
40 dní do 17.2.2017

(dopis kolegům ale určený pro každého)

Ahoj kolegové,

omlouvám se, že jsem musel tak náhle opustit zaměstnání ale už jsem konečně pochopil, co se se 
mnou děje. Je to zvláštní. Stalo se to hned druhý den po tom, co odstoupil americký president 
Barack Obama ze své funkce.

Nevím, zda jste si všimli, že se poslední dobou mluví o dni 17.2.2017. Je to zvláštní datum tak 
trochu čtený z obou stran.

Zde na tomto odkaze se o tom datu hodně mluví.
https://www.youtube.com/results?search_query=17+february+2017+

Má proletět kolem Země planeta Nibiru a také se má odhalit totožnost Krista a Antikrista. Mělo by 
tedy snad dojít ke vzkříšení mrtvých svatých a k přeměnění těch, co jsou naživu. Nejsem si jistý, jak
to ale bude dál s boží milostí k odpouštění hříchů skrze Kristovu oběť. Nevím, zda stále nějaká 
bude a nebo už nebude a proto by bylo dobré toto brát vážně.

Nechci nikomu nic nutit. Ať si každý udělá svůj vlastní názor.

Trochu rozeberu ten datum. Když odečtu tři dny, což je doba, za jakou byl vzkříšený Ježíš Kristus, 
tak je to 14.2. 14.2 byl zavražděn svatý Valentýn a to jen pro to, že se snažil oddávat římské vojáky, 
aby nemuseli jít do boje a měli svojí milou.

Rok 2015 mi bylo už 30 let

Když mi bylo 30 let, tak jsem narazil na zvláštní fórum, které se týká upírů a stále je v provozu na 
odkaze níže.

(pokud vás detaily kolem upírů nezajímají, tak tento odstavec přeskočte)
Příběh je docela dlouhý ale trochu ho zde zkrátím. Ten příběh se zdál hodně neuvěřitelný ale já jsem
mu nějak uvěřil. Zkráceně v něm šlo o to, že si královna upírů našla svého vyvoleného člověka, 
kterého milovala a on zase jí. Hodně spolu cestovali atd... Být upírem je prokletí a to tak velké, 
kolik upír udělal dalších upírů, kteří jsou mu pak podřízení a vlastně něco jako otroci. Takto vzniká 
potom pyramida moci, kdy ten nejmocnější upír je na vrcholu. Ten upír, který je na vrcholu, tak 
jeho musejí poslouchat všichni a kdo neposlouchá, tak toho zabije a nepotřebuje žádnou střelnou 
zbraň, která upírům nic neudělá. Mají takovou rychlost a sílu, že vše vyřídí pomocí katan nebo dýk. 
Někteří se umějí vyhnout i kulce ale pokud je vy jako první nenapadnete, pokud odoláte strachu, 
který vám asi budou chtít nahnat, tak jsou bezbranní. Ta královna za celých cca 500 let udělala jen 
tři upíry a tak měla poměrně dobré srdce. To že musela vypít hodně krve, tak to jí nijak morálně 
nepohoršuje, protože upíři nepijí krev hodným lidem, kteří si to nezaslouží. Jinak nabídku stát se 
upírem dostane člověk, který podle mě není spasen Kristem, když umírá a jedná se o inteligentního 
jedince, má možnost buď dostat se do tajné organizace upírů, kteří tu žijí mezi námi aniž by jsme je 
viděli a normálně pracují. Tím se člověk dostane do říše mrtvých a pracuje pro peklo. V opačném 
případě pokud člověk není spasen a nemá nabídku, tak asi musí zemřít. Podobnost těchto věcí je ve 
filmu Matrix. Ta královna došla do určitého bodu, kdy věděla, že bude muset jako vůdkyně skončit 
a bude jí muset nahradit její vyvolený a nebo tak jsem to pochopil. Nadešel moment, kdy jí její 
přímá poddaná zradila a rozzlobila se na ní. Chvilku se jen tak kočkovali a to v tom smyslu, že lítal 
všechen nábytek kolem v zámku, kde bylo několik dalších vysoce postavených upírů ale ti na 
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podobné scény byly asi už zvyklí. Ve vzteku nechala dýku na stole a šla do toho jen rukama. 
Protože jí to kočkování už dále nebavilo, tak se nějak proměnila. Něco se stalo s jejíma očima, a šel 
z ní hrozný strach, že se z ní její přímá poddaná rozklepala, nechala se podržet a odtrhovat si kusy 
těla. K tomu celému přihlížel její vyvolený člověk a byl z toho vyděšený natolik, že mu něco 
poradilo, aby vzal tu dýku a vrazil jí jí do srdce, protože takový dravec musí zemřít. Využil 
příležitost, když byla zády k němu. On to nakonec udělal ale podle mě to neměl dělat. Všichni upíři 
v místnosti věděli, že k tomuto momentu dojde a sledovali člověka, jak se zachová. Myslím, že 
upíři umí sledovat cesty, po kterých jde člověk a sledovat, jak se rozhoduje ale o tom později. 
Každopádně on jí vrazil dýku do srdce i přesto, že ona měla právo sjednat si respekt. Ona na 
chvilku usnula ale pak se zotavila a podle mě tím ztratil navždy možnost udělat z ní člověka a ztratil
její srdce asi navždy. Asi se z něho časem stal také upír, ale to už nevím. Na tom příběhu bylo 
zvláštní také to, a hlavně na to jsem reagoval, že ten upír, který jí před cca 500 lety udělala upírem, 
tak nebyl mrtvý ale byl zamrzlý někde v ledu na severním pólu. Ta královna upírů i když měla 
dobré srdce, tak se rozhodla udělat to, co by jí nikdo z podřízených neschválil a také o tom 
nemluvila. Vzala si svého člověka na výpravu, aby měla dost potravy a vyrazila rozmrazit jejího 
nadřízeného, který už ale tak dobré srdce nemá. Informace k jeho osvobození se dozvěděla teprve 
tou dobou někdy v roce 2008 a v ten rok ho osvobodila. Je logické, že může být takových hierarchií
upírů více a ten co byl v tom ledu, tak může mít nějakého nadřízeného, který žije a kdo ví co je zač 
a kdo ví, jak je vlastně ta hierarchie vysoká a kdo je až na samém vrcholu. V Bibli se právě popisuje
o tom, že dojde ve stanovený čas k odkrytí té otřesné ohavnosti, která působí to vše zlo a že až to 
lidé uvidí, tak mají utíkat do hor. Tím se přesně nemyslí doslovně k horám ale jsou tím myšlení boží
vyvolení, kteří se náhle objeví a stále si nejsem úplně jistý, zda nebudou mít nějakého jednoho 
vůdce, velekněze a krále spravedlnosti, který má titul Melchisedech, král Jerusaléma. Osobně jsem 
si vždycky myslel, že bude 144000 vyvolených a pak už jen neviditelný Bůh Otec a Bůh Syn v 
nebesích ale možná to tak není.

