskuje jakąś tajemną 
nadświadomość, kumulację talentów i światłych myśli, stan flow. Stadomyślenie jest o rząd wyżej 
mądrości jego części (człowieka), żadny z osobna nie jest w stanie zobaczyć większej całości Jeżeli 
czegoś pragniesz co pragnie twoja myślosfera, spełni się bezwysiłkowo      
  
jest stadomyślenie, są i stadoemocje, np stadogniew w przypadku naruszenia zasad stadoorganizmu, 
zawsze jest wspólny i wyrażany jako jedna wspólna emocja, wspól odczuwanie. Emocje w stosunku do 
osoby, spoza stada są zawsze ponad nieporozumieniami wewnętrznymi       
 
Różnica poglądów pomaga dotrzeć do prawdy. To że jest 30 osób rekompensuje ograniczoność umysłu 
każdego z osobna. Kiedy od poszukiwania prawdy (pluralizm myślenia wielość poglądów) przechodzimy 
do działania konieczna jedność Tak się dzieje w naszym mózgu, myslimy wariantowo, np. na rozstaju 
dróg, iść tu czy tu, zrobić to czy tamto, sprzeczamy się, sami ze sobą, ba, bijemy z własnymi myślami, a 
jak wybierzemy, to mamy jedność w działaniu, tak samo w stadoorganizmie. Komunikacja kluczowym 
elementem stadomyślenia, oprócz tego spełnia funkcje informatyczno -organizatorska i motywacyjno -
inspirującą  
   
człowiek który wyciszy EGO -żyjąc w stadoorganizmie to konieczne-  zbliży się do raju, wzrasta mu 
świadomość, wychodzi ponad swój umysł w kierunku stadomyślenie (supermózg). Daje zrozumienie 
mechanizmów i wyzwolenie od konieczności robienia rzeczy tylko żeby podbudować EGO. Zaczynamy 
używać umysłu jak narzędzia, a nie słuchać się go jak pana. Stadomyślenie to zachowanie specyficzne 
dla człowieka.  
 
Mamy niesamowite właściwości społeczne, dziecko urodzone w mateczniku chlonie atmosfere swojego 
stada, staje się częścią stadoorganizmu, nie wyrasta mu narcystyczne JA. W raju było stadomyślenie 
(pojedyncza mrówka tepakiem mrowisko genialne np buduja mosty hodują "krowy") Twoja jedna szara 
komórka w mózgu tepakiem ale calość (stadomyślenie szarych komórek) genialne Kolektyw to nasza 
najpotężniejsza broń, jest lekka i darmowa, ogromnie boją się jej patoelity dlatego dzielą nas od przed 
szkola, zgodnie z zasadą „dziel i rządź”. Mądrość stada jest o rząd wyżej mądrości jego części –poje 
dyńczego człowieka- żadny z osobna, nie jest w stanie zobaczyć większej całości W stadzie ludzkim, 
mózg stada jest na zewnątrz każdego z osób, decyzja stada, twoją decyzją. Jedna szara komórka w 
mózgu, choćby najinteligentniejsza nie może być mądrzejsza od całego mózgu  Organizując się w 
stadoorganizm, bycie w ciąży, karmienie piersią to naturalne stymulanty, strzały dopaminy ogromnie 
wzrasta twoja moc, wyzwala się radość współistnienia - dlatego w raju nie pracowali, dlugo spali, często 
sie śmiali,    
   
4.1 Świadomości stada to wyższa od świadomości jednostki forma świadomości, której my jako 
jednostki nie możemy pojąć ani nawet dostrzec. Dlatego latwo nas podzielić, oddzielić od stada 
Niezależność jest złudzeniem, zależnością od patoelit (ich bezosobowych instytucji). Jesteśmy związani 
jak komórki organ izmu, które rozumuja pojęciami komunikacji z innymi komórkami w otoczeniu bez 
żadnego pojęcia co realizuje cały (stado)organizm To że świadomość stada, stadomyślenie dziala 
poznamy po owocach, dzieci matecznika będą znacznie szczęśliwsze, mądrzejsze od dzieci 



systemowych a i dorośli zauważą zmiane jakościową i ilościową (wypoczęci, zrelaksowani, pełni energi) 
Świadomości stada to koncen- tracja na grupie i jej jedności, szczęście rozumiane jako dobro wspólne – 
więcej dla przyjaciela (w tych kategoriach funkcjonuje stado)  oznacza więcej dla mnie. Wiele lat życia w 
stadoorganizmie, wspólne wychowywania dzieci, zwiaże silniej niż więzy krwi, eliminuje rywalizację, 
alienację i buduje intymność stada, autentyczność w relacjach, przesuwa świadomości, zjednuje z 
naturą. Bez długiego karmienia piersią, bez bliskiej relacji matka-dziecko nie zbudujemy 
stadoorganizmu, to wtedy u dziecka i matki zachodzą procesy będące fundamentem jedności i 
inteligencji stada, to sposób na zminimalizowanie konfliktu jednostek w grupie. Stadoorganizm to 
autonomiczny byt, arena, na której rozgrywają się wydarzenia mentalne (wrażenia zmysłowe, myślenie, 
świadomość) 
  
Każdy organizm ma optymalną wielkość, np. wielkość człowieka od 150 do190 cm, 300 cm człowiek to 
kaleka tak samo stadoorganizm jest organizmem,  ok. 40 osobowym, inaczej jest dysfunkcyjny. 
Stadoorganizm musi być otorbiony, jak każda organizm, mentalnie i fizycznie. Sekta, klasztor 

  
stadoorganizm w raju, miał swoją osobowość - wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i 
wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w danym środowisku Istotną rolę mają osobowości 
poszczególnych ludzi. Osobowość stadoorganizmu (MY) kształtuje się przez doświadczenia, kontakty z 
innymi stadami, osobami, znaczącymi dla MY, a także wydarzenia powtarzające się lub wyjątkowo silne. 
W rezultacie tworzenia się osobowości stadoorganizmu (MY) osiąga zdolność przetwarzania napływa- 
jących informacji, dzięki czemu tworzy sobie obraz świata i stadoorganizmu i sposoby ustosunkowania 
się do innych stad, przedmiotów, osób, sytuacji, przez co jego zachowanie nabiera cech stałości i 
powtarzalności. 

  
4.2 Prawa życia społecznego są niezmienne. Zwierzęta organizują się w celu: ptaki tworzą klucz, aby 
polecieć na południe, spontanicznie łączą się w kolonie celem wychowania piskląt; królowa pszczół nie 
zajmuje stanowiska dowodzenia: jest ona narządem rozrodczym stadoorganizmu, nie wydaje rozkazów i 
nie wykonuje cudzych, są egalitarne, nie wymagają kodu sprawiedliwości lub orzekania, aby utrzymać 
pokój, wśród równych, prosta zasada, czyń innym tak, jak chcesz, by oni czynili tobie wystarczy. Wrodzo 
ne, instynktowne poczucie sprawiedliwości. Drugi instynkt, przedkładania interesów grupy nad własny, 
zapewnia spójność i jest źródłem wielkiej siły, u zwierząt podążanie za nim jest rzeczą oczywistą, a tych, 
którzy podążają, nie dekoruje się medalami czy ustawia na piedestałach. W raju nie było prawa, sądów, 
policji, była norma spoleczna, wspólnie przedyskutowana, przetrawiona, zmienna w czasie, dostosowana 
do stadoorganizmu, czasu i otoczenia Da się wyróżnić obszary mózgu, które są odpowiedzialne za 
stadoorganizm. Po narodzeniu mamy tylko MY, w raju obszary JA były malutkie, wręcz nie do znale- 
zienia, dzisiaj sa nadymane jak balony, JA i JA a MY zostało jako nieużywane zredukowane z olbrzyma 
do zera    
Rodząc się w mateczniku, jak nazwa wskazuje, budujemy relacja naturalnej troski, której źródłem nasza 
biologia, relacja matka-dziecko, siostrzeństwo, braterstwo, rodzina, stadoorganizm, stadomyślenie. W 
raju nie było hierarchi, była relacji troski, taka nasza natura, raz jedna, raz druga staje się dawcą troski, 
będące odpowiedzią na konkretne potrzeby człowieka. W pielęgnacji i umacnianiu relacji, doświadczeniu 
troski rodzi się i umacnia stadoorganizm, byliśmy dzicy, panowały prawa przyrody, naturalizm, a nie 
abstrakcyjne prawa i uniwersalnej reguły        
    
4.3 plotka samoorganizuje życie w raju. Wszystkie wydarzenia w życiu stadoorganizmu były 
szczegółowo kontrolowanie, omawiane i oceniane, nie było szansy na prywatność, nawet osobiste 
problemy były problemami wspólnoty W raju nie stanowiło to problemu, ludzie jak są blisko to są blisko. 
Plotkowanie ruguje samolubne instynkty, pomaga stawać się lepszym, wyzbyć się złych nawyków 
Plotkarze motywu ją do pracy nad sobą, nikt nie chce, aby mówiono o nim źle. Jedynym sposobem staje 
się nie dawanie powodów do plotki Postępując w sposób nieakceptowany przez wspólnotę, musisz 
liczyć się z presją, abyś upodobnił się do reszty. W raju nie było władzy, hierarchii, była plotka. 
Plotkowanie pełni wiele pożytecznych funkcji 
-wpływu społecznego, zachowania, które są niesprawiedliwe, niebezpieczne niezgodnych z normami 
stadoorganizmu są tematami plotek Osoba jest „ukarana” przez oplotkowanie    
-informacyjną, służy kontroli tych, którzy działają wbrew regułom i interesowi grupy 
-podtrzymywania więzi, plotka jest czynnością intymną i sekretną, takie malpie iskanie się, dzieje się 
wśród osób, które darzą się zaufaniem Plotkowanie umacnia  więzi poprzez przypominanie i upewnianie 
się uczestników, co do norm, które grupa ustaliła, posiadanie wspólnych norm jest bowiem jednym z 
wyznaczników spójności grupowej. Plotkowanie stwarza okazję do przypomnienia i potwierdzenia, że 
nadal podporządkowują się tym normom.       
-funkcję rozrywkową Mężczyźni się boją plotek, tracą kontrolę, nie ma dziwne, raj to babski wynalazek  
  
4.4 EMOCJE  Jesteśmy jako jednostki niekompletni, uznajmy własne ograniczenia, słabości na każdym 
etapie życia oraz konieczność zaangażowania wspólnoty, aby osiągnąć biologiczną, społeczną i umysł- 
ową dojrzałość. Jednostka jest częścią a nie całością Całością jest stadoorganizm Zależność jest warto 



ścią o którą należy dbać, otrzymywanie nie jest gorsze niż dawanie. Etyką matecznika jest naturalna 
troska, cechuje ją bliskie więzi oparte na życzliwości oraz empatii, gotowość spełniania potrzeb innych. 
Relacji matka - dziecko jako archetyp więzi w stadoorganiamie, gdzie nie rządzi opłacalność i kalkulacja, 
ale wzajemna troska, pielęgnowanie życia W stadoorganizmie są różne stopnie zależności i współzależ-  
ności względem siebie Rozum i logika są podporządkowane trosce, wykonywanej z naturalnej skłonno- 
ści, co jest sprzeczne z współczesnością, w której działania podejmowane z skłonności są nieetyczne 
Umiejmy aktywnie i dojrzale prosić o pomoc w celu zaspokojenia uświadomionej potrzeby lub pragnie- 
nia. Buddyjscy mnisi proszą zawodowo, choc mogliby się sami wyżywić, ale uznali, że żeby być bliżej 
ludzi musza prosić. Abyśmy mogl żyć tak dobrze, jak to możliwe relacja dawania i przyjmowania, opieka 
i obrona, stanowi centrum życie matecznika     

