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Różnica między Bogami a Ludźmi
jest nieszczęśliwą tragedią w skutkach

- jak każde różnice i niezrozumienia
z powodu różnic w zrozumieniu...

I jak tłumaczyć krowie, że jest krową?
Muczy...
Jak tłumaczyć kurze, że jest kurą?
Gdacze...

Jak tłumaczyć wirusowi,
Żeby przestał zabijać?

Robi swoje...
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[..]

Jak tłumaczyć Człowiekowi,
Jaka jest różnica?

Wydaje mu się, że znalazł Raj...

Jest gotów zabijać za powąchanie ambrozji...
A to tylko codzienny napój Bogów...

Człowiekowi było dane tylko spojrzeć
I powąchać najdalszy kraniec oparów
Znikających... a zmienia się w zwierzę
Gotowe zniszczyć cały świat...
Za delikatny powiew zniknięcia oparów
Ambrozji...

Jak wytłumaczyć?
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- Jak krowie na heroinie...

Spróbuj zatrzymać taką...

[..]

Warto Uczyć się.

Etapami.

Polecam naukę.

Historia jest dobra.

Uczy. Jak wszystko dookoła...

Polecam.

I nigdy nie robić źle...

Niektórzy wiedzą lepiej...
Trudno jest tłumaczyć...
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Jak napisano wyżej...
Można tylko opowiadać o tym, co znane...

Inaczej to byłaby "magia".

[..]

Na razie tyle.

Pan Umberto Eco napisał:

"Doświadczenie numinosum
Nie może trwać zbyt długo...
Prowadziłoby do pomieszania
Zmysłów"

[w wolnym tłumaczeniu - z początku 'Wahadła Foucaulta" - U. Eco,
wyd. PIW, 1992 r.].

Warto wiedzieć, czego nie robić...
Zanim wejdzie się do Sali Luster...
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Można oszaleć….

"Takie są skarby Świątyni Salomona..."

Francis Bacon.

(?)
Albo Roger... ;)

Ważne, że napisane...

Miłego Udanego Tygodnia.

Hej.
DS`.
PL.EU.JUN.23.2013T23:24CET.
"Mitologia grecka" - też mądra Opowieść...
Warto czytać...

Hej.
:).

szlachtapolska.org/szlachta/starozytni
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Cykl Artykułów Historycznych Z Okazji Imienin
Jana Kochanowskiego Odcinek I. 'Czym jest...
Cykl Artykułów Historycznych Z Okazji Imienin
Jana Kochanowskiego Odcinek I. 'Czym jest
Historia' - 22.06.2013 r. - DS`.PL.EU. –

Imieniny Jana Kochanowskiego - Czerwiec'2013 r.
- DS`.PL.EU. - relacja własna - impresja Imieniny Jana Kochanowskiego - Czerwiec'2013 r.
- DS`.PL.EU. - relacja własna - impresja -
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Science Projects (Extract) - Twix Backin' Back in
Time - No Hunger More... Relax... Eat......
Science Projects (Extract) - Twix Backin' Back in
Time - No Hunger More... Relax... Eat... Saliva... 20.06.2013 - DS`.PL.EU. [..]
Olimp – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org
Olimp – (gr. Όλυμπος ; wymawiane, z akcentem
na pierwszą literę, jako ΄Olimpos) ...

Atlantyda – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org
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Atlantyda (gr.Ἀτλαντὶς νῆσοςAtlantìs nēsos) –
mitycznakraina, która miała być mi...

Asterix - The Twelve Tasks of Asterix - #10: Climb
a mountain and answer the Old Man's riddle
www.youtube.com
Climb a mountain and answer the Old Man's
riddle. After a tough climb of the snow...

Bóg też Człowiek... musi czasem zjeść... dzięki
Bogun Zeusowy... .