Ten příběh jsem okomentoval pod přezdívkou Kali hned na následujícím odkaze. Řešil jsem tam, 
to, jak se ubránit upírům a jak je důležité přijmout spasitele Krista. Zmínil jsem tam, že upíři 
nebudou moci lidi přemoct. Potom jsem později ještě nechal jeden svůj komentář v kapitole "Jak se 
stát upírem - ii - motivy, pohnutky, očekávání" a na tomto článku jsem nechal asi rozhodující 
komentář, kde jsem napsal, že i upíři myslím mají možnost na spaseni Ježíše Krista. Všechny další 
mé příspěvky na tomto fóru byly cenzurovány a pak už jsem tam nechodil. Udělal jsem tam to, co 
jsem měl a to stačilo. Připadá mi, že to fórum bylo vytvořené jen pro mě a nikdo jiný tam nic tak 
závažného neodkryl jako já.
http://www.onvampires.com/cz/upir-ktereho-nenavidim

Odkaz jsem poslal i kolegům v práci ale připadalo mi, že jsem byl jen pro smích. Našel se jeden 
člověk, který se dozvěděl o tom, co jsem psal. Zaujalo ho to a pozval mě dokonce na oběd. Jednu 
věc si pamatuji, co mi řekl. Řekl mi, že nevím kdo jsem a že bych to měl poznat. Že Ježíš Kristus 
dělal ve své době hodně velké věci. Moc jsem nerozuměl co mi chce říct. Chápal jsem to tak, že 
jsem jeden z 144000 vyvolených ale to jsem trochu už tušil. Neměl jsem jistotu ale tušil. Doma 
jsem se pak nějak zakoukal do Bible a našel jsem tam před těma dvěma lety verše, kterým jsem 
nějak věřil ale nechtěl jsem jim věřit. Jsou to tyto:
Žalm 110,1-3:
„Výrok Hospodinův mému pánu:
Zasedni po mé pravici,
já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.  
2Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu.
Panuj uprostřed svých nepřátel!
3Tvůj lid přijde dobrovolně v den,
kdy pohotovost svoláš;
v nádheře svatyně

www.jkali.cz – apokalipsa

http://www.jkali.cz/
http://www.onvampires.com/cz/upir-ktereho-nenavidim


jak rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo.“

Moc jsem tomu nerozuměl ale v sobotu jsem význam tohoto verše začal chápat lépe. Taká se 
mi v sobotu vybavil jeden verš, který jsem si četl kdysi ale nemohu ho najít. Asi to bylo někde
v Ezechielovi. Stálo tam, že Antikrist povraždí masy lidí a asi z něj půjde nepředstavitelná 
hrůza, možná ještě větší než z Reginy, královny upírů, když se proměnila ale v moment kdy se
střetne se svým úhlavním nepřítelem, v Bibli se o něm mluví jako o generály generálů, tak 
Antikrista porazí pouze tím, že vyřkne nějaká slova. Teď mi nějak došlo, co mě vlastně v 
práci prozradilo. Vždycky jsem používal ten milý naivní hlásek. Nemohl jsem si pomoct, 
něco mě drželo, abych nemluvil přirozeně, protože jsem se bál, že lidé ze mě budou mít strach
a to jim nechci dělat. Když mluvím se ženou, tak mi nemůže odolat, jak mi došlo. Když cítím,
že bych měl na někoho zařvat a udělám to, tak se klepe v hrůze a nemůže se uklidnit. V té 
první zprávě kolegům, která je na konci tohoto dokumentu jsem vyjádřil svůj postoj k 
nepříteli aniž bych si uvědomil, že nebudu vypadat jako ten milý naivní programátor, co tam 
občas zajde na návštěvu k ostatním. Vlastně ve filmu Duna byl nějaký takový hrdina, který 
ovládal schopnosti hlasu i když tahle vlastnost byla, v tom filmu, jen ženská. No ale to není 
podstatné. Přeci není normální, že když se představím slečně, podám jí ruku a řeknu „Já jsem 
Jirka“, tak mi řekne své jméno a vzápětí řekne, že má tři děti. Nebo tuhle jsem mluvil s jednou
slečnou v čajovně úplně normálně klidně, protože se mě sama na něco zeptala a ona pobíhala 
sem tam, zvedala palec nahoru a pak mi ještě posílala pusinky na dálku. Řekl jsem jí, že už 
mám vybranou holku a že snad odejdu. To ani nebudu popisovat, co se dělo potom. Nebo 
když klidným hlasem popisuji evangelium známým, tak mi pak řekli, že ze mě jde strach. 
Myslím si, že to nějak souvisí s démony, kteří jsou v lidech. To oni ze mě mají asi strach.

To už ale trochu odbíhám. Nějakou dobu jsem nemohl v tom březnu 2015 pracovat. Neměl 
jsem sílu pracovat, dokud jsem nevymyslel, nenaprogramoval a nenamaloval pár hlavolamů. 
Byl to takový můj sen něco takového udělat a když jsem jich udělal alespoň pár, tak se mi 
Česťa ozval, že už pro mě mají práci. Dělal jsem to trochu s donucením ale za peníze a když 
jsem se ten rok nechal pokřtít, tak už jsem se k hlavolamům ani netoužil vrátit a práce na 
méně tvůrčích projektech mě bavila. Myslel jsem si až do nedávna, že se jednalo o nějaké 
vyhoření.

V SOBOTU 21.1.2017 JSEM SE DOZVěDěL, žE JSEM TY Mé PRVNí KOMENTářE 
NAPSAL V DEN 14.2.2015!! Je to vidět, když se najede na odkaz "před 2 lety". Nepíše se 
někde v Bibli, že v den kdy je král ze severu poražen (může znamenat i odstoupení z funkce), 
tak že archanděl Michael svolá poplach aby se připravili jeho vojáci k boji. Tím nechci říct, že
jsem archanděl Michael ale třeba mi vnukl nápady.

