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Intencją naszych spotkań jest pobudzenie naszej
uważności raczej niż myślenia i pamiętania



Nowa sytuacja

• Gospodarka niedostatku

• Mit niedostatku

• Paradoks nędzy wśród obfitości

• Zasoby realne – zasoby środków płatniczych



• Oburzeni – obudzeni

• Potrzeba przemiany świadomości

• Nowa rzeczywistość – nowa świadomość

• Jak dzieją się rewolucje w nauce?



Podejście alarmowe?



Podejście alarmowe

• Mobilizacja wszystkich środków dopiero gdy się pali, gdy
się wali

• zaniedbywanie działań zapobiegawczych

• można by nazwać podejściem alarmowym*

* http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/Czy-
s%C5%82u%C5%BCba-zdrowia-jest-uleczalna-24.9.161.pdf

http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/Czy-s%C5%82u%C5%BCba-zdrowia-jest-uleczalna-24.9.161.pdf


• Podejście alarmowe bierze się chyba stąd, że

• zajmowanie się działaniami zapobiegawczymi

• uważamy za doraźnie nieopłacalne



• Uważamy więc, że sprawy nie naglące mogą
poczekać.

• Mobilizujemy się dopiero, gdy już się pali



• W obecnym systemie finansowym opłaca się pieniądze jak
najwcześniej inkasować a jak najpóźniej wydawać

• W przypadku polityki zapobiegawczej
wydatki ponosi się od  zaraz i w ciągu dłuższego czasu,
zanim wystąpi sytuacja alarmowa

• Zyski z powodu oszczędności na wydatkach alarmowych są
odsunięte w czasie



• Przecież gdy zdarzają się powodzie

• Nie wystarczy alarmowe ratowanie powodzian

• Trzeba budować wały

• Lecz to jest finansowo doraźnie nieopłacalne



• Żyliśmy w wieku niedostatku - żyjemy w wieku obfitości
• Trzy epoki gospodarcze:
• rolnicza (pług)
• przemysłowa (taśma montażowa)
• informatyczna (komputer)



• Ekonomia epoki pługa i taśmy montażowej:
Nauka badająca jak ludzie radzą sobie z ograniczoną
dostępnością zasobów.  (Gospodarka niedostatku).

• Ekonomia epoki komputera: nauka badająca jak rozwijać
obfitość. (Gospodarka obfitości)



• Posługujemy się ekonomią niedostatku w epoce obfitości.

• W epoce niedostatku podstawowe zasoby kurczyły się
poprzez czerpanie.

• W epoce obfitości podstawowe zasoby mnożą się
w miarę czerpania



Udziały czynników prywatnych i społecznych w tworzeniu zasobów
rynkowych*

• Praca i zarządzanie  - 10 %  (udział pracy, wkład prywatny)

• Inwestycje w przemysł dokonane przez prywatnych
inwestorów z ich własnych oszczędności – 2%  (udział
kapitału prywatnego).

*Leopold Soucy, Fałszerze pieniędzy. Wyd. WERS Poznań,1999 s.33-34



• Bogactwa naturalne 10% ( udział kapitału wspólnotowego).

• Ogólny postęp naukowo-techniczny – 50%  (udział kapitału
wspólnotowego).

• Podział pracy i specjalizacja dzięki organizacji pracy
- 10% (kapitał wspólnotowy).

• Inwestycje w przemysł dokonane przez całe społeczeństwo
– 18% (udział kapitału wspólnotowego: podatki, oszczędności
długoterminowe np. ubezpieczenia, fundusze emerytalne …)*

* Por. np. Jacek Tittenbrun, Nowi kapitaliści. Pracownicze fundusze emerytalne a
własność kapitału akcyjnego. Wyd.[[ NAKOM, Poznań, 1991 s. 190 (przyp. red.)



Rośnie mnożnik stowarzyszeniowy
- Increment of association*
zwielokratniający efektywność wytwórczą i twórczą.

*C.H. Douglas: Monopol Kredytowy
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/CH-Douglas-
Monopol-kredytowy16.10.15.pdf

http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/CH-Douglas-Monopol-kredytowy16.10.15.pdf


• Czynniki gospodarki: zasobowy, energetyczny,
pracy ludzkiej i informatyczno-technologiczny
są splecione

• Trzy pierwsze stopniowo zmniejszają swój
udział, zaś poziom informatyczny cechuje
burzliwy rozrost.



Podział PKB w Państwie Opiekuńczym
Należny i faktyczny

http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/Kim-opiekuje-sie-panstwo-
opiekuncze-kor-2.7.17.pdf

http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/Kim-opiekuje-sie-panstwo-opiekuncze-kor-2.7.17.pdf


Przypowieść o czterech bochenkach

• 4 ludzi produkuje 4 bochenki chleba – każdy kupuje jeden bochenek

• 3 ludzi produkuje 4 bochenki. Kupują 4 bochenki. Czwarty z nich
pozostaje bez chleba.
Rozwiązanie socjalistyczne – dać mu jak jakąkolwiek pracę.
Rozwiązanie kapitalistyczne socjalne – odłamać każdemu z trójki i dać
czwartemu.
Rozwiązanie kapitalistyczne liberalne  - w następnym cyklu zrobi się o
jeden bochenek mniej, jeśli nie da się go sprzedać.

• 1 człowiek produkuje 4 bochenki…



• Poznańska wzorowa piekarnia – wystawianie nie sprzedanego
pieczywa w worku na podwórze

• Poznański wzorowy sklep – wystawianie kosza z nie
sprzedanymi  nadpsutymi jabłkami bezpłatnie

• Dlaczego głodny miałby jeść tylko stare pieczywo czy
nadpsute owoce?

• Skoro i tak świeże były wystawione na sprzedaż lecz nie
kupione z braku środków płatniczych?



