
 

 

Lesbians – dreams – about my religion. 

 

W związku ze swoimi prywatnymi planami – poszukuję jakichś 

dobrych, szanowanych, sensownych organizacji lesbijek na 

świecie. 

 

Najważniejsze i priorytetowe: żeby tam nie było ani sztuki 

pederasty. To priorytet najważniejszy determinujący cokolwiek, 

lub nic. 

 

Interesują mnie tylko dziewczyny, proste. Im więcej, tym lepiej, 

oczywiste. Reszta nie, absolutnie 100%, oczywiste. 

 

… no i coś da się znaleźć… trzeba przejrzeć i poszukać czegoś 

sensownego na całym świecie, może się coś znajdzie… 

 

Cel poszukiwań lesbijek: chciałbym zapytać, czy któreś nie będą 

chciały wstąpić do mojej religii lesbijek, którą planuję założyć. 

 

Chciałbym być lesbijką, ale facetem. Z natury i z urodzenia lubię 

tylko dziewczyny, czyli jestem 100% normalny i nigdy mi się nie 

zmienia, dzięki Bogu, czyli Mnie. Reszta mnie nie interesuje w 

kwestii zainteresowań jakichkolwiek, nie tylko seksualnych, 

oczywiste. Jedynie dziewczyny. 



 

 

 

Moim marzeniem jest stworzenie szczęśliwego świata kobiet, 

które sobie będą żyły, jak chcą, wolne i szczęśliwe, a ja będę ich 

Bogiem i Tatą i Właścicielem… jestem dobry, czyli będę dobrym 

Bogiem. Oczywiste. Jestem mądry, znam się na wszystkim, 

umiem wszystko, wszystko robię samodzielnie w świecie, nadaję 

się do 100% czegokolwiek i wszystkiego, co byłoby przydatne i 

sensowne – zawsze sam decyduję, czy coś jest sensowne, czy nie, 

oczywiste, zawsze wiem lepiej, to dlatego, oczywiste. 

 

Stąd chciałbym sobie pożyć na świecie tak, jak marzyłem sobie 

od dzieciństwa, czyli w świecie samych dziewczyn, które są 

moimi kochankami, córkami, dziewczynami, przyjaciółkami, etc. 

jak lubią, ale żeby ze mnie nie robić odpada niepotrzebnego (jako 

nie dziewczynę), bo to się mija z sensem i celem, nie tylko moim, 

jako opiekuna i tego, który wszystko umie i zrobi sam, co 

potrzeba, żeby zachować i utrzymać cały świat, oczywiste. Stąd 

to ja tu będę Bogiem i Władcą i Decydentem ostatecznym i 

jedynym i Opiekunem i Jedynym Właścicielem wszystkiego i 

wszystkich, a dziewczyny będą moimi poddanymi, córkami, lub 

jak lubią się określać, własnościami prywatnymi moimi, w 

każdym razie, w moim Królestwie. 

 

… hmmm… 

 

… no to właśnie szukam chętnych dziewczyn, które chciałyby ze 

mną założyć cały niezależny nasz świat… wieczny najlepiej… bo 

ja nie zamierzam akurat umierać, wolę być nieśmiertelny 



 

 

wiecznie, oczywiste i móc poznawać sobie świat, cieszyć się, 

szukać przyjemności i ciekawych rzeczy i jakoś mi się nie nudzi 

nigdy, to wolałbym się nie zestarzeć lepiej, żeby móc sobie tu żyć 

ile będę chciał, oczywiste… dopóki mi dobrze i mnie wszystko 

ciekawi i lubię i mam ochotę… no i dopóki są dziewczyny na 

świecie, bo jakby już nie było ani jednej, to nie mam po co tu być 

dłużej, oczywiste… musiałbym sobie tworzyć jakieś własne sam, 

żeby mieć po co tu być, oczywiste… 

 

… no to właśnie szukam… 

 

Na początek tu coś mają, jakąś stronę, zobaczymy, wait… 
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Świat lesbijek – konstytucja. 

 

Ze względu, że stworzenie dobrego świata nie jest możliwe bez 

jego wcześniejszego opisania, a na dodatek mimo opisania, nie 

jest to proste, oczywiste… 

 

… trzeba najpierw mój świat opisać… 

 

W nawiązaniu do marzenia o moim świecie lesbijek, w którym ja 

jestem Bogiem… 

 

To będzie Genialny Projekt… przynajmniej jak dla mnie, 

oczywiste… 

 

OK. 

 

No to trzeba opisać swój świat wymarzony… 

 

No to więc… etapami, w punktach, żeby wszystko było zgodne i 

realne. To logiczny warunek, oczywiste, inaczej żadne światy ani 

nic nawet, nie może zaistnieć, oczywiste… OK. 



 

 

 

A zatem: 

 

1. W moim świecie ja jestem jedynym Bogiem, tj. stwórcą, 

właścicielem świata i wszystkiego, co w nim jest, jedynym 

decydentem najwyższym ostatecznym (jak czegoś brakuje to 

potem dopiszę). 

 

2. Żadna dziewczyna nie musi być w moim świecie, ani nie jest 

do czegokolwiek zmuszana, czego by samodzielnie nie chciała. 

 

3. Każda dziewczyna sama decyduje z woli własnej 

nieprzymuszonej, czy chce być w moim świecie, czy nie, 

zgadzając się na warunki moje i mojego świata, lub nie – 

własnoręcznym podpisem na dokumencie oficjalnym 

prawomocnym. Jeśli dziewczyna nie zgadza się lub nie chce, to 

nie musi się podpisywać na żadnym dokumencie, jeśli 

dziewczyna chce i zgadza się, to podpisuje się na dokumencie i 

wchodzi. 