Asterix - The Twelve Tasks of Asterix - #4: Cross a
lake/Isle of Pleasure
www.youtube.com
Cross a lake. The problem being that in the middle
of the lake is the "Isle of Pleasure...
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Promocja - Serwis Książka Smaku Books (c) 2010
r. Dariusz Smakulski
book.smakubooks.com
Wysokiej jakości produkty i usługi, wszystkie
informacje o firmie i możliwościach zakupu.

[..]
DS`.PL.EU.Learnin'Promo'2013.

DS.`.
PL.EU.
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Kontynuując uzupełniając
Wiedzę dla Ciekawych…

Jeśli człowiek to Bóg…
Kim dla Człowieka są zwierzęta?

Czym są zwierzęta?

Literatura:
1.

Jonathan Swift - „Podróże Guliwera” (cz. 1 - Wyspa
Liliputów)

2.

Adam Mickiewicz - ”Snuć Miłość”

3.

Adam Mickiewicz - „ZDANIA I UWAGI Z DZIEŁ JAKUBA
BEMA, ANIOLA ŚLĄZAKA (ANGELUS SILESIUS) I SĘMARTENA [I]” – „WARUNEK NIETYKALNOŚCI”

DO M.

Strona 11 z 24

[..]

Find the Difference… by Yourself… ONLY… other way… it
doesn’t work… as said Before Ever Everywhere… Ever The Same…
never other way…

When it is time... You won't have to...

Relax...

"Do not enter the Rabbit Hole"... if You want to Live... .

CDN.

DS.`.
PL.EU.
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Dariusz Smakulski

Uwaga dla Czytelnika

Nie można mnie okłamywać... nie można kłamać... kto kłamie... może
zginąć... a "to był tylko żart"... tak bywa... było powiedziane... nie można
kłamać

... żartujesz kiedy nie trzeba... od razuś trup... tak jest. Zawsze. Było
powiedziane.

Nie żartować, kiedy nie trzeba... można zginąć... kłamać nie polecam...
kłamstwo tożsame jest ze śmiercią... lepiej nie próbować... próba
tożsama jest ze śmiercią... kłamstwo jest zawsze takie same... reszta
jest tłumaczeniem się... tłumaczeń nie uznajemy... trup, to trup... było
powiedziane... nie kłamać...

Tylko żydzi, tchórze, zdrajcy, złodzieje, mordercy, oszuści i pocioty czyli przestępcy - zadają pytania... "żeby wiedzieć"...

Przestępcy lubią mieć "dokumenty" "w razie czego" - np. dla historii,
albo na pamiątkę... nigdy nie wiadomo, kiedy może przydać się... nie
jest to ważne... "Pamiątka"... zawsze przydać może się... warto mieć...
warto szukać... przestępcy lubią szukać pamiątek nie tych, co są
pamiątkami... przestępca to zawsze debil... wartościowe to szmelc,
szmelc, to najwartościowsza rzecz na Ziemi - dla debila, albo żyda...
zawsze przestępcy albo głupa... czyli np. pospólstwa... zawsze tak
samo...

Łatwo rozpoznać robactwo... łatwo rozpoznać Szlachcica...
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[..]
DS`.PL.EU.28.2013T09:42CET.

Prawa Autorskie - Nadużycia - Konsekwencje - Etc. - Masakra - Uważać! - 666 - 7
- DS`.PL.EU.

Prawo - Szlachta Polska Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski
szlachtapolska.org
Szlachta Polska. Europa. Rzeczpospolita. Książka. Tradycja. Świat.
Ziemia. Kosmos. Galaktyka. Universum. Bóg.
Przy sprawach dowolnych na Świecie Całym... gdziekolwiek i
kiedykolwiek. ZAWSZE TAK SAMO. Nie można oszukiwać, nie można
kłamać. Konsekwencje są często tragiczne totalnie i ostatecznie... dla
kłamiącego i oszukującego, szczególnie dla durniów "tylko dla żartów".
Od razu konsekwencje. Wrócić się nie da do czasu SPRZED kłamstwa...
a było mówione? Nie oszukiwać. SZCZEGÓLNIE "dla żartów". Miłego
Dnia i Przeżycia Życzę... Zawsze, wszystkim... którzy powinni... czyli
DOBRYM. I nie oszukiwać. Nawet "dla żartów". Można zostać kaleką na
zawsze albo jeszcze gorzej... "dla żartów". Było mówione. Nie kłamać.
"To tylko dla żartów" - zginął cały świat... 'przecież to był tylko żart" - i
Ziemi nie ma. I PO CO? Nie kłamać... tak trzeba. Dzięki. Do napisania.
Hej.
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Paranormal Subjects - Serwis EDU Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz
Smakulski
edu.smakubooks.eu
Wysokiej jakości produkty i usługi, wszystkie informacje o firmie i
możliwościach zakupu.
[..]
DS`.PL.EU.JUN.28.2013T09:48CET.