Co robić?
• Wyemitować bezprocentowo nowe środki płatnicze wyrażające

obecność niezakupionych produktów

• Czy pistolet inflacyjny byłby tylko straszakiem? *

• Wyemitować bezprocentowo nowe środki płatnicze na pokrycie anty
inflacyjnego dyskonta skompensowanego, (rabatu)**

*Izabela Litwin, Kryzys i straszak inflacji
https://www.youtube.com/watch?v=oOIYGbZhxec

**Alain Pilote, Kredyt Społeczny w 10 lekcjach s. 119
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/10-lekcji-KS-2.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=oOIYGbZhxec
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/10-lekcji-KS-2.pdf


•Czy w rzeczywistości nie chodzi  o utrzymanie
niedostatku pieniądza, wymuszającego zdobywanie
oprocentowanych środków płatniczych kredytowych?

• i/lub wymuszanie zgody na zatrudnianie się  na
warunkach śmieciowych, byle  przeżyć?



•Mamy paradoks  skrajnej nędzy wśród wielkiej
obfitości

•Rozwiązaniem jest zmiana myślenia o
sposobie dystrybucji środków płatniczych
zgodna ze stanem  nowej  gospodarki



• Jesteśmy świadkami tak szybkiego postępu
technologicznego, że potrzeba coraz mniej ludzkiej pracy
aby zaspokoić podstawowe potrzeby wszystkich Ziemian

• Obecnie szacuje się, że wystarczyłoby  do tego 20-30%
wszystkich ludzi zdolnych do pracy.

• Z rozwojem automatyzacji i  cyfryzacji procesów
gospodarczych  liczba  niezbędnych pracowników będzie
maleć.



Co robić?

• Zwiększyć  ilość środków płatniczych dla umożliwienia
zaspokojenia potrzeb podstawowych?
Jak? Oprocentowanych? Bezprocentowo?

•Przy  nie zmienionym przyroście demograficznym?

•Wykładniczy charakter wzrost demograficznego



Zmniejszyć zaludnienie o 60 – 70…%;
Do 1 mld ? Jak?

-- Sterylizacja? Zachęty finansowe? Wojna?...
„Łatwiej zabić milion ludzi niż nimi  rządzić”
prof. Zbigniew Brzeziński

-- Spowolnić przyrost naturalny?
Do reprodukcji prostej? Jak?



… „Model wykazuje, że można ograniczyć przyrost ludności
do punktu równowagi przez podnoszenie ogólnego standardu
życia, szczególnie w odniesieniu do podstawowych potrzeb.
Tę równowagę można by osiągnąć na skalę światową na
długo przed tym zanim zupełnie wyczerpie się zdolność ziemi
do produkowania żywności… przeszkody stojące na drodze
do harmonijnego rozwoju ludzkości nie są przeszkodami
natury fizycznej ani gospodarczej w ścisłym tego słowa
znaczeniu, lecz mają w swej istocie charakter społeczno –
polityczny.”…

Raport zespołu Prof. Amilkara Herrery i in., Katastrofa czy nowe społeczeństwo?
Latynoamerykanski model świata. Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny, PWE,
Wwa 1979 Wnioski s.141.



• W technologicznym raju. Przypowieść prof. Wassili Leontiefa
(1973 ekonomiczny Nobel )

• […] „Wyobraźmy sobie, że  jutro budzimy się w
technologicznym raju. Wszystkie prace wykonują automaty
i roboty. Dostarczają ilość dóbr pokrywającą podstawowe
potrzeby Człowieka.  Jednocześnie panuje ogromne
bezrobocie.

• Zgodnie z obecnym systemem rozdzielania pieniędzy, przede
wszystkim w zamian za pracę najemną, siła nabywcza jest
znikoma.”[…]



• I znów mamy paradoks  skrajnej nędzy wśród wielkiej
obfitości.

• I znów rozwiązaniem jest zmiana myślenia między
innymi

• o  sposobie dystrybucji pieniądza, zgodna z nową
gospodarką.

• Prowadząca do powszechnego dostatku wśród dostatku
• Epoka informatyzacji,  automatyzacji cyfryzacji



NOWA EKONOMIA



Od czego zacząć?

•Zwiększyć podatki?

•Pożyczyć? Od własnego społeczeństwa?
Od banków? Z zagranicy?

•Czy brak środków finansowych musi oznaczać
prawdziwą fizyczną niemożność zaspokajania
potrzeb uczestników gospodarki?



Od czego zacząć?

•Projektowanie nowych rozwiązań ?

•Tworzenie nowych organizacji, partii ?

•Marketing nowych idei ? Organizacji, partii?

•Czy?...



Sposób „ na Meduzę”



„Mit o Perseuszu i Meduzie jako metafora Ego”

https://www.youtube.com/watch?v=wc512xlCOqc

https://www.youtube.com/watch?v=wc512xlCOqc


•Tarcza bogini Mądrości – bezbłędne  lustro

•Meduza – uosobienie  naszych
egocentrycznych niedorzeczności

•Widzenie tych niedorzeczności bez
zniekształceń wymaga nie tyle wiedzy
ile mądrości



•Meduza – nasze ego (- centryzm)?

•Meduza skamieniała od własnego wiernego
widoku?



•Tarczę trzymał Perseusz?

•Trzymała ją bogini Atena?

•Meduza zobaczyła sama swoje odbicie w
wodzie zupełnie spokojnej?



• Cichy do głębi umysł?

• Perseusz nie musiał walczyć z Meduzą?



Siostry Gorgony

•Meduza – chytra
•Euriale – dalekosiężna lub
„z dalekiego klepiska”

•Stenho – potężna, miała zabić więcej
ludzi niż obie pozostałe



Ego – Gorgonowa  trójca?



WALCZYĆ?



•Walka zasila to, z czym walczymy

•Wygrana bitwa nie gwarantuje wygranej wojny

•Toczenie bitew podtrzymuje wojny

•Największą sztuką walki jest podporządkowanie
sobie przeciwnika bez walki.



Sun Tzu
SZTUKA WOJNY

Czyli

TRZYNASCIE ROZDZIAŁÓW

https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/dokumenty/student/Sun_Tzu_sztuka_wojny.pdf

https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/dokumenty/student/Sun_Tzu_sztuka_wojny.pdf


W czasach Sun Tzu kampanie militarne przypominały czasami
„dobrze i bezkrwawo rozegrane partie szachów”

Najwyższym osiągnieciem jest pokonać wroga bez walki

Jeśli ta sztuka się nie powiedzie, zostajemy wciągnięci w wojnę.