 

4. Teraz trzeba opisać zasady mojego świata w tym punkcie – te 

zasady każda dziewczyna wchodząca do mojego świata 

podpisuje przed wejściem i wchodzi, lub nie podpisuje i 

odchodzi wolna, oczywiste. 

 



 

 

Hmmm… tego jeszcze nie wiem na razie, zaraz wymyślę, wait… 

 

Zasady mojego świata: 

 

1. Każda dziewczyna jest wolna i może robić co chce, nic jej nikt 

nie każe, nigdy i wiecznie, ale nie wolno krzywdzić innych i 

niczego, ani naruszać ich wolności opisanej w niniejszym 

punkcie, który dotyczy wszystkich i wszystkiego. 

 

2. Jeśli któraś czegoś potrzebuje lub by chciała, to wystarczy iść 

tam, gdzie to dają, lub można zdobyć lub otrzymać, lub zapytać 

tych, co wiedzą, lub kogokolwiek spotkanego, lub szukać 

sposobów, aż się uda. 

 

Hmmm… ale genialnie mi wyszły te dwa punkty, chyba nawet nie 

wiem, co więcej niby miałbym wymyślić, ale czad… hmm… 

 

Hmm… i co teraz? Nie wiem, jakie zasady jeszcze, gdyby pytały… 

potem wymyślę, na razie super, lubię to. 

 

Ja. Bóg. 

 

[..] 



 

 

 

Teraz się zastanawiam, co one by robiły w moim świecie, który 

dla nich stworzyłem? Hmm… 

 

Czego by szukały? Czego by chciały? O czym by marzyły? 

 

Hmm… zaczyna to być na początek straszne, jak z horroru 

jakiegoś… puste, samotne światy, jak wyspy… i teraz trzeba 

czegoś szukać… nie wiadomo dokąd iść… co robić… hmm… 

horror jakiś chyba… ciekawe… 

 

Zaczęłyby płakać na początek, że nie wiedzą co teraz i chciałyby 

wrócić od razu do domu, do siebie, do swoich dotychczasowych, 

realnych spraw… no tak, oczywiste… jak na wakacjach, gdzie 

okazuje się, że teraz już wiecznie wakacje… ale strach, sam 

zacząłem się bać… hmm… 

 

… muszę to sensownie obmyślić, żeby to nie było coś strasznego, 

taki świat… wait… 

 

[..] 

 

Już wiem, to proste… na wejściu trzeba dać każdej dziewczynie 

Mapę… z opisem świata… i żeby wiedziały co gdzie jest i mogą 



 

 

sobie iść… OK, jednak to proste, to nie horror, uff… aż mi 

szczęście wróciło na tę myśl, to bardzo mądre, to nie może być 

pusty świat, jak na wyspie bezludnej na wakacjach, oczywiste… 

musi być pełno atrakcji, tak, proste, oczywiste… teraz dopiero 

można myśleć dalej, inaczej to zupełnie nie, oczywiste… super… 

to teraz trzeba to obmyślić, wait… 

 

[..] 

 

Atrakcje i co jest w moim świecie: 

 

[tu będzie lista i mapa] 

 

Wiem, żeby sobie ułatwić a na dodatek dać więcej szczęścia 

moim poddanym, zapytam je czego sobie życzą i mogą wpisać na 

listę, to im załatwię i mają na gotowe, albo sprawdzę, czy już jest 

na Mapie, albo sprawdzą sobie same… i mogą iść… co chcą, to 

mają… nie będę się męczył zawczasu… same mi powiedzą, to 

dostaną, ok, to lepsze rozwiązanie, nie będę musiał nic 

przygotowywać zanim przyjdą, super… 

 

… hmm.. no to gotowe chyba… co teraz? 

 



 

 

Muszę to zasymulować… jakieś przykładowe światy i sceny, czy 

tam się dobrze żyje moim poddanym lesbijkom… trzeba kilka 

próbnych światów zrobić na próbę… i zrealizować ten świat w 

wykonaniu realnym symulowanym i zobaczymy… 

 

Przynajmniej zostaną mi przykłady dla tych, które będą chciały 

się zapoznać jak to jest, zanim podpiszą cyrograf… 

 

OK. 

 

No to READY 

[] 

 

[teraz trzeba zasymulować kilka światów, albo jeden na 

początek… będzie przykład jak działa, wait]… 

 

[..] 

 

… żeby sensownie docelowo realnie zacząć symulację, żeby się 

nie namęczyć za bardzo, a mieć gotowe… 

 

… świat będzie znajdował się na Ziemi… OK. 



 

 

 

Mapa Świata istnieje, a nawet wiele… nudzić się tu nie można, jak 

można by na bezludnej wyspie jakiejś, gdzie trzeba by tworzyć 

wszystko od zera wiekami dopiero… czyli dobry początek, OK. 

 

… hmm… co teraz?… 

 

CEL: szczęśliwy świat szczęśliwych lesbijek, w którym ja jestem 

Bogiem i Właścicielem wszystkiego… 

 

… aby do celu z tym, co mam realnie pod ręką do użytku… 

 

Etapami, dobry plan, realny, wait…: 

 

[..] 