Rok 2016 a moje milá

V mé oblíbené pizzerii už pár let pracovala zajímavá slečna. Hrozně mi v něčem připomínala 
holku, do které jsem byl nešťastně zamilovaný a to snad i ještě tou dobou. Když jsem se s ní 
bavil, tak byla vždycky fajn ale když jsem si jí prohlížel, v době, když se zrovna nekoukala na
mě a nebo se s nikým nebavila, tak mi připadal taková nějaká jakoby bez života a to mě 
drobet odpuzovalo. Nedlouho před sv. Valentýnem jsme si šel dát pizzu a byly jsem tam 
myslím jen my dva. Nějak jsme se zapovídali a ona řekla, že ráda jezdí do přírody a také 
maluje obrazy. Obojí mě docela zaujalo. Chtěl jsem mít malířku a to tamta vůbec nebyla a 
přírodu také neměla ráda. Navíc řekla že zbožňuje Leonardo da Vinci. Říkala, že má doma 
katanu, že si jí tam prý nechali předchozí podnájemníci a paní domácí o tom vůbec nevěděla. 
Já tomu až do nedávna věřil, že k té kataně přišla úplně náhodou. Také že umí nějaké bojové 
umění. Dala mi kontakt na facebook a já jí pak poslal odkaz na ty hlavolamy, které jsem dělal.
Aby věděla, že já jsem také docela tvořivý. Mimo to jsem jí poslal odkaz i na to fórum o 
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upírech, aby věděla také jak se jim v případě nebezpečí bránit. O něco později mi řekla, že 
bude svatý Valentýn a že ona má hned v ten den narozeniny. Už jsme začal vymýšlet, co jí 
dám za dárek a krátce před Valentýnem couvla. Řekla, že nikoho nehledá a ať to necháme být 
tak jak to je. Zahlédl jsem na jejím facebooku, nějakou erotickou fotku, jak tam stojí skoro 
nahá ještě s nějakou jinou slečnou. Řekl jsem si, hmmmm... ona je na holky a proč mi tedy 
řekla o těch narozeninách. Nechápal jsem to, splnil jsem jí její přání a nevšímal jsem si jí. K 
Valentýnu jsem jí jen popřál ale dárky mi nepřipadali vhodné. Ona na holky ale není, možná 
jen experimentovala, to holky dělávají často. Pak mě ale sama v prosinci přes facebook 
zkontaktovala a požádala o finanční pomoc.

Jak to probíhalo jsem trochu rozebral v druhé zprávě níže ale zásadní věc je ta, že mi docela 
ublížila a došlo k tomu ve dne 9.1.2017. Napsal jsem jí, že si nezaslouží někoho jako jsem já, 
protože to opravdu bolelo. Ale mohla k tomu mít nějaký důvod, kterému jsem nerozuměl. 
Každopádně se ten den stalo něco zvláštního. Zažil jsem nějaké duševní obohacení. Jako 
kdyby má duše zesílila. 9.1.2017 je 40 dní do 17.2.2017. Děje se to věřícím a možná i 
nevěřícím stejně jako když Kristus byl poslán Duchem Svatým do pustiny, kde byl 40 dnů 
pokoušen. To je asi ten důvod, proč nemohu pracovat i když fyzicky jsem stále tam jako dřív. 
Pak hned ve středu 11.1.2017 se mi stalo to s tím zlodějem a to je níže.

11.1.2017 První zpráva kolegům

Ahoj,

dneska se před mou kanceláří cca ve 14:30 potloukal nějaký divný chlap.

Měl jsem otevřené dveře dokořán. Prošel třikrát krátce po sobě hned

vedle dveří sem tam a koukal upřeně dovnitř. Celou tu dobu jsem koukal

do dveří. Za chvíli se tam prošel znova a viděl jsem, jak zašel na

záchod. Šel jsem na záchod také, že si narychlo umyji obličej. Když jsem

vešel, stál u umyvadla a koukal do dveří, oči se mu na moment jakoby

vylekali ale normálně jsme se pozdravili. Hodně vysoký, silný a čepici
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jako Harry ze sám doma a nikdy jsem ho tu neviděl. Umyl jsem si obličej,

mezitím odešel a pak už na chodbě nebyl. Zbalil jsem se, že půjdu do

čajovny a dole u výtahu jsem ho zahlédl, jak je u automatu a dává si

pití. Viděl že odcházím ale nešel za mnou.

Nějak se nemohu ubránit pocitu, že má zájem o můj počítač. Příště až ho

tam zase uvidím, tak mu zkusím poodkrýt "masku" a zeptám se ho, jestli

někoho nehledá, že jsem ho tu ještě neviděl a že jsme tu měli nedávno

zloděje počítačů, tak mám trochu obavy. Uvidíme, jak se rozparádí a

možná dá pokoj.

Každopádně pozor na něj.

Jirka

Mezi tím
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Ve čtvrtek ráno jsem přišel do práce do kanceláře a nechal jsem si zase otevřené dveře, abych 
slyšel ruch okolí. Dělám v samostatné kanceláři pro to, že je tam lepší možnost sedět hned u 
okna, protože mám rád denní světlo a také kryté záda. Toho zloděje jsem se nějak nebál. 
Všichni asi čekali, že budu dělat z domova, že si půjdu sednout k nim a nebo si alespoň zavřu 
dveře. Na email mi nikdo neodpověděl. Nic zvláštního se nedělo až na to, že hned ten den mi 
přišla pozvánka hned na druhý den na steaky. Normálně když se jde na steaky, tak se to 
rezervuje alespoň týden dopředu a ne ze dne na den. Navíc já ani zvaný nebývám, protože 
pozvánka chodí na skupinu psi a protože se za psa nepovažuji tak jsem jediný, kdo v této 
skupině nejsem.

Druhý den ráno jdu do své kanceláře. Zajdu vedle, jestli tam už není ta slečna a zeptám se na 
ní Česťi (vedoucí). Mimo to, že se nějak nepřirozeně choval, tak byl ze mě trochu i vyplašený
a moc jsem to nechápal. Na steacích jsem se opozdil a přišel jsem jako poslední. I když byla 
docela zima, šel jsem v kraťasech a tričku. Nějak jsem se cítil duševně silnější a chlad jsem 
moc nevnímal. Přijdu do hospody. Jedno místo je uvolněné přesně pro mě a hned co nejblíže 
dveřím, to by se normálně nestalo. Jideláky jsou přesně na tom místě, kam jsem si sedl. Když 
Česťa začal slečně (nové kolegyni), něco vyprávět, tak Tomáš, kerý seděl naproti mně hned 
řekl, no jo to bude zase něco, co už jsme slyšeli a pak řekl jen tak do vzduchu o čem se 
budeme bavit. Toto je úplně nepřirozené chování. Podal jsem slečně ruku a pak jsem celou 
dobu jen poslouchal a moc nemluvil. Nejsem výřečný a složité věci nebudu popisovat ústně. 
Cítil jsem, že se snad k Bohu i modlí, abychom jim dal nějakou odpověď a tak jsem jim v 
sobotu napsal.