  
Altruizm – dobrowolne działaniu na korzyść innych, bez oczekiwania zewnętrznych nagród, stanowi cel 
sam w sobie, przeciwstawne egoizmowi. Altruizm mamy w genach, bezinteresowne czynienie dobra nas 
uszczęśliwia, ma ewolucyjne korzenie, w raju powszechnym zachowaniem, ujawnia się już w wczesnym 
dzieciństwie np. 16 miesięczne dzieci, poczucie sprawiedliwości czy umiejętność dzielenia się z innymi. 
W eksperymencie dzieci oglądały filmiki, w których badacz obdarowywał dwóch innych chrupkami. Sma 
kołyki nie zawsze były rozdzielane równo: raz jedna osoba dostała dwa chrupki, a druga jeden, czasami 
odwrotnie. Maluchy wzmożeniem i nerwowością reagowała na widok scen, w których następował nie 
sprawiedliwy rozdział dóbr. Inne doświadczenie, dali dzieciom po 3 zabawki. (bardzo fajną, średnią i 
brzydką), podchodzili do dzieci i prosili: „Daj mi tę”! Dzieci reagowały różnie, niektóre dawały najmniej 
lubianą Najciekawsze było, że 97% dzieci, które wcześniej zauważyły w filmie, iż jeden z badaczy był 
pokrzywdzony, decydowały się na oddanie ulubionej zabawki. Maluchy, które niewiele rozumieją, są w 
stanie wyrzec się najpiękniejszej zabawki i ofiarować ją obcemu człowiekowi, dzieci są z raju, altruizm 
tam jest stanem naturalnym, dlatego proponuje kinderchat, dzieci jako nauczyciele raju. Ze skłonnością 
do poświęcania się dla innych przychodzimy na świat. W raju altruiści niosąc dobro podnosili swój 
prestiż, samoocenę, otrzymując wyrazy publicznego uznania i podziwu, temu towarzyszyć 
samouniesienie Jednostka przedkłada działanie altruistyczne nad egoistyczne skłonności i robi to także 
dla własnego dobra Altruizm jest egoizmem.  
  
Zazdrość przeciwienstwem miłości, w raju nie wystepowała, jest strachem przed byciem opuszczonym, 
ma źródło w niemowlęctwie, dzieciństwie, gdzie dla noworodka nawet pół godziny bez matki jest odczu- 
wane jako zagrozenie życia (dzieci nie maja poczucia czasu, ani wiedzy o tym, czy matka wróci, w raju 
moglo być porwane przez tygrysa, uduszone przez węża, dlatego śmiertelnie się boi) Złe zaczyna się 
chwilę po urodzeniu, gdzie w szpitalu sa zabierane na sale noworodkow Leżą samotnie w łóżeczku, 
otoczone panicznym placzem innych noworodków, wolajacych swoje matki W domu podobnie, oddziel- 
nie  łóżeczko, oddzielny pokoj. W dziecinstwie zdarza sie mnóstwo sytuacji bycia opuszczonym, a z nim 
poczuciem zagrozenia, gdy nie ma przy dziecku matki (np. żłobki, przedszkola) i w dorosłości jeśli 
jestesmy skonfrontowani z sytuacją, ktora wydaje się zagrazajaca, gdy zwiazujemy się emocjonalnie z 
innym czlowiekiem, wraca ten zakorzeniony strach, gdy wydaje się, że mozemy zostać opuszczeni. Jest 
to reakcja nieuświadomiona, pochodząca z wyrytych śladów w mozgu dziecka, ktore zostają do końca 
życia uruchamiając alarm. Dlatego przy zdradach, rozstaniach, pojawia się emocja znane z dzieciństwa 
(nie pamiętamy dzieciństwa ale cialo pamięta, stąd reakcja). W raju nie było zazdrości, zawiści. Dzieci 
były dopieszczone w niemowlęctwie, w dzieciństwie, 100% czasu z matka (matka nie pracowala), 
rodzeństwo pojawialo się jak mialo 7 lat i już było na innym etapie, potrzebowalo bardziej rówieśników 
niż matki, w stadzie samo dbalo o siebie, samo zbieralo pożywienie, samo podążalo za grupa,   
  
empatia  podstawą matecznika, dzięki niej potrafimy wyczuwać złość kryjącą się za na pozór zabawnymi 
uwagami, zainteresowanie w przypadkowych spojrzeniach, złe intencje w niby-altruistycznych zachowaniach 
Powodzenie stada ludzkiego zależy od umiejętności współodczuwania odczytania emocji innych Ktoś na 
twoich oczach skaleczył się, a po twojej twarzy przebiega grymas bólu, choć przecież twój palec nie 
krwawi Umiejętność rozumienia zachowania i przewidywać zamiary innych ludzi, rozumieć ich emocje, 
potrzeby, odczytywać nastrój? Empatia łączy umysły w mateczniku ze sobą na najbardziej podstawowym, 
neuronalnym poziomie i potrafimy na siebie oddziaływać, intuicyjnie rozumieć wzajemne stany psycho 
fizyczne, wchodzić w buty drugiego Empatia sprawia, że choć żyjemy w odrębnych ciałach, jesteśmy w 
stanie przeniknąć w głąb drugiego, poczuć bliskość na najbardziej podstawowym poziomie, wyjątkowa 
jedność, przenikliwość uczuć sprawia, że matecznik to jeden organizm, jeden umysł  
Ludzie niezdolni do empatii, patrzący na świat wyłącznie z własnej perspektywy, nie umieją cieszyć się z 
zażyłej wspólnoty. Nie są uczynni, nie rozumieją dlaczego mieliby poświęcić czas dla innych, wykonać 
jakiś wysiłek dla wspólnoty Raj jest niemożliwe, jeśli ludzie nie są skorzy do poświęcenia, dzielenie się i 
altruizm. Empatia cechą inteligencji emocjonalnej, wykształcamy w pierwszych latach życia. Dziecko 
empatii uczy się  poprzez naśladowanie - jak w lustrze - opiekun musi być empatyczny i okazywywać 
dziecku miłości poprzez dotyk, bliskość, reagowanie na jego potrzeby, budowanie poczucia ubezpieczeń 
stwa ma związek z oksytocyną, powoduje poczucie pewności, zaufania. Wydziela się gdy pobudzimy 
duże ilości receptorów skórnych, a więc poprzez przytulanie, pogłaskanie Dzieci dysponują zdolnością 
absorbowania, a później odzwierciedlania tego, czego doświadczyły od najwcześniejszych chwil Wielu 



dzieciom brakuje miłości ich potencjał zostanie ograniczony. Empatia jest klejem stada, Poglebia relacje 
buduje wiezi konieczne dla współpracujących skoordynowanych grup. Brak empatii to psychopaci -  nie 
odczuwa cierpień człowieka. Potrafi bez uczuć opowiadać o zadawanym ofierze cierpieniu  
   
4.5 JA.  Źródłem dramatu ludzkości jest indywidualizm, egoizm, narcystyczne JA. Czy bez zażyłej wspól 
noty, empatii, pasji i poczucia humoru jesteśmy człowiekiem? Tak, ale upośledzonym JA samo z siebie 
nie istnieje, to produkt naszego myślenia, zmienia się wraz z jego zmianą a jak przestaniemy myślec 
(np. Alzheimer) to znika. W mateczniku myślenie będzie stadne, nie indywidualne, umysł zamiast JA, 
stworzy MY, burząc JA, zobaczymy MY  
         
nasze EGO (JA), jest udomowione, efekt manipulacji patoelit poprzez podżegania naszego JA, wzbudza 
nia w nim  pragnień, ambicji, zaszczytów, chciwości. Z podżeganego, patriarchalnego, ograniczonego 
JA mamy walkę, cierpienie, frustrację, szaleństwa. JA to schematy myślowe spreparowane przez pato 
elity (wychowanie, bajki, gry, szkoła, kościół, reklama, kultura, miejsca pracy, prawodawstwo, kary i nagrody), by 
utrzymać nas w nieza spokojeniu, zniewoleniu wobec nich, których przetrwanie zależy tylko od tego, jak 
długo będziemy ich paść. Aż 70% energii marnujemy bezpowrotnie na pompowanie JA, iluzji. "Życie w 
zgodzie z sobą" jest zaprogramowane przez patoelity, mamy JA, ale systemowe. JA nie jest konstrukcją 
biologiczną, JA się nie urodziłem, powoli przez wiele lat w procesie socjalizacji się nabudowywałem 
„śmieciową” papką produkowaną przez patoelity. Nasze mózgi sa w pętli zewnętrznej, sterowane przez 
patoelity Od nich zapożyczyłeś słowa, wartości, przekonania, które są fundamentalne dla istnienia JA. 
Twoje zniewolone JA zostało stworzone, przez chcących cie wykorzystać, obcych ludzi. Oczekują 

oddania – myślą, słowem i czynem, bez EGO nie byloby niewolnika, nasze umysły nie sa nasze.   
  

Skoro, w raju było MY, skąd, kiedy i dlaczego mamy JA? różnica w proporcji, MY jest pierwotne. W 
procesie tworzenia się osobowości dziecka działają dwa mechanizmy NAŚLADOWANIE I IDENTYFI 
KACJA. W raju dziecko na początku było jednościa z matką, nie uważa siebie za odrębny byt, nie ma JA 
Pogłębia jedność długoletnie (5 lat ) ssanie z jej piersi, bliskość, noszenie na rękach, spanie matki z 
dzieckiem. Później płynnie przechodziliśmy w jedność z stadem, w którym wszystkich zna od urodzenia. 
Da się wyróżnić obszary mózgu, odpowiedzialne za MY, nie używany zanika, MY istnieję dlatego, że 
doświadczam (mózg tworzy świadome reprezentacje), a nie: doświadczam (mózg tworzy świadome 
reprezentacje) dlatego, że istnieję, musimy przestac tworzyc uczucia odrębności, bo nie jestesmy 
oddzielna kropla w oceanie, otwierając się na stado jestesmy oceanem// przestanmy tworzyc ułudę 
odrębności, kropla nie jest odrębnym bytem w oceanie. MY wartością nadrzędną, klejem przyjemność, 
następuje wiazanie emocjonalne. Stadotworzenie leży w naturze człowieka  Na napompowane JA, w 
raju nie było potrzeby, miejsca ani przyzwolenia. JA budujemy codziennie, z tego co mamy, w mateczniku 
z matecznika. Jak wyrzucili ze stada, osoba umierała, z braku MY (pożywienia nie brakowało)     
  

                            
krąg miłości to przejaw (jeden z wielu) stadoduchowosci. Doprowadzić się w mateczniku, do takiego 
stanu jak w dobrym małżeństwie, gdzie „naczynia zmywają się same”. W stadoorganizmie jest łatwiej, 
bardziej pierwotne, naturalnie, wdrukowane w mozg od milionów lat.   

   
stadoorganizm to społeczna maszyna prosta Współczesne JA wyroslo z rozbicia wspólnot przez pato 
elity "dziel i rządź", samotne, indywidualistyczne JA jest glupie, mocno ograniczone, samo sie prosi, 
żeby je wykorzystać, zniewolić. Ceną za tożsamość jest odciecie od innego człowieka, ważność EGO 
tworzy trwałą barierę pomiedzy nami, rozszerza się na rzeczy, które staja się przedłużeniem tożsamości, 



tworzenie statusu przez rzeczy, EGO dziala dzieki ocenianiu, powoduje stres, niepokój poczucie 
niespełnienia i cierpienia  
  