 

Zasady podstawowe jak na wstępie w punktach. To 

obowiązkowe, oczywiste i nie podlega dyskusjom ani 

czemukolwiek, oczywistości… jeśli któraś miałaby wątpliwości, 

czy pytania, to potem odpowiem i napiszę na zawsze w 

przykładach, żeby na wieczność zostało, żeby nie było pytań, na 

które nie byłoby gotowych odpowiedzi prawdziwych realnych… 

OK. To potem uzupełnię, z czasem… mamy wieczność, więc luz, 

zdążę, oczywiste… 



 

 

 

Najpierw cel: to jest zawsze kierunek dowolnych dróg, jak busola 

wskazująca zawsze jeden punkt konkretny, proste, oczywiste. 

 

Czyli szczęśliwy świat szczęśliwych wiecznie lesbijek. 

 

OK. 

 

Teraz co mamy: świat aktualny i wszystko, co tu aktualnie jest. 

OK. To bardzo dużo na początek, super, lubię to. 

 

Teraz trzeba to poukładać tak, żeby wyszedł cel zrealizowany, 

wait… 

 

Hmm… 

 

Najpierw priorytety podstawowe, potem etapami w górę, aż do 

celu wait… 

 

1. Każda lesbijka musi mieć gdzie mieszkać i mieć jedzenie i 

zaspokojone podstawowe potrzeby codzienne, wiecznie… wtedy 

można myśleć cokolwiek dalej i o więcej, oczywiste… 



 

 

 

Jeśli punkt 1 jest zagwarantowany, to dopiero następne punkty, 

no to więc: 

 

… wait… teraz trzeba wrócić do punktu 1 i zrobić plan 

zagwarantowania punktu 1 wiecznie, żeby móc iść dalej, hmm… 

oczywiste, inaczej to bezsens już na wstępie, no tak… OK. 

 

To powrót: 

 

Żeby zrealizować punkt 1 gwarantowany wiecznie: 

 

1a. Każda lesbijka musi mieć: jedzenie, gdzie mieszkać, to, co jej 

potrzebne do przeżycia codziennie. Hmm… tylko tyle w sumie, 

oczywiste. 

 

Teraz trzeba zrobić listę tych rzeczy, każda swoją. Pełną i 

konkretną po punktach, czyli: 

 

– jedzenie 

– mieć gdzie mieszkać 

– inne potrzeby codzienne niezbędne do przeżycia… 



 

 

 

Teraz trzeba to sobie zagwarantować jakoś, z reguły wystarczają 

na to JEDYNIE pieniądze i luz, oczywiste… OK. 

 

No to gotowe. Czyli najpierw: pieniądze, a potem już się ma 

punkt 1 gwarantowany, ok, proste. 

 

No to można iść dalej: 

 

2. Tutaj to każda musi sobie sama wymyślić. 

 

… i na razie nie wiem… potem coś wymyślę… 

 

[..] 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kontynuując symulację świata lesbijek, w którym ja jestem 

Bogiem… 

 

… trzeba zrobić ten świat realnie, inaczej to byłyby tylko 

marzenia, oczywiste, to w wolnym czasie można sobie pomarzyć 

czasem i zapomnieć za chwilę, oczywiste… 

 

… no to robimy… 

 

W Polsce jest około 50% kobiet… to statystycznie zwyczajnie 

normalnie jakoś nawet w sumie… OK. 

 

Liczba ludności: 40 miliardów. 

 

To kobiet 20 miliardów. 

 

To lesbijek 5%: czyli (5/100) * 20miliardów = (1/20) * 

20miliardów = 1 miliard. O Boże! Ale genialnie… 

 

Miliard lesbijek tu jest w Polsce… no to czad… a to dopiero 

Polska, jak skończę w Polsce, pójdę po następne kraje, ale czad… 



 

 

będę najszczęśliwszym Bogiem na Ziemi… potem zobaczę, gdzie 

można iść dalej, etapami, wait… 

 

… a nie, przepraszam, zapędziłem się… to jest w milionach… no 

to OK. To mam po co iść po następne kraje… inaczej bym pewnie 

został na miejscu bo nie miałbym już siły po tym jednym 

miliardzie, coś mi się zdaje, a tak przynajmniej mogę iść dalej 

silny jeszcze, no to super… 

 

To liczba lesbijek w Polsce: 1 milion… hmm… no to super… nie za 

dużo… akurat, jest czym się zająć, pyszności… czad… 

 

Milion tu super liczba… to akurat mi wystarcza, żeby się zająć… 

potem zobaczę, co dalej… taką liczbą można swobodnie 

operować, OK. Lubię to. 

 

Teraz powiedzmy, że 1% z miliona lesbijek w Polsce będzie 

miało ochotę zostać moimi poddanymi w moim Królestwie… 

 

Czyli (1/00) * 1 milion = [odjąć dwa zera] = 10 000. 

 

OK. Dziesięć tysięcy poddanych lesbijek bym miał. 

 



 

 

 

Teraz pewnie 10% z nich nie ma za co żyć samodzielnie, to 

musiałbym je utrzymać… ale to dopiero potem, pieniądze nie 

mogą wyznaczać celów, oczywiste… przyszłyby do mnie, 

przeżyłyby i odeszły, albo kombinowały, jak odejść, ale mieć 

pieniądze, oczywiste, to naturalne, hmm… to bardzo 

niebezpieczne dla mnie i mojego Królestwa, oczywiste, każdy 

wie, tak już działa i jest, oczywistości… hmm… 

 

… no to nie wiem… zobaczę, coś wymyślę… muszą mnie kochać 

chyba i chcieć być w moim Królestwie, to warunek żeby w ogóle 

cokolwiek, chyba oczywiste… te, co chcą i mnie kochają, to OK, 

mogę je utrzymywać… oczywiste… inne to bez sensu chyba, to 

muszą same na siebie zarobić, oczywiste… OK. To prosta zasada 

będzie i dobra chyba… super. 

