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Rozdział IV: Koniec o człowieku
z przeszłości. Teraz nowe życie.
Teraźniejszość i przyszłość

10. Prawa natury
Prawa natury działają zawsze i nikt i nic natury nie złamie. Natura
zawsze zwycięża. Ważne zdarzenia w życiu człowieka są przydatne
w jego przyszłości. Warunkiem bezwzględnym ich spożytkowania
jest ich zapisanie w momencie zaistnienia w umyśle pomysłu, rozwiązania, projektu. Ten warunek ma konkretny termin ważności,
który określa pamięć. Wykorzystanie zaś może nastąpić nawet w następnych pokoleniach.
Przeszłość jest kopalnią informacji, myśli, idei, zasad. Do tego służy,
aby z niej czerpać. Teraźniejszość to działanie na rzecz rozwoju,
Wprowadzanie ciągłych zmian i tworzenie wizji przyszłości.
Jednym z podstawowych celów człowieka jest przekształcanie idei,
wizji w realną rzeczywistość i współdziałanie ludzi pomiędzy sobą.
Bio Homo Automat to właśnie ten mechanizm natury, który daje
szansę urzeczywistnienia idei i wizji tworzonych w przeszłości i teraźniejszości.
Umysł i ciało człowieka to dwa współdziałające ze sobą byty. Śmierć
ciała nie kończy trwania umysłu. Na ziemi rozróżnić należy trzy grupy organizmów: florę, faunę i człowieka. Każdy z tych organizmów
można odróżnić poprzez analizę ich potrzeb. Granicą jest potrzeba

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Józef Cud

ARCHITEKTURA ŻYCIA — darmowy fragment – kliknij po więcej
Józef Cud

●

str. 7

uznania, poza którą fauna i flora nie sięga. Różnica dotyczy również
funkcji wyobraźni, którą człowiek — tylko on — sięga tam, gdzie tylko chce, i która nie ma granic. Inne organizmy mają różnorodnie
ograniczoną wyobraźnię, wyrosłą z przeszłości i teraźniejszości.
Wszystkie powyższe słowa nie przeczą teorii ewolucji. Należy jednak
zweryfikować niektóre twierdzenia i uwzględnić fakt, że Bio Homo
Automat może być — przy odpowiednim jego ustawieniu — mechanizmem sprawczym postępu. Może być także mechanizmem, który
cofa rozwój człowieka na pewien — nawet długi — okres, aby
w sprzyjających warunkach ponownie powodować rozwój. Wyprowadzona na podstawie ostatnich sformułowań teoria dotycząca
przeszłości człowieka jest zawarta w „Inżynierii umysłu”.
Wszystkich ludzi może połączyć siła rozumu, entuzjazmu i wspólnego celu — dążenia do szczęścia, radości, dobrobytu. Taki cel człowieka prowadzi do wszechstronnego rozwoju, zaniku przemocy. Sprzyja
przepływowi myśli swobodnej. Sprzyja wolności człowieka.
Dla tego celu ludzie, których znam, są gotowi poświęcić swój wysiłek,
czas, godząc się z przejściowymi porażkami w walce o przemiany.
Droga do tego celu jest trudna, czasem niebezpieczna. Trzeba przełamać szereg przeszkód i oporów.
Terroryzm i nieraz brak zasad, uczuć, nawyków idei wiodących do
sukcesu, często przemoc, dwu-, trzylicowość. To wyzwania dnia dzisiejszego. Hart i siłę do walki z tymi zagrożeniami należy budować
stale. W młodym pokoleniu warto kształtować od najmłodszych lat.
Jeżeli dziecko przejmie dobre zasady, nauczy się łamać małe bariery,
będzie ciągle przeć naprzód, ciągle próbować osiągać swoje cele, to
w sile wieku będzie w stanie przezwyciężyć każde zło.
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Będzie walczyć niezłomnie o swoje ideały i zgłosi się po swoją nagrodę — chwałę, poważanie, szacunek, należny dobrobyt.
Entuzjazmem, miłością, współdziałaniem, życzliwością wzajemną
można pokonać wszystkie przeszkody. Łącząc wysiłki w jeden łańcuch, uzyskamy niezwykłą moc. Ta moc to Homolator (tak to nazywam).
To musi być cel ważny dla wszystkich i oddzielnie dla każdego człowieka. Wspólnie przyjęte zasady, uczucia, nawyki i idee, życzliwość
wzajemna, współdziałanie ludzi — to podstawa. Wytrwałość, odwaga, aktywność — to cechy młodości. Młodości umysłu. Wiek fizyczny,
płeć — nie mają znaczenia.
Nie należy słuchać tych, których umysł zamarł w bezruchu. Tych,
którzy pod ciężarami życia zagubili w sobie motywację, chęć do działania, do przemiany. Jeżeli nawet oni w to dzisiaj nie uwierzą, dołączą, gdy doświadczą korzyści wynikających z postępu, swobody, gdy
znajdą dowody na to, że można żyć piękniej.
W ocenie świata warto wznieść się w wyobraźni do poziomu słońca
i z tego miejsca ogarnąć całą ziemię. Z tej pozycji widać wyraźnie podziały między narodami, między ludźmi. Te podziały to różne prawa,
różna kultura, tradycje, przekonania, światopogląd. Te same czyny
w jednych krajach są cnotą, w innych wadą. W jednych są tolerowane, w innych potępiane. Wydaje się więc niezwykle ważne to, aby doprowadzić do ustanowienia jednego zwoju praw dla wszystkich ludzi
