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Od września 2017 roku firma będzie finansowała na zasadzie umów cywilno prawnych
wszystkie osoby potrzebujące wsparcia finansowego w celu realizowania własnych 
celów, marzeń i planów życiowych określonych w umowie w sposób jednoznaczny i 
konkretny, a także osoby potrzebujące wsparcia finansowego na potrzeby bieżące, 
którym brakuje środków finansowych ze względów niezawinionych osobiście, lub ze 
względów opisanych i uzasadnionych sensownie logicznie samodzielnie prawdziwie.

Finansowanie potrzeb osób zgłaszających do firmy potrzeby określone 
jednoznacznie i konkretnie w pisemnej umowie / zgłoszeniu będzie weryfikowane 
pod względem wiarygodności oraz okoliczności życiowych osoby zgłaszającej jw. 
celem finansowania potrzeb zasadnych, lub sensownych zgodnie z każdorazową 
opinią i uzasadnieniem pisemnym ze strony przedstawicieli firmy, lub celem 
udzielenia wsparcia odpowiedniego do zgłaszanych potrzeb - również zgodnie z 
każdorazową opinią i uzasadnieniem pisemnym ze strony przedstawicieli firmy.

Firma nie może finansować lub wspierać w jakikolwiek sposób i na jakichkolwiek 
zasadach instytucji, urzędów, uczelni wyższych publicznych, projektów i badań 
naukowych innych niż własne firmowe lub uzgodnione w osobnych umowach o 
współpracy firmowej, oraz pozostałych osób i projektów lub przedsięwzięć lub 
celów lub potrzeb czyichkolwiek jakichkolwiek - jak określono w regulaminie 
firmy dotyczącym finansowania, o którym mowa, ani współpracować z osobami ww. na
jakichkolwiek zasadach - zgodnie z udokumentowaną współpracą z ww. osobami w 
okresie 1996-2016, PG II 80/11-PG II 2507/15 Prokuratura Generalna w Warszawie, 
Polska.

====
W nawiązaniu do celów finansowanych przez firmę opisanych jw. - ze względu na 
własne cele i marzenia życiowe prezesa, założyciela i właściciela firmy - 
niemożliwych do zrealizowania przez okres ciągły 20-tu lat po ukończeniu szkoły 
średniej w Polsce w 1996 roku do dziś, tj. 24 grudnia 2016 oraz w najbliższych i
dalszych latach, aż do śmierci prezesa i właściciela firmy - w pierwszej 
kolejności rozpatrywane będą wnioski o wsparcie finansowe lub wskazane 
konkretnie wsparcie / pomoc innego rodzaju niż finansowe dotyczące planów i 
marzeń związanych z ukończeniem szkoły lub studiów wyższych, założeniem rodziny,
znalezieniem dobrej, wymarzonej pracy oraz pozostałe podstawowe lub najbardziej 
minimalne, określone konkretnie potrzeby najistotniejsze dla osób zgłaszających 
w ich całym życiu, które  powinny być zaspokojone w szczególności ze względów 
terminowych, czyli priorytetowych jedynie w stopniu najwyższym.

Dla przykładu (01): marzenia o studiach humanistycznych po szkole średniej, o 
kształtowaniu własnego życia i ścieżki zawodowej,  naukowej, etc., o założeniu 
szczęśliwej rodziny, itp. - są logicznie sensownie w terminach właściwych. Po 
terminach właściwych sensownych marzenia są niemożliwe do zrealizowania, czyli 
pozostaje śmierć samobójcza, lub wniosek  o eutanazję.

Stąd jak wyżej - uzasadniono i opisano. Wszystkie potrzeby zgłaszane będą 
rozpatrywane pod względem priorytetowym logicznym utrzymującym sens wsparcia, 
czyli realizacja planów i marzeń własnych istotnych dla kształtowania całej 
przyszłości osób zgłaszających oraz ich otoczenia, lub potrzeby bieżące 
terminowe. Pozostałe wnioski będą rozpatrywane w dalszej kolejności.

Dla przykładu (02):  kto marzy o wypiciu piwa w knajpie => dostanie środki 
finansowe na piwo, na dojazd do knajpy z miejsca przebywania  i z powrotem, na 
jedzenie w knajpie i na to wszystko, o czym marzy, żeby mógł zrealizować swoje 
marzenie w zupełności.

Dla przykładu (03): kto marzy o posiadaniu 100 zł. na własność w banknocie lub w
dowolnej formie gotówki (bilon, banknoty, itp.) chociaż raz w życiu przed 
śmiercią własną, żeby móc sobie to wydać - otrzyma 100 zł. celem zrealizowania  
sobie swojego marzenia.