Jednakże „Trzynaście rozdziałów” mówi o tym, że wszystko jest
lepsze od wojny. Tak że to, co jest machiaweliczne, każde zło,
choćby najgorsze, jest lepsze od najwyższego zła.

Tym największym złem jest wojna



•Wojny zwycięskie prowadzą nieuchronnie do
wojen przegranych.

•Czy wiedza historyczna nauczyła nas porzucenia
niedorzeczności prowadzenia wojen?

•Wiedza to całkiem coś innego niż mądrość.



•Dynamika wiedzy  zmienia się z czasem

•Jest podatna na manipulacje

•Dynamika mądrości jest niewzruszona



Nasz najgroźniejszy przeciwnik?



Ego?



Najwierniejszy wspólnik naszego
najgroźniejszego wroga?



Ego?



•Ego moje,
•Ego twoje,
•Ego nasze,
•Ego wasze?



• „Chochołem jestem ja, to jest we mnie.
Wszyscy jesteśmy  ’zachocholeni’.

Wciąż zrzucaliśmy nasze klęski na zaborców, szlachtę”…

• Na nazistów, komunę, Masonerię, na finansjerę,
Żydów, Islamczyków, Putina, na praktykę spiskową…

• I wciąż je im przypisywaliśmy.

• Wszyscy jesteśmy ’zagorgonieni’?



•Natura, mechanizm struktury  umysłowej ego
jest powszechny – czy tak?

•Ego małe – duże – ogromne. Żołądź i dąb



• Człowiek który nie rozumie jak działa ego,
nie może rozumieć  siebie – jako  ‘nie jestem ego’

• Żyje w  ciemności. W rzeczy samej nie wie co czyni.

•Stąd pewnie słowa Mistrza z Nazaretu „Ojcze
odpuść  im, bo nie wiedzą co czynią”?



Powstanie Warszawskie?
• Masakra paruset tysięcy cywilów, męczeńska zagłada

parunastu tysięcy bohaterskich dziewcząt  i chłopców,
zniszczenie bronionej ludności i miasta?

• W jakiej ciemności żyli zawodowi wojskowi dowódcy – jak
tamci, uczeni w piśmie, zawodowi duchowi przywódcy.

• Jak tragicznie ci też nie wiedzieli, co czynią…
To wyrok nie jakiegoś ludzkiego Wysokiego Trybunału…



HONOR?



Czy mistrza z Nazaretu można by uznać
za człowieka honoru?
Czy takim go mógł widzieć Poncjusz Piłat,
który w bitwie cenił swój żołnierski honor?

Czego nas uczy Mistrza złożenie siebie w ofierze?

Co On nam wszystkim pokazuje – na  sobie,
ostatnią zbawczą lekcję, dosłowność nauki:



(Mt 5,38-42)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście,
że powiedziano: "Oko za oko i ząb za ząb!" A Ja
wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz
jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i
drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć
twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby
iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu,
kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce
pożyczyć od ciebie.



Całe ciało – nie  tylko policzek

Zupełne obnażenie – nie tylko płaszcz

Droga na Golgotę – nie  dwa tysiące
kroków



Nowy język – Nowe myślenie



Wojna i pokój
•Chcesz pokoju – przygotuj się do wojny
•Chcesz pokoju – przygotuj się do pokoju
•Chcesz wojny – przygotuj się do wojny
•Chcesz wojny – przygotuj się do pokoju

•Które z tych zdań wydaje się na pewno
prawdziwe?  Na pewno fałszywe?

•Doraźnie? Na dłuższą metę?



• Będziemy walczyć o pokój?

• Aż nie zostanie kamień na kamieniu?

• „Bój to będzie ostatni, krwawy skończy
się trud gdy związek nasz bratni ogarnie
ludzki ród” ?



• Słowo nie jest tym, co oznacza

• Konieczność  rozróżniania słowa i rzeczy



Bogactwo

• Uwagi o bogactwie
• Bogactwo – rzeczywistość i znaki 1

• Pusty dzban Salomona 2

• Dlaczego mamy coraz więcej kupować?

1 http://szczesnygorski.pl/ekonomiczne/bogactwo-rzeczywistosc-i-znaki/
2 http://szczesnygorski.pl/ekonomiczne/pusty-dzban-salomona/

http://szczesnygorski.pl/ekonomicznepanstwo-opiekuncze/
http://szczesnygorski.pl/ekonomicznepanstwo-opiekuncze/kim-opiekuje-sie-panstwo-opiekuncze/
http://www.mbsportal.bl.uk/taster/subjareas/strategy/fco/enabling09.aspx
http://szczesnygorski.pl/ekonomiczne/bogactwo-rzeczywistosc-i-znaki/
http://www.pte.pl/pliki/2/12/Allais%20Maurice%20Obecny%20kryzys%20swiatowy%2018.4.11-1.pdf
http://szczesnygorski.pl/ekonomiczne/pusty-dzban-salomona/


Bogactwo rzeczywistość i znaki

Żyjemy jakby w dwóch światach:

W świecie rzeczywistości (oczywistości rzeczy),
gdzie jest chleb, są buty, mieszkania,
wychowanie dzieci, gotowanie, uczenie,  leczenie



oraz żyjemy w świecie znaków, symboli,
gdzie są słowa, pieniądze, kredyty, czeki,
obligacje, opcje, kontrakty, fundusze
pochodne, pożyczki od pożyczki – coraz to
wyższego rzędu abstrakcje.



• W świecie gdzie liczą się przede wszystkim
wartości realne, podaż znaków dostosowuje
się  do możliwości realnych.

• W świecie gdzie liczą się przede wszystkim
znaki, możliwości realne przykrawa się
do możliwości opodatkowania.



•W świecie rzeczywistym są dzieci nakarmione,
ubrane, dobrze wychowane, idące w życie
z ufnością, gdyż były otoczone troską i miłością.