4.6 stadoduchowość. Tradycyjna religia, wyobrażenie Boga jest przestarzałe,  wszelkie religie –
 chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm jak i zastępcze formy religii są strukturami  patriarchalnymi, 
są religiami indywidualistycznymi, poznajesz siebie, medytujesz, podobnie hinduizm, karma tyczy 
każdego indywidualnie. W mateczniku odwrotnie, duchowość zbiorowa, matecznik jednym organizmem.   
W raju natura była „wiarą”, religią, kościołem, - pomyśl choćby o kobiecie, które w chwili narodzin 
dziecka, choć przerażona, ufa naturze, zakłada, że wie co robi. Tej ufności w nature, wszechświat warto 
się nauczyć             
  
Człowiek nie jest celem samym w sobie, a środkiem do celu  -życia wiecznego. Czym wydajniejszy 
stadoorganizm, stadomyślenie i stadoduchowość tym lepsze życie w tym wieczne. Stadoorganizm jest 
istotą wyższą, nie pozwólcie się podzielić na jednostki, nawet przed Stwórcą. Napompowane, odrębne, 
samodzielne, niepodzielne JA, czy nieśmiertelna dusza, będące ośrodkiem myślenia, doświadczenia i 
działania  - to urojenie. Indywidualizm (narzucony przez patoelity, w tym kościół) to degradacja, bezmoc,   
zniewolenie, Kontemplując MY zrozumiemy co? gdzie? dlaczego? Wg  tradycji nastąpi nowe stworzenie 
raju. Stadoorganizm bez oparcia duchowego, skazany jest na marazm, uwiąd. Wierzenia sa najstarszym 
dzielem ludzkości, Duchowość ma porządkować stadoorganizm, zapewnić spójność, rozpuścić EGO, 
granice pomiedzy osobami matecznika, hierarchie wartości, chronić zdrowie; pomagać pokonywać 
przeszkody i osiągać cele. Żeby być sobą, stadoorganizm, jak każdy organizm musi mieć ograniczenia 
fizyczne i społeczne   

                                   
W święta przebieramy się za sw Mikołaja W raju przebierali się za zwierzęta mocy, dzieci potrzebuja magii, nie 
tylko w Boże Narodzenie  Przy obrzedach, ceremoniach przejsciach, uzdrawianiu (dzieci sa uduchowione, podatni 
na sugestie przebranej wiedźmy) 

  
dzieci są uduchowione z raju, zaczarowanym świecie przyrody –narodziny, śmierć, słońce, noc, ogień, 
burza z piorunami, księżyc, węże i pająki, odczuwano bezpośrednio, wyraźnie i mocno  Wielka magia 
która zaspokaja wspólnotowe potrzeby emocjonalne, ułatwia rozwój i radzenie z problemami życia To 
bajka, teatr wielostopniowy, dzieci bajkę rozumią, stosownie do wieku, za rok ten sam rytuał zrozumią 
inaczej, coś innego będą potrzebować. Stadoduchowość jest zapisana w DNA, wykorzystajmy ją na 
udoskonalenie i podnoszenie stadoświadomości, zapobieganiu konfliktom, do wyznaczenia i wypełnienia 
moralności stadoorganizmu. Stadoduchowość ma coś wspólnego, do bycie zakochanym (np. mnisi). W   
mateczniku -klasztorze, miłość do absolutu wyraża się w miłości do dzieci i wspólnoty. Rodzicielstwo, 
dbanie o życie wieczne "drogą do Boga" W życiu zakonnym ślubują czystość, aby być bardziej dla 
innych. Ubóstwo- pozbyciu się dóbr materialnych. Posłuszeństwo w poddaniu się woli weppolnoty, bo 
wszędzie potrzebny jest jakiś porządek, trzy rady ewangeliczne by seksualności łączyła, nie raniła Dzieci 
są z raju, wiedzą więcej od nas dlatego są „papieżami”, który wzywa ich np. w nocy do służby, 
konieczności ofiary   
 
Każdy stadoorganizm potrzebuje swojego mitu, nadawaniu sensu rzeczywistości Myślosfera matecznika 
ma umiejętność tworzenia i ożywiania korzystnych mitów jako dostojnych opowieści o początkach i 
przyszłości To system symboli wzbudzający w silne i trwałe motywacje, poprzez formuowanie koncepcji 
ogólnego stanu istnienia, i tworzenia wokół tych koncepcji aury faktyczności, że owe nastroje i 
motywacje wydają się rzeczywiste Dzieci matecznika potrzebuje legendy i magii. Nie ma znaczenia, jak 
bardzo jest prawdziwa. Liczy się, jak bardzo jest zobowiązująca. To rozdmuchana fascynująca potrzeba           
 
Wiara czyni cuda, patrz efekt placebo (gdzie wiara w działanie obojętnej dla organizmu pigułki, otoczka,  
rytuał, powoduje zdrowienie) Dlatego wykorzystujemy symbole i rytuały w życiu stadoorganizmu, one    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Judaizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Islam
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buddyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriarchalizm


z raju i działają, nawet jeśli nie wierzysz a jeśli uwierzysz to lepiej, wiara to silny środek, dozowany 
prawidłowo buduje, przedawkowany niszczy. Efekt placebo dowodem, że jesteśmy psycho- fizyczną 
jednością       

                                       
  
6.9 Osobowość człowieka jest fraktalem osobowość stadoorganizmu (fraktal -obiekt samopodobny, 
części są podobne do całości). Żeby być sobą, stadoorganizm, jak każdy organizm musi mieć 
ograniczenia fizyczne i społeczne. Osobowość stadoorganizmu to wewnętrzny system regulacji 
pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w danym środowisku. 
Istotną rolę mają osobowości ludzi. Kształtuje się przez doświadczenia, kontakty z osobami znaczącymi 
dla stadoorganizmu, a także wydarzenia powtarzające się lub wyjątkowo silne. W rezultacie tworzenia 
się osobowości stadoorganizmu, osiąga zdolność przetwarzania napływających informacji, dzięki czemu 
tworzy sobie obraz świata i siebie i sposoby ustosunkowania się do przedmiotów, osób, sytuacji, przez 
co jego zachowanie  nabiera cech stałości i powtarzalności.    
  
 

V  EKONOMIA ORGANIZACJA ZDROWIE 
  
5.1 EKONOMIA DARÓW Ekonomia to okradanie ludzi z czasu na rzecz pracy W mateczniku nie ma 
panów a więc nie ma pracy. Stadoorganizm to „ekonomia darów” (przykładem Boże Narodzenie) w 
której więcej dla ciebie oznacza więcej dla mnie, dla nas, twoje powodzenie, moim, nas wszystkich. 
Bogactwo krąży w stadoorganizmie niczym krew, dary powracają w nowej formie, której będziemy 
najbardziej w danej chwili potrzebować. W przeciwieństwie do bezdusznego rynku który wymusza walkę, 
konkurencyjność i indywidualizację, rywalizację i konsumpcjonizm. Czym jest ekonomia darów?   
-relacja a nie transakcja Wartości nie determinuje popyt, podaż czy cena Wynika z znaczenia relacji    
-waluta społeczna (wyraża relacje) Nie da się jej wartości wyrazić za pomocą monet   
-majątek wspólny. Status zdobywali ci, którzy  najwięcej dali wspólnocie    

„wartość społeczna” nie polega na tworzeniu bogactwa, polega ona na tworzeniu więzi, dawać sobie 

nawzajem szczęście i radość (zamożni nie znoszą sąsiadów) W stadoorganizme nie możemy go 

monetyzować, ponieważ dzieli ludzi, a poza tym, nie jest sprawiedliwe bo jak oszacowac prace, że niby 

dzieło X jest piękniejsze od Y, albo o x mnich Jerzy jest pobożniejszy od Bogdana. Dzieki aktywności 

która nas angazuje nie mamy parcia na konsumpcje, monetyzacje, minimalizm wychodzi automatycznie. 

Daj ludziom to czego nie wiedzą i uczyń ich o to bogatszymi, taki podarek wróci, Informacja która 

ubogaca odbiorcę cenną walutą społeczną. Tak, by czuł się bogaty i chciał się nią dzielić dalej. Bo 

udostępniając twoją myśl innym, będzie sam dobrze wyglądał.   

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adaptacja_(psychologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/My%C5%9Blenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emocja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zachowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zachowanie


Społeczności, które nie znały pieniądza, żyły we względnej harmonii i zgodzie. Kopulaste chaty 
ustawione były po okręgu wokół majdanu, wejściami do niego. Na placu tym toczyło się życie codzienne 
Gdy badacze przyjeżdżali po latach i kontaktach społeczności z pieniądzem, trafiali do innego świata! 
Spory były na porządku dziennym i rozstrzygano je najczęściej siłą. Społecznością nie rządzili najbardziej 
szanowani, ale najbogatsi Zmieniła się osada Majdan, plac centralny był pusty, albo w ogóle znikał, a 
chaty były odwrócone do siebie „plecami”. Pieniądz zmieniał życie społeczności, moralność i mentalność  
  
W klasztorach nie używają pieniedzy, gdyby używali, wspólnota by sie rozpadła. W bibli napisali „Gdyż 
korzeniem wszelkiego zła jest pieniądz,…”  Pieniądz rządzi mózgami u niektórych tak silne, iż ślinią się 
na ich widok, wpływa na nas niczym narkotyk, jest silnym motywatorem Mocno zwiększa EGO, koncen- 
tracje na swoich celach, wzmacnia narcyzm i przekonanie, że się należy Ma wpływ na nas, wybory życio 
we, daje poczucie sprawczości i skuteczności, wspiera w trudnych momentach, gdy doświadczamy bólu, 
odrzucenia społecznego, porażki czy braku kontroli, dają poczucie wartości. Pieniądz prowadzi do ato 
mizacji i indywidualizacji, niszczy wspólnotę, stanowi o naszej wartości, narusza godność, powoduje 
upadki, bezdomnośc, zbrodnie, kłamstwa, manipulacje, głod deprawacje, bezrobocie, destrukcje i 
demoralizuja I jak go pogodzić z rajem, wspólnotą szczęśliwych ludzi?  