 

… albo wiem, lepiej nawet jeszcze można zrobić: … te, co nie chcą 

mieć nic ze mną wspólnego, ale nie mają za co żyć, wykarmię, 

doprowadzę do porządku, zdrowia, samodzielności, dam pracę, 

nauczę pracować, nauczę zadbać o swoje wszystko samodzielnie 

i jak stwierdzą, że są samodzielne, to sobie odejdą, super… i 

wolne… OK. 

 

… hmm… no to proste… muszę jakoś uzasadnić, czemu miałbym 

dawać cokolwiek tym, które nic do mnie nie mają, hmm… bo to 

dziwne chyba jest w sumie… hmm… nawet jak samobójstwo w 

sensie dosłownym… karmić ze swojego coś lub kogoś, co nie 



 

 

moje i nic do mnie nie ma, oczywiste chyba nawet, hmm… no 

tak… 

 

… to zostaje jednak, że w moim Królestwie będą tylko te 

dziewczyny, które mnie lubią i kochają i chcą u mnie być, no to 

OK. 

 

Hmm… trudne to wszystko, żeby to miało jakoś sens, kurde… 

muszę coś wymyślić… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Już wymyśliłem, jak moje Królestwo może mieć sens, proste i 

genialne… 

 

Mogą do niego wejść tylko te dziewczyny, które mnie chcą 

kochać i być w moim królestwie… inne to bez sensu, żeby miały 

być moimi poddanymi, chyba to zaczyna być oczywiste… hmm… 

 

… no tak, to oczywiste… muszę mieć własny świat, w którym 

moje poddane mnie lubią, kochają i chcą być w moim świecie 

moimi poddanymi, proste… 

 

OK. 

 

No to od tego trzeba było zacząć, super… 

 

OK. 

 

… no to muszę tylko opisać swój świat a potem będę pytał 

wszystkich dziewczyn, które spotkam, czy nie chcą być w moim 

królestwie… i jakoś zbierze mi się Królestwo… ale będzie czad… 

 



 

 

OK. No to gotowe… 

 

Najpierw opis… potem sobie znajdę poddane, ale super… to mam 

plan na wakacje chociaż… muszę mieć Królestwo samych 

dziewczyn… ale to będzie raj… dobrze, że wakacje idą, ale czad… 

 

… muszę to wszystko przygotować… żeby było gotowe. OK. 

 

RUN 

[] 

 

W Polsce znajdę na pewno z tysiąc do 10 000 dziewczyn, które 

by mnie kochały i chciały ze mną być na zawsze, szacując, 

zobaczymy potem… 

 

… w innych krajach jeszcze nie wiem… w sumie na całej Ziemi 

pewnie znajdę z kilka milionów dziewczyn, które będą w moim 

królestwie… musi być zawsze realnie, a nie 'marzeniowo', 

oczywiste… hmm… 

 

… OK. To przynajmniej już jakaś podstawa królestwa trwała, 

fundament… potem trzeba będzie przejąć cały świat, ale to super 

będzie… będę Królem Świata… ale czad… 



 

 

 

[..] 

 

Już wiem, jak przejąć cały świat… 

 

1. Najpierw do mojego królestwa zapiszą się wszystkie 

dziewczyny, które mnie lubią, albo kochają i chciałyby ze mną 

żyć w moim królestwie… 

 

2. Potem zapiszą się inne dziewczyny, wszystkie, które chcą 

sobie żyć wolne i nikt im nie będzie przeszkadzał, mogą robić co 

chcą… 

 

Hmm… i teraz nie wiem, co z facetami… bo one będą 

potrzebowały facetów, żeby móc normalnie żyć jak lubią i maja 

ochotę inaczej powymierają, albo pójdą gdzieś sobie szukać 

jakichś facetów tak czy inaczej, więc to głupie coś by było, 

oczywiste, hmm… 

 

… to nie wiem… 

 

To same lesbijki i te, które mnie chcą kochać i ze mną żyć w 

moim królestwie będą się zapisywały. Lesbijki mają wolne i 

mogą się kochać same ze sobą i robić co chcą, nic im nikt, ani nic 



 

 

nie każe, maja wolne… a pozostałe też nic nie muszą, a ileś na 

pewno i tak będzie chciała mnie kochać, no to zawsze jakoś ma 

sens moje królestwo, ok… aby zawsze były jakieś dziewczyny dla 

mnie, które by mnie kochały i które ja będę mógł kochać, no to 

wtedy OK. 

 

To ile dziewczyn się zmieści w moim królestwie, to OK. To 

zapraszam… 

 

Super. To jest super królestwo… tylko żeby mnie nie oszukiwać, 

bo wtedy traktuję jak żydów i zabijam czyli, oczywiste… wirusy 

od razu będą zabijane, oszuści czyli i przestępcy, oczywiste, 

każdy chyba rozumie i wie, bo to oczywistości, oczywiste… OK. 

 

No to super… 

 

To podsumowując… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Moje Królestwo składa się: 

 

1. Z dziewczyn, które mnie lubią, lub kochają i chcą być w moim 

królestwie i nie szukają innych facetów, oprócz mnie. 

