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JAK ZBUDOWANA JEST NASZA RZECZYWISTOŚĆ

Przejaw w Rzeczywistości
Jakość warunku który przejawia się w społeczeństwie na podstawie 
zagregowanej jakości zachowań ludzi w społeczeństwie

Ludzkie Zachowanie
Zachowanie jednostki jest oparte na jakości jej procesu decyzyjnego, 
który z kolei jest oparty na jakości dostępnych informacji

Proces Decyzyjny
Te procesy podejmowane są w ludzkim umyśle i są wybierane 
na podstawie dostępnych informacji.

Dostępne Informacje
To stanowi potencjalną Wiedzę która może być zebrana, 
przetworzona, zrozumiana i wykorzystana.

Stworzony 
Rezultat

(Porządek czy 
Chaos?)

Mądrość
(lub jej brak)

Zrozumienie
(lub jego brak)

Wiedza
(lub jej brak)



Liście i gałęzie 
są zamanifestowanymi 
skutkami, symptomami, 
problemami, rezultatami, 
wynikiem, itp. Skupianie 
się na tej płaszczyźnie 
nie ma mocy zmiany 
rzeczywistości. Skutek 
na tej płaszczyźnie już 
się przejawił.

Akcje
Skutki, Zdarzenia
Konstrukty
Struktury
Sposoby Życia
Bodziec, Odpowiedź

Widoczne królestwo
Fizyczne - widziane
Obiektywne
Materia
Szczegóły
Mierzalność

Korzenie są czynnikami 
przyczynowymi. 
Podstawowe aksjomaty 
przeżywania naszego 
życia. Esencja, emanacja, 
źródło tworzenia. Moc, 
aby naprawdę zmienić 
się na lepsze i trwać w tej 
zmianie znajduje się na tej 
płaszczyźnie.

Aksjomaty 
Fundament
Główne Czynniki 
Przyczynowe

Ukryte królestwo
„Duchowe” - 
niewidzialne
Subiektywne
Umysł

Drzewo przyczynowości, Trivium
PŁASZCZYZNA SKUTKÓW

PŁASZCZYZNA PRZYCZYN

Akcje
(zewnętrzne, widoczne)

3

1 Bodziec

Gramatyka

Wiedza 
Wejście

Kto, Co, 
Gdzie, Kiedy
się przejawia.

Myśli
(wewnętrzne, 
niewidoczne)

1

1

emocje
(wewnętrzne, 
niewidoczne)

2

logika 
indukcyjna

Obrazowanie 
przyczyn ze 
skutków

logika 
dedukcyjna

Weryfikacja 
skutków przez 
efekty

retoryka

Mądrość

Wyjście

3

3 odpoWiedź

2 Myślenie

logika
ZroZuMienie
prZetWarZanie

2

Dlaczego przejaw występuje.

Jak przejaw występuje.
Co było wynikiem, jest 
dostępne do wprowadzenia.
Skutki/wydarzenia 
wpływają na nas.

Większa zdolność myślenia pozwala 
nam lepiej przetworzyć i zrozumieć 
nasze środowisko i wydarzenia.

Troska by stworzyć 
przejaw będzie 
prowadzić nas 
we właściwych 
kierunkach 
i sposobie życia.

Logika dąży do zrównania wewnętrznego 
subiektywnego królestwa z obiektywnym 
rytmem rzeczywistości aby wytworzyć 
harmonijny przejaw na zewnątrz.



Klasyczny Ezoteryczny Nowoczesny

1 Gramatyka Wiedza Wejście

2 Logika Zrozumienie Przetwarzanie

3 Retoryka Mądrość Wyjście



SIŁA i PRZEMOC są często uważane za to samo i używane zamiennie, kiedy 
w rzeczywistości są diametralnie przeciwne (na przeciwstawnych biegunach).

SIŁA PRZEMOC

Zdolność wykonania pracy lub 
spowodowania fizycznej zmiany; 

energia, wytrzymałość, aktywna moc

Niemoralne zainicjowanie siły 
fizycznej, aby przymusić, wymusić 

lub zmusić.