Ziemi. Przecież dobro i zło — pomimo różnic w tradycji, kulturze,
wierzeniach — w niewielu tylko przypadkach jest określane inaczej.
W większości spraw istnieje zgodność w ocenie dobra i zła. Istnieje
więc możliwość porozumienia się w tych sprawach. W związku z istniejącymi różnicami potrzebny jest kompromis.
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Gdy zastanowimy się głęboko nad tym, co się może wydarzyć za 30,
40 lat w związku z sytuacją demograficzną w różnych miejscach
świata, w różnych krajach, widać wyraźnie, że w pewnych rejonach
liczba ludności ciągle wzrasta, w innych maleje.
Dlatego już dzisiaj powinno się zadbać o to, aby młode pokolenie było kształtowane w duchu tolerancji, wzajemnego zrozumienia różnic
i jednakowych naczelnych zasad dotyczących dobra i zła. Polegać to
powinno na zbliżonym rozumieniu dobrych i złych zasad, uczuć, nawyków i idei. Potrzebna jest mieszanka kultur, tradycji, obyczajów
i życzliwy stosunek do ludzi myślących inaczej. Potrzebna jest organizacja międzynarodowych spotkań zwykłych ludzi — po to, aby lepiej poznawali się nawzajem i przyjaźnili się między sobą pomimo
różnic.
Współczesna etyka gospodarcza, współczesna myśl społeczna, postęp
techniczny, błyskawiczny przepływ informacji, nowoczesna technologia — a przy tym zasiłki, bieda, niedostatek, wojny, konflikty zbrojne?
Czy to stan normalny? Czy może wstyd?
Człowiek jest szczęśliwy, gdy innym sprawia radość. Raduje się, gdy
ma dowody na to, że dzięki jego staraniom szczęśliwi są inni ludzie.
On również, ale jak gdyby przy okazji.
Dziś w umysłach wielu ludzi panuje chaos. Siły postępu są rozproszone w różnych krajach, w różnych miastach, dzielnicach, domach.
Potrzeba szczęścia, miłości, dostatku jest jednak coraz silniejsza
Z chaosu wyłania się niewidzialny świat marzeń. Młodość umysłów
rodzi nowy, ważny dla wszystkich ludzi cel. Przyjaźń jest w stanie
złączyć te dążenia na trwałe.
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Znikają coraz szybciej hamulce rozwoju, przesądy kryjące prawo do
szczęścia. Teraz jest odpowiednia chwila, właśnie w związku z takim
rozwojem techniki, technologii, nauki, technik informatycznych
i wiedzy o człowieku. W związku z tym zbrojenia, wojny nie znajdują
już powszechnego wsparcia. Rośnie świadomość skutków, jakie może wywołać światowy konflikt w związku z niszczącą mocą posiadanej i tworzonej codziennie, będącej na coraz wyższym poziomie broni.
Człowiek, mieszkaniec Ziemi, naszego wspólnego domu, jest potęgą.
Może, jeśli tylko chce, zmienić siebie samego i świat zmieniać ciągle
na lepsze. Jeśli takich ludzi będzie coraz więcej i więcej, będą tworzyć ogromną moc. Dla realizacji tego zadania potrzebny jest potężny
oręż i potężny cel, ważny dla wszystkich ludzi. Cel to miłość, szczęście, radość, dobrobyt. Oręż to Bio Homo Automat i Homolator.
Ograniczoną grupę ludzi może przekonać działanie, gdy jeden człowiek lub grupa ludzi, w drodze argumentowania i swoich dowodów,
przedstawia swoje racje w tych sprawach innemu człowiekowi.
Są ludzie, których nie przekonają najtwardsze argumenty, artykułowane przez innych ludzi. Nie znam jednak człowieka, którego nie
przekonają własne, udowodnione przez niego samego argumenty
w postaci faktów z własnego życia i sprawdzonych osobiście prawd.
Każdy człowiek w tej właśnie dziedzinie jest największym ekspertem
dla siebie.
Tych twierdzeń nie traktuję jako wyłączną prawdę. Rozumiem to jako początek sporów, dyskusji na argumenty, kontrargumenty. Co się
nie sprawdzi, należy skreślić. Co się potwierdza, przyjąć. Co należy
poprawić, to właśnie poprawić, a nie skreślać bez sprawdzenia.
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Bio Homo Automat to owoc kilkudziesięciu lat badań metodą retrospekcji, introspekcji, doświadczenia i analizy dostępnych źródeł informacji. Zawiera odpowiedź na wiele pytań, które nie znajdowały
dotąd wyjaśnienia. Na całość składa się kilkanaście tysięcy stron
tekstu, książek i opracowań.
Drugi podobny zbiór sygnalizuje inny autor, S.H. Noel. Pracowaliśmy oddzielnie i doszliśmy do podobnych wniosków końcowych.
W obu przypadkach wielokrotna podróż z tamtego brzegu życia pozwoliła dzięki niezwykłej mocy w tej fazie zrozumieć:
Kim jest człowiek, po co żyje, jaką misję ma do spełnienia. Co człowiek może, jeżeli tylko chce. Na pierwszy zbiór składa się:
OLINP — projekt organizacji człowieka, w tym obroniona praca magisterska.
O
L
I
N
P