Brak pieniędzy to równość, zaniknie pompowanie EGO, aspirowanie do pozycji społecznych Mniejsze 
ambicje (często niemożliwego) to silniejszy układ immunologiczny chroniący przed gadżetomania i luz    
  
5.2 MINIMALIZM jest z raju, współcześnie mamy jego drugi biegun, który nas konsumuje i niespiesznie 
trawi. Nasze potrzeby, to coś, z czym się zmagamy. Chcemy coraz to więcej rzeczy i przeżyć, jako wy 
znacznik statusu, jakości życia, źródło szczęścia, aż zaczynamy polegać na nich, a nie na ludziach wo 
kół. Dzieci sa minimalistami (bo nie maja EGO?), nie potrzebuja wiele, cyca, bliskości, słońca i stada. 
Dzisiaj sterowani przez patoelity posiadamy ogrom oczekiwań wobec siebie; dobrych aut, pięknych 
domów, modnej biżuterii, markowych zegarków. Elity pokazują co powinniśmy mieć, jak żyć, żeby być 
szczęśliwym, w rzeczywistości rozchodzi się o ich biznesy (pracujemy i kupijemy u nich) Tak wpadamy 
w pułapkę samorozwoju, oczekując od siebie, że będziemy najlepsi, najbogatsi, innowacyjni, wolni (w 
dogadzaniu elitom) Konsumpcjonizm to prowokacja, celem zmuszenia nas do szybkiego biegu w ich 
kołowrotku, presja jaką postawiły przed nami a które społeczeństwo sterowane przez patoelity utrwala, 
nie pozwala odczuwać zadowolenia. Za każdym szczytem jest kolejna góra do zdo bycia W efekcie 
pozostając w kołowrotku patoelit (praca-konsumpcja) nigdy nie osiągniemy szczęścia.  Większość 
luksusów nie dość że zbędna to stanowi przeszkodę w odkrywaniu i rozwoju istoty. Jestwśmy zbyt 
zmęczeni pracą w kołowrotku, żeby „zrywać najpiękniejsze owoce życia”. Minimalizm to umiłowanie 
prostoty, funkcjonalności, powolnego życia, skupienie na tym, co najważniejsze, zoptymalizowanie 
otoczenia tak, aby nie rozpraszało w realizacji istoty … pozbyć się nadmiaru i zbędnych rzeczy - 
dobytku, przekonań, zachowań, zwyczajów, związków i czynności - które nie dodają naszemu życiu 
wartości   

  

                      
    
W raju JA było malutkie, rozpuszczone w stadoorganizmie, dlatego minimalizm był normą, istota życia 
zyskiwał na ważności W mateczniku lwią część potrzebnych do życia produktów pozyskujemy przy po 
mocy własnych rąk. Z mniejszą ilością pracy obniżają się potrzeby, ponieważ frustracji z powodu pracy 
nie musimy rekompensować konsumpcją Mniej znaczy wiecej, zyskamy przestrzeń, pieniądze, czas, 
szczęście, spokój, zdrowie. Zachód słońca jest piękny – nie musisz mieć go na własność W raju, nic nie 
mieli Jedną z cech zażyłych wspólnot mniszek, mnichów jest ubóstwo, skromność 90% produktow które 
kupujemy sluzy budowaniu EGO, kompensacji prawdziwych potrzeb, które w mateczniku mamy za 
darmo W raju polegali na zażylej wspólnocie, nie przedmiotach.  

Motto matecznika; Rzeczy (jeśli już) doświadczać, a nie je mieć.   
 



        
Homo erectus, 2,3 mln lat temu, przypomina współczesnego afrykańczyka. 180 cm (70 kg). tworzył  
narzędzia i rozpalił ogień, spożywa mięso  Mimo że był niemy to  zdominował  nisze ekologiczne  Jest 
pierwszy homo, co opuścił Afrykę 1mln lat temu. Brak nam naturalnego procesu zdobywanie pożywienia, 
przetwarzania i konsumowania. Innym problemem ubrania, są murem pomiędzy nami, nagość romywa 
EGO, zbliża do siebie, scala, powoduje zmiany w myśleniu na rzecz stadoorganizmu W mateczniku np 
wspólnie (nago) korzystamy z bani      
    
Mając 8 lat zostałem wywieziony na drugi koniec polski mimo to wiedziałem gdzie mój dom (jak pies) 
gdzie iść by doń trafić. Mówił mi o tym instynkt z raju a nie rozum. Dzięki niemu 100 tys  lat temu z 
polowania zawsze wróciłbym do swojego stada, bez map, kompasu czy gps-u. Dzieci są zaprogramo 
wane dla raju. Przychodząc na świat myślą że będą w raju, 100 000lat temu a tu mamy XXIw. Nie są 
odporne na zagrożenia współczesności jak pozostawione leki, żyletki, prąd, szyba, samochód, garnek z 
wrzątkiem, reklama, media Np specjaliści od sprzedaży pożywienia dla dzieci wiedza, jakie smaki 
uwielbiają. Potrafią chemią smaku, zapachu, koloru, konsystencji sprawić, że będą jedli ludzkie odchody 
ze smakiem, gdy w raju zobaczywszy je omijało szerokim łukiem. Dziecko nie zje nadgniłej marchewki, 
ale nie ma narzędzi obrony przed marketingiem Dopóki nie okrzepnie ich system nerwowy, inteligencja, 
powinniśmy ich chronić, sami nie dacie rady. Dzieci genetycznie mają zaprojektowaną obronę przed 
zagrożeniem, które było w raju np. lęk przed pająkami, wężem, ludzkim kałem, zwłokami, lejącą się 
krwią, lasem, zgniłą sałatą, nawet zielonej nie tkną, bo dla nich nie mają wartości (dzieci są genialne). 
Wrodzone mają upodobania do bycia razem, do otwartej przestrzeni,  w raju była to sawanna, zachwyt 
otwartego ognia, który potrafi zachipnotyzowac,    
 
 w biednej Afryce matka w kociołku gotuje zupę dla rodziny, niezauważone dziecko wsypuje garść 
piasku, po czym matka spokojnie wyciąga piasek z zupy. Druga dzieje się blisko, matka karmi łyżeczką, 
ono macha rączkami rozrzucając po podłodze zawartość, matka ukrywa śmiech, zasłaniając usta (boi 
się że dziecko widząc radość na twarzy zechce powtarzać czynność. W naszym, najlepszym na swiecie 
systemie, matka krzyczy. W raju nie było kar, nagród i innej manipulacji    
 
5.3 CZAS, w raju nie występował, Jakbyś chciał sie umówic z dziewczyna w raju z sąsiedniego stado 
organizmu to powiedziałbyś do niej; w drugi dzień po pełni księżyca pod krzywym baobabem. Nie było 
czasu, było położenie w przestrzeni (pełnia księżyca i baobab) zamiast czasu była konfiguracja. W raju 
100% trwania zażyłe stado ludzkie spędzalo wspólnotowo, ludzie jak są blisko to są blisko. Dzisiaj rodzic 
rozmawia z dzieckiem 5 min/dziennie. Oddaliśmy dzieci i siebie pracy, kapitałowi, systemowi, od żłobka, 
przedszkola, szkoły. W mateczniku mamy stadoorganizm zdrowie, to radość i szczęście przedewszystkim 
dzieci. Wszyscy mieszkańców wyspy Sommarøy 300 os (Norwegia) postanowiło wyrzucić zegarki. 
Uczynili wyspę miejscem wolnym od... czasu. Zegary powodują stres a z niego depresję – mówią. 
Uważają, że życie trzeba przeżyć, nie patrząc na zegarek. W fizyce czas to zmiana, zmiana to czas.     

                                            



 Z badań wynika, że rozmyślania o przyszłości, przeszłości wyzwalają niepokój, prowadzą do problemów 
psychicznych. Mindfulness, po polsku uważność to koncentrowania uwagi na chwili obecnej. praktyka 
chwili obecnej (tak wygladalo życie codzienne w raju) jest silnie skorelowana z dobrym samopoczuciem, 
zdrowiem, redukuje ból fizyczny Na uważności opiera się buddyjska metoda medytacji vipassana.  
  
5.4 złodzieje UWAGI Nasza uwaga jest cennym zasobem, a świat pełen wysysaczy uwagi (szkoła, 
internet, media). Natłok informacji obniża poziom szczęścia, produktywność i wyczerpuje energię. Za 
każdym razem, kiedy zmieniamy przedmiot naszej uwagi, używamy z zasobu energii. Lepiej się żyje, 
jeśli zwracamy uwagę na jedną rzecz w danym czasie (szkodzą też małe rzeczy –np. uzależnienie od 
telefonu)    

        
Budując osadę w formie kręgu, budujesz stadoorganizm, forma wpływa na treść. Krąg wyklucza władzę 
jednych nad drugimi, nie ma bogactwa ani biedy, siły ani słabości, powiązani energią wszyscy się wzaje 
mnie budują, każdy daje z siebie co najlepsze,    
 
5.5 Krąg Życia. Zażyłe wspólnoty nadawały osadom kształt kręgu, ma to znaczenie praktyczne i 
symboliczne Krąg umożliwia równe traktowanie (w raju nie było hierarchi), jest symbolem mocy, boga, 
nieba, nieskończonośc  (Stonehenge). W centrum kręgu korzystnie jeśli będzie rosło duże drzewo lub 
zrobmy tam miejsce na ogień, głaz. Krąg, daje poczucie znajdującym się wewnątrz izolacji, wyciszenia i 
uwagi w rezultacie ułatwia skupienie i zogniskowanie energii na osiągnięciu zadania-celu Jednocząc się 
na wykonaniu zadania wymagającego dużych ilości energii, zbierając informacje, poszerzają granice 
postrzegania i własne horyzonty osiągniemy zamierzony cel szybciej     
 

                        
 kręgi powstawały na całym świecie, w naszym kraju np. kaszubskich Węsiorach symbolizował wszech 
świat, jest ołtarzem, miejscem spotkań, ceremonii, tańców i śpiewów. Współcześnie są to miejsca poszu 



kiwania równowagi, medytacji, pomagają dostroić się do energii wszechświata. przywracać równowagę 
wpływać kojąco na zmęczony organizm, na skołatany system nerwowy, krótko mówiąc - leczyć. twierdzi 
Stowarzyszenie Badań Kręgów http://www.kamienne.org.pl/    jako symbol nieskończoności, nie ma 
początku ani końca  
  

       
W starożytnej Grecji żołnierze pili mleko matek przed bitwą. Czy jest idealna dieta? To czy z poczwarki 
wyrosnie królowa czy niewolnica decyduje dieta, pszczele mleko Sztuczne mleko posiada wiele skład 
ników odżywczych w tym niepotrzebne (trujące?) i nieprzyswajalnych przez dzieci (nie patrzcie na sklad) 
dlatego dzieci skarmiane sztucznym mlekiem są o 7 pkt głupsze, częściej chorują, szybciej umierają. 
 

5.6 ZDROWIE (też sprawność mózgu, ekspresja genów) zależy od odżywiania. Organizm to wielka fabryka 
chemiczna, w której pracują tryliony robotników -bakterii, które przez miliony lat wypracowywały optymalny 
„proces technologiczny” przetwarzania na potrzeby organizmu tego, co w naturze występowało. Człowiek 
z raju wykorzystywał na pożywienie kilkanaście tysięcy roślin w stanie surowym, później wprowadził 
obróbek termiczną. Dzisiaj 3/4 pożywienia to 3 zboża  -pszenica, kukurydza i soja, które nie występowały 

w raju a i one są ogromnie zmienione, pozbawione wielu składników Czy nasz organizm kształtowany 
miliony lat może w ciągu kilku dziesięcioleci dostosować się do znacznie zmienionych warunków? każda 
fabryka, która  dostaje  surowce  inne, co do rodzaju, składu zacznie się „sypać” –  produkuje coraz 
gorszych „ludzi” z coraz większą ilością „braków”, rwie się produkcja, psują maszyny a wszystko wali się 
na służby utrzymania ruchu -służbę zdrowia. Wprowadźmy adekwatne surowce do naszego ciała, od 
poczęcia, to fabryka będzie działała optymalnie i uzyskamy najlepszy efekt końcowy    
 