I NIE ZMYŚLAĆ... te same konsekwencje co KŁAMSTWO... Mówiłem.
Zawsze tak samo. Każdy sam wybiera swoje konsekwencje. Miłego
Weekendu. [DS`]. A przecież było mówione... same oczywistości...
wszyscy wiedzą... NIE MOŻNA OSZUKIWAĆ I KŁAMAĆ ANI ZMYŚLAĆ...
tylko tyle... Dzięki. Hej.
- Nie pyskuj jełop… nie można pyskować. Było mówione…

- Przedstaw się…
- Na przykład… hm…
[/zlikwidowany].
(nie można zmyślać)
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- Bo ja na przykład… [opowieść].
- A imię masz?
- $#%^& - może być taka odpowiedź?
[/zlikwidowany].
(nie można żartować sobie – szczególnie zmyślając)

- … a czy może być taka odpowiedź?
- Nie może.
[/zlikwidowany].
ETC. Zawsze tak samo.
Świat Duchowy i Świat realny – to NIE SĄ ŻARTY.
Od razu z reguły kończy się śmiercią.
Warto na siebie uważać, nie udawać idioty w
odpowiedzialnych sytuacjach, nie traktować za żart sytuacji, które
stwarzają zagrożenie lub niebezpieczeństwo, etc.
Jak w życiu.
Kto nie rozUmie… - do przedszkola pod opiekę dorosłych.
TAK TRZEBA.
Życie to nie żart. Od żartu można umrzeć OD RAZU…
Było mówione…
Jak zawsze.
Zawsze tak samo.
Oczywistości.

Rozdział Kolejny:
„Policja Duchowa”
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Z Cyklu „Paranormal Studies”
Sience Project ‘2010-2013.

Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

NIE MOŻNA OSZUKIWAĆ I ŻARTOWAĆ, KIEDY NIE MOŻNA OSZUKIWAĆ LUB
ŻARTOWAĆ.
Oczywistości…
Kończy się zawsze tragicznie…
O BHP przy Studiach Paranormalnych wkrótce.
Patrz Projekty Firmowe Paranormal Project ‘2010-2013.

Serwis Edukacyjny
Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski

edu.smakubooks.eu

DS.`.
PL.EU.

Strona 18 z 24

Strona 19 z 24

Dariusz Smakulski

Find the difference...
Between bug & HUMAN...
Learn...

It's ever worth to...

Peut-être dans une autre vie ... vous serez l'homme ... qui
sait? Il vaut la peine d'apprendre et de savoir ... toujours... jusqu'en fin
... le paradis est toujours proche ... de l'infini ... fermer ... comme
horizon ... pas beaucoup de gens passent par... évident ... bonne chance
... Et se détendre ... il ya tellement de temps .... pour TOUS ... ne pas faire
le mal ... juste ... Bon week-end ... :)

Maybe in another life... you'll be human... who knows? It's
worth to learn and to know... ever... untill the end... paradise is ever
close... for infinity... close... like horizon... not many go through...
obvious... good luck... & relax... there's so much time.... for ALL... do not
do bad... just... Nice Weekend... :)
[..]
Sincerely Ever,
DS`.PL.EU.MAY.24.2013T21:47CET.
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Fanfan la Tulipe Fight 1/4
www.youtube.com

Projekty - Serwis EDU Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski
edu.smakubooks.eu
Wysokiej jakości produkty i usługi, wszystkie informacje o firmie i
możliwościach zakupu.