organizacja
ludzie
informacja
nauka
praca

OLINP — inaczej Homolator.
Szczegóły — www.olinp.pl.
To propozycje dla człowieka, z człowiekiem, z ludźmi. Chcesz się
przekonać? Sprawdź. Nie chodzi o to, aby przekonywać poprzez słowa.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Józef Cud

ARCHITEKTURA ŻYCIA — darmowy fragment – kliknij po więcej
Józef Cud

● str. 12

Chodzi o to, aby wykorzystać dla człowieka, każdego człowieka odkrywane wciąż prawa natury, z których i tak korzysta, chociaż często
o tym nie wie.
Gdy nie wie, wówczas korzysta z nich bez pożytku dla siebie. Często
wbrew sobie i innym ludziom albo z małym pożytkiem dla siebie i innych ludzi. Dlatego opracowany został plan sprawdzenia tych twierdzeń przez każdą zainteresowaną osobę w celu ustalenia własnego,
niezależnego od nikogo poglądu.
To Akademia OLINP na www.olinp.pl.

11. Działanie, sukces, szczęście
Tylko działanie potrafi ożywić każdy plan, każde marzenie. Bez działania nic się nie wydarzy. Będzie to tylko mrzonka, fantazja. Działanie sprawia, że słowo „niemożliwe” nie oznacza nic. Wszystko, co
inni ludzie osiągają lub są w stanie osiągnąć, jest możliwe. Każdy
człowiek jest w stanie stać się mistrzem w tym, co go interesuje, pasjonuje. W tym, co chce robić, a nie musi robić.
Tutaj dalej będzie mowa o treningach umysłu. Od czego zacząć? Co
robić? Jak? Dlaczego?
Odpowiedź na pytanie „dlaczego?” jest tu, na początku, bardzo istotna. Wszyscy ludzie, których znam, mówią o sukcesie i szczęściu jako
o ważnym aspekcie życia. Rozumieją to nieraz w różny sposób. Nieraz jest mowa o sukcesie finansowym. Okazuje się jednak często, że
tak rozumiany sukces niekoniecznie powoduje stan szczęścia. Nieraz
trafiając na nieprzygotowany dobrze grunt w postaci nieukształtowanych zasad, nawyków, uczuć idei, wzrost zamożności może powodo-
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wać degradację człowieka. Dlatego taka właśnie kolejność — dobre
zasady, nawyki, uczucia, idee i zamożność wywodząca się z nauki
i pracy — to trwałe, a nie doraźne sposoby budowania szczęścia człowieka.
Każdy człowiek inaczej może definiować pojęcie sukcesu, szczęścia.
Dla celów określonych w prezentowanej tutaj metodzie określam te
pojęcia tak:
Sukces osiąga człowiek, który zrealizował etap swojego
własnego planu życia.
Sukces to stan umysłu człowieka, który jest świadomy swoich celów.
Taki człowiek pokonuje wszelkie bariery i przeszkody na drodze do
osiągania coraz wyższego poziomu harmonii z samym sobą i otoczeniem. Do osiągania postawionych sobie celów.
Sukces i dalsze łamanie barier, wiedza, dobre zasady, nawyki, uczucia i idee to łańcuch codziennych sukcesów. To coraz bliżej harmonii
— to można nazwać szczęściem.
Czy ta definicja będzie zgodna z poglądem innych ludzi? Nie wiem.
To tylko pewna propozycja.
Na początek porozmawiajmy o tym, kim jest Człowiek.

12. Możliwości Człowieka
Niby drobina, ziarnko piasku miotane przez wichry dziejów. W ciągu
swojego życia przeżywa chwile szczęścia, radości, smutku, zwątpienia. Nieraz dosięgają go katastrofy, wojny, konflikty, prześladowa-
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nia. Każdego dnia zmaga się z różnymi problemami, wyzwaniami.
Codziennie może budzić się w innym nastroju.
A jednak istota obdarzona inteligencją, miłością, władzą nad własnym ciałem i umysłem. Nad własnymi zasadami, uczuciami, nawykami ideami. Sam może tworzyć swój zły bądź dobry nastrój.
Ma niezwykłą moc panowania nad swoimi myślami, które stanowią
ziarna jego sukcesów i porażek. Ma dar panowania nad swoimi czynami. Trzyma w ręce klucz do każdej sytuacji. Ma takie właściwości,
jakich żadna inna istota nie ma.
Człowiek może sam uczynić siebie takim, jakim chce być. Może być
życzliwy w stosunku do innych, może być złośliwy, uszczypliwy, arogancki, nietolerancyjny.
Może obdarzyć życzliwością i miłością wszystkich ludzi, może im źle
życzyć. Może nienawidzić. To wybór człowieka.
Może wybrać to, co chce. Jeżeli dokonuje niewłaściwych wyborów,
ponosi tego wszystkie konsekwencje. Wówczas jest człowiekiem
przegranym, odgrodzonym murem od innych ludzi. Źle zarządza
własnym ogrodem marzeń. Własnymi myślami. A w ślad za myślami
idą czyny bądź zaniechania.
Gdy zaś dostrzeże prawa natury i zrozumie, kim jest, po co żyje, jaką
ma misję do spełnienia, może, jeśli tylko chce, cierpliwie, wytrwale
dążyć do sukcesu i szczęścia własnego i innych ludzi. Wykorzystuje
wtedy właściwie własną energię i kształtuje myśli tak, aby zakwitły
dobrym czynem i przyniosły obfity plon każdego dnia w postaci realizacji szlachetnych planów, celów, marzeń.
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Wybiera wówczas dobre zasady. Uczucia, miłość, życzliwość, kształtuje w sobie dobre nawyki i idee. Staje się przyjacielem samego siebie i innych ludzi. Stan ten osiąga dzięki potędze swojego umysłu,
praktyce, retrospekcji, introspekcji oraz doświadczeniu.
Wszelkie kopaliny, również te najcenniejsze, uzyskiwane są jedynie
dzięki żmudnym poszukiwaniom, cierpliwości, ciągłej pracy i nauce.
W kopalni przeszłości i teraźniejszości człowiek może odnaleźć każdą
prawdę, konkurując sam ze sobą o to, aby być ciągle lepszym w tej
dziedzinie swojego życia, którą chce poprawić.
Prawdziwym człowiekiem korzystającym w pełni z naturalnych praw
stajemy się, gdy przestajemy narzekać, skarżyć się na innych,
obwiniając ich o swój los. Kiedy bierzemy na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co nas w życiu spotyka. Gdy przestajemy złorzeczyć, przeklinać, obwiniać innych o skutki własnych zaniedbań.
Nikt nie lubi słuchać tych, którzy mogą ich zarazić złorzeczeniem,
nienawiścią, pomawianiem, oskarżaniem innych ludzi o własne błędy i niedoskonałości. Z takich ziaren wyrosną chwasty.
Kiedy odkryjemy ukryte mechanizmy, które kontrolują nasze życie,
okoliczności zaczynają nam bardziej sprzyjać. Przestajemy obwiniać
innych o sytuację, w jakiej jesteśmy, i wiemy wówczas, że sami możemy ją zmienić. Szlachetna myśl, chęć, dobry nastrój, pragnienie,
czyn, słowo i marzenie staje się faktem, czymś realnym. Myśl nienawistna, zła, pielęgnowana na co dzień, zakwitająca złym czynem,
słowem, również w sprzyjających okolicznościach staje się faktem,
czymś realnym. Powoduje regres człowieka.
We wszechświecie panuje harmonia. Nie ma chaosu w naturze. Naturalny mechanizm, Bio Homo Automat, nie rozróżnia dobrych
i złych zasad, uczuć, nawyków, idei. On działa w oparciu o wytyczony
przez człowieka cel zawarty w jego myślach i — co za tym idzie —
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w jego czynach. Sprzyja realizacji celu. Tworzy odpowiednie okoliczności.
Chaos tkwi w umyśle człowieka, który nie ma ukształtowanych dobrych zasad, uczuć, nawyków idei. Ciągle zmienia te fundamenty sukcesu rozumianego jako dobro. Taki człowiek tkwiący w chaosie nie
ma szacunku innych ludzi.
Człowiek musi uporządkować siebie, by móc dostrzec porządek
wszechświata. Dokonując tego, odkryje, że gdy zmieni swoje myśli
o rzeczach i ludziach, rzeczy i ludzie zmienią również nastawienie do
niego. Zasiane zostały w ten sposób ziarna sukcesu, a nie porażki.
Jeżeli chcemy doskonalić ciało, strzeżmy naszego umysłu. Aby ciało
upiększyć, dbajmy o piękno naszych myśli. Myśli przesycone złością,
zawiścią, rozczarowaniem, depresją ograbiają ciało ze zdrowia
i wdzięku. Pogodny nastrój, uśmiech, myśl swobodna, szlachetna —
to najlepszy lekarz ciała.
Umysł codziennie, w każdej chwili współdziała z ciałem człowieka.
Radosna myśl, dobry czyn — to szansa na wewnętrzny spokój. Na
realizację szlachetnego celu. Codzienny łańcuch spełnionych dobrych
celów przynosi szczęście.
Miłość, życzliwość, radość, uśmiech na co dzień najskuteczniej uwalniają człowieka od trosk, zmartwień, smutku, rozpaczy wreszcie.
Uśmiech nic nie kosztuje. Śmiech jest zaraźliwy.
Życie przepełnione myślami pełnymi złości, niechęci, podejrzliwości
i zawiści oznacza zamknięcie drogi przed wsparciem innych ludzi.
Oznacza nieuniknioną porażkę pomimo przejściowych sukcesów. To
nie jest droga kończąca się szczęściem.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Józef Cud