Pożywienie wydźwignęło nas na szczyty intelektu tak współczesne nas z niego zsuwa. Są na to badania, 
dzieci coraz mniej inteligentne z pożywienia, wody i powietrza. Jajka, mleko, mięso i produkty roślinne 
wyrastają na jałowej ziemi i my z tego powodu na końcu łańcucha pokarmowego stajemy się jałowi. 
Współczesny rolnik obsiewa pole i używa tylko nawozu NPK (azot, fosfor, potas) i pobierają z powietrza 
tlen i węgiel (CO2) i to wszystko, a człowiek składa się z 100 pierwiastków niezbędnych do życia. 
Rośliny chcą wyciągnąć z ziemi inne pierwiastki i mikroelementy, ale ich tam nie ma, zostały przez  lata 
eksploatacji wyciągnięte przez plony z poprzednich lat i nieuzupełnione. Również rośliny z powodu braku 
potrzebnych im składników doznają stresu, co dodatkowo pogarsza ich wartość W uproszczeniu, 
cokolwiek jesz (rośliny, mięso) jesz tylko węgiel, azot, fosfor, potas, tlen i ich produkty. Zobaczcie tabelkę 
z rozd 2.7 jak straciły wartości odżywczą pokarmy Zamiast jednego jabłka musisz zjeść wiaderko, co 
powoduje kłopoty dla układu trawiennego i tycie (od nadmiaru cukru) Chorujemy, z powodu wyjałowienia 
ziemi, brakuje pierwiastków śladowych w pożywieniu. (aminokwasów, witamin i mikroelementów)       
 
skąd się biorą zdrowi, szczęśliwi ludzie czy geniusze? Ze środowiska, jest nim również odżywianie 
mózgu. Mózg to materia organiczna o najwyższym poziomie rozwoju ewolucyjnego, ceną jednak za tę 
złożoność jest wyjątkowa wrażliwość na poziom wszystkich składników odżywczych w pożywieniu we 
właściwej proporcji wszystkie niezbędne aminokwasy, witaminy i mikroelementy. Odżywianie mózgu 
wpływa silnie (szczególnie jak mózg rośnie) na inteligencje, otwiera geny, dlatego długie karmienie 
piersią jest ogromnie ważne (w pełni otwiera ludzkie geny), mleko matki to dieta idealna, Sztuczne mleko 
czy inne papki sa dobre dla „niewolnikow”, patrz u pszczul, z karmionych mleczkiem pszczelim wyrasta 
królowa, karmione pyłkiem -robotnice 
 

http://www.kamienne.org.pl/


W kręgu są dzieci, kobiety w ciąży i karmiące, nie może być bez krów. Z mleka (70l/dziennie) maślanki, 
sery, masło. Krowy będą dla was przyjemnością tak jak kury. Jajka to pożywienie prosto z raju na 
surowo są niesamowite Trzecią przyjemnością ryby, mamy staw. Czwartą, pszczoły, mamy ule, miód.    

          
Z tego, co jemy, wynika, jak się czujemy,  tym sposobem wpływamy na samodoskonalenie a u dzieci na 
samotworzenie.     
 
stadoorganizm potrzebuje 3x dziennie rolnika, stworzyły go 8 000 lat temu kobiety, mają we krwi prace 
związane z ogrodem, warzywami, są ekspertkami cyklów natury. Stadoorganizm ma ogród i sad, które 
zaspokajają potrzeby w warzywa i owoce. Zwierzęta, ogród, sad są w ramach hobby, przyjemności bycia 
w naturze, wychowania dzieci, ale i zdrowemu pożywieniu. by nie jeść antybiotyków, sterydów, którymi 
szpikuje się hodowlane zwierzęta (dzięki nim szybko rosą)  zaś rośliny uprawne są ubogie w składniki i 
faszerowane pestycydami, herbicydami,   
  

                
Pożywieniem z raju jest tatar –surowe mięso wołowe i surowe jajko. Z raju są również krótkotrwałe 
głodówki lub regularne ograniczanie ilości jedzenia W 80% o sylwetce decyduje sposób odżywiania     
     
Mówicie „dzieci głupie”, bo nie jedzą surówek. Zjedzą warzywo jak leży osobno. Jeżeli  pomieszane, że 
nie widać co tam jest, nie zjedzą. Mają to z raju. Niechętnie jedzą produkty, o których było wiadomo, że 
mogą być zepsute, a więc warzyw czy owoców. Ponadto żeby najeść się warzywami i uzyskać taką samą 
wartość energetyczną jak mleko matki, trzeba zjeść ich dużo a żołądek malutki. Dlatego wolą masło, jest 
źródłem dużych ilości tłuszczu a on głównych składników osłon mielinowych w mózgu. Dzieci są genialne, 
zaprogramowane do rozwoju.    
Z raju są drzemki popołudniowe, spanie ile potrzeba, zgodnie z rytmem dnia i nocy Wielkim zagrożeniem 
jest stres. W raj występował, ale inny, 3 minutowy, związany z ruchem, ucieczka lub walka. Współczesny 
jest samotny, długotrwały, w bezruchu Można redukować stres lekami. Nic jednak nie zastąpi stadoorganizmu 
Kontakty twarzą, dotyk wzmacniają układ odpornościowy i poczucie szczęścia. Kontakty siostrzane 
uczynią was zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrymi. Badano 3 tys. kobiet ze świeżo rozpoznanym 
rakiem piersi, aktywne towarzysko miały 4x większą szansę przeżycia niż samotniczki. Stado ma 
większe znaczenie dla długości życia niż rzucenie palenia, regularnie ćwiczenia, schudnięcie, pieniądze 
czy wykształcenie razem wzięte. Stado ma moc uzdrawiania   
  
Wykazano korelację pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a wynikami, spadek IQ aż o 5 pkt. Woda z 
własnego ujęcia, Picie uzdatnianej chemicznie z wodociągów przez kobiety w ciąży obniża poziom 
inteligencji dzieci za sprawą obecności fluoru o 4  pkt Nasze ciała są z raju, uwielbiają się ruszać, rozcią 
gać, przebywać na słońcu (jesteśmy zwierzętami słonecznymi). Wtedy czuje się jak w niebie. Natura, 
ruch, praca z poczuciem sensu i aktywności stadna, wprawia  ciało w błogostan -sprawia, że czujesz 
zachwyt życiem i jego pięknem. Tracąc kontakt z stadem, przyrodą, słońcem płacimy chorobą i upadkiem 
Jesteśmy zniewoleni przez iluzoryczne radości życia miejskiego. Marniejemy zamknięci w pomieszczeniu. 
Wszyscy mamy deficyt witaminy D (słońce). Wychowując dzieci w mateczniku, otworzy się genetyka, 
otworzą się nowe drzwi tam gdzie teraz jest żelbeton.   
   
Wszelkie trudności zdrowotne, społeczne i gospodarcze mają przyczynę w naszym zniewoleniu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rytm_dobowy


Z udomowienia wynika wadliwa struktura społeczna i wadliwe czynności mózgów. Na mózgi 
oprócz w/w czynników mocno wpływa pożywienie  I o tym ta broszurka.   
 

   
Raj to kraj mlekiem i miodem płynący, bartnictwo jest z raju, nie może go zabraknąc w mateczniku 
Przejadamy się a jednocześnie jesteśmy niedożywieni. cierpimy na niedobory minerałów i witamin    
  
Geny nie sterują, one są sterowane i uruchamiane tym, co człowiek zjada. Wszystkie procesy życiowe 
są uruchamiane i sterowane składnikami pożywienia. Niektóre przez całe życie nie są uruchamiane, jeśli 
brakuje odpowiednich składników (np. zamiast mleka matki -zamienniki). Dlatego dobra dieta daje więcej 
szczęścia niż pieniądze. Zła dieta, kobiet w ciazy, karmiacych piersia i dzieci to zmarnowany genetyczny 
potencjał, karmione mlekiem matki są o 10 pkt inteligentniejsze Stan zdrowia kobiety przed poczeciem, 
w ciąży i karmienia piersią to niewyczerpywalne dla dziecka „konto w banku” z którego będzie czerpalo 
do konca zycia Matecznik to odrzucenie rzeczy bezsensownych, spowolnienie, zminimalizowanie stresu, 
co zwiększy możliwości twórcze. Przebywaj długo na słońcu. Człowiek, jak inne zwierzęta, marnieje 
zamknięty w pomieszczeniu 
   
wizja zdrowego stadoorganizmu oznacza przywrócenie pożywieniu roli spoiwa, wraz z wspólną uprawą i  
hodowlą. Łowcy-zbieracze dobrze rozumieli wartość żywności, będąc w ścisłym kontakcie z zwierzętami 
na które polowali i roślinami, które zbierali. Cywilizacja to izolacja od karmiącego nas naturalnego eko- 
systemu. Konieczne jest oparcie o przypominające pierwotną wysokobiałkowa dietę o dobrej jakosci 
chude miesa, bogate w mikroelementy rosliny, uboga w cukier, skrobie i tłuszcz, za to z dużą iloscią 
ruchu, słońca, długie karmienie piersią,   
 
Regularne spożywania wspólnych posiłków wiąze się z podniesieniem jakości pożywienia (zakony, żar 
cie mają wyśmienite). Dopóki odżywiasz się sam, jesz co popadnie, ale nie zaserwujesz byle czego 
przyjaciołom, lepsze posiłki pozwalą zaopatrywać spektakularnie rosnący mózg dzieci we wszystkie 
potrzebne składniki odżywcze. I w lepsze samopoczucie stadoorganizmu.     
 
5.7 MIKROBIOM W raju wszyscy w stadzie mieli bliźniacze bakterie jelitowe, mikrotom, jest to warunek 
konieczny zdrowego stadoorganizmu. Miliard lat temu, na początku życia na ziemi, byliśmy tylko układ 
em pokarmowym, robakiem, bez mózgu. Układ nerwowy oplatał rurę pokarmową, najważniejszą część 
naszego ciała. Z tej sieci neuronów z czasem wyodrębniło się zgęszczenie z którego z czasem zawiązał 
się mózg właściwy a ten który pozostał i dalej oplata jelita zwiemy drugim mózgiem, to siatka kilkaset 
milionów neuronów (tyle co mózg kota) oplatających jelita ale także biliony współpracujących z nim bak 
terii. Tylko 10% genów w organizmie należy do ciebie, pozostałe 90% należą do bakteri jelitowych. W 
raju jedli to samo i żyli blisko siebie, a więc florę bakteryjną mieli taką samą, dlatego byli stadoorganizmem 
Współcześnie jestesmy indywialistami, bakterie jelitowe każdego z nas (jest ich 100 bilionów, 2kg, 90% 
genów) się bardzo różnią -każdy je co innego i żyje sterylne  - dlatego nasze bakterie (u każdego inne) 
oddalaja nas od siebie, czynią indywidualistami. W klasztorach mnisi jedza razem, żyja blisko, bakterie 
kalowe maja wspólne, dlatego nazywaja się braćmi, sa zażyłą wspólnota, tak było w raju  

Mikrobiom działa na nas poprzez mózg jelitowy, poza świadomością, wpływa na nastrój, emocje i zacho 
wanie i odgrywa kluczową rolę przy zachorowaniach na depresję, autyzm (problemy w kontaktach społe 
cznych, kontrolą emocji), pomaga przeszczep bakterii jelitowych Królestwa naszego życia wewnętrznego 
–mikrobiom- powinny być wspólne dla całego stada Mikrobiom dziedziczymy po matce, połykamy kał oraz 
płyn z wagiy przy porodzie, bakterie te kolonizują jelita. Później karmiony piersią, dostałeś też dobre ba 
kterie kałowe z mlekiem Mleko kobiece zawiera mieszankę tłuszczów, białek i węglowodanów, ale też 
cukry złożone, których niemowlęta nie trawią. Ich głównym celem jest odżywianie matczynych bakterii 
kałowych, wtedy w optymalnej warunkach rosną w jelitach dziecka. Mleko matki odżywia matczyne 
bakterie, dlatego sa jednością, tak i cale stado  
Wiele decyzji podejmujemy podświadomie, prowadzeni sygnałami z jelit Dlaczego np. dziś zjadłeś pączka  
bakterie jelitowe chciały pączka, mają narzędzia, by nami manipulować Produkują liczne hormony i neuro- 
przekaźniki Produkują dużo, po to, by nagrodzić cię za robienie tego, czego sobie życzą Wytwarzają sub 
stancje kontrolujące nastrój, np dopominę (hormon przyjemności), hormon szczęścia –serotoninę (90% 



mamy w jelitach) i wydzielają związki podobne do hormonów głodu Mają wymagania żywieniowe: niektóre 
żywią się cukrem, inne tłuszczem Są dobre bakterie i złe. Zrobią wszystko, by zdobyć przewagę manipu- 
lując zachowaniem i nastrojem, modyfikując sygnały nerwowe w nerwie błędnym, zmieniając receptory 
smaku, wytwarzając toksyny, które pogorszą samopoczucie i wydzielając chemiczne nagrody, byśmy 
czuli się dobrze wpływają na to, co jemy, ile jemy i kogo lubimy, bakterie maja znaczenie dla poczucia i 
potrzeby bliskości  Poodzenie stadoorganizmu zależy czy będziecie mieli bliźniacze bakterie i czy będą 
one dobre. W raju mieli 3x bogatszą, bardziej zróżnicowana flore bakteryjna, dlatego byli szczęśliwi i 
przywiązani    
   