Działanie które jest w Harmonii 
z Moralnością i Prawem Naturalnym 
ponieważ nie narusza Praw innych

Przymusowe działanie, które jest 
w opozycji do Moralności i Prawa 

Naturalnego ponieważ narusza
 Prawa innych.

Czyn który NIGDY nie jest bezprawny 
(masz prawo by go dokonać).

Czyn który ZAWSZE jest bezprawny 
(nie masz prawa by go dokonać).



ZŁE UCZYNKI
Następujące czyny są przykładami zapoczątkowania AGRESJI wobec innych. Te czyny 
są NARUSZENIAMI przeciw NATURALNYM PRAWOM, i w związku z tym stanowią PRZEMOC.

MORDERSTWO Zabór bez uzasadnionego powodu czyjegoś  życia, 
które NIE należy do ciebie.

NAPAŚĆ Zabór bez uzasadnionego powodu czyjegoś zdrowia 
psychicznego/fizycznego, które NIE należy do ciebie.

GWAŁT Zabór czyjejś zgody na współżycie, która NIE należy 
do ciebie.

KRADZIEŻ Zabór czyjejś własności, która NIE należy do ciebie.

WKRACZANIE NA CZYJŚ 
TEREN

Zabór czyjegoś poczucia bezpieczeństwa  w miejscu 
jego zamieszkania, które NIE należy do ciebie.

WYMUSZENIE / PRZYMUS Zabór czyjejś Wolnej Woli, która NIE należy do Ciebie

Wszelkie powyżej opisane złe uczynki są formą KRADZIEŻY. Istnieje więc tak naprawdę tylko 
jedno przykazanie – NIE KRADNIJ.



DOBRZE ŹLE
Poprawnie

Oparte na prawdzie
Niepoprawnie

Nie oparte na prawdzie

Moralnie
W harmonii z prawem Naturalnym

Niemoralnie
W opozycji do prawa naturalnego

Działania których rezultat 
 nie jest krzywdzący

 dla innych odczuwających istot

Działania których rezultat 
jest krzywdzący

dla innych odczuwających istot



SCHIZMA ŚWIATOPOGLĄDOWA
LOSOWOŚĆ

Wszechświat jest Wielkim 
Wypadkiem

Nie ma Stwórcy, w związku z tym 
nie ma zasadniczej inteligencji 

w Naturze

Nie ma czegoś takiego jak 
Duchowe/Moralne/Naturalne 

prawo

Istnienie nie ma innego sensu jak 
tylko kontynuacja istnienia

Znak rozpoznawczy Scjentyzmu, 
Ateizmu i Totalitaryzmu

DETERMINIZM
Bóg kontroluje każde zdarzenie 

w Stworzeniu

Wszystkie wydarzenia są z góry 
ustalone

Wolna Wola jest iluzją i nie 
istnieje

Skoro Bóg kontroluje wszystko, 
zmiana nie jest możliwa

Działanie/czyn jest ostatecznie 
bez znaczenia

Znak rozpoznawczy ekstremizmu 
religijnego i „Myślenia jak 

Niewolnik”

PRAWDA

PRAWO NATURALNE
(Stały komponent)

+
WOLNA WOLA
(Losowy komponent)



SCHIZMA UMYSŁOWA (ROZŁAM)

KONTROLA 
UMYSŁU

INTELEKT 
(Cecha męska)

Jeżeli ta część mózgu jest chronicznie 
dominująca, można oczekiwać 

następujących przejawów:

Sztywny Sceptycyzm
Scjentyzm

Ateizm
Solipsyzm

Moralny Relatywizm
Społeczny Darwinizm

Eugenika
Autorytaryzm

„Myślenie jak Pan”

INTUICJA 
(Cecha żeńska)

Jeżeli ta część mózgu jest chronicznie 
dominująca, można oczekiwać 

następujących przejawów:

Naiwność
Ślepa Wiara

Ekstremizm Religijny
Solipsyzm

Moralny relatywizm
Niegodność

Wstręt do siebie
Podążanie za rozkazami

„Myślenie jak Niewolnik”



PROSTY DEIZM - zbalansowany światopogląd który zbyt często jest 
ignorowany w dialektycznej wojnie pomiędzy Ateizmem i Religią.