ARCHITEKTURA ŻYCIA — darmowy fragment – kliknij po więcej
Józef Cud

● str. 17

Człowiek jest unikalnym, niepowtarzalnym elementem wszechświata. Jest cząstką miliardów ludzi na ziemi. Urodził się nago. Jest wyposażony jednakowo. Ma do dyspozycji wszystkie niezbędne do życia
i przetrwania narzędzia i zasoby. Ma umysł wyposażony w pamięć
i wyobraźnię. Umysł jest w stanie przekształcić wyobraźnię w rzeczywistość. Oprócz uświadomionych i postrzeganych pięcioma zmysłami właściwości ma ukryte zmysły i talenty. Musi je odkryć sam. Ma
do dyspozycji zasady, nawyki, uczucia, idee dobre i złe. Sam decyduje, z których korzysta. Ma ciało wyposażone jednakowo.

13. Ciało człowieka. Spójrz inaczej
Gdy człowiek się rodzi, ma od razu nową wspaniałą, sprawną konstrukcję — swój szkielet. Ta konstrukcja nie ma sobie równych
w żadnym technicznym rozwiązaniu, które do dzisiaj wynalazł człowiek. Warto naśladować taką konstrukcję w projektowaniu innych
konstrukcji na Ziemi.
Gdy człowiek się rodzi, ma swój płaszcz ochronny. Płaszcz, jakiego
dotąd nie wynalazł żaden inżynier, Płaszcz, który go chroni przed
atakiem wirusów, chorób, infekcji. Gdy płaszcz zostanie uszkodzony,
natychmiast sam się naprawia.
Gdy człowiek się rodzi, ma wspaniałą armię. To jego układ immunologiczny. Zwalcza on wszystko to, czego skóra, płaszcz ochronny, nie
zdołała osłonić lub gdy innymi drogami został zaatakowany organizm człowieka.
Gdy człowiek się rodzi, ma krwiobieg. Tętnice, żyły, naczynia krwionośne, którymi płynie krew dostarczająca pożywienie, wodę i tlen,
niezbędne do życia komórek. To jego kanalizacja, skomplikowana,
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niezawodna, bezbłędna. Tą drogą, przez ten skomplikowany rurociąg
płynie krew, która dostarcza niezbędne do życia składniki do każdej
z miliardów komórek jego ciała. Działa bezbłędnie.
Gdy człowiek się rodzi, ma wszystkie elementy fabryki przetwórczej.
Jest producentem, konsumentem (układ trawienny). Ma regulatory,
które powodują, że jest on w stanie decydować o wszystkich swoich
właściwościach. Człowiek jest jak najdoskonalszy mechanizm, którego regulatory, takie jak serce, wątroba, nerki, płuca, układ trawienny, funkcjonują, współpracując harmonijnie z sobą.
Gdy człowiek się rodzi, ma swój system alarmowy, który ostrzega go
przed wszystkimi niebezpieczeństwami, na które jest narażony, które
człowiekowi szkodzą. To układ nerwowy.
Gdy człowiek się rodzi, ma wszystkie niezbędne narzędzia o różnorodnych funkcjach. Zewnętrzne środki transportu to nogi. Pójdzie,
gdzie chce i kiedy chce, gdy dojrzeje do tego.
Ma ręce, niepowtarzalne, unikalne w przyrodzie narzędzia do pracy,
zabawy, do wykonywania wszystkich czynności wokół siebie i zaspokajania swoich potrzeb.
Gdy człowiek się rodzi, ma mózg, w którym jest umieszczony jego
umysł. Ma zmysły — wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Ten ostatni
jest rozmieszczony na całej powierzchni ciała człowieka.
Gdy człowiek się rodzi, ma również wszystko, co mieć należy, aby zapewnić ciągłość trwania człowieka.
Każda z części ciała spełnia określoną funkcję, a całość w zdrowym
organizmie jest w sposób doskonały skoordynowana. Dlatego zdrowie człowieka jest jego skarbem, który trzeba chronić.
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14. Umysł. Gigant
Gdy człowiek się rodzi, od razu ma umysł. Gigantyczny, niepowtarzalny w naturze obiekt, w którym mieszczą się wszystkie wrażenia
zmysłowe i pozazmysłowe.
Jego umysł przy urodzeniu jest jak żyzna gleba pozbawiona chwastów. W tej glebie można zasiać wszystkie nasiona, jakie tylko są dostępne poprzez myśli i przekaz własny człowieka oraz przekaz w ramach współdziałania z innymi ludźmi.
Ponadto zostaje od razu zaopatrzony w wyobraźnię. Wyobraźnia może człowieka zanieść wszędzie, gdzie tylko on chce i kiedy chce. Chcę
być na Jowiszu? Jedna myśl wystarczy, poparta wyobraźnią, i już
tam jestem. I Jowisz jest taki, jak człowiek chce, aby był Jowisz.
Gdy człowiek się rodzi, otrzymuje pamięć. Pamięć ta to czysta karta,
na której człowiek zaczyna pisać to, co zdarza się każdego dnia,
w każdej chwili jego życia.

