
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zjawisko chanellingu, będącego rodzajem komunikacji z innymi rzeczywistościami za pomocą mediów 

duchowych, ma niebagatelny wpływ na wybuch powstań i rewolucji w wirtualnych państwach. Warto zacząć 

od tego, że wirtualne państwa często przypominają realny świat, a ludzie w nich zamieszkujący odczuwają 

takie same problemy i nierówności społeczne - tylko w wirtualnym środowisku. 

Istnieje wówczas potrzeba wyrażenia swojego niezadowolenia i przekazu informacji. Odpowiedź na tę 

potrzebę znajdują ludzie, którzy posiadają umiejętność chanellingu. Przez komunikację z innymi wymiarami 

duchowymi umożliwiają oni nawiązanie dialogu z potencjalnymi liderami rewolucji oraz wyrazienie idei 

zmian, które chcieliby wprowadzić w wirtualnym świecie. 

Chanelling może również wpływać na wybuch rewolucji w sposób pośredni. Wielu ludzi, którzy praktykują 

ten rodzaj komunikacji, dla swojego rozwoju duchowego skłonni są do zmiany systemu wartości i myślenia 

o świecie. Wówczas pojawiają się idee i koncepcje, które mogą przenieść się do rzeczywistych społeczeństw 

i sprzyjać ich transformacji. 

 

 

Należy jednak pamiętać, że chanelling, podobnie jak każda inna praktyka duchowa, jest trudno zdefiniować 

i zrozumieć. Dla części społeczeństwa może ono wydawać się kultem lub niebezpiecznym wpływem na 

jednostkę. Warto jednak zastanowić się, czy brak zrozumienia pewnych zjawisk nie wpływa na naszą 

ignorancję wobec pozostałych ludzi i kultur. 



 

 

 

 

 
  

 

 

Czego uczymy się poprzez praktykowanie chanellingu? Przede wszystkim zrozumienia, że 

rzeczywistość, którą postrzegamy, nie jest jedyną rzeczywistością, która istnieje. Co ważne, chanelling 

pomaga nam także w dostrzeżeniu związków między przedmiotami, zjawiskami, ludźmi i światem 

duchowym, co ułatwia nam lepsze postrzeganie i rozumienie rzeczywistości. 

Warto zatem zwrócić uwagę, że chanelling nie jest narzędziem do wyprowadzenia rewolucji, ale 

mocnym narzędziem poznania samego siebie i rozwijania swojego ducha. Oczywiście, pojawiające się 

podczas tej praktyki informacje i pomysły, mogą wpłynąć na naszą rzeczywistość i pomóc w nauce 

dostrzegania związków między światami i duchem. Jednocześnie musimy pamiętać o zachowaniu 

ostrożności, aby chanelling nie stał się narzędziem manipulacji i szkodliwej dosłowności. 

 

 

 

Powstania i rewolucje w wirtualnych państwach to zjawiska, które wpisują się w rytm ich rozwoju, ale 

potrzebują przestrzeni dla twórczych zmian i dla ludzi, którzy potrafią uwierzyć w siebie i swoje idee. 

Chanelling może okazać się cennym narzędziem dla tych ludzi, którzy zdolni są zrozumieć i dostrzec 

związki między różnymi rzeczywistościami, a dzięki temu pomóc w kształtowaniu naszego świata na 

lepszy sposób i budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich. 

 



 

 

 

 

  

Wraz z rozwojem technologii i odkryciem nowych możliwości podróży w czasie, pojawili się ludzie, którzy 

pokusili się o odwiedzenie dawnych krajów, narodów i cywilizacji. Jednym z takich miejsc było także 

Księstwo Sarmacji, największa polska mikronacja.  

Podróżnicy w czasie z różnych epok przepowiadali przyszłość Sarmacji, która cieszyła się w ich czasach 

wielką sławą i prestiżem. Według jednej wersji, Sarmacja miała pozostać światową potęgą i realnym 

konkurentem dla największych państw ówczesnego świata. Innym zdaniem była rzekoma degradacja i zanik 

Sarmacji jako ideału narodu i państwa. 