6  ŻYCIE CODZIENNE W MATECZNIKU   
Prawdziwa droga zawsze dba o podróżnego i po tym właśmie można ja rozpoznać    
 
6.1 Bezpieczeństwo dzieci w mateczniku. Swoboda życia dzieci w raju jest dla was niewyobrażalna.  
Dzieci potrafią postępować z rajskimi zagrożeniami jak pająk, szczur, wąż, tygrys szablozębny, reagują 
stosownie ucieknie albo znieruchomieje. Na zagrożenia współczesne nie maja „programu” np. auto, leki   
wrzątek na stole, żyletka, upadek z schodów, prąd w gniazdku, szyba. W kręgu likwidujemy zagrożenia, 
przed którymi nie potrafią się obronić, po to, żeby dać im tyle swobody ile miały w raju. W domu zabezpie 
czamy na stałe, na etapie projektowania, meble na poziomie głowy dziecka, kontakty elektryczne wysoko, 
szklane powierzchnie z szkła bezpiecznego, zabezpieczenia drzwi, aby dziecku palce nie przycisnąć, 
wanny, brodziki jako antypoślizgowe, w kuchni miniaturowe ogrodzenie. Na majdanie szyby w oknach 
odporne na uderzenie piłki, bez betonu, asfaltu, krawężników, aut. Staramy się nauczyć dzieci pływać 
wcześniej niż chodzić. (basen zabezpieczamy)   

 

6.2 Praca w raju nie występowała, byliśmy stadoorganizmem na szczycie piramidy stworzenia, żadne 
zwierze nam nie zagrażało, nie polowalo na człowieka, slabo się rozmnazaliśmy dlatego nie było agresji 
między ludźmi,  a miejscowy nadmiar emigrował, zdobywał nowe kontynenty. Źródłem rozwoju nie była 
walka pomiędzmi ludźmi a samo życie, budzące się pod wpływem podniet zażyłej wspólnoty i i przyrody            

  
Matecznik jest dla dzieci, każde jest chętne  od 4 lat pożytecznym, pomocnikiem Aktywności dzieci wy- 
maga towarzystwa i przykładu. Stadoorganizm, który ich nie zapewnia, traci na efektywności, jak też na 
ich dobrym samopoczuciu. Dzieci powinny towarzyszyć dorosłym wszędzie tam, dokąd się udają. Wyko 
rzystujemy tendencji dzieci do naśladownictwa jako najlepszą formę nauki. zawodu     
 
Jesteśmy lepszymi ludźmi, gdy  pracujemyi dla siebie i innych wyłącznie z pasji. W raju „pracą” było 
wchodzono w stan flow np. 2 godziny zbierano jagody, czysta przyjemność, tak jak łapanie ryb, zbie- 
ranie grzybów. Życie dla pieniędzy, jest wskoczeniem w kołowrotek elit, tworzy sztuczne bariery między 
ludźmi. Tracimy ogrom czasu i sił na zdobywanie pieniędzy, nie zdając sobie sprawę jak mało dają a 
zadaniem stadoorganizmu jest jakość życia dzieci. Jeśli chcecie raju, zmiany, bądźmy nią. Małe grupy 
troskliwych ludzi zmieni świat. Dzięki stadomyśleniu pracować 2x mniej, zarabiać 2x więcej, przy kosztach 
życia 3x mniejszych i dzieciach 6x szczęśliwszych Matecznik to powrót do raju, do relacji, kreatywności, 
duchowości Wszystkie inowacje u źródła mają czas wolny, nudzenie się, np. Archimedes, jego hobby to 
filozofia, przyroda i matematyka, nie pracował, miał niewolników, 2100 lat temu, w wannie relaksował się 
i odkrył prawo Archimedesa. W stadoorganizmie niewolników zastąpi stadomyślenie i technika. 
Stadoumysł potrzebuje nicnierobienia.     
    

                              
mrówki w stanie flow uprawiają grzyby, budują mosty, pontony. Są znane z niezwykłych wynalazków, choć 
w pojedynkę to małe tępaki. W stadzie są inteligentną organizacją Rozdzielają zadania między siebie, 
reagują szybko i skutecznie, nikt nimi nie rządzi, nie mają papieża, generała nawet brygadzisty. Umysł 
mrowiska opiera się na nie zliczonych interakcjach Rola królowej ogranicza się do składaniu jaj. Stado 
umysł istotą wyższą. Umysł ludzki narzędziem stadomyślenia, stworzony do współpracy. Życie bez za- 



bawy to mozolne, mechaniczne egzystowanie zorganizowane wokół rzeczy, które musimy robić, aby 
przeżyć. W stadoorganizmie normą zabawa (tak było w raju), przyjemności i zachwyt, esencja życia i 
źródło kreatywności. Stadomyślenie to najlepsze miejsce do pracy intelektualnej. Matki stymulowane  
hormonami macierzyństwa (bycie w ciąży, karmienie piersią to naturalne stymulanty, strzały dopaminy) 
wzajemne kontakty w zażyłym stadzie, dzieci genialne z natury, zaangażowani mężczyźni, swobodna 
rozmowa, niewymuszona praca w ogródku w stanie flow czy zbieranie ziół, wędkowanie, opieka nad 
krowami Te czynności, dla każdego inne, są medytacją, źródłem więzi i pomysłów pracy kreatywnej. Krąg 
kobiet w ciąży czy karmiące będące w siostrzeństwie to ogromny potencjał. Powróci matriarchat, wyna- 
lazek społeczny sprzed 50 000lat!   
  
Praca winna nieść radość osobie, której wcześniejsze potrzeby zostały zaspokojone, by tym samym 
czuła niczym nieskrępowane pragnienie społecznych zachowań i wykorzystywania swych zdolności. 
Tymczasem ogrom ludzi ciężko pracuje i ledwo wykarmiają rodziny. Nadwyżka, jaką wytwarzają, zawsze 
wpada w ręce patoelit, które mamią opowieściami o „uczciwej” i „ciężkiej” pracy. Jeden zarabia tysiąc 
razy więcej niż drugi, gdy różnice w pracowitości i inteligencji miedzy ludźmi zdolnymi do pracy są mniej 
sze, niż 2x Nierówności ekonomicznych pomiędzy ludźmi nic nie usprawiedliwia  

   
Będą mówić, że wam się w głowach poprzewracało Najwyższy z możliwich poziomów energii do działania, bardzo 
intensywnego, odbywa się w stanie relaksu, bez wysiłku, bez zmagania się i bez walki.   
https://www.youtube.com/watch?v=MY2DtleXLnU               https://www.youtube.com/watch?v=1M5rQV7YZkI  

      
Stadoorganizm jest bardzo stabilny i efektywny (mocno konkurencyjny) w budowaniu gospodarki na 
swoją skalę (znacznie większą niż rodzinna firma) Siostrzany umysł, stada matek w ciąży lub karmią 
cych piersią (mają wiedzę i możliwości niedostępne innym) może być źródłem dochodów Naturalnymi 
usługmi matecznika są związane z ciążą, połogiem (matecznik ma położną), opieką nad niemowlakami, 
dziećmi, żywieniem Wynik lepszego rozpoznania potrzeb i oczekiwań dzieci  np. specjalizacja w projekto 
waniu domów do rodzenia i wychowywania dzieci, placu zabaw i przygód Kobiety projektują i organizują  
-pracują na miejscu. Mężczyźni podzieleni na 2 grupy 4 os na przemian wyjeżdżają budować. Znajdą się 
dziewczyny zainteresowane naturalnymi kosmetykami, zakładają manufakturę i je wyrabiają, angażując 
dzieci i lokalną społeczność do np. zbierania ziół z okolicznych pól i lasów, dla innych osób pasją jest 
programowanie, siedzą w „matecznikowym centrum zarządzania wszechświatem i kodują”. Planując 
matecznik nie możemy pominąć internetu, ma umysł Gai, jest największym i najżarłoczniejszym dzie 
łem (nad mózg) Nic, nigdy nie wchłonęło tyle ludzkiej pracy, rozciągniętej na pokolenia i rozproszonej po 
całym globie Nic nie przerośnie internetu, bo cokolwiek nowego powstaje, zaraz jest do niego przyłącza 
ne i jeszcze go zwiększa. Karmisz go, przebywając w nim. Stadomyślenie stadoorganizmu to byt informa 
cyjny, zbiera, przechowuje, przetwarza informacje i wysyła dalej, podlega emergencji, samoorganizacji 
Przerasta jednostke.   
 
90% ogrodników jest szczęśliwych. Praca nad tym, w co się wierzy, lubi i wybrało, to przyjemność, nie 
trzeba zmuszać, nadzorować  Sami siebie motywują, mobilizują i kontrolują. Dzieki aktywności która nas 
angazuje nie mamy parcia na konsumpcje, minimalizm wychodzi automatycznie. W raju mieli dużo wol- 
nego, wówczas łatwo o nudę. Spowodowało to presję ewolucyjną na rozwój zdolności poznawczych. 
Nuda jest źródłem poznania. Wielkie bogactwo przychodzi z nieba, małe z pracy. Hierarchia potrzeb 
Maslowa prosto kreśli obraz naszej konstrukcji psychospołecznej, żeby być kreatywnym potrzeba mieć 
spełnione potrzeby niższego rzędu    
   

https://www.youtube.com/watch?v=MY2DtleXLnU
https://www.youtube.com/watch?v=1M5rQV7YZkI


Nieważne, kim jesteśmy, skąd pochodzimy Każdy jest kopalnią wiedzy (można wypełnić bibliotekę). 
Każdy skrywa tajemnice sięgające zarania ludzkości. Potrzebny umysł stada, w którym to wypłynie, który 
to przetworzy, tworząc nową, unikalną wiedzę Byt stadoorganizmu oparty jest na tworzeniu wiedzy, na 
kreatywności.  
 