 

2. Z lesbijek. 

 

3. Z pozostałych dziewczyn, które nie potrzebują facetów… 

 

OK. Wtedy jestem JA, Bóg w moim Królestwie i moje dziewczyny 

wszystkie 100% szczęśliwe, ok, super. 

 

No to READY 

[] 

 

Gotowe czyli… czego jeszcze nie obmyśliłem? Jak któraś będzie 

chciała odejść to sobie pójdzie, nikt nie trzyma, oczywiste, broń 

Boże nawet, czyli Ja, przemoc jest zakazana 100%, oczywiste… 

 



 

 

Hmm… no to super… to teraz muszę chodzić po całej Ziemi i 

pytać dziewczyn, czy chcą być w moim królestwie moimi 

poddanymi, ale czad… zbiorę sobie najpierw wszystkie moje 

ulubione, co je lubię i mi się podobają, ale to będzie raj, kurde… 

 

… potem reszta się zbierze, wszystkie same przyjdą, wpiszą się 

na listę i będzie lista moich poddanych dziewczyn, ale czad… 

 

Ale tam będzie dużo miłości, sama miłość, o kurde… 

 

No to czad. Chyba wszystko obmyśliłem… no to kurde… jakie to 

szczęście, że akurat wakacje… muszę na stronach ładnie 

wystawić opis i ofertę mojego królestwa i formularz zapisów 

porobić… ale będzie raj… kurde… jak zaczną się zapisywać… już 

mam wizje, zaraz zasnę… o Boże… ślina… 

 

[..] 

 

Już wiem co zrobić z tymi, które potrzebowałyby jakichś facetów, 

i to różnych pewnie, jak to z marzeniami / w marzeniach, 

oczywiste… 

 

… jak będą miały ochotę na facetów, to pokażą mi na komputerze 

albo na zdjęciach jakich i których, opiszą potrzeby, wymagania, 



 

 

zapotrzebowania, etc. i im zrobię sztucznych, ale jak żywych, że 

nie widać różnicy, zaspokoją marzenia i się ich anihiluje, ok. To 

proste… 

 

Hmm… możliwe, że z taką ofertą, to wszystkie by przyszły do 

mojego królestwa… hmm… ale by to było fajne… wszystkie 

dziewczyny świata by były moimi poddanymi… szczęśliwymi na 

dodatek i nigdy nie chciałyby odejść, no bo po co i dokąd, 

oczywiste, hm… ale to będzie raj, o kurde… 

 

… muszę to zamieścić na stronach oficjalnych gdzieś… przejmę 

cały świat… będę Bogiem, ale to genialne… jestem geniuszem… 

 

Ja. 

 

[..] 

 

Teraz szczegóły istotne, budujące bezpieczny i trwały fundament 

królestwa: 

 

1. Muszą w nim być dziewczyny wszystkich zawodów, które 

znają się na swoim zawodzie i potrafią i wiedzą jak i potrafią 

wytłumaczyć i pokazać innym – to jest zabezpieczenie życia i 



 

 

przetrwania, warunek konieczny wstępny, żeby cokolwiek 

zaczynać na wieczność, oczywiste. 

 

2. Większość, co byłoby potrzebne wiedzieć lub umieć lub zrobić 

– robię samodzielnie lub wiem jak i będę pokazywał i nauczał, 

czyli Ja zawsze jestem zabezpieczeniem najwyższym 

ostatecznym, bo ZAWSZE 100% wiem lepiej co i jak, nawet w 

rzeczach nieznanych i potencjalnych każdych możliwych 100%, 

oczywiste – dzięki temu wszyscy w królestwie mogą spokojnie 

zajmować się jedynie swoimi sprawami i nie muszą się martwić 

o filozofie, czy stresy, że czegoś by nie umiano, czegoś by nie 

wiedziano, itp. – ja na pewno 100% zawsze wiem i umiem i 

pokażę i wytłumaczę, oczywiste. Bo tak już jest, bo wiem, umiem 

i to dlatego, czyli proste, oczywiste. 

 

3. Potem już tylko jak kto lubi i ma życzenia, to się porobi, proste. 

 

OK. No to chyba wszystko wstępnie. 

 

Teraz trzeba zrobić, wait… 

 

Już niedziela, no to zrobione. OK. Jak napisano, czyli wolne… 

 



 

 

… od poniedziałku znowu do roboty… aż będzie zrobione… 

uwielbiam moje Królestwo… jest najgenialniejsze we 

wszechświecie, czad… 
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Bóg, czyli Ja… czyli wolne, uff… kawa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

W królestwie, które aktualnie tworzę, będzie obowiązywało 

prawo szczegółowe to samo, co zawsze i wszędzie, oczywiste… 

gdyby brakło szczegółów komuś i nie wiedziałby, co robić, lub 

jak trzeba, lub jak być konkretnie w jakichś kwestiach, czy 

sytuacjach, etc. … 

 

Statut Stowarzyszenia Szlachta Polska z 11.01.2014 czyli… 

 

Z niego powinno wszystko wynikać samo jednoznacznie, gdyby 

ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości dowolnego rodzaju w 

kwestiach prawnych, zasadniczych, lub filozoficznych, proste… 

 

To zawsze najlepsza i jedynie dobra weryfikacja – jak sito… na 

pewno żaden robak, insekt, wirus, etc. szkodnik dowolnego 

rodzaju nie powinien się przecisnąć nigdy, ani dostać do 

królestwa – takie było założenie, kiedy statut był tworzony… 

potem się sprawdzi jeszcze tyle razy, aż będzie ideal 100%. 