15. Współdziałanie
Umysł i ciało człowieka w każdej chwili z sobą współdziałają. W każdej chwili współdziałają i ciało, i umysł z przekazem człowieka, który
on buduje poprzez naukę i pracę od urodzenia.
Gdy człowiek się rodzi, od razu nawiązuje współdziałanie z innymi
ludźmi: matką, ojcem, osobami z najbliższego otoczenia. Od razu zaczyna gromadzić informacje pochodzące ze zmysłów i otoczenia.
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Gdy człowiek się rodzi, wymaga pomocy innych ludzi. Ludzie są zorganizowani w rodziny, domy, dzielnice, regiony, narody. Pomagają
sobie nawzajem.

16. Mechanizmy natury
Człowiek ma Bio Homo Automat w sobie. Jest to mechanizm, za pomocą którego człowiek może przekształcać marzenia, plany, cele
w rzeczywistość.
Za pomocą tego mechanizmu natury może również się sam unicestwić, pielęgnując w sobie zasady, uczucia, nawyki i idee złe, prowadzące do izolacji, odosobnienia, ranienia siebie i innych ludzi.
Gdy człowiek się rodzi, ma od razu przekaz i sygnał — chociaż często
o tym nie wie. Przekaz jest to możliwość pokazywania na zewnątrz
swoich potrzeb. Pokazywania ich innym ludziom. Przekaz to również
informacja zwrotna z otoczenia. Dziecko, gdy ma potrzebę jedzenia
— płacze. Gdy ma inne potrzeby, jest niespokojne albo poprzez swoją
mowę ciała pokazuje swoje niezadowolenie. Uśmiechem, wyrazem
twarzy, ruchami rąk i nóg całego ciała pokazuje swoją radość. Widać,
gdy ma jakiś problem, bo jest smutne. Matka, ojciec rozpoznają bezbłędnie nastrój dziecka. Dziecko jest szczere. Nie tai niczego. Dziecko
odbiera również przekazy ze swojego otoczenia. Zachowania dorosłych zapisuje w swojej pamięci. Gdy jakiś czyn, słowo wzbudza radość, śmiech drogich mu osób, będzie naśladować ten czyn, słowo,
oczekując śmiechu i radości z ich strony.
Z młodzieżą jest podobnie. Przeważnie ich mowa ciała oznacza to samo, co u dziecka. Płacz to albo zmartwienie, albo wielka radość.
Smutek oznacza bezradność w jakiejś sprawie. Brak pomysłu. Różnie
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wyrażana złość pokazuje nierozwiązany problem. Przykład rówieśników mocno odbija się na postępowaniu i sposobie myślenia młodzieży. Brak szczerej więzi z rodzicami, nauczycielami tworzy nieraz niepotrzebną przepaść, wywołuje konflikt w sferze zasad, uczuć, nawyków i idei.
Dorosłych uczy już mocno doświadczenie z ich przeszłości. Nie są już
tak szczerzy jak dzieci. Dlatego ich nastrój odkryć trudniej. Gdy się
uśmiechają, wcale nie oznacza to, że są zadowoleni. Gdy płaczą — nie
zawsze oznacza to, że się smucą. Doświadczenie, które w życiu zdobyli, mówi im, jak się zachować w różnych sytuacjach. Tutaj już działa inny przekaz. Przekaz kontrolowany.
W wyniku proponowanego w dalszej części treningu umysłu mamy
do czynienia z pojawieniem się przekazu od wewnątrz. Oznacza to, że
człowiek uzyskuje wielkie źródło informacji, które może i powinien
sam odkryć w sobie. Mechanizmy te zostały opisane dalej.

17. Zasoby
Obojętne, kiedy człowiek się rodzi, otrzymuje zasoby ziemi, kosmosu, zasoby tkwiące w cywilizacji, jej dokonaniach i osiągnięciach
w przeszłości i teraźniejszości. To dary natury — lądy, wnętrze ziemi,
oceany, dżungle, atmosfera. To kosmos i jego nieograniczone bogactwa. Człowiek jest istotą całkowicie niezależną od nikogo w kształtowaniu własnych zasad, uczuć, nawyków i idei. Samowystarczalną jako wytwórca. Może tworzyć, wytwarzać takie produkty i usługi, jakie
sobie wybierze. Może pracować i w ten sposób zadbać o zabezpieczenie swoich potrzeb. Jako konsument od urodzenia winien współdziałać z innymi ludźmi, wytwarzającymi dobra jemu potrzebne. Zasoby
może przetwarzać, posługując się narzędziami własnymi i umysłem
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oraz narzędziami tworzonymi we własnym zakresie lub przez innych
ludzi.