6.3 stan flow w raju był normą, wtedy nasze mysli i czyny płyna, zgodnie z tym, co ich interesuje co nie 
sprawia wiekszej trudności, daje poczucie szczęścia Doznają przy tym uniesienia, uskrzydlenie, stan 
między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. stan umysłu, kiedy 
ludzie są całkowicie skupieni podczas danego zadania, które wykonywane jest dla czystej przyjemności 
z samej tej aktywności „niesienie falą”  odczuwane w mateczniku podczas zajęć (dla każdego innych) jak 
ogrodnictwo, hodowla ulubionych zwierząt, gry sportowe, zabawa z dziećmi, wspólne muzykowanie, sto 
larstwa joga czy medytacja Flow charakteryzuje się brakiem samoświadomości, utratą poczucia czasu, 
wolnością od strachu i lęku. W codziennym poczuciu szczescia króluje „flow”. W raju flow, mężczyźni od 
czuwali podczas tropienia z przyjaciółmi, polowania, wędkowania, chodzenia, wykonywania luku; kobiety 
podczas wspólnego zbierania jagód, plotkowania, uprawiania ogródka, karmienia kur, kóz, spacer z dzie 
ckiem na plecach, taniec. Były i okresy niepokoju, jak np. głód, choroba czy zmiana pogody tak i w mate 
czniku nie zawsze będzie raj. Mrówki budujące most są w stanie flow, w raju byliśmy zwierzętami a one 
sa w stanie flow. Stan flow przyczyna kreatywności, inowacji, wynalazków   
   

    
Lekcje pływania można rozpocząć w 4m-cu Do 8 m-ca zachowane są odruchy z życia płodowego jak 
wstrzymywanie oddechu (nie zachłyśnie się) i kopanie- naturalne umiejętności poruszania w wodzie  
Szympansica (mamy z nią 99% wspólnych genów) jak urodzi, dokładnie liże noworodka, każdy cm2, 
żeby pobudzić układ nerwowy. Być może dzikie kobiety w raju też tak robiły. W mateczniku podobnym 
celom będzie służyło dziecięce SPA   
     
 
 
6.4 SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, EKOLOGIA (zero odpadów) 
  
 W mateczniku gospodarowanie w obiegu zamkniętym, w którym produkcja energii, dóbr i usług oraz 
konsumpcja są tak organizowane, aby ograniczać zapotrzebowanie na energię nieodnawialną surowce, 
wodę, ale także na grunty i bogactwa naturalne. Przykładowo, jeśli ktoś umrze (w raju umierają) zwłoki 
spopielamy i rozsypujemy w ogrodzie, z tego będą np. słodkie czereśnie (różne organizmy i postacie 
materialne się przeistaczają, nie generując odpadów, ponieważ ich pozostałości stanowią składniki 
odżywcze dla kolejnych istnień).     

                                     
Starożytny Egipt, grafika sprzed 4000 lat, przedstawia kapłana podlewającego rośliny kiełkujące z mumii 
Ozyrysa. Świątynia Izydy w File. Ozyrys bóg śmierci i odrodzonego życia. Współczesnie kompostowaniu 
zwlok ludzi, przerobienie na nawóz dla odrodzonego poprzez rośliny życia W raju zmarłego chowali płyt 
ko (25 cm), często ciało wynosili w przeznaczone miejsce żeby szybciej przeistoczyło sie w nowe życie.  



  
znacznie łatwiej żyć ekologicznie w kręgu 30os niż w rodzinie 2+1      
- samowystarczalność energetyczna, prąd z wiatraka, ogniw i biogazu. Domy pasywne  
- samowystarczalność żywieniowa, matecznik ma własne warzywa, jaja, mleko-sery, mięso  
- samowystarczalność transportowa, auta elektryczne na prąd z wiatraka.  
- samowystarczalność społeczna, kobiety, dzieci i mężczyźni na miejscu pożytecznie spędzają czas  
    
Stadoorganizm jest autonomiczny, jak 50 000lat temu Nic więcej mu nie potrzeba. Posiada pracownie do 
realizacji hobby, wyposażoną w narzędzia, które zwykle posiadają tylko firmy; tak aby mżna było samo 
dzielnie zbudować / naprawić np. dom, plac zabaw i przygód, instrumenty, zabawki, meble, rower, auto 
Przedmioty samodzielnie wykonane nabierają wartości, zyskują moc. Daje to radość i poczucie sensu, 
dzięki temu jesteśmy szczęśliwsi Korzystając z pracowni matecznik może świadczyc usługi okolicznym 
mieszkańcom jak i eksperymentować, konstruować, produkować niesamowite przedmioty. Warsztat ma 
stanowiska: ślusarskie, elektroniczne, stolarskie, ślusarskie, komputerowe, fotograficzne, druku 3D i inne 
w zależności od potrzeb i pomysłów. Kobiety mają zgodnie z swoimi zainteresowaniami pracownie np. 
fryzjerską, kosmetyczną, SPA, krawiecką Do wszystkiego co robimy zapraszamy zainteresowane dzieci, 
one uczą się przez naśladownictwo Zachęcajmy się wzajemnie aby każdy z dorosłych, miał uczniów. 
Siła stada nie tkwi w intelektualnej bezczynności, lecz w nieustannym osiąganiu porozumienia na 
przekór przeszkodom  Stadomyslenie to wyrafinowane siły intelektualne w obronie jedność, spójności 
interesów, efektywnego działania.    
Świat zależny od prądu i ropy. Gdy z jakiegoś powodu ich zabraknie (wystarczy, że odetną dopływ prądu 
i danych) W ciągu 5 lat 75% wymrze z głodu, zimna i chorób, a pozostali cofną się w rozwoju o 4 wieki  
W kręgu mamy własny prąd, wodę, pożywienie i osoby, które potrafią to obsługiwać Będziecie żyć jak 
milionerzy ale ślad weglowy zostawiać jak bezdomni w Indiach    
  

                                           
 ważne element domu (np. łóżko, stół) wykonujemy z drzewa, w które uderzył piorun, mówi wiedźma 
  
6.5 ORGANIZACJA. Stadoorganizm to nowa jakość, wywodzi się z pierwotnego instynktownego matria   
rchatu, oparta o intymność kolektywną, brak tajemnic i barier w przepływie informacji, to wypracowanie 
zaufania i otwartości, pozwala na wspólne optymalne podejmowanie decyzji, jedność współdziałanie, 
doświadczanie konfliktów w sposób świadomy i produktywny -konflikt czynnikiem rozwoju, gdy prze- 
żywany jest w atmosferze stadozaufania (w naszym mózgu też dochodzi często do konfliktów, zrobić tak 
czy siak, w prawo czy lewo?) Stadoorganizm scala; współdziałanie, intymne kolektywne ceremonie i 
rytuały. Silnym i trwałym klejem stadoorganizmu jest szeroko rozumiana przyjemność i poszukiwanie 
przyjemności, to zdrowy kierunkowskaz. Pszczoły są dobrze zorganizowane, jeśli stadoorganizm zbudu 
jemy zgodnie z naszymi genami wyjdzie raj, wtedy wszystko dzieje się latwo i przyjemnie, Inaczej obo- 
jętność, walka i cierpienie       
  
Człowiek jest dobry z raju – złym robią go ustroje polegające na powszech przymusowym zniemowleniu.  
Eksperyment więzienny Zimbardo, gdzie studentow losowo podzielono na strażników i więźniów.   
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_więzienny My od urodzenia tak jesteśmy podzieleni matka-
dziecko, przedszkolanka-przedszkolak, nauczycielka-uczen, profesor-student, kierownik-pracownik To 
męski wynalazek, narzędzie udomowienia, że jest mężczyzna bóg, papież, kardynał, generał biskup, 
arcybiskup i ……… i ty biedna bezrozumna owieczka na końcu. A jeśli gdzies powstaje świadomość 
kolektywną to wedlug reguł patriarchalnych. Matecznik wzoruje się na stadzie z raju, na siostrzeństwie, 
w którym wszyscy równi, dorośli równi dzieciom. Dzieci są genialne z raju. Początkowo matecznik nie 
będzie rajem, mentalnie jesteśmy niewolnikami Po uwolnieniu będziemy nieświadomie odreagowywać 
urazy, wielu popadnie w destrukcyjne zachowania lub utraci motywacje do czegokolwiek, to cena   
udomowienia Jeśli egoizm wezmie górę będziemy mieli poczucie rywalizacji, nienawiści i rozczarowania   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dzia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rower
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alusarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_3D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Philip_Zimbardo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_więzienny


czlowiek jest jednością psychiczną fizyczną, żeby być sobą, musi być ograniczony, to samo dotyczy 
stadoorganizmu, inaczej wspólnota sie rozpadnie. Stadoorganizm musi być ograniczony fizycznie i 
psychicznie sprzyja temu wspólne zamieszkanie, wspólne posiłki, wspólna duchowość, praca, estetyka 
(o jedności świadczy np. jednakowy ubiór) Stadoorganizm to silna wola kolektywna. Mnisi składają śluby 
- ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, Ubóstwa – praktykujemy minimalizm, jest z raju, jest ładny i 
praktyczny Czystości- dotyczy wierność stadoorganizmowi. Posłuszeństwa- stadoorganizmowi.      
  
 
6.6 EKONOMIA to gospodarowanie, musi służyć stadoorganizmowi, który harmonijnie uzupełnia nasze 
umiejętności, z którym możemy wytworzyć największą wartość dodana, łączny produkt stadoorganizmu 
jest znacznie niż suma produktów pojedynczych organizmów. Siostrzeństwo mocno niweluje potrzebę 
negocjowania Sposób, w jaki prowadzimy ekonomię, determinuje relacje w stadoorganizmie, dlatego 
wewnątrz, nie używamy pieniędzy, własności, konkurencji, konsumpcjonizmu i pracy wyalienowanej, 
jako dzielące, niszczącą organizm np. twój organizm idealnie pracuje bez pieniędzy, własności, konku 
rencji itp. Pieniądz to genialny wynalazek, nie do zastąpienia, ma wiele funkcji w tym zniewalanie ludzi i 
rozbijanie wspólnoty. Jak w raju szli w goście, do sąsiedniego stada, brali ze soba produkty do wymiany, 
tak i my, w działaniach zewnętrznych wymieniamy się usługami, przedmiotami, używając pieniędzy. We 
wnątrz stadoorganizmu „pieniądzem” jest  tak jak w twoim organizmie czy wspólnocie pierwotnej; twój 
czas, zainteresowanie, empatia, życzliwość, wysiłek emocjonalny, fizyczny, umysłowy. Stadoorganizm to 
jeden organizm, jego działalność jest bardzo produktywna, wzmacniamy w nim wszystko to co łączy, 
duch, umysł i wysiłek   
W raju obowiązywała ekonomia darów, w której więcej dla ciebie oznacza więcej dla mnie, twoje powo 
dzenie oznaczało powodzenie wszystkich w stadzie. Bogactwo krążyło więc bezustannie niczym krew, 
dary powracają w nowej formie, której będziem najbardziej w owym czasie potrzebować. W przeciwieństwie 
do bezdusznego rynku który wymusza walkę, indywidualizację, rywalizację, konsumpcjonizm. W raju 
relacja a nie transakcja, wartości nie determinuje popyt, podaż czy cena, wynika z relacji, nie da się jej 
wyrazić za pomocą monet Majątek wspólny Status zdobywali ci, którzy  najwięcej dali społeczności  
Stadoorganizm to poziom wyżej niż ekonomia darów z raju, 50 000 lat temu.   
pieniądze na wspólnym koncie, stadomyślnie zarządzanym (siostrzeństwo zobowiązuje) Odchodząc z 
matecznika do „cywilizacji” będziesz miał/a ilość pieniędzy do nowego początku Pieniądze które wpłyną 
po ‘rozwodzie’ na twoje konto, wynikają z równego podziału dochodów (matecznik to rodzina, wspólne konto a 

podczas rozwodu dzielą)      
 

Ekonomia UTRZYMANIA      70% produktow które kupujemy sluzy kompensacji prawdziwych potrzeb 
które w mateczniku mamy za darmo  Współcześnie 8 rodzin miszkajacych na wsi, ma 16 aut, (często 
muszą mieć 2 auta). W mateczniku pracujemy na miejscu i 4 wspólne auta wystarczą. Różnica 12 aut, 
uwzględniając koszty zakupu, ubezpieczenia, benzyny, napraw to spore oszczędności. Na auta każdy z 
nas średnio, w ciągu całego życia wydaje 1 mln zł (kupno, ubezpieczenie, paliwo, naprawy)  Sprzęt 
(zmywarka, lodówka, zamrażarka, odkurzacz, kosiarka, agregat itp.) zamiast szt 8 to 2 Jedno ujęcie 
wody, oczyszczalnia ścieków, elektrownia wiatrowa. Ubranka, zabawki dzieci „dziedziczą” po sobie i 
naprawiamy  Kupujemy hurtowo np. internet.    
  
