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…oraz zasady przekazywania ruchów…
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6 SPIS WYJAŚNIEŃ. I Wyjaśnienie… (III i IV3); SPIS Wyjaśnień. PRZEDMOWA, 
w której pokazujemy, co należy myśleć o rozmaitych ocenach, wydawanych 
zwykle na temat książek zwalczających przesądy. Pierwsze Wyjaśnienie… (IV); 
SPIS Wyjaśnień zawartych w trzecim tomie. PRZEDMOWA, w której… przesą-
dy. I Wyjaśnienie… (V).
7 …grzechu. Stwarza On wszystko… (III i IV2).
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