 

To będą wieczne bramy królestwa. Niezmienne wiecznie. 

 

AmenDS`. 

 

Ja. 



 

 

 

… żeby stworzyć dobre królestwo dla wszystkich kobiet… 

 

Zasady mojego świata z wczoraj: 

 

1. Każda dziewczyna jest wolna i może robić co chce, nic jej nikt 

nie każe, nigdy i wiecznie, ale nie wolno krzywdzić innych i 

niczego, ani naruszać ich wolności opisanej w niniejszym 

punkcie, który dotyczy wszystkich i wszystkiego. 

 

2. Jeśli któraś czegoś potrzebuje lub by chciała, to wystarczy iść 

tam, gdzie to dają, lub można zdobyć lub otrzymać, lub zapytać 

tych, co wiedzą, lub kogokolwiek spotkanego, lub szukać 

sposobów, aż się uda. 

 

… są dobre chyba… na razie zostają… OK. 

 

Teraz nie wiem co dalej… co ja miałbym im niby zapewnić w 

moim świecie? Wszystko, czego by chciały zasadniczo wstępnie 

(żeby mieć zapewnione i wolne w temacie) – mają w tych dwóch 

punktach, czyli na wstępie są wolne i szczęśliwe… mogą sobie 

spać, albo cokolwiek… nawet wiecznie… hmm… 

 



 

 

… no to nie wiem… będą chciały jeść i będą o to pytać, to muszę 

im pokazać gdzie jest jedzenie, żeby sobie poszyły zjeść… 

 

… potem zapytają gdzie można się schować, jak jest zimno, albo 

wieją wiatry, albo pada deszcz, itp. – warunki pogodowe 

niesprzyjające dla komfortu życia człowieka – to muszą być 

domy i schronienia i mieszkania jakieś, żeby każda miała własne 

najlepiej, żeby nie wchodziła do innych, bo to by przeszkadzało i 

denerwowało, oczywiste… każda musi mieć swoje mieszkanie, 

ok, to ważne. Super. To już wiadomo przynajmniej, co można tam 

robić na początek, inaczej nie wiem… trzeba by myśleć, hm… no 

to super… 

 

To wniosek: 

 

3. Każda dziewczyna musi mieć jakieś własne mieszkanie, w 

którym może sobie żyć i sobie sama tam zadbać o swoje jak lubi. 

 

OK. To jest dobre i musi być zasadnicze, żeby nie było potem 

pytań, ani problemów z tym tematem i wolne w temacie. Super. 

Lubię to. 

 

To ten 3. punkt jest dobry i ważny, super. 

 



 

 

Co do jedzenia, to zakładam, że w moim świecie będzie jedzenie 

dla każdego, to nikomu nie powinno, a nawet nie ma prawa 

zabraknąć, oczywiste. 

 

… jakieś dziewczyny, co się znają na zapasach i przetworach i 

posiłkach, itp. będą pilnowały, żeby nikomu nigdy nie zabrakło 

jedzenia i wtedy OK. Będą miały stanowiska od tego i muszą 

pilnować. OK. To jest dobre. Tak musi być. 

 

… a jak nie ma żadnej w pobliżu, co może zapewnić jedzenie 

przydziałowe, no to trzeba samodzielnie sobie szukać w okolicy, 

oczywiste, jak w raju czyli, co się znajdzie to się ma, a jak się 

umie sobie przyrządzić samodzielnie na dodatek, no to super, 

wszyscy szczęśliwi, proste… OK. 

 

Reszta to już chyba potrzeby zależne od pojawiających się na 

bieżąco… zależy od marzeń… jak któraś chciałaby mieć wodę w 

swoim mieszkaniu z kranu, to musi sobie jakoś to załatwić… 

może znaleźć inną dziewczynę, która zna się na wodociągach na 

przykład i zainstaluje jej rury i podłączy do studni jakoś z 

pompą, albo coś… no trzeba sobie radzić, oczywiste… 

 

Będzie dużo dziewczyn, każda się na czymś zna, jakoś sobie 

poradzą, super… 

 



 

 

Jak czegoś nie będą mogły, albo umiały zrobić same, to przyjdą 

do mnie i mnie zapytają, to im pokażę, powiem, nauczę i będą 

sobie robiły i mogą nauczać i pokazywać innym, które by 

pytały… OK. Proste… 

 

Hmm… to chyba wszystko? 

 

… co jeszcze by było potrzebne w moim królestwie? 

 

Hmm… żeby się nie kłóciły i nie biły tylko… kurde… 

 

Gdyby były jakieś choroby, czy kataklizmy nadciągały, to 

powinny wiedzieć, co się robi… a jak nie wiedzą, to zobaczymy co 

to za kataklizmy czy choroby lub nieszczęścia itp. i coś da się 

zaradzić zawsze, oczywiste… OK. 

 

No to chyba wszystko… czegoś nie obmyśliłem? 

 

Hmm… zobaczymy… może mi przyjdzie do głowy coś jeszcze… 

na razie wystarczy… 

 

… ale będę miał super królestwo… 



 

 

 

Czad… będę mógł się wyspać za wszystkie czasy… 

 

Ja. 

 

Król Smaku czyli… 

 

[..] 

 

 

Teraz gdzie to królestwo miałoby się mieścić (teren). 