Światopogląd Prostego Deisty:

- Nie ma rozdziału pomiędzy Stwórcą i Stworzeniem, są JEDNYM
- Dowód Stwórcy może być naukowo odkryty i poznany przez 
zauważalne efekty Prawa Naturalnego
- Żadna z domen (fizyczna czy duchowa) nie ma pierwszeństwa; 
w istocie, są one jednym i tym samym
- Wszechświat jest miejscem nauki i rozwoju duchowego, 
zbudowanym na podstawie Prawa dla korzyści WSZYSTKICH
- Konsekwencje zachowania istnieją dla naszego maksymalnego 
postępu ewolucyjnego



DWA FILARY OŚWIECENIA
Święta kobiecość:
Zasada nieagresji

Pierwszym Filarem Oświecenia jest ZASADA ŚWIĘTEJ 
KOBIECOŚCI, nazywana również ZASADĄ NIEAGRESJI. 
Zasada ta mówi: Nie angażuj się w Przemoc. Innymi słowy, nie 
używaj niemoralnie, bezprawnie siły fizycznej by przymusić, 
wymusić lub zmusić inne odczuwające istoty używające 

słusznie swoich praw lub swej Wolnej Woli.

Święta Męskość:
Zasada samoobrony

Drugi Filar Oświecenia to ZASADA ŚWIĘTEJ MĘSKOŚCI, 
nazywana również ZASADĄ SAMOOBRONY. Zasada ta 
mówi: Odczuwające istoty mają nieodłączne Prawo używać 
siły by bronić siebie przed Przemocą ze strony innych 

(włączając w to śmiercionośną siłę).



PRAWO NATURALNE
Jest to zbiór uniwersalnych, nieodłącznych, 

obiektywnych, nie stworzonych przez człowieka, 
wiecznych i niezmiennych warunków które rządzą 

konsekwencjami zachowań istot zdolnych zrozumieć 
różnice pomiędzy krzywdzącym i niekrzywdzącym 

zachowaniem.



PRAWO 
PRZYCZYNY 

I SKUTKU

„Skutek niezmiennie podażą za przyczyna”

„Dla każdej akcji, istnieje równa i przeciwstawna reakcja”

PRAWO 
PRZYCIĄGANIA

„Energia jaką emitujesz jest energią jaką przyciągasz”

„Energia płynie gdzie skupiasz swoją uwagę”

„Tak jak myślisz, czujesz i  zachowujesz się - takim więc 
powinieneś być”

KARMA lub PRAWO 
MORALNE

„Zbierasz to co zasiejesz”

ZŁOTA ZASADA „Czyń innym tak jak chciałbyś aby inni czynili tobie”

PRAWO NATURALNE, a.k.a.



Prawo Naturalne Prawo Stanowione
Na Podstawie

Zasad i Prawdy
(Nieodłącznie związane z kreacją)

Na Podstawie
Dogmatycznych Wierzeń

(Konstrukt umysłu)

Zharmonizowane ze wglądu na
Wiedzę i Zrozumienie

Przestrzegane z powodu 
Strachu przed Karą

Uniwersalne; istnieje i ma zastosowanie 
wszędzie we wszechświecie niezależnie 

od miejsca

Rożni się w zależności od miejsca i kaprysu 
prawodawców

(Moralny Relatywizm)

Wieczne i niezmienne; istnieje i ma 
zastosowanie tak długo jak wszechświat 

istnieje; nie może być zmienione

Zmienia się z czasem w zależności 
od kaprysu prawodawców

(Moralny Relatywizm)



 
Ekspresja Pozytywna Negatywna

Biegunowość Generatywna
(Czego używamy by tworzyć)

MIŁOŚĆ 
(Świadomość)

STRACH
(Nieświadomość)

Inicjowanie ekspresji
(Jak to się zaczyna)

WIEDZA
(Akceptacja prawdy)

IGNORANCJA
(Odrzucenie prawdy)

Wewnętrzna ekspresja
(Co dzieje sie wewnątrz nas)

SUWERENNOŚĆ
(Wewnętrzna monarchia)

ZMIESZANIE
(Wewnętrzna anarchia)

Zewnętrzna ekspresja
(Co dzieje sie w społeczeństwie)

WOLNOŚĆ
(Zewnętrzna anarchia)

