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Jak Wali Disney zanurzony w ciekłym helu jesteśmy współrzed̨nymi w jednowymia-
rowej przestrzeni. Nie jesteśmy ani żywi ani martwi, nie umieramy bo musielibiśmy
najpierw żyć i nie żyjemy bo cokolwiek na co pada nasze spojrzenie jest martwe. Uro-
dziliśmy się bez życia i umrzemy bez śmierci
Stirner, ”Bamboo Brussels”

Nie lubię się ani ubierać, ani rozbierać. bo wtedymamwrazeme. ze dni mijaja ̨i nic god-
nego uwagi się nie dzieje. A przecież wciaż̨ coś organizuję i urzad̨zam, ciag̨le dyryguje.̨
od rana do wieczora. Wszed̨zie dookoła gdziekolwiek spojrzeć jest coś do ustawienia we
właściwy sposób i wychodzę z siebie. zeby uprzytomnić innym, jak powinni żyć. A oni
zupełnie jakby nie chcieli żeby im bylo dobrze…
Murray Rothbard ”Libertarianism revisited l952-1992”

Całe istnienie przenika poczucie niespełnienia i skrep̨owania. Żadne dzialania nie do-
równuja ̨ zamierzeniom. Słowa nie nadaż̨aja ̨ za potencjalnościa.̨ Pozostaje wszechogarnia-
jac̨e uczucie rezygnacji, apatii, impotencji, znudzenia, depresji, rzadko oczekiwania. Nie-
licznimaja ̨nadzieje,̨ że jutro życie zacznie sie ̨naprawde;̨ postanawiaja,̨ że zrobia ̨coś, zmie-
nia ̨wegetacje ̨w rozkwit, ale budza ̨ sie ̨ po kolejnej nocy koszmarów o życiu jakie mogłoby
być, niewyspani, zmec̨zeni w kolejny dzień depresji istnienia.

Żyjemy w świecie, w którym totalność, niepodzielność, całkowitość, nieograniczo-
ność przeżycia została zamieniona w nieprawdopodobność, niemożliwość, absurdal-
ność.

Świat został zamkniet̨y we wszystkim odizolowanych cześ̨ci, fragmentów całości od-
wzorowujac̨ych i powtarzajac̨ych w sobie strukture ̨ i sposób zorganizowania zamkniet̨ej
całości. Na wszystkich poziomach bezwładnej kontynuacji w jej skalach, układach, struk-
turach i systemach, we wszystkim czym jest, żyjemy w świecie rozdrobnionym na pozba-
wione znaczenia detale, które od samych narodzin napotykaja ̨na swej drodze jedynie stały
zestaw miejsc i sposobów istnienia w powszechnej organizacji rzeczywistości. Każdy gest
jest zorganizowany, zaprogramowany, zużyty w automatyźmie powtórzeń. Cale istnienie
jest nieustannym powtarzaniem powtórzonego, generatorem zmec̨zenia umożliwiajac̨ym
jałowa ̨ciag̨łość.Cały świat jest instalacja ̨skanalizowania przed ”niemożliwym”. Istnie-
nie polega na nieustannympotwierdzaniu zasad, wyznaczaniu i kontrolowaniu granic, hie-
rarchizowaniu tożsamości (identyczności elementów organizowania zmakro-organizacja)̨
i specjalizowaniu w skończoności. To ciag̨le odświeżanie, powtarzanie, tłumaczenie, zakli-
nanie. hipnotyzowanie na każdym kroku na rzecz tego co ”istnieje. (i co tylko może i ma
prawo istnieć) i tego co ”niemożliwe”, co sprzeczne z efektywnościa ̨ procesów samoorga-
nizowania.

Ludzie sie ̨ nie spotykaja ̨ - nie rozmawiaja ̨ ze soba ̨ - jak popsuta płyta wymieniaja ̨ tylko
zaklec̨ia, kody wewnet̨rznego oprogramowania, szyfry, mantry ruchu jałowego. Jak zdal-
nie sterowane cyborgi poruszaja ̨ sie ̨ po szynach dozwoloności, skolonizowani w ciałach i
duchu zielonymi i czerwonymi światłami odruchu warunkowego impulsów systemyzaty-
zacji autokontroli. Bohaterscy krzyżowcy - ochotnicy organizacji powtórzenia. Wszed̨zie
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gdzie sie ̨pojawiaja ̨zamykaja ̨przeżycie w granicach wyspecjalizowanej roli danej im przez
hierarchie ̨organizacji, która polega na organizacji kontynuacji zautomatyzowanej rzeczy-
wistości. Wszystko aż po horyzont jest nieustannie automatycznie analizowane pod wzgle-̨
dem zgodności z programem istnienia obywatela cybernetycznej pseudoprzestrzeni. Cały
świat jest storturowany systemamimoralnymi, hierarchia ̨piek̨na, granicami dobrego sma-
ku. Wszystko da sie ̨ przewidzieć. Wszystko co było, wszystko co jest, wszystko co bed̨zie
”Wszystko” jest możliwe. Świat jest zamkniet̨y, skończenie zorganizowany w elementy od-
izolowane od siebie w sztucznej identyczności.