14.1.2017 Druhá zpráva kolegům

Ahoj,

Ota byl v pátek skoro celý den se mnou v kanceláři, i když v té druhé

podle mě nebylo moc lidí a nebyl tam hluk. Mě tam Ota vůbec nevadí a

když tam někdo je a ťuká na myš a nebo telefonuje, tak můžu mít klidně

zavřené dveře, protože úplné ticho by mi asi jinak vadilo. To o mě vážně

máte strach, že mě ten zloděj bude nějak otravovat :)? Ten chlap už
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podle mě nepřijde a minimálně se vyhne místu, kde pracuji. Naposled jsem

ho viděl u kávovaru dole a když mě viděl, muselo mu být jasné, že není

samo sebou, že jdu zrovna teď domu a vypadalo, že snad chce vzít roha,

když se blížím k vrátnici ale já šel jsem k turniketu, pozdravil jsem

vrátného a vůbec jsem ho neřešil. Tím jsem si musel získat jeho respekt

a pokud je to nějaký gang, tak mě teoreticky budou respektovat všichni.

Já jsem ten popis jeho chování poslal s tím, že v budově je někdo takový

ať s tím počítáte ale trochu mi poslední dobou připadá, že víc než

zloděje řešíte mě, co to se mnou je, že se ho nebojím a klidně si tam

pracuji dál sám.

Nějak cítím, že chcete, abych to rozebral. Myslím, že Vašek, Česťa a Ota
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museli mít hned jasno, protože jsou také protestanti jako já.

Mé dluhy vůči Bohu byly odpušťěny, protože věřím ve výkupní oběť Božího

syna Ježíše Krista a požádal jsem ho o odpuštění a dokonce jsem se ve

třiceti nechal pokřtít, čímž jsem mu dal najevo, že si vážím jeho

osvobození od otroctví hříchu a démonů a že mu chci sloužit podle svých

schopností.

K tomu ale aby člověk byl použitelný ke službě, tak musí být co

nejdokonalejší v lásce ke všem bez rozdílu. Třeba i k lupičům. Po tom co

se člověk obrátí, uvěří v Kristovu oběť a přijme jí, tak Bůh Otec

pracuje na srdci člověka, aby bylo co nejdokonalejší v lásce a nějakou

dobu by to asi mělo trvat, něž se člověk rozhodne pokřtít.
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Výstižný popis vlastností lásky je zde ve verších 4 - 7

http://www.biblenet.cz/b/Cor1/13

Jako dar po přijmutí odpuštění hříchu člověk dostane Ducha Svatého, nebo

také Ducha Pravdy a tak ho ve správnou dobu napadají správné věci, aby

se v životě nedostal do problémů. To je to spasení.

No a to všechno s tím zlodějem to byla ukázka, jak může fungovat Božská

intervence. Tedy ovlivňování dění ve prospěch věřícího. Ten chlap

pobíhal kolem otevřených dveří sem a tam a nemohl nic. Nemohl ze mě

čerpat strach, ani opovržení a podobně, což by mu dalo sílu k útoku.

Právě proto, že mám rozvinutou lásku, tak ta tyto negativní emoce
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blokuje a nebylo mu vyšší mocí dovoleno se ke mě přiblížit. Po nějaké

době jsem ho viděl, jak je zase na chodbě a šel na záchod. V tu chvíli

mi Duch Svatý vnukl, že ho mám jít omrknout zblízka a že mi bude krýt

záda a musel jsem tomu věřit bez jakéhokoliv váhání, protože on šel na

záchod a za dobu, kdy se tam dostanu do dveří, tak bude akorát u

umyvadla připraven mě spatřit tváří tvář a to se také stalo. V Bibli se

někde píše, že když věříme Bohu a nemáme strach, tak jakékoliv zlo před

námi uteče. Nikdo není víc než Bůh. No a to se přesně stalo. Byl zahnán

dolu do přízemí ke kávovaru. Já sem si sedl k počítači a po chvilce mě

napadlo, že bych měl jít do čajovny a nijak jsem nad tím nepřemýšlel,

prostě jsem šel. Ta doba byla přesně vypočítaná, abych si stihl vypnout

počítač, sbalit a myslím, že jsem jel dokonce i výtahem. Když jsem

procházel kolem automatu na kávu, tak si myslím zrovna vyndaval kafe a
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pak už je to, co jsem popisoval na začátku.

To je asi celé.

Česťo ty tam ráno vytrubuješ přes celou kancelář, že já jsem nějak

žhavej na tu slečnu a já si připadám, jak kdybych byl nějaký

proutník :). Přeci jsem v druhé kanceláři a chtěl bych alespoň vidět,

jak vypadá, než odjede. Já jsem neměl zájem jí nějak balit. Bylo tedy

zvláštní, že když jsem jí podal v hospodě ruku, tak v zápětí pověděla,

že má tři děti, což mě potěšilo, že je hodná. Já nevyhledávám žádné milé

slečny. Taková co mě zaujme má doma katanu, umí se prát, chová hady a je

rozpálená nedočkavostí, až jí dojde obrovská kniha o Leonardo da Vinci.

Taky jsem jí hned pověděl, že jsem vymyslel, naprogramoval a namaloval

www.jkali.cz – apokalipsa

http://www.jkali.cz/


hlavolamy a že si je může na telefonu zahrát a poslal jsem jí odkaz na

mé stránky :). Krátce na to mi pověděla, že bude den svatého Valentýna a

to má zrovna narozeniny. Říká že je vegetariánka a adoptuje si jen

finančně nějaké dítě na dálku, že jí to hrozně těší, když se o něj může

starat a to mi stačilo k tomu abych se o ní začal zajímat, protože jsem

cítil, že má dobré srdce. Její fotky už jsem ti posílal. Teď nedávno v

prosinci se asi rozhodla, že mi začne motat hlavu, či co, protože to

vodnářky dělají a zkoušejí trpělivost chlapa. Začala že je ve finanční

nouzi a už to jelo. Nějaké peníze jsem jí půjčil a to celkem třikrát,

než mi stihla něco vrátit a to jsem jí dal i víc, než vyžadovala a

těšilo jí to. Prý jí bylo do pláče. Pro lásku jsou třeba oběti,

důvěřivost a určitou částku jsem si mohl dovolit riskovat. To jsem jí

ještě mezitím pěkně hrál na city, aby mi o to víc nemohla odolat. Když
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řekla, že může mít chlapů kolik chce ale srdce má jen pro jednoho, tak