Fanfan - Les valses de Vienne
www.youtube.com
Le livre est très intéressant, et l'amour impossible sans cesse abordé
par Alexa...
Dział Sztuka / Muzyka / Taniec - Szlachta Polska Smaku Books (c)
2010 r. Dariusz Smakulski
szlachtapolska.org
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Mezalianse nie są wskazane...

SĄ ZAKAZANE...

ZAWSZE POD GROŹBĄ
WYPĘDZENIA
LUB ZABICIA WSZYSTKICH
Z RODZINY ZMEZALIANSOWANEJ...

TAK TRZEBA.
CHODZI O ŻYCIE LUDZI.

AMEN.

Z poważaniem,
Zawsze wiem najlepiej.
Zawsze WIEM. To wystarcza 100%.
Wnoszę o rozwagę. jak zawsze.
Pouczającej Lektury.
Dariusz Smakulski
Warszawa, dn.24.05.2013 r.
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godz.: 21:39CET.
DS`.PL.EU.MAY.24.2013T21:39CET.
====.
Więcej w Projektach i na Stronach Firmowych Smaku Books
(c) Dariusz Smakulski
Zapraszamy...

Witamy... - Szlachta Polska Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski
szlachtapolska.org
Wysokiej jakości produkty i usługi, wszystkie informacje o firmie i
możliwościach zakupu.

[..]

Resztę proszę sobie dopowiedzieć samemu....
tekst Prawdziwy... ZAWSZE układa się SAM... zawsze tak
samo... nie trzeba zmieniać. To nie wskazane... tekst
prawdziwy SAM się pisze i układa... gdziekolwiek... jest
Prawdziwy... czyli DOBRY... inne teksty męczą...zmienianie
męczy i zabija... nie warto zmieniać i męczyć... lepiej mówić
JAK JEST - zawsze... wtedy zawsze luz... Prawda sama się
mówi... reszta zabija... i jeszcze trzeba uważać, żeby czegoś
nie zapomnieć... i nie zmienić... inaczej, niż zmieniało się
wcześniej... kłamcy i zmieniacze to straszna mordęga... nie
można tak robić... lepiej ZAPOMNIEĆ... a jutro znowu się
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WSZYSTKO PAMIĘTA... Dzięki Bogu... to właśnie PRAWDA.
uwielbiam prawdę... A Państwo? ... Wolne... Weekend.
Miłego! jeszcze kawa... wait... pyszności... ... ślina... ... A z
czego robi się kawen?... ...
Porady i wskazówki rzemieślnicze - Twórczo-Wydawnicze Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski
publish.smakubooks.com

[..]
P.S.
ja tes man dobron pamienć... a Pańsfo?... no nic... bo bendon
chcieli mnie sprawdzać. Dobrze, że wiem sam lepiej... olać... no nic...
Smacznego... ja lubię pamięć.. o... i czekoladen...a Państfo?... hm... no
nic... son ruzne gusta... powiedzon, że jesten wścipski... i wypytujen...
nie można wypytywać... tak robią zydzi i psestenpcy... lubion
wiedzieć... lubion informacje.. inacej nie wiedzieliby jak skodzić...
mordercy... uciekan... kawa cekolada time... uwf... to jus weeknt? hułra!
... saliva... ... iden... Miłegon... papa... ... spanie... ...

TOTAL RECALL TRAILER 1990
www.youtube.com
Arnold's Shwarzenegger most adventure fantasy ever colly in the Total
Recall....Schwarzenegger he 'll be back....
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Projekty IT-NT - Serwis EDU Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz
Smakulski
edu.smakubooks.eu
Wysokiej jakości produkty i usługi, wszystkie informacje o firmie i
możliwościach zakupu.
[..]
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