•W świecie znaków praca matek w rodzinie to towar
o wartości zerowej, bo nikt nie jest gotów zań
płacić, czynnik nie uwzględniany przez ekonomię
(choć jego realna wartość np. w Polsce, Anglii
i w USA ocenia się na ok. 40 % PKB, a przecież nie są
w nim uwzględniane )



•W świecie znaków zabiera się zatrudnionym   część
ich owoców pracy, aby dać je niezatrudnionym,
podczas gdy w świecie rzeczywistym nadwyżki
marnują się, a rezerwy pozostają nie wykorzystane.

•W świecie gdzie liczą się przede wszystkim wartości
realne, podaż znaków dostosowuje się do
możliwości realnych.



• W świecie gdzie liczą się przede wszystkim znaki, możliwości
realne przykrawa się do możliwości opodatkowania.

• W świecie znaków banki dzierżą w ręce pióro, które może
dawać lub odmawiać, warunkować, zmniejszać i zwiększać
prawo do produkowania czy otrzymywania wyrobów.

• Natomiast rządy, reprezentujące tych co tworzą realne
wartości, mają w ręku pióro do podpisywania długów, po czym
muszą odbierać twórcom wartości realnych ile się da owoców
ich pracy, aby spłacać niekończące się długi.



• W świecie rzeczywistym pociągi przewożą tylu pasażerów
ile rzeczywiście mogą.

• W świecie znaków pociągi jeżdżą z wieloma pustymi miejscami,
bo brak dostatecznej ilości znaków wolnych miejsc.

• W świecie znaków fabryka pełna wykwalifikowanych ludzi,
maszyn, mająca zamówienia, nie może produkować z powodu
sztucznego zadłużenia, z braku kredytów obrotowych – znaków
które jej sztucznie odebrano, więc jej wartość wynosi ile kto da,
np. symboliczną złotówkę.



• W świecie realnym społeczeństwo wspiera kredytem
swych rzeczywistych możliwości przedsięwzięcia
odpowiadające na życiowe potrzeby i dba o zachowanie
i pomnożenie rzeczywistego narodowego kapitału.

• W świecie znaków osobnik mający w banku
amerykańskim kredyt, z którego zobowiązał się nie
korzystać, jest inwestorem strategicznym, a załoga
pragnąca przejąć zakład, mając wysoki potencjał
produkcyjny i zamówienia, przegrywa z braku znaków.



• W świecie znaków można zysk wypracowany przez
społeczeństwo zapisać mu jako dług i obciążyć je z tego
tytułu wciąż rosnącymi podatkami.

• W świecie rzeczywistym można rozdzielić wszystkim
nadwyżkę produkcji niezakupionej jako dywidendę od
zbiorowego gospodarowania, przy czym – dzięki
pieniężnym znakom – jest wolny wybór co kto chce
sobie z tego wziąć.



• W świecie rzeczywistym bogactwo wzrasta przez
inwestowanie w rozwój świata rzeczywistego.

W świecie znaków, najbardziej opłacalną inwestycją
jest „inwestycja” w znaki, spekulacja znakami.

• W świecie znaków karze się fałszerzy pieniędzy,
jednocześnie kreując – w pełnym blasku prawa –
mnóstwo fikcyjnego pieniądza na giełdowe operacje.



• W świecie znaków giełda jest pasjonującą
„grą o sumie zerowej”.

• W świecie rzeczywistym jest niepomierne
bogacenie się nielicznych i ruina wielu,
bankructwa, bezrobocie i zapaści gospodarki
jak w latach 30-tych i obecnie



• Nie odróżniamy dostatecznie tych dwóch światów,
mylimy je, mieszamy symbole i wartości realne,
mówimy, że coś co jest – nie istnieje, ponieważ nie
posiada odpowiedniego znaku.

• O świecie obfitości i rzeczywistych rezerw mówimy,
że jest pusty, a z pustego i Salomon nie naleje, choć
pusty jest tylko magazyn znaków, a nie magazyn
rzeczy, rąk do pracy i umiejętności.



• W świecie znaków mówimy, że trzeba zabrać
z talerza Janowi aby dać Pawłowi, choć w świecie
rzeczywistym pożywienia starczy dla obu.

• W świecie znaków ziarno ma sens o tyle o ile da się
na nim zarobić.

• W świecie rzeczywistym liczy się zaspakajanie
głodu.



• W świecie znaków przy pomocy słowa „kocham”
i innych gładkich zwrotów, można odebrać komuś cześć,
radość życia, możliwość dobrej egzystencji.

• Te dwie dziedziny – realna i znaków – wyznaczają  jakby
dwa krańce skali:
od pełnego wykorzystania ludzkiego potencjału
aż do jego całkowitego skorumpowania.



• Manipuluje się światem rzeczywistym poprzez symbole, praktykując
jakby współczesną magię finansową. Naturę tej magii dobrze
oddaje wypowiedź fizyka noblisty, Fryderyka Soddy’ego.*

• Czy w naszych czasach niewiary w cuda w świecie fizycznym można
by znaleźć większy dziwoląg od tych instytucji, które jakoby
pożyczają pieniądze, lecz ich nie pożyczają, ale tworzą? A gdy się je
im zwraca – unicestwiają je? Którym udało się zrealizować tym
samym niemożliwy fizyczny cud, aby nie tylko dostać coś za nic, ale
ponadto otrzymywać z tego tytułu niekończące się odsetki?

* F. Soddy, A Statement of the World Problem from the Standpoint of the New
Economics, Oxford 1931



• Strzeżmy się mylenia znaków, symboli ze światem
rzeczywistym. Sprawdzajmy, czy istniejącej rzeczywistości
odpowiadają zgodne znaki:

• Czy akcja warta nominalnie 100 i sprzedawana po 150
ma za sobą pokrycie rzeczywistych możliwości,
majątku – czy tylko spekulacyjne oczekiwania;

• Uczmy się rozważać każdą sytuację w odniesieniu do
niesymbolicznej rzeczywistości.



•Czy inwestycje są inwestycjami rzeczywistymi,
czy powiernicy nie są rabusiami, czy kapitał
jest realnym bogactwem, a nie fikcją

•Czy za wzniosłym słowem obecna jest
prawdziwa gotowość do odpowiednich
zachowań.