jsem jí pověděl, kolik tedy doopravdy mám peněz. No a pak začala být

legrační. Začala si vymýšlet, že má ještě tenhle dluh a teď už vím

úplnou pravdu. Duch Svatý mi všechno ukázal, jak jsou ty její příběhy

děravé. Já jsem několik hodin byl ve smíchu až jsem jí nakonec napsal co

si o tom myslím, že jí nechci kazit legraci, nevím proč přede mnou hraje

takového blázínka ale že by jsme měli pokračovat normálně. Ona si myslí,

že si může dělat z každého chlapa pitomečka ale u mě narazila. Začala se

vymlouvat že nelže ale díky Boží intervenci jsem jí ukázal, jak se věci

mají. Samozřejmě, že pak už jsme jí dál nic nepůjčil. Teď jsem jí zahnal

hezky do kouta. Dobře ví, že mi lhala i když to zatloukala, nikdy jsem

jí neřekl nic křivého, nikdy jsem ní nijak neuháněl aby mi nějak

vynahradila ten dluh, byl jsem k ní vždy upřímný ale ona ke mě ne.
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Myslela si, že si z každého chlapa bude dělat pitomce ale teď narazila

díky Kristu. Navrhovala mi, že se se mnou sejde u nádraží a bude ráda

když jí doprovodím a ať se připravím :). Řekl jsem jí, jestli si myslí,

že si zaslouží mít někoho, jako jsem já? Ať si najde někoho jiného, kdo

jí doprovodí z nádraží. Myslím, že jí to dostalo, že si se sebou

nenechám lomcovat. Teď jsem absolutní vítěz a ona absolutní

prohrávající. Má vůči mě morální i finanční dluh a ví, že může přijít o

někoho hodného, kdo by jí mohl věnovat i daleko víc peněz ale bez

upřímnosti ani korunu. Bude se muset omluvit a být upřímná a pak mě bude

moci mít a nebo si může dál z chlapů dělat pitomce.

Tak asi k tomuhle je dobré mít Spasitele Ježíše Krista :).
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Mějte se,

Jirka

Mezitím

Přijdu v pondělí do práce a jdu do své kanceláře. Za malou chvilku přijde Ota a sedne si tam 
také aniž by věděl, že přicházím. To mě těší, protože Ota je také pokřtěný a tušil jsem, že ho 
tam přivádí Duch Svatý s nějakým záměrem. Seděl tam a nic jsem s ním neprobíral, protože 
se na mě nic neptal. Vlastně jsem se nemohl moc soustředit na práci. Byl jsem sevřený 
nějakou silou a nemohl jsem s tím nic dělat. Na oběd jsem šel přímo s Česťou, probrali jsme 
pár věcí, choval se nepřirozeně a pak zašli k tomu správci budovy ten mám řekl, že zloděj byl 
zatčen v pátek. Řekl jsem to pak Otovi a on řekl „výborně“. To mě potěšilo, protože tuto 
odpověď on čekal. Za chvilku přišel rozesmátý kolega a ve dveřích na mě s úsměvem „tak co 
dělají zloději“. Řekl jsem že byl v pátek zatčen. Spadl mu úsměv a řekl „tak on to pokoušel 
dál jo“ a odešel. To mi ještě jeden kolega řekl že to nebyl zloděj ale nějaký pracovník, co dělal
něco na chodbě. Bylo mi z toho smutno, že mi někteří nevěří a stejně jsem se nemohl 
soustředit, tak jsem pozdravil Otu a šel domů. Doma mi byla vnuknuta myšlenka poslat 
následující zprávu a pak jsem řekl, že do práce nebudu nějakou dobu teď chodit, protože to 
nemá cenu.

16.1.2017 Třetí zpráva kolegům

Ahoj,

tak je to dobré. Zloděje už se bát nemusíme. Dnes jsme byli s Česťou u

správce budovy a oznámil nám, že zloděj byl v pátek zatčen. Tak si to

shrňme. Ve středu obcházel kolem otevřených dveří do kanceláře, kde

pracuji a chtěl mě okrást a nebo zabít. Ve čtvrtek jsem měl celý den

otevřeno a nezahlédl jsem ho. V pátek mi sice Ota s Tomášem zavřeli
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dveře, ale to už byl stejně dopaden.

Někteří z vás jsou bystří a to mě velice těší. Ti kteří berou má zprávy

na lehkou váhu a nebo mi nevěří, tak vám bohužel musím říct, že máte

zatím dluhy a ještě jste se nezačali připravovat. Příprava vyžaduje

nějaký čas a pokud neprojdete sítem, tak budete muset zemřít!

Přichází čas splácení dluhů!

Jirka

17.1.2017

Jsem doma a ráno mi volal kolega, zda bych nemohl udělat nějakou drobnost do práce, řekl o 
co jde a já řekl že se pokusím. Nešlo mi to ale, řekl jsem mu že to zkusím večer. Cítil jsem, že
musím jít do čajovny a šel jsem. Ještě před vchodem jsem se setkal s jedním člověkem, se 
kterým jsem pak probral ty věci, které řeším. Pak už jsem šel domu a večer mi to nešlo 
pracovat. Napadla mě taková věc. Poslal jsem ty tři zprávy na celý Datalite a dokonce jsem 
udělal to, že jsem to o poslal i Jarce, té holce jak jí mám rád. Asi si to přebrala výhružně ale 
chtěl jsem být upřímný ať ví co probírám za jejími zády. Vašek kolega z práce mi řekl, že 
bych to neměl poslat takhle všem, že nemůžu vědět za jak dlouho to přijde ale já cítím že 
přijde brzo.
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Brzo ráno jsem cítil nějaký astrální útok na srdce. Úplně mě to probudilo. Jako kdyby mi 
někdo tahal za srdce ale nikoho jsem neviděl. Netrvalo to moc dlouho.

18.1.2017

Ráno jsem ještě poslal na některé lidi emailem a dal jsem to na facebook. Z hlavní stránky 
Facebooku to bylo pryč snad ani ne do pěti minut. Řekl jsem si, že jsem udělal vše co teď 
mohu a šel jsem na plovárnu.

Relaxuji na plovárně a najednou mi něco docvakne. Že žádná katana tam po nájemnících 
nezůstala ale že Jarka je upírka a asi nějaký bojovný typ. Úplně jsem z toho nemohl. Cože? Já
si začal něco s upírkou. Co teď budu dělat. Dokáže jí Bůh pro mě změnit nějak na člověka?