Fundamentem organizacji jest izolacja jej elementów. postrzegajac̨ych rzeczywistość
i komunikujac̨ych sie ̨ ze soba ̨ za pośrednictwem organizacji. Pilnie strzeżona ̨ tajemni-
ca ̨organizacji jest powszechność uczuć frustracji, zniechec̨enia, depresji, apatii, bezsensu.
Każdemu elementowi organizacji (ze wzgled̨u na brak prawdziwej komunikacji mied̨zy ele-
mentami) wydaje sie,̨ że to tylko jego życie Jest bezsensowne, że wszystkim innym elemen-
tom wiedzie sie ̨ bardzo dobrze, Całkowicie zapośredniczony organizacja ̨ zamieniony w jej
reprezentanta, nie jest w stanie zdać sobie sprawy z tego, że wszystkie elementy organi-
zacji odczuwaja ̨ to samo. Powszechna frustracja przeżywana na poziomie prywatnym nie
znajduje przełożenia na poziom społeczny. Pozostaje wciaż̨ tajemnica ̨publiczna.̨ Przyznać
sie ̨do złego samopoczucia to tak, jakby przyznać sie ̨do przegranej wwalce o pozycje ̨w hie-
rarchii organizacji. Charakter - wewnet̨rzne zorganizowanie jednostki odzwierciedlajac̨e
jej role w zorganizowaniu - zapobiega uświadomieniu i wyrażeniu frustracji na poziomic
ponadjednostkowym. Celem istnienia elementu organizacji jest bowiem jego udział w or-
ganizowaniu zorganizowanego i jego powinnościa ̨jest być bardziej zadowolonym ze swoje-
go zorganizowania niż inne elementy organizacji. Charakter - uwewnet̨rzniona powinność
wobec zasad zorganizowania - umożliwia bezkonfliktowe powtarzanie powtórzonego bez
sprzeciwu i refleksji. Charakter jest pierwszym strażnikiem dozwoloności, tego co wypa-
da, tego co nie wypada, co jest ładne, co jest brzydkie, co można robić, a czego nie można.
Przede wszystkim jednak, dziek̨i niemu organizacja staje sie ̨niewidzialna. Dziek̨i niemu
niepostrzezenie wszelkie istnienie zostaje skolonizowane przez organizacyjna ̨powinność,
zamienione w miniodzwierciedlenie organizacji.

Fundamentem organizacji sa ̨ niezrealizowane pragnienia. Bez wzgled̨u na to czy sa ̨ to
pragnienia symulowane czy wolne. Zrealizuj natychmiast pragnienia posiadania tego co
oferuja ̨ reklamy a organizacja zamieni sie ̨w gruzy. Zrealizuj swoje pragnienia a po organi-
zacji nie pozostanie nawet wspomnienie.

Pragnienia sa ̨ naped̨em istnienia. Bez nich istnienie byloby niemożliwe. Bez nich nie-
możliwa byłaby organizacja. Organizacja musi przechwycić pragnienia dla swoich celów.
Musza ̨albo pozostać tylko nieosiag̨alnymi pragnieniami, wypieszczonymi w swej koniecz-
nej nieosiag̨alności, albo lepiej (bo nawet najbardziej nierealne pragnienia moga ̨ i wrec̨z
musza ̨ próbować sie ̨ wreszcie kiedyś zrealizować), musza ̨ zostać zastap̨ione przez podsta-
wione w ich miejsce pragnienia zorganizowane, a na dodatek w swej organizacyjnej zniko-
mości i daremności, nieodłac̨znie rzekomo trudno osiag̨alne. Trudność ich zaspokojenia
ma być stałym bodźcem uczestnictwa w organizacji i stałego doskonalenia w entuzjastycz-
nym samozorganizowaniu.
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Świat zorganizowany kataloguje, organizuje pragnienia wedlug wszelkich możliwych
bodźców i reakcji na nie. Wprowadza mied̨zy pragnienie i jego realizacje ̨nieprzekraczal-
na ̨ granice,̨ przesuniec̨ie, odroczenie w czasie, przestrzeni i jakości. Przeżycie poprzedzo-
ne jest w każdej chwili analiza ̨ jego dopuszczalności, podczas której wszczepiane jest mu
konieczne odroczenie realizacji pragnienia. Przeżycie pozbawione pośrednictwa dozwo-
loności jest zabronione. Tutaj. biora ̨ swój poczat̨ek