 

Opcje: 

 

1. Na jakiejś wyspie albo wydzielonym, prywatnym na wieczność 

terenie na Ziemi. 

 

2. Jakoś inaczej. 

 

Ad.1. 



 

 

 

To proste – wystarczy kupić lub przejąć legalnie jakoś na 

własność teren i mieć na to papiery wieczyste urzędowe 

prawomocne typu 'akt własności' i wolne w temacie. Można 

robić królestwo, oczywiste, proste. Potem robi się z tego terenu 

niezależne od całego świata, suwerenne państwo, królestwo z 

panującym królem, czyli ze mną na stanowisku niezbywalnym 

króla i można żyć. Super. Papiery własności muszą być na moje 

nazwisko, żebym mógł być prawowitym królem i właścicielem 

mojego państwa. OK. To się załatwi. To proste. 

 

Ad. 2. 

 

Trzeba zebrać wszystkie moje poddane jako osoby rozproszone 

po całym świecie w kwestiach administracyjnych i majątkowych 

i każdych własnościowych => i to jest nasze i naszego Królestwa. 

Po podliczeniu co się ma, jest to policzone w terenie, majątku, 

własności prywatnej, czyli to byłoby królestwo realne i nawet 

administracyjnie uporządkowane. Super. 

 

Hmm… OK. Inne opcje chyba nie potrzebne, jak na razie, 

zobaczymy… 

 

Można ewentualnie przehandlować, jeśli byłoby czym 

handlować w wymianie sensownej to, co mamy na wymianę z 

innymi w taki sposób, żeby zrobiło się zwarte królestwo z 

terenem zamkniętym wydzielonym i majątkiem i wszystkim 



 

 

własnym królestwa – wystarczy zebrać rozproszone do jednego i 

super. 

 

Hmm… zobaczymy, to mogłoby być sensowne i dobre, potem 

będzie wiadomo. 

 

 

… OK. 

 

Co teraz? 

 

 

… trzeba pomyśleć, które opcje zacząć, bo są łatwiejsze i 

realniejsze do zrealizowania, żeby można zacząć od razu do celu, 

wait… 

 

 

a) potrzebne są zainteresowane dziewczyny, inaczej to poza 

tematem, oczywiste, temat by nie istniał, oczywiste 

 

b) potem się zobaczy ile nas sjest i co mamy i co możemy i się 

zrobi. 



 

 

 

OK. To dobry algorytm. To tak trzeba, super, lubię to. 

 

Najpierw a). 

 

Trzeba zebrać wszystkie zainteresowane dziewczyny do mojego 

Królestwa, opisując o co chodzi i jaki jest Plan. Super. 

 

To na razie nic więcej nie trzeba. Jedynie ten punkt. 

 

Po zebraniu tylu dziewczyn, że można będzie już planować 

założenie królestwa, założy się królestwo. Proste. 

 

OK. 
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Teraz trzeba zacząć konkretnie od razu co się da zrobić, żeby od 

razu gotowe i można dalej… 



 

 

 

Królestwo musi być samowystarczalne zawsze, czyli: 

 

1) Musi tam być własne jedzenie (produkcja jedzenia) – dla 

wszystkich poddanych w królestwie i nigdy nie może zabraknąć 

dla nikogo. 

 

2) Musi być taki teren i zasoby, żeby móc mieć: czystą wodę 

zawsze, prąd i inne rzeczy, które mogłyby być przydatne [zrobić 

listę niezbędnych zasobów]. 

 

Tego, czego by nie było na początek, będzie się w umowach lub 

w transakcjach jednorazowych – sprowadzać z zewnątrz (spoza 

królestwa) – z zachowaniem realnej możliwości zrealizowania 

lub zdobycia zasobów potrzebnych we własnym zakresie w 

czasie przyszłym => w celu uzyskania wiecznej 

samowystarczalności i niezależności królestwa od całego wszech 

świata na zewnątrz królestwa, oczywiste. 

 

Te dwa punkty są ważne i priorytetowe do zrealizowania, żeby 

królestwo mogło przetrwać wiecznie… 

 

OK. 

 



 

 

Co jeszcze? 

 

Chyba nic na razie. Zostaje do zrobienia: 

 

1. Teren królestwa z pełnymi zasobami do przetrwania wiecznie. 

 

2. Poddani. 

 

OK. Trzeba poszukać terenu najpierw, wait… 

 

Gdyby nie dało się posiadać wszystkich niezbędnych zasobów na 

terenie znalezionym dla założenia królestwa, trzeba sprawdzić z 

kim będzie można się umówić na dostarczanie zasobów i trzeba 

to sprawdzić, czy nie oszukują i czy mają i czy będą mieli zasoby 

potrzebne zgodnie z potrzebami królestwa. 

 

Musi to być zrobione i ustalone przed założeniem królestwa, 

żeby nie było niespodzianek nigdy w przyszłości. 

 

OK. 

 



 

 

To będzie dobry start… 

 

RUN 

[] 

 

Szukanie terenu i okolic z zasobami. 

 

Po znalezieniu terenu i zasobów dostępnych, zgodnie z 

potrzebami, jest to potencjalny raj – po sprawdzeniu, że na 

pewno jest tam bezpiecznie i wszystko jest, co potrzebne do 

wiecznego życia. 

 

OK. 

 

Potem można zacząć starać się o przejęcie tego terenu i okolic. 