Pak jsem odešel z plovárny a jdu kolem K2. Tam u těch schodů u sokolovny postávala 
skupinka chlapů. Vnímal jsem že tam jsou ale byl jsem zamyšlený nekoukal jsem na ně. 
Zrovna když už jako by od nich odcházím, tak jeden z nich řekne hodně hlubokým a 
chraplavým hlasem, který jsem snad neslyšel ani v televizi „Ve jménu Otce Syna.... dej mi pět
set.“. Nejdříve jsem myslel, že je to na někoho z nich ale ostatní se jen zasmáli, tak že to bylo 
na mě. Nějak mě stopují. Úplně jsem to ignoroval a ani pohledem jsem o ně nezavadil. Nešli 
za mnou. Pokud mě někdo neosloví, tak nemám co řešit.

19.1.2017

Jdu do práce za Česťou, protože jsem myslel, že půjdeme na oběd ale on tam nebyl, zrušilo se
to. Tak jsem si řekl, že zajdu alespoň do čajovny. Bylo tam úplně prázdno a kromě kamaráda 
za pultem tam ještě seděla jedna slečna zrovna v blízkosti pódia kde se rád natáhnou. Začala 
se se mnou bavit a přišlo mi jako když mě chce svádět. Řekl jsem jí, že mám vybranou už 
slečnu a ona odpověděla, že je hodně daleko. To mě překvapilo. Řekl jsem jí, že je daleko ale 
že si pro ní přijdu a udělal jsem prstem jako ty, ty, ty. Začala mě pak strašně svádět. Řekla že 
nevěděla že ona se dostane takhle daleko, což jsem úplně nechápal ale nenechal jsem se. 
Dopil jsem čaj a šel domu.

22.1.2017

Píšu tento příběh a už nějak tuším, že až bude mít moje milá narozeniny, tak jí budu něco chtít
dát. Nejlepší dárek je ale milující srdce, tak doufám, že mi do něj tři dny před apokalipsou 
nevrazí katanu. Pak bych se za tři dny mohl vrátit. Asi bych jí nechtěl ublížit ale navždy by 
mě ztratila jako to bylo u Reginy.

23.1.2017

Dnes jsem přišel do kanceláře s tím, abych kolegovi předal nějaké informace ohledně 
projektů, které ode mě má převzít. Hned mi Vašek nabídl, jestli s ním nechci jít na oběd v 
11:30 a přijal jsem. Je hodně vzdělaný ve znalostech bible a setkání s ním pro mě bylo 
prospěšnější než hledání v bibli. Ještě než jsme vyrazili, tak mi volal Česťa ohledně schůzky a
tu jsme naplánovali na 13:00.

Setkání s Vaškem mě obohatilo. Pochopil jsem, že ten datum 17.2.2017 pravděpodobně 
nebude konec boží milosti, jak jsem se obával na začátku tohoto dokumentu, ale k tomu 
ostatnímu s čím jsem počítal, tak dojde. Tedy vzkříšení vyvolených, kteří budou mít 
nesmrtelná těla pro to, že už jednou museli obětovat život pro víru, odhalení antikrista a 
nastane veliké soužení. Lidé, kteří jsou věřící ale jsou z národů, tak budou muset procházet 
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soužením, aby splatili svůj dluh, který je větší než u vyvolených a nepokryla ho celkově 
Kristova oběť. Budou také muset opustit Babylonské modly. Soužení bude zkrácené díky 
vyvoleným. Boží odpuštění ale stále bude k dispozici a vyvolení budou hlásat evangelium. To 
znamená, že čas k obrácení stále je a to jsem rád. Pokud tedy má povstat nějaký lid 
vyvolených, tak toto povstání musí zahájit nějaký vůdce v příhodný čas, což mi dává smysl a 
nevím, zda si to Vašek uvědomuje. Každopádně tento spis si nepřečetl. Prý je mu z toho 
smutno, což není dobře. Člověk by se neměl nechat unášet moc emocemi a měl by používat 
hlavně rozum. Pak se může připravit o důležité informace.

Pak jsem se setkal s Česťou (vedoucí české pobočky). Říkal, že přijel z Prahy, kam jsem 
poslal také ty tři zprávy o tom co se stalo na Budějovické pobočce s tím zlodějem. Říkal mi, 
že si mě váží jako výborného programátora a podle toho psaní také že mám dobré srdce a 
moje inteligence co se týče všelijakých čísel přesahuje už nějaké normální meze. Návštěva 
Prahy mu ale byla nepříjemná a požádal mě, ať už nikdy do Prahy neposílám žádnou takovou 
zprávu a když tak jenom jemu. Já řekl, že s tím nemám problém. Že prý mu slečna, se kterou 
jsem si podal ruku řekla, že nic o třech dětech neříkala, protože má přítele a nemají děti. Že 
prý jsem si to nějak vsugeroval a nabízel se, hrozně mě prosil o to, že zná dobrého doktora na 
hlavu a že mi ho doporučí. Hrozně se divil tomu, že si dovolím ve zprávě zmínit, že slečna je 
vegetariánka, když přitom v hospodě měla nějakého hamburgra nebo co to bylo. To mi ještě 
při předposledním setkání tvrdil, že ta moje má fakt tři děti? Že prý jedna paní, co četla mou 
zprávu je zapřísáhlá ateistka a že si tu mojí zprávu vyložila tak, že když mě neposlechne, tak 
prý hned zemře. Prý jsem tak strašně naivně důvěřivý a otevřený, že prý toho snadno každý 
zneužije. Že prý ať na něj zařvu, že to s ním nic neudělá. Že žádní upíři neexistují a ta moje je
upírka v tom, že ze mě jen vysává peníze. Jeho definitivní verdikt byl, že prý jsem debil a že 
mi hrozně chce pomoct.

Česťo prosím tě tohle mi nedělej. Já jsem měl strach, že se v čajovně z tebe roztrhám smíchy. 
Představ si, že jsem tam nebyl sám a co si lidé o mě pomyslí, když se tam pořád snažím 
zastavit smích a nemůžu si ani v klidu dopít čaj.

Tak ta slečna, jak říkala že mi nic o třech dětech neřekla, tak si ze mě chtěla normálně 
vystřelit ale koupil jsi to ty. Historka o příteli by byla proti mně moc vratká a tak to zazdila 
dětmi. Ty jsi to jen nezaslechl. Já jsem jí jen chtěl podat ruku jako poslední opozdilec, protože
jsem si myslel, že všichni ostatní to už udělali. Se jí zeptej, jak to bylo doopravdy.

Ty mi píšeš, že si z ní dělám srandu, že je vegetariánka ale přitom jí hamburgra. Ale já o ní 
řekl jen jedinou větu s tím podáním ruky a třemi dětmi a napsal jsem tečku. To všechno 
ostatní, vegetariánství a tak se vztahovalo na mou milou.

O mé milé jsi říkal, že má fakt tři děti? Ale tohle já o ní netvrdil, to bylo právě před tou tečkou
a to se na ní nevztahovalo.