• uniwersalne (powszechne) organizacyjne ”w przyszłości” (”w przyszłości bed̨zie le-
piej, wyjdziemy kiedyś na swoje”)

• uniwersalna ofiara z teraźniejszości - ”bed̨zie lepiej” kiedy teraz jeszcze troche ̨ ”za-
ciśniemypasa”, ”jeszcze troche ̨pocierpimy” uniwersalne jeszcze troche,̨ które nigdy
jeszcze nie przestało być tylko jeszcze)

• zawieszenie, odłożenie życia na później, uniwersalna organizacyjna amnezja

Nikt już naprawde ̨ nie wierzy w jakiekolwiek lepsze jutro, ale ubezwłasnowolniony w
swojej muszli izolacji i specjalizacji istnienia oddaje sie ̨ bezwładnie jakimkolwiek najlich-
szym namiastkom realizacji pragnień, jakimkolwiek środkom znieczulajac̨ym frustracje ̨
utraconej totalności

Ostatecznym celem pragnień zorganizowanych jest ostateczne anulowanie jakichkol-
wiek pragnień - ostatniej fundamentalnej przeszkody dla perpetuummobile wszechzorga-
nizowania.

Pragnienia niezapośredniczone organizacja ̨ spełniaja ̨ sie ̨ natychmiast ”Niech rek̨a po-
chwyci wszystko co dostrzeże oko”. Przyjemności spełnienia, oddania sie ̨ iskrzeniu istnie-
nia nic można odlozyć na później na kiedy indziej, albo sie ̨ jej wyrzec - nie da sie ̨ wykaso-
wać pragnienia wszechistnienia

Świat uniwersalnie zorganizowany, podzielony jest w konsekwencji uniwersalnie spry-
watyzowany. Każdy gest ma swoje prywatne terytorium i swoja ̨ cene,̨ swoja ̨ funkcje ̨ i swoj
udział w utożsamieniu sie ̨ z organizacja.̨ Bezinteresowność i podarunek umarły. Wyzna-
czone. otoczone granicami terytoria moga ̨ co najwyżej pozostawać w zbrojnym pokoju
opartym na niechet̨nej wymianie w otoczeniu powszechnie sprywatyzowanym organiza-
cja.̨ Przeżycie zostalo podporzad̨kowane wymianie takiej samej ofiary na taka ̨ sama ̨ofia-
re,̨ kontroli na kontrole,̨ organizacji na taka ̨ sama ̨ organizacje.̨ Gesty maja ̨ już tylko swa ̨
cene,̨ swa ̨ wartość wymienna,̨ przypieczet̨owuja ̨ powszechne panowanie handlu rozprze-
strzenionego na emocje i pragnienia. Przestały już cokolwiek oznaczać oprócz potwierdze-
nia niezakłóconego powszechnego panowania śmierci za życia.

Jeżeli nie możesz być, jeżeli nie jesteś właścicielem świata, to naprawde ̨ posiadasz nie-
skończenie mniej niż gdybyś nie posiadał niczego.
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Celem świata organizacji jest organizacja
reprodukcji jego zorganizowania.

W świecie organizacji istnieja ̨ tylko narzed̨zia
reprodukcji jego zorganizowania - elementy

nieprzerwanej repetycji mechanizmu powtórzenia.
Jedyny możliwy ruch jest cykliczny.

Jedyna ̨możliwa ̨ aktywnościa ̨ jest specjalizacja w
organizowaniu zorganizowanego.

Jedyny wymiar to zmniejszajac̨y sie ̨ promień
specjalizacji.

Każdy element organizacji jest taki sam jak wszystkie
elementy z osobna i tożsamy z organizacja ̨ jako taka.̨
Komunikacja w oganizacji to organizacja powtórzenia.
Własność w organizacji to uniwersalne wywłaszczenie.
Życie w organizacji to organizacja wyrzeczenia sie ̨ życia.
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