18. Tajna kancelaria
Gdy człowiek się rodzi, otwiera przed samym sobą wrota swojego
wewnętrznego świata, ukrytego przed innymi ludźmi i światem zewnętrznym. To jego myśli, marzenia, plany, cele, wyobraźnia, pamięć,
zasady, uczucia, nawyki, idee, to jego tajna kancelaria. Ujawni tylko
to, co chce. Jeżeli nie chce, nikt z innych ludzi sam tam zajrzeć nie
jest w stanie.
Człowiek sam musi strzec swojej tajnej kancelarii i tworzyć tam zabezpieczenia, aby nikt nie wykorzystał tego wewnętrznego świata dla
celów innych niż cele i marzenia człowieka — właściciela tej kancelarii.
Problem tkwi w tym, że kancelaria jest ściśle powiązana z ciałem
człowieka. Nie może ukryć tajemnic przed ciałem. I człowiek chcąc
nawet ukryć swoje myśli, jednocześnie nie jest w stanie zobowiązać
swojego ciała do zachowania tajemnicy.
Myśli, marzenia, ukryty świat człowieka można czytać z jego zachowania, jego gestów, słów, odruchów, błysku oka, zmarszczonych
brwi, gestykulacji, wyrazu twarzy i pozycji ciała oraz uczuć
wyrażanych w płaczu, uśmiechu, zmartwieniu, boleści, radości,
zadowoleniu, szczęściu.
Ten język, mowa ciała, nigdy nie kłamie. Nie umie. Nie potrafi. I nic
na to nie możesz poradzić, człowieku.
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Możesz ćwiczyć kontrolę nad przenikaniem Twoich myśli, zamierzeń, planów, celów do gestów i mowy Twojego ciała. Możesz sądzić,
iż jesteś w tym doskonały. Możesz myśleć, że będąc wielolicowy, gdy
masz jedno oblicze dla siebie, a drugie dla publiki, trzecie dla
rodziny, czwarte dla znajomych, piąte dla nieznajomych, ukryjesz
ten fakt przed światem.
Nic z tego. Pięciu oblicz nie da się zapamiętać. Przychodzi zawsze
moment wstydu, gdy ktoś odkryje, że wczoraj padły słowa nieodpowiedzialne, a później padły słowa oficjalne, zupełnie inne, przeciwne
wręcz do tego, co wyrażane było wcześniej.
Prawdy o sobie ukryć się nie da. Wystarczy, gdy zostaniesz zaskoczony dobrym pytaniem. Twój wyraz twarzy, Twój wzrok, Twój szyderczy czy zakłamany uśmiech pokażą, że kłamiesz. Wystarczy, że na
chwilę się odsłonisz, będąc w trudnej sytuacji — i już wiadomo. Pokazujesz drugie oblicze.
Znasz takie przykłady z życia wzięte?
Jeżeli nie znasz, to od dzisiaj sprawdzaj. Znajdziesz takie przykłady
w życiu codziennym.
Kim więc jest człowiek, jeżeli to wszystko, co dotąd zostało powiedziane, jest prawdą?
Szersze rozważania na ten temat znajdziesz w głębi swojego umysłu.
Czy jesteś na to gotowy, człowieku?
Człowieku, jedyny władco swoich myśli.
I marzeń swoich.
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I celów, pragnień, chęci swoich.
I swoich słów, czynów swoich, języka swojego.
I swoich w życiu wyborów — tego, co złe, tego, co dobre.
I wyborów zasad, uczuć, nawyków, idei swoich własnych.
I swojego szczęścia, dobrobytu, radości, dobrego losu osób Tobie
drogich.
I swojego cierpienia, udręki, bezsennych nocy, gdy dokonujesz złych
wyborów.
I nic nie pomoże to, że za swój los będziesz innych winić, a nie siebie.
Ty decydujesz.
A czy posłuchasz kogoś, kto źle doradza? To nie ma znaczenia. Wybierasz Ty, tylko Ty, nikt więcej. Owoce swoich wyborów także tylko
Ty zbierzesz. Nikt za Ciebie nie będzie przeżywać ani Twojego szczęścia, ani porażki, ani cierpienia.

19. Fundamentalny aspekt życia człowieka
Tutaj wkraczamy w bardzo ważny, wręcz fundamentalny aspekt życia
człowieka, decydujący o tym, czy jest on szczęśliwy, czy jego życie to
łańcuch porażek rodzących niezadowolenie, smutek, rozpacz, czasem
śmierć nawet.
Człowiek sam, nikt więcej, ma za zadanie wykorzystać te wszystkie
dary w celu osiągnięcia własnego szczęścia, dobrobytu, radości. Sam
winien pielęgnować wszystkie mechanizmy i regulatory swojego ciała
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i umysłu. Sam powinien strzec wszystkiego, co przenika do jego ciała, umysłu i świata wewnętrznego. Nikt nie jest w stanie wyręczyć
w tym człowieka. Każdego człowieka.
Zasady, uczucia, nawyki, idee to razem czynniki decydujące o przebiegu całego życia człowieka. Zasady dobre i złe omówione będą dalej. Dlatego tutaj nie są omawiane. To samo dotyczy uczuć, nawyków
i idei.
Mówiąc o fundamentalnym aspekcie życia, należy mocno zaakcentować to, że człowiek osądza się sam, poprzez swoje własne sumienie.
Sądy i osądy zewnętrznie niewiele dla jego szczęścia znaczą. Fakt,
mogą działać na zasadzie strachu, obawy przed karą.
Harmonia życia to stan, w którym człowiek staje się wolny. Kto to
jest „wolny człowiek”? Spróbujmy razem na to pytanie odpowiedzieć.
To tylko propozycja — do dyskusji, sporów, polemik — zawarta odrębnie w pakiecie twórczym dołączonym do „Inżynierii umysłu”.

20. Dobrobyt człowieka to naturalne prawo
Można zatem powiedzieć, że gdy człowiek się rodzi, od razu mamy
do czynienia z organizacją człowieka, ludzi we wzajemnych powiązaniach. I nie jest ważne, czy to komuś się podoba, czy nie. Tak po
prostu jest w naturze.
Człowiek jest konsumentem różnych dóbr. Jest również producentem. Aby prawo dobrobytu człowieka miało swój realny wyraz w poziomie jego życia, warto poszukiwać dróg, które do tego wiodą. Każdy określa swoją drogę sam. Można o tym wcale nie myśleć. Można
czynić to w sposób uporządkowany. To, co jest tutaj opisane, jest tyl-
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ko jedną z propozycji, których może być wiele. To uporządkowanie
składa się z pięciu ważnych słów, omówionych w treści kolejno,
a więc: organizacja, ludzie, informacja, nauka, praca. Szerzej o tym
w księdze sukcesu.

21. Cele człowieka
Każdy człowiek ma własną ocenę swoich celów. Można
jednak wyodrębnić pewne uogólnienia.
Człowiek żyje po to, aby z pożytkiem dla siebie i innych ludzi wykorzystać wszystkie dary natury. Żyje po to, aby przekształcać dane mu
zasoby, dary ziemi, atmosfery i kosmosu, które stanowią jego surowiec, kapitał.
Kapitał to zarówno dobra materialne, jak też kultura, sztuka, literatura, nauka i inne dobra niematerialne.
Żyje po to, aby posługując się wyobraźnią, inteligencją, planować
przyszłość, a poprzez naukę i pracę doskonalić samego siebie i doprowadzać wspólnie z innymi ludźmi do przekształcania świata wyobraźni w rzeczywistość.
Celem człowieka jest miłość, szczęście, radość, dobrobyt. Człowiek
osiąga to poprzez odkrycie i wykorzystanie z pożytkiem dla siebie
i innych ludzi swojego talentu, ukrytych zmysłów i funkcji wyobraźni.
Celem jest również łączenie wysiłków z innymi ludźmi w przekształcaniu świata i odkrywaniu praw natury.
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22. Misja
Misją jest pozostawienie po sobie spadku w postaci produktów, narzędzi i dzieł, których nie było w momencie jego urodzenia. Udoskonalanie tego, co zastane, i odkrywanie prawd natury świata. W ciągu
swojego ziemskiego życia człowiek ma swoje obowiązki i swoje prawa. Ma wolną wolę. Jeżeli chce, może nauczyć się tego, co jest jego
zainteresowaniem, pasją. Może wykonywać taką pracę, jaką zechce.
Może osiągnąć wszystko, o czym realistycznie marzy. Misją jest tworzenie harmonii poprzez doskonalenie siebie, a przez to tworzenie
harmonii z innymi ludźmi i z naturą.
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Rozdział V: Zasoby natury i umysłu