Ta paní si tu zprávu nepřečetla asi správně. Nic takového jsem neříkal. Sám dobře víš, že 
pokud člověk nepřijme milost do určitého období, tak zemře a já to období naznačoval. Dnes 
mi potvrdil Vašek, že je delší než jsem si myslel a to jsme rád. Když budeš mít v hořícím 
baráku někoho, na kom ti záleží, bude spát a tobě mu bude líto ho probudit a vytáhnout z 
ohně, abys ho zachránil, tak budeš si připadat , že jednáš správně?

Česťo o mé otevřenosti nevíš nic. Nevidíš mi do karet. Nepíši sem rozhodně vše. Pouze to co 
považuji za podstatné zveřejnit. Tak třeba 20.1.2017 se mi také stala jedna zvláštní věc a tento
datum v dokumentu chybí.
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Pokud jde o hlas, tak den ničí faleš a působí na srdce. Ty máš problém s hlavou, tak že s tebou
jsem si musel poradit bez hlasu. Neměl by jsi dělat tolik ty vtípky, které neobsahují pravdu. 
Pak ztrácíš schopnost vidět pravdu v podstatných věcech.

Nemyslím, že člověk s tvojí vnímavostí mi může říkat co existuje a co ne.

Žádal jsi mě, ať neposílám už nic na všechny do Datalite a já ti vyhovím. Já ani nevím, proč 
bych měl posílat znova odkaz na dokument, který už jsem posílal. Odkaz se nemění ale příběh
pokračuje. Zrovna holky si myslím, že jsou zvědavé, jak to bude pokračovat a rádi se sem 
podívají, jak jsem zareagoval na to jejich dorážení.

Ty jsi mi Česťo přišel pod ruku jako parádní subjekt, na kterém mohu demonstrovat, jak se 
mohou ostatní lidé mýlit, když prohlašují o někom to, co jsi prohlásil ty o mě. Na email ti 
pošlu znova odkaz na tento dokument, že tu máš odpověď.

24.1.2017

To opravdu není dne, kdy by se nic nedělo. Začínám si myslet, že do toho 17. února zaplním 
skoro vše. Zdá se mi, že jsem zkoušený ze všech možných směrů den co den. Ráno jsem už 
měl trochu sílu a chuť do práce a připravil jsem pro kolegu podklady, které jsem mu včera 
slíbil. Dokonce jsem z těch asi cca 20ti nepřečtených emailů snad i minimálně jednoho, který 
měl jednu větu i přečetl. Byl jsem pak ve městě a volal mi vedoucí, že by potřebovali s něčím 
drobným pomoct. Už jsem se tak trochu i těšil, že se zase dostanu do programování.

Jdu na autobus u Mercury, že pojedu domů. Před vchodem se nějak mihnu s jedním zvláštním
chlapem. Zdravíváme se, já mu vykám a on mě tyká. Lidé z Českých Budějovic ho asi 
povětšinou znají. Postává na zastávkách, je silnější, černé krátké vlasy a přijde mi, že ty 
zastávky řeší jen pro to, aby si mohl s lidmi povídat. Což na tom není nic špatného ale měl by 
zachovávat určitou hranici. Vejdu do autobusu a jdu si sednout bez nějakého zvláštního 
přemýšlení na poslední sedadlo na straně, kde jsou dveře. Sedím tak, že jsem u okna a 
koukám směrem do celého autobusu. Vedle mě nikdo naštěstí nesedí a už se tam po celou 
dobu jízdy ani nikdo neposadil i když docela dost lidí stálo. Přímo za mnou sedí nějaká paní 
nebo slečna a vedle ní je volno. Ten chlapík, se kterým jsem se před autobusem pozdravil, tak 
co se nestane. On si sedne hned vedle ní a začne do ní něco hučet. Jenomže ona mu dává 
najevo, proč si sedá vedle ní, že si chce číst knížku. V tu chvíli jsem zpozorněl. No jí ale 
pořád lanaří a cítím, že ona nechce, aby jí řešil. Jsem narozen ve znamení střelce a pro toto 
znamení je obvyklé, že lidé bývají výbušní a platí to i u introverta jako jsem já. Jenomže já 
jsem poslední dobou nějak ztratil trpělivost vůči zlu a nebo se hodně snížila. Najednou mi 
vypnul mozek a vzal jsem to pěkně od srdce. Otočil jsem se na něj a zařval jsem co mi plíce a 
hlasivky stačil „NO TAK VYSTŘEL!!!!!!!“. Celý autobus byl asi v šoku a sledovali co se 
bude dít dál. Koukl se na mě a myslel, že mě nějak odrazí nějakou lží. Něco zablekotal, už 
nevím co, protože jsem moc nepřemýšlel. Myslím něco v tom smysl že jí má rád ale to je 
pochopitelně lež, protože jinak by respektoval její svobodnou vůli číst si knížku. Řekl jsem 
ještě jednu větu a pak už na mě nereagoval. Řekl jsem jí také z plných plic a hlasivek. „SNAD
TI ŘEKLA, ABYS JÍ DAL POKOJ!!!!!!!“. Ono nejde ani o zvuk jako takový ale o to, že když
člověk mluví, tak kromě zvuku se projevuje i hlas duše a tu můžou mít lidé různou. Kdo ví, co
to já mám vlastně za duši.

No efekt byl super. Ten chlap se nerozklepal a ani neutekl. Stalo se to, že se proměnil ve 
velkého gentlemana a ta žena, co seděla vedle něj už asi ze soucitu k němu nevydala ani 
hlásku o knížce a celou dobu si mile povídali a mě si nevšímal. Vtipné bylo, že když odcházel
ten chlap na zastávce z autobusu, tak já snad třikrát pozdravil. No to je jedno chlapa jsem už 
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neřešil ale prohlížel jsem si lidi, jak se chovají. Věděl jsem, že jsem se zachoval na 100% 
správně. Pozoruji lidi a prožívám pocit blaženosti z toho, jak jsou v bázni ale na druhou stranu
jsem trochu zklamaný. Nikdo na mě ani nepípl. Nenašel se jediný člověk, který by mě nějak 
pochválil. Všichni jako by ze mě byly úplně vyplašení a jeden chlapík, který stál v kloubu 
trolejbusu se otočil, když jsem se na něj podíval. Myslím si, že se pak na mě už do konce 
jízdy ani nekoukl. Najednou mi připadalo, jak se odkrývá všechna ta faleš ale kdo ví, třeba to 
tak není. Každopádně se tomu rozhodně nikdo nesmál a ani já jsem se nesnažil na nikoho 
vůbec usmívat.