 

Niektórzy podróżnicy w czasie twierdzili, że Sarmacja stała się najpotężniejszym państwem, które przetrwało 

wieki, nieustannie zyskując tereny i władzę. Innym zdaniem, przyszłość Sarmacji nie była tak różowa, a jej 

ambicje i dążenie do zdobycia władzy przyczyniły się do upadku kraju. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że każda przepowiednia ma swoje granice i że przyszłość nigdy nie jest 

jednoznaczna. Wszelkie przepowiednie zależą bowiem od wielu czynników, m.in. od zmian w obrębie kraju 

i otaczającego go świata. Przykładem może być ponowne odkrycie idei sarmackiej w XXI wieku, kiedy to 

znaczna część młodzieży zaczęła interesować się historią Sarmacji i nowoczesnymi technologiami, co 

pozwoliło na odkrycie i ponowne rozkwit tego kraju. 

Mimo wszystko, przepowiednie podróżników w czasie pozostają inspiracją i cennym źródłem wiedzy 

o dawnych czasach, a Księstwo Sarmacji stało się legendą, która przyciąga uwagę ludzi z całego świata. 



 

 

  

 

W XXII wieku technologia osiągnęła poziom, o jakim nikt nie miał pojęcia jeszcze kilkadziesiąt lat 

wcześniej. Ludzie zyskali niesamowite możliwości, dzięki którym życie stało się znacznie łatwiejsze 

i przyjemniejsze. Wiele urządzeń, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe do zrealizowania, 

stało się faktem. Jednym z najważniejszych wynalazków były urządzenia do teletransportacji. 

Takie urządzenia były dostępne w każdym domu i umożliwiały przemieszczanie się z jednego miejsca na 

drugie w mgnieniu oka. Wystarczyło wpisać swoje miejsce docelowe i w kilka sekund znajdować się w 

wybranej lokacji. Ludzie mogli wyjeżdżać na wakacje na drugi koniec świata bez obaw, że trzeba będzie 

zwiedzać godzinami lotniska i przebywać w samolocie przez kilkanaście godzin. 

Innym rewolucyjnym wynalazkiem były inteligentne domy, zdolne do automatycznego dopasowywania 

się do potrzeb mieszkańców. Poinformowały one o pogodzie, o czystości powietrza i innych parametrach, 

które mogły być istotne dla życia człowieka. Oprócz tego, umożliwiały porozumiewanie się z innymi 

urządzeniami typu telefon, tablet czy telewizor. 

Za sprawą genetyki, można było dokładnie zaplanować cechy swojego dziecka jeszcze zanim zaczynało 

się jego kształtowanie się w łonie matki. Można było wybierać płeć, kolor oczu, skóry czy włosów, a także 

wprowadzać zarówno cechy negatywne jak i pozytywne. Dzięki temu choroby zaczęły zanikać, a ludzie 

stawali się coraz zdrowsi i silniejsi. 

 

Urządzenia mobilne były już tak zaawansowane, że można było nimi zarządzać wszystkimi urządzeniami 

w domu. Wystarczyło pomyśleć, a wszystko działo się dokładnie tak, jak chcielibyśmy. Dzięki temu, 

każdego dnia można było korzystać z bezprzewodowego internetu, dzięki któremu praca i nauka stały się 

łatwiejsze. 

W XXII wieku możliwe stało się także podróżowanie po kosmosie. Wiele ludzi zaczęło regularnie 

odwiedzać różne planety, a także poznawać kosmos na własnej skórze. Wszystko to dzięki próbom 

znalezienia odpowiedniej technologii, która pozwoliłaby na przemieszczanie się z ogromną prędkością 

poza granice Ziemi. 

XXII wiek był okresem niezwykle intensywnego rozwoju technologii, który pozwolił na wielkie skoki 

technologiczne pod względem jak do tej pory nieznane. Nic nie wydawało się niemożliwe, a wszystkie 

technologie, które jeszcze niedawno wydawały się wiekopomnymi wynalazkami, stały się codziennością 

każdego dnia. To wszystko bez wątpienia wpłynęło na poprawę jakości życia ludzi na całym świecie. 