KONTROLA
(Zewnętrzna monarchia)

Przejaw
(Rezultat który tworzymy)

PORZĄDEK
(Dobro)

CHAOS
(Zło)

WYRAŻENIA PRAWA NATURALNEGO



Życie w harmonii 
z Prawem Naturalnym 

prowadzi do:

Życie w opozycji 
do Prawa Naturalnego 

prowadzi do:

Wolności Kontroli

Pokoju Zniewolenia

Dobrobytu Wojny

Przetrwania Wyginięcia

Ewolucyjnego postępu Ewolucyjnej stagnacji



PRAWA NATURALNE WEDŁUG HERMETYCZNEJ FILOZOFII:
Prawo mentalizmu 

(umysłowości) 
Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest mentalny; Wszechświat składa się z myśli, aby coś zaistniało najpierw myśl 
musi zaistnieć w naszym umyśle, musi być pierwsza.

Prawo zgodności
„Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze” - nasz świat jest fraktalny, można w nim dostrzec mikro i makro 
odbicia, np. od budowy atomu po galaktyki. Każdy element wszechświata został wygenerowany przez jedno źródło, czyli 
podlega tym samym prawom uniwersalnym.

Prawo wibracji
Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; wszystko wibruje. Wszystko zbudowane jest z atomów 
które nieustannie poruszają się / wibrują, przedmioty martwe jak i isoty żywe. Każde wydarzenie, którego doświadczamy 
jest ruchem.

Prawo biegunowości

„We wszechświecie panuje dualizm – wszystko ma dwa bieguny. Wszystko ma swój plus i minus – przeciwieństwa są tą 
samą rzeczą, ale o różnym stopniu/natężeniu. Np. jeśli czujesz nienawiść, wtedy zależy ci na tym, aby tej osobie przydarzały 
się pewne rzeczy. Jeśli kochasz kogoś – to również zależy ci na tym, aby tej osobie wydarzyły się konkretne rzeczy. To jest 
to samo uczucie, ale o innym stopniu natężenia/biegunowości. Łatwo przekształcić jedno natężenie w drugie – np. miłość 
w nienawiść.

Prawo rytmu

Wszystko wpływa i wypływa; Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka; wszystko ma swoje pływy (fale); wszystko wznosi 
się i opada (wszystkie rzeczy wznoszą się i upadają); ruch wahadła manifestuje (przejawia) się we wszystkim; odchylenie 
w lewo jest równe odchyleniu w prawo (miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo); Wszystko ma swoje 
cykle – kiedy czujesz się szczęśliwy to wiedz, że czeka cię spadek nastroju. Kiedy czujesz się gorzej, możesz być pewny, 
że będzie lepiej. Rytm dąży do wyrównania, a życie przypomina wahadło.

Prawo przyczyny 
i skutku

Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się według Prawa; przypadek nie 
jest niczym innym, jak inną nazwą Prawa, gdy ono nie jest rozpoznane (przypadek to jedynie nazwa dla nierozpoznanego 
Prawa); istnieje wiele poziomów, na których rozgrywają się przyczyny, lecz nic nie ucieknie przed Prawem (istnieje wiele 
płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie wymyka się Prawu)

Prawo rodzaju (płci)
Rodzaj (płeć) jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i żeńskie pierwiastki aspekty; Żeby pojawiła się twórczość, 
musi spotkać się element męski z kobiecym, musi dojść do zapłodnienia i ukształtowania. Męska energia to obiektywność, 
działanie i decyzyjność. Kobieca energia to tworzenie i kształtowanie. W każdym z nas znajduje się pierwiastek męski 
i kobiecy (na płaszczyźnie mentalnej).

Rodząca / generatywna zasada* - zarządzająca reguła sterująca aktem tworzenia/kreacji. Troska, uwaga/energia którą poświęcasz czemuś i pozwalasz 
temu czemuś wzrastać, rozwijać się, co manifestuje się później w świecie.
*zapomniane/utracone/niespisane



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Opracowanie: ksoniks & Skinosk

 ŹRÓDŁA: 
https://www.whatonearthishappening.com/

https://evolveconsciousness.org/ 
https://akademiaducha.pl