Uczmy się rozważać każdą sytuację
w odniesieniu do nie-symbolicznej rzeczywistości.



Strzeżmy się mylenia znaków i rzeczywistości



Obserwacja obiektywna?



Obserwacja

• Fakt obiektywny?
• Fakt zaobserwowany. W pewien sposób rzeczywiście

„wytwarzamy fakty”: fakty zależą nie tylko od
obserwowanego kontekstu i od naszej bezpośredniej
percepcji, lecz także od tego, w jaki sposób percepcja
jest ukształtowana przez myśl i to, co robimy, aby
sprawdzić nasze wnioski i zastosować je w działaniach*

*David Bohm, Ukryty porządek. Wyd. Pusty Obłok, Warszawa 1988, s. 55



Kapitał



Kapitał
• Czym jest kapitał?
• Kapitał realny
• Kapitał finansowy
• Szczególna rola kapitału finansowego



Kapitał
Kapitał finansowy traktowany jako towar  i jeden z równoważnych
składników kapitału

Kapitał finansowy

Kapitał ludzki

Bogactwa naturalneKapitał fizyczny

Kapitał społeczny



Kapitał finansowy traktowany jako towar i nadrzędny składnik kapitału



Kapitał finansowy traktowany jako symboliczna informacja o kapitale realnym



Kapitał realny

Kapitał realny = bogactwa naturalne + kapitał techniczny +
kapitał ludzki + kapitał społeczny

• Kapitał fizyczny – zasoby naturalne, urządzenia fizyczne do wytwarzania
dóbr: budynki, maszyny, fabryki, kopalnie, huty, uprawy, hodowle, sieci
energetyczne, informacyjne, komunikacyjne, transportowe. Technologia
wytwarzania, logistyka dystrybucji….

• „Kapitał” ludzki: zdolności, poszczególnych jednostek do wytwarzania
dóbr, sprawność fizyczna, zdrowie, umiejętności, talenty, umiejętność
współpracy, zalety moralne...



Kapitał realny

Kapitał społeczny
Urządzenia i struktury społeczne jako czynnik
wytwarzania dóbr; zdrowe rodziny, solidarność
społeczna, społeczny podział pracy, szkolnictwo,
nauka, kultura, służba zdrowia, poziom
technologiczny, organizacyjny, organizacje
społeczne, samorządowe, administracja, system
bankowy...



Kapitał finansowy

Kapitał finansowy = informacja o obecności kapitału
rzeczywistego oraz upoważnienie do korzystania zeń

• Obecność kapitału rzeczywistego, o wartości wyrażonej
w jednostkach pieniężnych – ’zmonetyzowanego’

• Powszechnie akceptowane upoważnienie, imienne lub
wystawione na okaziciela, zezwalające na korzystanie z
kapitału rzeczywistego w zakresie określonej sumy.



HazelHenderson, model ogólnego systemu
produkcyjnego społeczeństwa
przemysłowego jako ciasto warstwowe
z lukrem

https://www.researchgate.net/figure/Hazel-
Hendersons-layer-cake-with-
icing_fig1_29457315

https://www.researchgate.net/figure/Hazel-Hendersons-layer-cake-with-icing_fig1_29457315








Kapitał ’kreatywny’ – kapitał ’zaborczy’
Godfried Feder* uważał, że państwo musi mieć prawo do
regulowania podaży pieniądza, zatem konieczna jest
nacjonalizacja banku centralnego. Odrzucał przy tym
możliwość kontrolowania go przez banki prywatne, gdyż
udziałowcy tacy przejmują wypracowany zysk na swoje
potrzeby, przez co nie można wykorzystać go do tworzenia
państwowego majątku i wzbogacenia społeczeństwa. […]
uważał, że pieniądz tylko wtedy bierze udział w wytwarzaniu
wartości, gdy przenika do gospodarki i zasila cykl produkcyjny,
natomiast obracanie odsetkami i konsumowanie ich w
rzeczywistości odbiera ludziom rezultaty ich pracy.



• Kapral Hitler […] dzięki wskazówkom i naukom Federa szybko pojął,
że to właśnie finanse stanowią centrum wszystkich problemów.
Dostrzegł też różnicę między kapitałem „kreatywnym” a kapitałem „.
zaborczym”. Po uświadomieniu sobie, że pieniądze oraz kontrolująca
je grupa interesów są prawdziwym władcą niemieckiego losu, Hitler
przystąpił do konstruowania nowych zasad.

• […] w 1920 roku system ten został ujęty w formie 25 punktów[…]
Jeśli chodzi o idee gospodarcze program stanowił odbicie poglądów
Federa.

• Punkt 11: Żądanie nieuznawanie dochodu, który nie pochodził z
pracy. Odpowiadało to […] podziałowi na kreatywny kapitał
przemysłowy oraz taki, który jest chciwy i zaborczy. […]



*Song Hongbing, Wojna o pieniądz T.2
przekład z chińskiego Tytus Sierakowski.
Wyd. Wektory, Kobierzyce. s.189



Kredyt rzeczywisty – kredyt  finansowy



„Kredyt rzeczywisty można określić jako szybkość, z jaką towary
i usługi mogą być dostarczane w miarę zapotrzebowania oraz wtedy
i tam gdzie ono występuje.

Kredyt finansowy można zdefiniować jako szybkość, z jaką pieniądze
mogą być dostarczone, w miarę zapotrzebowania oraz wtedy i tam,
gdzie się ono pojawia.

Włączenie do obu określeń słowa ’szybkość’ jest oczywiście
ważne.” *

*C.H. Douglas, Monopol kredytowy,
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/CH-Douglas-Monopol-
kredytowy16.10.15.pdf s. 15

http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/CH-Douglas-Monopol-kredytowy16.10.15.pdf


Zysk – realny?
Finansowy?
Partykularny?
Społeczny?



Inwestycja – realna?  Finansowa?



Oprocentowanie – lichwa



Wzrost wykładniczy



Wzrost zarośniętej powierzchni stawu



Wzrost wykładniczy

•Jaki szybko będzie malała powierzchnia
wolna?

•Jak szybko będzie rosła powierzchnia
zarośnięta?