23. Co to jest kapitał i jakich korzyści
przysparza ludziom i społeczeństwu?
Ziemia, atmosfera, kosmos kryją w sobie nieprzebrane bogactwa. Są
to minerały, gaz, ropa naftowa, węgiel, złoto, diamenty, rudy żelaza,
składniki atmosfery, zasoby innych planet i wiele innych skarbów.
W morzach i oceanach jest nieprzebrana ilość fauny i flory. Podobnie
na powierzchni ziemi. Są drzewa, lasy, rośliny, różnorodne zwierzęta.
Zasoby umysłu człowieka, jego talent, możliwości uczenia się i pracy
fizycznej oraz twórczej — to również wielkie zasoby, często wielokrotnie przerastające swoją wartością zasoby materialne. Siła tych
możliwości zależy od współdziałania z innymi ludźmi. Człowiek, którego umysł jest potęgą, może zwielokrotnić swoje możliwości poprzez połączenie swoich wysiłków z działaniami innych ludzi.
Wszystkie te skarby mają niewątpliwie wielką uśpioną wartość.
Jednak nie są kapitałem, dopóki poprzez pracę nie zostaną wydobyte
i przetworzone albo przygotowane tak, aby można z nich było korzystać dla potrzeb ludzi. Natura rozsypała te wszystkie dary, ale
człowiekowi przydzieliła obowiązek ich kapitalizowania. Kapitałem
można więc nazwać wszystko, co ludzkość wytworzyła od początku
swojego istnienia.
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Jeżeli chcemy policzyć, ile wart jest kapitał wytworzony przez każdego człowieka, należy towary wystawić na sprzedaż. Od tej wartości
należy odjąć wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami własnego utrzymania. Wartość uzyskana będzie kapitałem utworzonym
przez człowieka. Kapitał to nie tylko podzielona ziemia, tereny budowlane, domy, samochody, budynki, zakłady i inne wartości materialne. To również dzieła, poezja, muzyka, krzewienie oświaty, kultury, sztuki.
Kapitałem jest wszystko to, co człowiek wytworzył od początku, od
swoich narodzin, a co wcześniej przed nim nie istniało. Warunek —
to muszą być dobra przydatne społeczeństwu lub pojedynczym obywatelom.
Z tego powodu podstawowym obowiązkiem człowieka jest pracować,
tworzyć kapitał. Stąd wynika wniosek, że praca i jej efekty są jedną
z podstawowych miar wartości człowieka.
Są na świecie ludzie, którzy więcej zarabiają, a mniej wydają. Pozostawiają po sobie spadek. Są godni szacunku i uznania. Po drodze
odnoszą sukcesy i porażki, wychodzą z tego zwycięsko.
Są na świecie ludzie, którzy myślą tylko o sobie. Nic po sobie nie zostawiają w spadku. Przemykają przez życie niepostrzeżenie. Po ich
śmierci niknie pamięć o nich. Nie spłacili oni społeczeństwu ani bliskim długu, jaki zaciągnęli w pierwszych latach swojego życia.
Ich wychowanie, kształcenie, wyżywienie, schronienie ktoś opłacał.
Ich życie nie jest kapitałem.
Są wreszcie na świecie ludzie, którzy więcej wydali niż zarabiali.
Mogli pracować, a nie pracowali 1. Ci ludzie żyli na czyjś koszt. Pozo1

Oczywiście wyłączeni są tu ludzie, którzy z powodu zdrowia, kalectwa i innych
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stawili po sobie długi, które będą spłacać za nich inni. Naruszyli czyjąś własność.

24. Mechanizm sprawczy natury
Bio Homo Automat. Korzysta z niego człowiek — codziennie, o każdej porze. To Twój/mój automat. Działa stale. Całą dobę, bez przerwy.
To mechanizm sprawczy, w który jest wyposażony człowiek, każdy
człowiek. Każdy człowiek jest w stanie przekształcać swoje własne
pomysły, marzenia w rzeczywistość, w świat realny.
Powinien poznać te swoje właściwości. Dzisiaj często z nich korzysta,
chociaż o tym nieraz nie wie.
Gdy nie wie, korzysta z nich bez pożytku lub z małym pożytkiem dla
siebie i innych ludzi, lub korzysta wbrew sobie, własnym pragnieniom i celom, których nigdy nie osiąga.
I umiera. Giną bezpowrotnie jego pomysły, jego talent ginie, a człowiek, każdy człowiek w tej sytuacji jest niezadowolony z życia ziemskiego.

Zasad funkcjonowanie.
Opis w porównaniu do świata roślin.
Bio Homo Automat
Umysł — to ziemia. Myśli, chęci — to nasiona. Czyny i słowa —
to kwiaty myśli i chęci.
przyczyn obiektywnych pracować nie mogą.
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Marzenia, pragnienia, cele — to pogoda.
Sukces lub katastrofa — to owoce myśli, czynów, słów, marzeń, pragnień.
Okoliczności wyrastają z myśli, chęci. Sprzyjają realizacji celów.
Bio Homo Automat — przekształca marzenia, cele w rzeczywistość.
To nie żaden przywilej. To prawo natury. Dobre myśli i czyny, zasady, nawyki, uczucia, idee oraz złe myśli, słowa czyny, zasady, uczucia, nawyki, idee określono w propozycji
jednego zwoju praw opisanego w „Inżynierii umysłu”.
W zwojach praw zostały przedstawione wizje postępu i wizja katastrofy w przypadku niewłaściwej regulacji Bio Homo Automatu.