 



 

 

 

 

  

 

W internecie krążą różne teorie spiskowe, które zwiększają popularność portali społecznościowych. Jednak 

coraz więcej ludzi staje przed dylematem, czy nadal warto poświęcać czas, energię i prywatność swoją na 

aktywność w sieci. Jedna z teorii spiskowych – wylogowujesz się – wygrywasz, twierdzi, że wycofanie się 

z tego cyfrowego świata jest przyczyną ogromnego sukcesu. 

Teoria ta sugeruje, że globalna strategia gigantów społecznościowych polega na utrzymywaniu 

użytkowników w klatce, wirtualnej cyfrowej pułapce, w której każdy ruch, kliknięcie, wpisywane hasło, treść 

i informacja są rejestrowane, przetwarzane i wykorzystywane do celów reklamowych. Prawdziwym celem 

dominujących graczy w sieci jest wykorzystanie danych użytkowników i manipulowanie nimi w sposób, który 

przyniesie ich korzyść finansową. 

 

Z jednej strony, obecność w internecie może pomóc w przyciągnięciu potencjalnych klientów, budowaniu 

marki osobistej oraz zwiększeniu zakresu wpływu na świat. Jednakże, według tej teorii spiskowej, presja 

czasu, ciągłe bombardowanie informacyjne, zalewanie użytkowników reklamami, a także ciągły poziom 

oceniania i porównywanie z innymi mogą prowadzić do wyniszczenia i depresji. 

Ryzyko ataków cybernetycznych, wycieku i sprzedaży danych osobowych, cyberprzemoc, dezinformacja 

i nieuczciwe praktyki marketingowe są tylko niektórymi z niebezpieczeństw związanymi z obecnością 

w sieci. Dlatego wycofanie się z życia wirtualnego światu jest dla wielu ludzi okazją do wygranej. 
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W dobie powszechnego dostępu do internetu i wpływu sieci na codzienne życie, wylogowanie stanowi formę 

buntu i odrzucenia systemu, który nasze życie stara się kontrolować. Oznacza to, że mamy kontrolę nad 

swoimi danymi oraz prywatnością, możemy zająć się rzeczywistymi sprawami naszego życia, a nie umrzeć 

na wirtualnym świecie. Wylogowanie z sieci to wybór, który może przynieść wiele korzyści, niosące ze sobą 

więcej wolności, prywatności i spokoju. 

Oczywiście, wylogowanie się ze wszystkich portali społecznościowych i całkowite wyjście z sieci jest 

niemożliwe, ale ograniczenie naszej aktywności w sieci lub skasowanie profilu ze stron społecznościowych 

może pomóc w zachowaniu kontroli nad naszym życiem. Musimy zdać sobie sprawę, że nie musimy 

przesiadywać godzinami w internecie, żeby czerpać radość z życia. Nieistotne, czy jesteśmy na Instagramie 

czy na Facebooku, ważne jest, aby pamiętać, że w świecie wirtualnym to my decydujemy o swoim życiu, 

a w świecie rzeczywistym nasze życie jest przecież w naszych rękach. 

 

Podsumowując, teoria spiskowa "Wylogowujesz się - wygrywasz" może stanowić dla wielu ludzi inspirację 

do przejęcia kontroli nad swoim życiem i uwolnienia się od presji, jakie niesie ze sobą bezustanny byt w 

Internecie. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na całkowite oderwanie się od Sieci, czy też tylko na 

zminimalizowanie naszej obecności w sieci, powinniśmy pamiętać, że nasze życie nie powinno być 

definiowane przez media społecznościowe, reklamy, ani manipulacje. 

Drodzy Czytelnicy! 

Niniejszy numer został stworzony niemalże w całości przez sztuczną inteligencję. Moja rola ograniczyła się 

do wymyślenia tytułów i motywu przewodniego artykułów oraz do znalezienia odpowiednich ilustracji.  

Przez eksperyment ten chciałem nawiązywać do popularnej ostatnio koncepcji mikroświata opanowanego 

przez boty. Jak sądzę, udało mi się dowieść, że nie jest to wizja całkowicie absurdalna. Przerażające, prawda?  