Wzrost wykładniczy

•Jaka część stawu będzie zarośnięta
•w 99-tym, 98-ym, 96-ym, 95-ym dniu?



Wzrost wykładniczy

• Wedla takiego wzorca toczą się procesy,
w których przyrost wartości jest proporcjonalny do
wartości aktualnej

• Jego  matematycznym modelem jest tzw. funkcja
wykładnicza.



Wzrost wykładniczy

• Podobnie rośnie objętość nie leczonych guzów
nowotworowych.







Funkcja Gompertza jako model
opisujący wzrost realny guza

V = V0 exp{k1 / k2 [1 – exp( – k2t)]}

V0 – objętość  wyjściowa
k1 – czynnik  przyśpieszający
k2 – czynnik hamujący



W 1825 roku Benjamin Gompertz
wprowadził tę funkcję na potrzeby
matematyki ubezpieczeniowej dla
oceny dynamiki śmiertelności w
populacji.

Funkcja Gompertza stosowana jest
również w biologii i medycynie do
opisu wzrostu nowotworów, kolonii
bakteryjnych, narządów, organizmów,
populacji



tak wzrasta też nasze ciało, które
od zapłodnienia do pierwszych lat życia
rośnie w tempie wykładniczym.

Następnie włączają się hamujące
mechanizmy hormonalne, wzrost ustaje,
po czym rozmiary organizmu zaczynają się
nawet zmniejszać z wiekiem.



Wzrost wykładniczy

Jednakże między wzrostem jakiejkolwiek struktury
fizycznej a wzrostem długu, zaciąganego,
„pożyczanego” na procent składany, jest zasadnicza
różnica



Wzrost wykładniczy

. Eibl-Eibesfeldt, Galapagos, Arka Noego wśród Pacyfiku,1988, Wydawnictwo Śląsk, s. 258-259



Podobnie wzrasta dług i zadłużenie







We wszystkich strukturach rzeczywistych po
okresie wzrostu włączają się  nieuchronnie jakieś
hamujące  czynniki fizyczne, gospodarcze,
polityczne,  hormonalne

Dług oprocentowany nie ma takiego
mechanizmu. Rośnie bezgranicznie.



Dług  zadłużenie



Dług - zadłużenie

•W strukturach realnych, po okresie tego typu
burzliwego wzrostu występują

•czynniki hamujące: hormonalne, terapeutyczne,
gospodarcze

•ograniczające wzrost a nawet prowadzące do
zwijania się struktury organizmu czy organizacji



Dług - zadłużenie

•Żadna struktura realna nie może wzrastać bez
końca. Ani człowiek, żyrafa, drzewo,  planeta,
gwiazda ani też gospodarka.

•Natomiast abstrakcyjna struktura długu może
wzrastać  bez ograniczeń i to coraz szybciej



Dług - zadłużenie

• Gdy szybkość narastania długu zaczyna przewyższać
szybkość rozwoju realnej gospodarki

• Pojawiają się problemy  tzw. starzejącej się gospodarki*

*Erhard Glötzl Bezrobocie – o bezrobociu uwarunkowanym przez system
kapitalistyczny w starzejących się gospodarkach. Dlaczego Keynes miał
rację, a jednak mylił się. http://szczesnygorski.pl/wp-
content/uploads/2012/05/Bezrobocie-z-rysunkami114.7.12.pdf

Zob. szczególnie rysunki  s. 21-25

http://szczesnygorski.pl/ekonomiczne/erhard-glotzl-bezrobocie/
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2012/05/Bezrobocie-z-rysunkami114.7.12.pdf


Dług- zadłużenie

Natura tych problemów stanowi nieuchronną arytmetyczną
konsekwencję  niedostosowania do realnej gospodarki
systemu finansowania środkami płatniczymi, tworzonymi
jako dług oprocentowany,  niemożliwy fizycznie do spłacenia



NOWA EKONOMIA – NOWE ZNACZENIE SŁÓW



Polityka

– Sztuka zdobywania i utrzymywania władzy?
– Roztropna troska o dobro wspólne?



Akcja – reakcja



W dziedzinie  fizycznej
akcja = reakcja

W dziedzinie psychicznej
Akcja < reakcjaà eskalacja



Czy rozumiemy co znaczy słowo reakcja?

• Ktoś nas obrazi, powie cos niemiłego a my na to reagujemy.
• Powie coś miłego a my zareagujemy i na to.

Czy jest jednak możliwe słuchanie bez reakcji?

Zapewne, jeżeli słuchamy by zobaczyć prawdę lub fałsz, w tym
co powiedziano, to z tego słuchania, z tej percepcji wywiedzie się
działanie, które nie jest reakcją?

Kris Gorski

Akcjaà akcja bez reakcji?



Gospodarka

•Gospodarka jako ustanowienie społecznej wspólnoty
dla zapewnienia dobra  osób i  dobra wspólnego.
czy

•Dla dobra najbardziej sprytnych i bezwzględnych?



Racjonalność

Z czyjego punktu widzenia?
Partykularnego?  Społecznego?



Szara strefa

•Gospodarka Szarej Strefy*
•Patologie kompensacyjne
•Nadciśnienie nerko pochodne

* Izabela Litwin, Pochwała szarej strefy
https://youtu.be/aRJJ1lVh3OE

https://youtu.be/aRJJ1lVh3OE


Praca
• Praca a zatrudnienie
• Praca wymuszona
• Praca swobodna
• Czy pełne zatrudnienie jest konieczne, możliwe, pożądane?
• Miejsca pracy, miejsca pracy – zysk, zysk
• Czy zmierzch zatrudnienia?*
• Wolność wyboru pracy
• Wybór zgodny – niezgodny z potencjałem pracownika.

Zyski i straty
* Jeremy Ryfkin, Koniec pracy,. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery

postrynkowej. (Miraż pełnego zatrudnienia) Wydawnictwo Dolnośląskie 2001



Czas wolny

•Znaczenie czasu wolnego
•Lęk przed czasem wolnym*
•Odtwórczość
•Twórczość
•Myślenie; odtwórcza natura myślenia.