Ekonomia BUDOWY matecznika          W raju domy były za darmo, tak jak powietrze, słońce, woda, 
pożywienie, szczescie i zdrowie, tak i tu  http://www.okragledomy.com/oferta.pdf      
  

                                              
 
 Ekonomia WYŻYWIENIA  Zdrowe pożywienie jest drogie. W mateczniku na wyciągnięcie ręki masz 
przez siebie wyprodukowaną, ekologiczną żywność. Rekreacyjna, dobrowolna praca w ogródku czy przy 
zwierzętach, z dziećmi, daje wielu radość. (dzieci uczymy, wychowujemy poprzez naśladownictwo)  
- warzywa i zioła z ogrodu 
-owoce z sadu 
-jaja i mięso z kurnika 
-mleko/ nabiał i mięso od krów lub kóz  
-ryby ze stawu 

http://www.okragledomy.com/oferta.pdf


-miód  
- wyrób alkoholu (będzie potrzebny dla wiedźmy, wiele cennych składników ziół jest rozpuszczalnych 
tylko w alkoholu)  Alkohol jak i inne używki może zniszczyć stadoorganizm 
Takie gospodarstwo na wsi obsługuje jedna osoba przez 4godz dziennie. Was jest 16 dorosłych daje to 
20min dziennie na osobę (praca fizyczna, celem pożywienia, na słońcu, sprawia przyjemność)   
 
1 farmer wyżywi 150 osób,       
    

  
6.7 JAK DŁUGO w mateczniku? 
nie musimy cale życie mieszkac w mateczniku, wystarczy tylko wtedy gdy jest to korzystne dla dzieci, a 
więc do ich 10 -16rż. Słyszałem teorie, że w okresie płodowym jest zawarta nasza historia życia na 
ziemi, przechodzimy stadia rozwojowe naszych przodków, począwszy od od jednokomórkowca (4mld 
lat) poprzez gady (wiele naszych zachowań tłumaczym „gadzim mózgiem”), ptaki, płazy, ssaki do 
człowieka. Zgodnie z grafiką poniżej   
 

                          
 
Analogicznie dorastając powinniśmy przechodzić etapy życia człowieka na ziemi (nie miał w życiu 
plodowym), i tak do 10 r.ż. człowieka z raju, a więc być zwierzakiem, cyc do 5rż, spanie z matką, dopóki 
nie zacznie samodzielnie chodzić ciągle na rękach, plecach (w raju nie było mleka, podgrzewacza do 
butelek, wózka, łużeczka, wszyscy na kupie) od 6-10rż zabawa z innymi dziećmi stada (dzieciece 
bandy), latanie po ląkach, drzewach (domki na drzewie?), jedzenie to co rośnie, biega w około, panuje 
matriarchat. Od 10 do 25rż dzieci przechodzą następne stadia życia człowieka czyli cywilizacja, 
patriarchat, na początku niewolnictwo Na tym etapie (10-15lat), jesteś panem, młodych czynimy 
niewolnikami, robią co chcemy, dosłownie (prace w ogrodzie, hodowla królików, szkola, wy lezycie do 
góry brzuchem) wymuszamy pasem, dybami itp. w wieku od15-20 lat wprowadzamy dzieciom feudalizm 
(są bardziej wolni niż niewolnik ale w dalszym ciągu są zalezni) i ostatnie stadium od 20 do 25 lat 
fundujemy im kapitalizm, mowiąc; macie wolność i indywidualizm, kto nie przeżyje niech ginie. Z tego 
ostatniego stadium trochę dzieci popadnie w bezdomność, nałogi, wielu popełni samobójstwa, wyjedzie 
za granice ale ci co zostana to crem ala krem, zgodnie z prawdą objawiona -co cie nie zabije, cie 
wzmocni. W ten sposób człowiek w fazie rozwojowej, dzieciństwie, przejdzie wszystkie fazy życia na 
ziemi od jednokomórkowca poprzez gady, ptaki, płazy saaki, niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm do 
dzisiaj.   
  
mamy etapy zainteresowań chłopca zalezności od wieku, na początku rzuca kamieniami, gdy podrośnie 
„walczy” na kije, nastepnie bierze łuk (to są zabawy z raju), starszy bierze pistolet, karabin, na końcu jest 
czolgistą, mamy wszystkie etapy rozwoju broni od raju do dzisiaj.         
 
    

                                    raj to genialny wynalazek    



              
 Społeczności, które nie znały pieniądza, żyły we względnej harmonii i zgodzie. Kopulaste chaty 
ustawione były po okręgu wokół majdanu, wejściami do niego. Na placu tym toczyło się życie 
codzienne Gdy badacze przyjeżdżali po latach i po pierwszych kontaktach takiej społeczności z 
pieniądzem, trafiali do innego świata! Spory były na porządku dziennym i rozstrzygano je 
najczęściej siłą. Społecznością nie rządzili najbardziej szanowani, ale najbogatsi Osada 
wyglądała inaczej. Plac centralny był pusty, albo w ogóle znikał, a chaty były odwrócone do 
siebie „plecami”. Pieniądz zmieniał życie społeczności, moralność i mentalność  .   
  
 

VII ZAKOŃCZENIE  rezygnacja z udomowiania zmieni wszystko. Ludzkość kroczy naprzód, jednak 
my, w istocie, jesteśmy z raju. Nawrót możliwy I nie ma w tym żadnego cofania się. Jest tylko 
zaprzestanie (samo) udomowienia nas i naszych dzieci. To odtworzenie istoty życia człowieczego, 
mądrego, spokojnego, radosnego, bezpośredniego, wygodnego, gdzie pełna zgoda przychodzi prosto i 
swobodnie.   
  
Wszystkie pomysły typu, religie, idee, systemy polityczne, edukacja, wychowanie rodzicielskie, nic, 
dosłownie nic – nie jest w stanie stworzyć człowieka zasad moralnych i etycznych. Ponieważ 
wymienione czynniki są sprzeczne z naszą naturą, służą jedynie lepszemu udomowieniu nas, są więc są 
źródłem naszego cierpienia. Co pozostało, żeby przynajmniej zbliżyć się do bycia dobrym, pięknym, 
doskonałym. Trzeba zrzucić kajdany udomowiania, można to zrobić tylko w stadoorganizmie, który jest 
zdolny do samodzielnego, niezależnego bytu, który jest z raju, … nic poza tym. Tylko w stadoorganizmie 
człowiek może pozbyć się egoizmu, osiągnąć wyżyny rozumu i stadomyślenie odzyskać. Zmiany 
dokonują się nie, kiedy pracujemy nad sobą a gdy zmieniamy otoczenie 

  
Matecznik – to stadoorganizm w przestrzeni kręgu To „odtworzenie” raju dla dzieci, w którym i dla 
którego zostały zaprogramowane w połączeniu z techniką i nauką, które służą tym wartościom Po 
osiągnięciu przez dzieci mocy psycho fizycznej (10 lat), nabyciu odporności na cywilizacje, 
udomowienie, przenosimy się z nimi do wymarzonej klatki żelbetonowej wielkiego miasta, do 
anonimowości, jedzenia śmieciowego, do pracy 10h/dziennie, do wyścigu. One będą do tego 
przygotowane, po bardzo dobrym wybiciu z progu (w stadoorganizmie) będą tylko lecieć, bez wysiłku i 
napięcia, podziwiając otoczenie Dzieci są prostsze i tańsze w obsłudze niż myślisz.      

 
Czy idea jest korzystna poznamy po owocach. każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo 
wydaje złe owoce Nie moze dobre drzewo wydac złych owoców ani złe drzewo wydac dobrych owoców.  
Kazde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, bedzie wyciete i w ogien wrzucone. 

  
Jak zaprojektować krąg? Instynktownie. Punktem wyjścia grafika wyżej, która przedstawia osadę 
20 000 lat temu. Dojdzie  technika sprzyjająca stadoorganizmowi i wartościom z raju. Proponuje;  
-domki jednoizbowe, dzieci uwielbiają bliskość, jedność, poczucie bezpieczeństwa, zmusza rodzinę do 
otwarcia i pozbycia się barier. Zimą w nich przytulnie a latem male domki motywują, by wychodzić z 
domu do stada, na majdan. Ludzie jak są blisko, to są blisko. Zwierzęta jak budują domy to też ciasne    



- domki na planie koła powstają w oparciu o ideę powrotu do bliskości, intymności stada. Uspokajają, 
uzdrawiają i dodają energii. Koło, to symbol raju, idealny kształt W kręgu przy ognisku następowało 
stadotworzenie 
-starsze dzieci mieszkają wspólnie w oddzielnym domku, same tego zapragną, program z raju 
-łazienka, kuchnia, jadalnia, pokój zabaw, gościnny i wiele innych funkcji na zewnątrz domku, wspólne 
dla matecznika 
-żywność ekologiczna, jak w paleolicie, rośnie, biega za płotem, zdobycie jej to 30 min dziennej 
aktywności, w raju było to 2godz. Taka żywność w kapitalizmie jest bardzo droga, mało kogo stać na nią. 
Ona da szczęście i jest konieczna dla otwarcia genetyki, przykładem mleko matki i z niego o 7 pkt 
inteligentniejsze dziecko. Chłopi pańszczyźniani byli tępi, z powodu marnego pożywienia.    
-osada autonomiczna, jak w raju, może przetrwać samodzielnie latami 
- wybierając miejsce myślimy o dzieciach, powinienen teren być na wzniesieniu, z dalekim patrzeniem, 
blisko wody (w raju dzieci codziennie kąpały się w wodzie) i nieba gwiaździstego 

  
z techniki XXl w. czerpiemy pełnymi garściami pod warunkiem, że służą wartościom z raju  
-domki pasywne, cieple (w raju bylo cieplo), znaczy nie wymagają ogrzewania zimą, klimatyzacji latem 
-własna energia elektryczna z wiatraka, fotovoltaiki, biogazu  
-internet, a z niego wiedza, informacja, szkoła, praca    
-nowoczesna kuchnia, szklarnia, warsztat, plac zabaw, basen, sauna… 
-auta   
-samolot, jacht i wiele innych konstrukcji, najlepiej wlasnej roboty, celem socjalizacji, edukacji dzieci i 
przyjemnosci czasu wolnego. Dzieci uczą się przez naśladownictwo.   

                              
  
Dlaczego żadna bajka nie dzieje się w wieżowcu, wielkiego miasta? Tak wyobrażam sobie pojedynczy, 
rodzinny domek w mateczniku, zaprojektowany przez dzieci, one są genialne, z raju, my jesteśmy 
przyzwyczajeniem (tępym?) Domek wtopiony w krajobraz,  porośnięty trawą i/lub ziołami.     
 
 Jeśliby napisać bajkę, książkę dla dzieci, dziejącą się w mateczniku, to, jeśli idea jest prawdziwa, 
odniesie ogromny sukces, trafiając w potrzeby dzieci (konieczna jeszcze wyobraźnia i talent pisarski).  
  
Jarosław Podubiński     
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