Bio Homo Automat ma dwa zakresy
Chaos — czy to zakres?
Chaos — to taki stan, w jakim jest świat dzisiaj. Widać brak określenia w jednakowy sposób dobrych zasad, uczuć, nawyków i idei wśród
różnych narodów, grup zwykłych ludzi i tych, którzy są przedstawicielami, reprezentantami, przywódcami swoich narodów. To wojny
i konflikty. Chaosu nie ma w naturze. Chaos tkwi w umysłach ludzi.
Wojny, przemoc, krzywda wyrządzana drugim i trzecim, bieda, choroby. Władza poprzez nakazy i zakazy. Jednocześnie postęp cywilizacyjny, współczesna myśl społeczna, błyskawiczny przepływ informacji, ogromny rozwój techniki i technologii.
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Chaos to wynik działania człowieka. Jego własny wybór.
To nie zakres. To nie natura tworzy chaos. W naturze chaosu nie ma.
I Zakres
Z chaosu poprzez działanie własne, poprzez konkurencję z samym
sobą, poprzez naukę i pracę, przepływ informacji oraz organizację
ludzi wokół spraw ważnych dla wszystkich razem i każdego
indywidualnie wyłania się szczęście, miłość, życzliwość wzajemna,
radość, dobrobyt, spełnianie marzeń. Warunek — to powinno być
oparte na podobnym rozumieniu dobrych zasad, uczuć, nawyków
i idei. Oparte na jednym zwoju praw.
Po to właśnie człowiek żyje. Po to istnieje, aby tak było w świecie realnym.
Potrzebne są zmiany na lepsze. Kto to ma uczynić? Jak?
Ma to uczynić człowiek, każdy człowiek. Poprzez wykorzystanie prawa natury, które należy dobrze poznać. Nie zaprzeczać poznanej
prawdzie. To niezwykły dar natury — Bio Homo Automat, który
właśnie jest opisywany.
II Zakres
Katastrofa, porażki, cierpienie, rozpacz. Dotyczy to każdego człowieka oddzielnie i wszystkich razem. Ten stan jest zagrożeniem wówczas, gdy w wyniku chaosu tkwiącego w umysłach ludzi nie odróżnia
się na świecie dobra i zła. Nie trzeba zbyt dużej wyobraźni, aby powiedzieć dzisiaj, że zmiany są konieczne. Trzeba tylko chcieć. Tu są
konkretne propozycje. Czy ktoś to usłyszy?
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Szczęście, miłość, dobrobyt, radość — to stan, gdy wprowadzone
zostaną tutaj zaproponowane i inne rozwiązania, prowadzące do
sukcesu człowieka. Każdego oddzielnie i wszystkich razem. Może
ktoś ma propozycje lepsze, mądrzejsze, bardziej skuteczne. Trzeba je
przedstawiać. Powinien istnieć organ, który będzie uważnie rozpatrywał propozycje, które teraz, w warunkach dzisiejszej techniki
i technologii, rodzą się w miastach, na wsi, w dzielnicach i domach,
gdzie żyją zwykli ludzie.
Nie można dopuścić do katastrofy.
Trzeba przecież tak niewiele. Wystarczy przełączyć — pstryk — jak
pralkę i działać. Wystarczy przełączyć — pstryk — wprowadzać zmiany — propozycje są gotowe. Wystarczą mądre decyzje. Rezultat —
zaprogramowany cel. To nagroda, nie przywilej. To wyróżnienie —
nie za darmo. Za wszystko trzeba płacić cenę.
Lecz czy wysoką ceną jest miłość bez oczekiwania czegoś w zamian?
Życzliwość? Czyż wysoką ceną jest wykorzystanie własnych talentów,
nauka, która pasją się staje, gdy człowiek uczy się tego, czego chce się
uczyć? Praca w kierunku takim, jaki człowiek, każdy człowiek wybiera samodzielnie?
Bio Homo Automat. To naturalny mechanizm, właściwość człowieka.
Każdego człowieka. Obojętne jest przy tym, czy w to się wierzy, czy
nie. Ta właściwość jest faktem. Natomiast czy człowiek to wykorzysta
dla swojego szczęścia, radości, zdrowia, dobrobytu — czy też trwać
będzie w chaosie — to indywidualny wybór.
Bio Homo Automat działa w przyrodzie jak inne udowodnione i znane ludziom prawa natury.
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Korzyści wynikające z poznania tego mechanizmu, rozwiązania, są
dokładnie opisane w projektach. Nikt się nie upiera, że te prawa tylko tu są opisane. Może jest ktoś na świecie, kto je zna, z nich korzysta, może tego nie ujawnia? Świat jest wielki.
Oprócz praw są obowiązki. Prawa człowieka i obowiązki człowieka.
Propozycje są opisane dokładnie w dalszej części.
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Jak skorzystać z wiedzy
zawartej w pełnej wersji ebooka?

Więcej praktycznych porad dotyczących osiągania sukcesu i poznawania sensu życia znajdziesz w pełnej wersji ebooka. Zapoznaj się
z opisem na stronie:

http://sens-zycia.zlotemysli.pl/

Złam przeszkody blokujące Twoje prawo do
szczęścia i dobrobytu!
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POLECAMY TAKŻE PORADNIKI:
Efekt Motyla – Kamil Cebulski
Jak jedna decyzja
może wpłynąć na całe Twoje życie
i zaważyć nad biedą lub bogactwem?
Poznaj młodego człowieka, z niewielkiej miejscowości, który
w wieku 21 lat przekroczył barierę 1 miliona złotych obrotu
w swojej firmie internetowej... i chce się podzielić z Tobą
swoimi niezwykle wartościowymi doświadczeniami oraz
przemyśleniami.
Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://efekt-motyla.zlotemysli.pl
"Serdecznie polecam książkę. Szczególnie ludziom, którzy nie wierzą w to, że
w Polsce można dobrze zarobić. Książka pokazuje realia - a konkretnie
przekazuje to, że ciężka praca jest początkiem osiągnięcia sukcesu.
Naprawdę warto skorzystać z rad Kamila Cebulskiego, gdyż jest on żywym
dowodem swojego sukcesu."
Wiesław Tabaka 22 lata, absolwent studiów wyższych

Odrodzenie Feniksa – Nikodem Marszałek
Poznaj sekrety zwykłych ludzi,
którzy osiągają niezwykłe rezultaty
Bycie zwycięzcą jest nastawieniem, sposobem życia.
"Odrodzenie Feniksa" to naukowe podejście i jednocześnie
ćwiczenie jakie powinieneś poznać. Jeżeli rozpoznasz
i zaczniesz rozwijać to co już masz - zadziwisz innych.
Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://feniks.zlotemysli.pl
"To jest to czego mi było potrzeba. Polecam tego ebooka wszystkim, którzy
nie wiedzą jak i co zrobić ze swoim życiem."
Michał Waszczyk, student

Zobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników
na stronie www.zlotemysli.pl