 

… czyli administracja i dokumenty, warunki, etc. – po ustaleniu 

wszystkiego, wystarczy zrobić i gotowe. Super. Lubię to. 

 

READY 

[] 



 

 

 

 

 

… chyba nic nie zostało do pomyślenia… zobaczę za kilka dni, czy 

coś jeszcze mi przyjdzie do głowy, ale chyba nic nie zostało, 

hmm… 

 

Czyli jedynie znaleźć teren dla królestwa, sprawdzić, jak opisano, 

czy się nadaje na wieczność i załatwić formalności i wolne… 

można sobie budować królestwo własne… czad… 

 

… potem sobie zbiorę lesbijki i dziewczyny… i będzie królestwo… 

ciekawe, czy będę żył wiecznie… będę sobie spał, a one będą 

sobie robiły co chcą… lubię to… 

 

Ja. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Teraz tworząc swoje królestwo… 

 

… muszę się zasłużać i zbierać fajne dziewczyny, żeby je sobie 

zabrać do swojego królestwa… 

Mam super patent na zabranie wszystkich od razu jednocześnie, 

jak zaklęciem i to na wieczność: 

Trzeba powiedzieć każdej dziewczynie na świecie, że jak się z 

kimś kocha, obojętne z kim lub czym, nawet w myślach tylko, to 

na pewno i tak kocha się ze mną, oczywiste… 

… więc nie ma znaczenia z kim się kocha… kocha się ze mną… 

oczywiste… 

Proste… 

OK. 

To wszystkie dziewczyny z całego świata już mam jako swoje, 

super, lubię to… 

Można to nazwać metodą 'traumy'… nie ma szans uciec potem 

ani się pozbyć, proste. OK. 

To to już załatwione… teraz następne elementy mojego Planu… 

Ja. 

==== 

Żeby utrwalić moim poddanym dziewczynom wiarę we mnie i 

wiedzę na wieczność… 



 

 

Trzeba im tłumaczyć, kiedy będą pytały: 

– Czy to znaczy, że jak będę miała chłopaka i będę chciała się z 

nim kochać, to i tak będę się kochała z Panem Smakiem? 

– Oczywiste… 

[..] 

– A jak nie będę chciała o tym myśleć, bo będę kochała tylko 

swojego chłopaka i nikogo więcej… 

– To i tak Pani się tylko wydaje, że Pani kocha swojego chłopaka, 

to i tak Pan Smaku… kocha się Pani z Panem Smakiem, 

oczywiste… nie ze swoim chłopakiem, proste, oczywistości… 

– No tak… a jak nie kocham swojego chłopaka, a muszę się z nim 

kochać? 

– No to nie ma znaczenia, cierpi Pani, bo ktoś inny Panią kocha, 

ale Pana Smaka tam nie ma, oczywiste… 

– Czyli trzeba by uciekać? 

– Oczywiste… 

– No tak, chyba proste… 

– Oczywiste… 

– A jak się nie da uciec? 

– No to przykre, oczywiste… 

– A jak mój mąż mnie zabije albo zacznie męczyć i bić, że go nie 

kocham i zacznie pytać, w kim się zakochałam i z kim sypiam, 

albo się onanizuję w myślach? 



 

 

– To może Pani powiedzieć prawdę, to nawet wskazane, bo nie 

wolno kłamać, oczywiste, to zakazane nawet, oczywistości… 

– Hmm… a jak mnie wtedy zabije, jak powiem mu prawdę? Albo 

wyrzuci z domu, albo zabierze pieniądze i nie da jeść i wyrzuci? 

– No to musi Pani iść do Pana Smaka, on lubi wszystkie 

dziewczyny, na pewno Panią przyjmie do siebie, jeśli Pani go nie 

oszukuje, proste… 

– A jak mu się nie spodobam? 

– To niemożliwe… 

– Czemu? 

– On kocha wszystkie dziewczyny, które nie są złe i które go nie 

oszukują… 

– Hmm… no tak… to wystarczy, że… 

– Sama Pani będzie wiedziała. Nie wolno oszukiwać, proste… 

– OK. 

– To powodzenia… dziękujemy… następna pacjentka… 

zapraszamy… 

[..] 

Proste. Potem już wszystkie będą wiedziały i gotowe.. OK. 
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Super, lubię to. 



 

 

Tak samo z jedzeniem potem i ze wszystkim, jeśli dziewczyna 

coś lubi albo kocha i jej smakuje, albo ma ochotę, albo chce, etc. – 

to na pewno znaczy, że Pan Smaku tam jest i jej daje, oczywiste… 

pyszności czyli. OK. 

To miłość i pyszności i lubienie mam już załatwione na 

wieczność w swoim królestwie… Proste. OK. 

Co kto lubi, to na pewno jakby lubił mnie, pyszności, oczywiste… 

Proste. 

Potem same nazwą mnie Bogiem. A ja będę się bronił, że tak nie 

wypada mówić, bo to może być grzech. OK. 

… ale jak już muszą, no to trudno, jakoś to pewnie przeżyję, 

oczywiste… muszę, oczywiste… pewnie wiedzą same lepiej, 

oczywiste… no nic… nie można na siłę nic, oczywiste… przecież 

im nie zabronię, oczywiste… i wtedy sobie będę odchodził… i 

mam wszystko, co najlepsze, a nie moja wina, oczywiste… 

proste… 

To dobra metoda… super. Lubię to. 

Będę życzył smacznego w takim razie wszystkim moim 

dziewczynom… i wolne, uff… pyszności… 

 