*Alfred R. Orage, Lęk przed czasem wolnym
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2020/09/Orage-BBC-
Soc-Cred.-L%C4%99k-przed-czasem-wolnym-24.10.12.pdf

http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2020/09/Orage-BBC-Soc-Cred.-L%C4%99k-przed-czasem-wolnym-24.10.12.pdf


Nic – nie robienie?

• Źródło ewentualnej akcji lub nie – akcji
• Wyjście od  bacznego, uważnego nic – nie – robienia:
• Wówczas akcja nie jest reakcją;
• Wyjście od chęci zrobienia czegoś opartej na jakiejś akcji
• Wówczas akcja jest re-akcją
• Akcja –> reakcja –> eskalacja
• Przeglądanie się w lustrze mądrości jest stanem biernym, neutralnym,

bez akcji obronnej czy atakującej albo ucieczki.
• Radzimy sobie z tymi sprawami nie walcząc z daną sytuacją. Im bardziej

bowiem walczymy tym większa kontrolę dajemy im nad nami



Zmiana – Jesteśmy zmianą?

Wiele osób się nie zmieniło, ponieważ
tak bardzo chcą się zmienić



• „Ja” zawsze chce być czymś stałym ale jednocześnie
próbuje się zmienić – Chce wystąpić w innej szacie
ale jest zawsze takie samo.

• To sprzeczność uniemożliwiająca ruch zmiany.
• Żyję w tej sprzeczności. Zaakceptowałem ją. Ale dlaczego

miałbym ją akceptować?
• Ponieważ stała się zwyczajem*

*J. Krishnamurti & D. Bohm Wolność od czasu. Trzynaście dialogów,
Thesaurus Press , Wrocław 1994



„Co jest a co powinno być”
Jeździec i jego koń, czyli ’Pracuję nad sobą’



Konkurencja – Współpraca



Konkurencja = kontrkurencja a współpraca
Gry warsztatowe
• Układanie figur
• Bunkry antyatomowe

• Konkurencja – współpraca w organizmie
• Symbioza (Symbiogenesis) a darwinowska konkurencyjna

zasada przetrwania najlepiej przystosowanych*(Beethoven?)

• Ludzkość jako super organizm oparty na energii słonecznej**

* Lynn Margulis, Symbiotyczna Planeta. Science master Series. Wydawnictwo CIS, 2000
** Lynn Margulis, Dorian Sagan, What is Life, University of California Press, N.Y. 1996



Wolność wyboru

• Jaką mamy wolność wyboru pracy w sytuacji
bezrobocia i niedostatku osoby podejmującej
zatrudnienie?

•Obecność zabezpieczenia podstawowych
potrzeb jako warunek swobody wybory tego,
na co chcemy skierować swoja energię,
zdolności i zainteresowania.



Państwo – granice

• Po co nam dom bez ścian?
• Domów nie budujemy też bez okien i drzwi

• Całkowite otwarcie granic. Gospodarczy HIV

• Rola państwa dla uwzględnienia różnorodności

• Całkowite zamknięcie granic

• Pół – przepuszczalność, jak we wszystkich organizmach
żywych



Państwo neokapitalistyczne
skupia  się nad zwiększeniem efektywności finansowej

• Zminimalizowana rola regulacyjna państwa

• Państwo jako ostateczna instancja gwarancji pieniądza

• Państwo jako gwarant własności prywatnej szczególnie wielkich
korporacji finansowych i przemysłowych

• Państwo jako ostateczny ubezpieczyciel wielkich korporacji
szczególnie finansowych i przemysłowych „zbyt wielkich aby
upaść”



Państwo Opiekuńcze
skupia się nad tym jak uzupełnić to, czego ludzie nie mają

• Państwo mające dużą władzę regulacyjną szczególnie poprzez
dysponowanie rozbudowanym systemem redystrybucji
finansowo – podatkowej

• Państwo silnie zbiurokratyzowane
• Państwo silnie zhierarchizowane, scentralizowane
• Państwo „drogie”, rozrzutne, jeśli biurokraci są społecznie

niekompetentni
• System opieki społecznej pochłania na swoje utrzymanie

znacznie ponad połowę środków finansowych przeznaczonych
dla podopiecznych



Państwo „Opiekuńcze” ?

• http://szczesnygorski.pl/ekonomicznepanstwo-opiekuncze/kim-
opiekuje-sie-panstwo-opiekuncze/

http://szczesnygorski.pl/ekonomicznepanstwo-opiekuncze/kim-opiekuje-sie-panstwo-opiekuncze/


Dwuznaczny pogląd na państwo*

Uznanie Rządu za ciężar, gdy chodzi o pomoc ubogim, ale nie wtedy,
gdy zajmuje się potrzebami czy preferencjami zamożnych

• Utrzymuje się, że „praktyczna” polityka wymaga działań
atrakcyjnych dla tych, którym się poszczęściło.

• Ubodzy rzadko  głosują.
• Czujny polityk stara się pozyskać głosy dobrze sytuowanych

i bogatych.

* J.K. Galbraith, Godne Społeczeństwo.
Polskie Towarzystwo ekonomiczne, Warszawa, 2012 s.111



Państwo Umożliwiające (Enabling State)
skupia się nad tym jak rozwinąć to, co ludzie mają*

• Polityka wewnętrzna respektująca Zasadę Pomocniczości,
jako podstawową wytyczną

• Zasada Pomocniczości wpisana do Konstytucji RP oraz  w statuty Unii
Europejskiej

• Węgierski przykład polityki Victora Orbana**

* Edgar Cahn, Nie ma  ludzi niepotrzebnych
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2015/03/Cahn-Nie-ma-ludzi-trze-akc-popr-BH-
23.1.012.pdf
**Igor Janke, Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbanie. Wydawnictwo Demart,

1912 ss. 46-58, 201-208

http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2015/03/Cahn-Nie-ma-ludzi-niepotrze-akc-popr-BH-23.1.012.pdf


Zasada Pomocniczości Subsidiarity Principle*

•Reguła włączania w życie społeczne i wspomaganie
różnorodności na Zasadzie Pomocniczości (Inclusive
Diversity)