Dla przykładu (04): kto marzy o posiadaniu pięknego wielkiego domu z ogrodem i 
chciałby mieć na to pieniądze , żeby móc  sobie zbudować, albo najlepiej, żeby 
na gotowe - nie dostanie ani grosza.
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Dla przykładu (05): kto marzy, żeby będąc na studiach mieć  drobne pieniądze 
miesięcznie na wydatki drobne 'po drodze' lub na cokolwiek, ale żeby tylko  mieć
jakąś gotówkę  na wydatki nieduże miesięcznie - studiując na uczelni - dostanie 
na jeden miesiąc lub na 10 miesięcy, aż znajdzie sobie jakieś źródło własne 
finansowania sobie swojego marzenia o posiadaniu gotówki, czyli np. pracę 
dorywczą, itp. - do weryfikacji każdorazowej zgłoszenia podobne.

Dla przykładu (06): kto marzy, że byłby szczęśliwy i mógłby szczęśliwie żyć 
dalej, 'gdyby tylko' - otrzyma 'gdyby tylko' w formie wnioskowanej pisemnie.

Dla przykładu (07): kto marzy o podróży dokądś i z powrotem w sposób określony, 
a nie jest to możliwe z jakichś względów - otrzyma możliwość  zrealizowania 
marzenia, jeśli jest to sensowne marzenie uzasadnione wystarczająco przez 
zgłaszającego, żeby móc wydać decyzję rozsądną i zasadną o udzieleniu wsparcia w
zakresie marzenia opisanego / zgłoszonego.

Dla przykładu (08): kto marzy o paczce papierosów - dostanie  paczkę papierosów,
o której sobie marzy i którą wskaże. Jeśli ktoś marzy o paczce papierosów 
dziennie - otrzyma paczkę papierosów dziennie dożywotnio.

Dla przykładu (09): kto marzy o spłaceniu długu, lub rzeczy nabytej, lub umów, 
które ciążą, a były ważne, żeby je zawrzeć, a aktualnie nie jest łatwo żyć lub 
przeżyć ze względu na umowy zawarte - otrzyma wsparcie lub spłatę lub realizację
w całości wszystkich umów dowolnego rodzaju dla uzyskania spokoju własnego osoby
zgłaszającej i umożliwienia dalszego życia bez obciążeń jakiegokolwiek rodzaju.

Dla przykładu (10): kto  marzy o wyjeździe z dziećmi na wakacje raz w życiu w 
miejsce określone w warunkach określonych, jak sobie marzy - otrzyma realizację 
wyjazdu zgodnie z opisanym marzeniem i potrzebami związanymi z realizacją 
marzenia.

Dla przykładu (11): kto marzy o pomocy dla dziecka lub dla dzieci, żeby ułatwić 
dzieciom życie zwyczajne, 'jak inni' - otrzyma pomoc wnioskowaną lub właściwą do
zrealizowania marzenia opisanego.

Dla przykładu (12): kto marzy o śmierci własnej i nie ma innych marzeń i 
uzasadni i opisze samodzielnie, że jest to decyzja świadoma i uzasadniona 
samodzielnie świadomie i podjęta samodzielnie - otrzyma bezbolesną eutanazję.

Dla przykładu (13): kto  marzy o majtkach, bluzkach, spodniach, innych 
ubraniach, lub rzeczach, lub o czymkolwiek, co jest proste do zrealizowania, a 
jednak nie jest możliwe 'ze względu' - uzyska możliwość zrealizowania bez 
względu, jeśli względy blokujące realizację marzenia są obiektywnie możliwe do 
usunięcia lub ustanowienia jako względy nieistniejące, lub pominięte.

etc. marzenia są proste - wystarczy napisać jakie się ma marzenie - firma 
udzieli wsparcia w realizacji marzeń sensownych i dobrych opisanych samodzielnie
przez zgłaszającego.

Jak opisano.

Weryfikacja zgłoszeń każdorazowa przy każdym osobnym zgłoszeniu.

DS`.
smakubooks.com
Info official, DEC.24.016, Poland, Europe.
====.

Na dzień 31 grudnia 2016 wszystkie dotychczasowe projekty firmowe zostały 
zrealizowane pomyślnie.

Od września 2017 jedyny pozostały projekt firmowy do zrealizowania przez firmę, 
ostatni w całej działalności firmy, tj. projekt cofnięcia czasu o 20 lat, celem 
zrealizowania marzeń prezesa firmy o studiach humanistycznych, rodzinie i 
własnej ścieżce życiowej, naukowej, rodzinnej i zawodowej zgodnie z marzeniami 
niezmiennymi począwszy od 1996 roku - będzie realizowany aż do uzyskania 
spodziewanych wyników projektu, tj. realne cofnięcie czasu o 20 lat (do roku 

Strona 2



Info Donations 2017 smakubooks-com - dec-24-2016.txt
1996).

Pozostałe wszystkie cele i projekty firmowe będą realizowane w trybie bieżącym 
zgodnie z dotychczasową pracą firmy 2010-2016.

Informacja ogólna, oficjalna, dn. 24  grudnia 2016.

smakubooks.com,  Poland, Europe, DEC.24.2016, info general,  official.
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