•Uznaje że wyższe szczeble administracji nie mogą robić
tego, co mogą szczeble niższe, mniejsze stowarzyszenia
bliższe jednostce i rodziny

*Pius Xi Quadragesimo anno Nr 79 i 80
http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Quadragesimo%20anno.htm

http://www.pte.pl/pliki/2/12/Allais%20Maurice%20Obecny%20kryzys%20swiatowy%2018.4.11-1.pdf
http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Quadragesimo%20anno.htm


Zasada Pomocniczości / Subsydiarności

"Jest rzeczą niesprawiedliwą, poważnym złem i zakłóceniem właściwego
porządku, gdy większa, wyższa organizacja przypisuje sobie funkcje,
które mogą być efektywnie spełnione przez ciała mniejsze i niższe. To jest
fundamentalna zasada filozofii społecznej, niewzruszona i niezmienna i
zachowuje ona dzisiaj całą moc prawdy. Ze swej natury prawdziwy cel
społecznego działania powinien polegać na tym, że trzeba pomagać
indywidualnym członkom ciała społecznego ale nigdy nie niszczyć ich lub
pochłaniać.”*

*Pius XI, Encyklika Quadragesimo anno 1931 n.79.
http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Quadragesimo%20anno.htm
Zasada Pomocniczości (subsydiarności).

http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Quadragesimo%20anno.htm


Państwo opiekuńcze a państwo umożliwiające
piśmiennictwo

• http://szczesnygorski.pl/ekonomicznepanstwo-opiekuncze/kim-opiekuje-sie-panstwo-
opiekuncze/

• https://d1ssu070pg2v9i.cloudfront.net/pex/carnegie_uk_trust/2016/02/pub145501161
91.pdf

• http://www.relationalchange.org/pdf/Enabling%20State.pdf

http://szczesnygorski.pl/ekonomicznepanstwo-opiekuncze/
http://szczesnygorski.pl/ekonomicznepanstwo-opiekuncze/
http://szczesnygorski.pl/ekonomicznepanstwo-opiekuncze/kim-opiekuje-sie-panstwo-opiekuncze/
https://d1ssu070pg2v9i.cloudfront.net/pex/carnegie_uk_trust/2016/02/pub14550116191.pdf
http://www.relationalchange.org/pdf/Enabling%20State.pdf


Równość - Sprawiedliwość







Równość – sprawiedliwość
Każdemu, co mu się należy?

Z racji fizycznej struktury człowieczeństwa – sprawiedliwa
jest równość?

• równość w zakresie potrzeb podstawowych fizjologicznego
i społecznego bezpieczeństwa

Z racji pełnionych ról społecznych – sprawiedliwa jest
nierówność?

• zaspokojenie wyższych potrzeb psychicznych i związanych
• z samo-spełnieniem – z pełnioną  rolą społeczną



Równość – sprawiedliwość

•„Primum vivere / edere, deinde philosophari”

•„Najpierw żyć / jeść, potem filozofować”



Zmiana – Jesteśmy zmianą?

Wiele osób się nie zmieniło, ponieważ
tak bardzo chcą się zmienić?



”What is and what should be”
The rider and his horse, or I am working on myself



Nie szarp się z życiem,
Nie szalej
Poddaj się jego fali
A wtedy sam zobaczysz
Popłyniesz szybciej i dalej

Dążąc z klapkami na oczach Do
obranego celu
Być może tracisz szansę
ujrzenia światła w tunelu

Cel przez ciebie wskazany
Może być szczęścia
złudzeniem

A to światełko w tunelu
Jest twoim przeznaczeniem

Gdy taką obierzesz drogę
Mniej będzie krzywdy na
świecie
Bo krzywdzisz siebie i innych
Szarpiąc się z życiem
Człowiecze

Więc nie szarp się z życiem
Nie szalej
ODPOCZNIJ na jego fali



Ważne lektury uzupełniające
• Maurice Allais, Obecny kryzys  światowy

http://www.pte.pl/pliki/2/12/Allais%20Maurice%20Obecny%20kryzys%20swiatowy%2018.4.11-1.pdf

• http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/Allais_Maurice_-
_La_crise_mondiale_d_aujourd_hui1.pdf

• http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/Maurice-Allais-cytaty-Crise-mondiale-P3.3.191.pdf

• http://szczesnygorski.pl/ekonomiczne/

• Alain Pilote, Propozycje Kredytu Społecznego wyjaśnione w 10 lekcjach. Michael, Wrocław. Rougemont,
2011
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/10-lekcji-KS-2.pdf

• Edgar Cahn, Nie ma  ludzi niepotrzebnych
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2015/03/Cahn-Nie-ma-ludzi-niepotrze-akc-popr-BH-
23.1.012.pdf

http://www.pte.pl/pliki/2/12/Allais%20Maurice%20Obecny%20kryzys%20swiatowy%2018.4.11-1.pdf
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/Allais_Maurice_-_La_crise_mondiale_d_aujourd_hui1.pdf
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/Maurice-Allais-cytaty-Crise-mondiale-P3.3.191.pdf
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/Maurice-Allais-cytaty-Crise-mondiale-P3.3.19.pdf
http://szczesnygorski.pl/ekonomiczne/
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/10-lekcji-KS-2.pdf
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2015/03/Cahn-Nie-ma-ludzi-niepotrze-akc-popr-BH-23.1.012.pdf


Obudź się kraju mój



Żeby Polska była Polska

Polskie dziecko do nas woła. https://youtu.be/t6Yc5cgXOB4

(Servoos Family) Słowa: Leszek Ścibik, muzyka: Dawid Ścibik,
aranżacja: Mariusz Bogaczyk

https://youtu.be/t6Yc5cgXOB4


Najważniejsze na tym świecie

To jest miłość ty  i ja

SERVOOS - NAJWAZNIEJSZE NA TYM SWIECIE koncert ŚGB 2016
https://www.youtube.com/watch?v=Rwp89yEhniA

https://www.youtube.com/watch?v=Rwp89yEhniA


Obudź się Kraju mój

https://www.youtube.com/watch?v=dw7rLlpuY1A

https://www.youtube.com/watch?v=dw7rLlpuY1A