Zvláštní událost se mi stala kdysi dávno a bylo to trochu podobné. To je tak 4 roky zpátky a 
Vaškovi jsem o tom vyprávěl. Náš domovník pořád ve výtahu otravoval mamku ale ne jen jí. I
ostatní ženské. Nějak se stalo, že se dostal k nám do dveří a já tam zrovna stál. Mamka tam 
byla také. Řešili spolu, jak to bylo. On ale zapřel něco, co byla pravda a zase my trochu 
vypnulo přemýšlení. Nabral jsem ho na dveře a zplna hrdla na něj „TY LŽEŠ!!!!!!!“. To 
stačilo. Byl rozklepaný, odešel a pak jsme se normálně vídali a zdravili. On mě tyká já mu 
vykám. Mamce už dal pokoj. Zvláštní na tom ale bylo. Že k tomu přihlížel brácha a otřáslo to 
s ním, že musel odejít. Tomu nerozumím, vždyť jeho se to netýkalo.

25.1.2017

Dnes ráno jsem ještě jedné slečně poslal odkaz na kompletní dokument, protože jsem si všiml,
že má jen vytržené první tři zprávy z kontextu. Teď už to byl snad poslední člověk, u kterého 
jsem měl tento rest. Vzápětí mi pověděla, ať už jí nic neposílám, že jí to obtěžuje. Omluvil 
jsem se jí a už jí nic nepošlu. Ono to ale muselo asi takto být. To že mě Bůh donutil poslat 
první tři zprávy v první vlně, tak to s lidmi asi zavyklalo a někdo se mohl polekat. Žijeme v 
době, kdy mají lidé růžové brýle a nejsou moc připravení na nepřívětivou dobu, která asi brzo 
nastane. Probuzení trochu zabolí a někdo si o mě může myslet, že jsem se zbláznil. Lidé pak 
ale jsou lépe připraveni hledat pravdu a pak je vhodnější poslat celý dokument.

Dnes jsem se setkal se zastáncem východních učení, které nepřikládají Kristu zvláštní 
význam. Včera jsem mu poslal dokument k přečtení. Dnes mi řekl, že je to dobré a že čekal 
nějaký brak. Ještě jsem mu dopověděl tu včerejší událost v autobuse, kterou už nestihl přečíst.
Jeho obor je ujení jednání s lidmi, etiketa a tak. Dostali jsme se k tomu, zda bylo vhodné, že 
jsem se v autobuse zachoval tak, jak jsem se zachoval. Lidé mě mohly mít za blázna. Já 
říkám, že lidé si mohou o mě myslet, že jsem blázen jenom pro to, že mi nerozumí. Když se 
setkávají duševně méně vyspělí lidé s více duševně vyspělejšími, tak démoni mohou blokovat 
poznání, které se těm slabším snaží předat. To se může jevit jako bláznovství.

On je vegetarián a povídá, že mu na mě připadá docela pokrytecké, že na jednu stranu jím 
maso, kvůli mně umírají zvířata v koncentrácích a já se zabývám něčím takovým jako 
moralizace chlapa v autobuse, který obtěžuje nějakou paní. Z psaní ví, že jsem byl na steacích
a použil výraz že žeru maso. Říkal jsem mu, že je ke mně docela hrubý. On povídal, že pokud 
jsem duchovně vyspělý, tak mi to nemůže vadit. Duchovní vyspělost není ale důvod k tomu, 
aby ke mně mohl být hrubý. Říkal, že já jsem hrubý k chlapovi v autobuse a že se vlastně také
nechovám úplně správně. Kvůli tomu, že jím maso, tak umírají zvířata a to není hrubé? 
Vysvětlil jsem mu, že se mýlí a že já jednám správně ale on ne. Ten chlap v autobuse se 
nechoval tak, jak se měl chovat a já jsem ho jen srovnal. Nevím, zda to přede mnou hrál jen 
na tu chvilku a nebo dostal razítko navždycky ale věřím, že jsem se choval správně. K otázce 
jedení masa já nikomu nezazlívám, že je vegetarián a možná se jím časem také stanu. Jenom 
že ten čas ještě nepřišel a až přijde, tak mi to víra ukáže, že do toho mám jít a jestli vůbec 
někdy se to stane. Do té doby jdu správnou cestou a on nemá právo být ke mně hrubý. Tak se 
mi za to omluvil a já omluvu přijal. Když odcházel, tak říkal něco v tom smyslu, že je 
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udivující, že se s Kristem dá docela dobře jít životem i s takovouhle koulí na noze.

26.1.2017

Včera jsem si ještě zašel na večeři. Koukl jsem se na telefonu na facebook a všiml jsem si, že 
si na svém profilu přidala dva nové příspěvky, které mě mile potěšily. Ona má také odkaz na 
ten dokument, co píšu. Samozřejmě, že jsem jí ho poslal. Některé věci sem nechci psát ale 
nějak cítím, že bych něco málo měl pustit. Toto si dala na facebook.
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Na tom prvním obrázku je zvláštní, že takhle nějak vypadá mé hůlkové písmo. Ona píše 
psacím. Ještě si jednou ze mě udělala legraci, že její písmo je hezčí. Pak ale dodala, že by 
bylo divné, kdyby chlap měl hezčí písmo než ženská.

Dám sem alespoň dvě její fotky.
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Nějak jsem měl ještě včera večer jedno zvláštní vnuknutí. Že bych se měl podívat na film 
Mrtvá nevěsta Tima Burtona. Jednou mi kdysi říkala, že má ráda tento film. Tak jsem se na to 
podíval. Zvláštní film. Je to o chlapci, kterého si najde dívka ze světa mrtvých. Na konci to 
dopadne tak, že on jí může vysvobodit ze světa mrtvých jen tak, že za ní obětuje vlastní život. 
Sice jí nezíská a bude mít svou dívku ze světa živých, kterou snad ani nemá moc rád ale tu ze 
světa mrtvých osvobodí. On vlastně ani nezemře. Když se chystá napít poháru jedu u oltáře, 
tak ona mu v tom zabrání a řekne, že ona s ním nemůže být, protože toho komu patřila, tak jí 
oklamal a ona nechce zavinit, aby připravila jeho milou ze světa živých o toho, kdo k ní patří. 
Ten film bych řekl, že má diváka mást. Konec je podle mě zamotaný. On nepatří k té ze světa 
živých a ta nemrtvá dívka má mít toho živého, co se chystal vypít jed.

Taky jsem své milé hned napsal, že pokud jí to nějak změní na člověka, tak pro ní i umřu, až 
budu mít své povinnosti v tomto těle splněné. I kdybych jí už neměl nikdy vidět. Dovedu si 
představit, že v tom světe mrtvých to pro ní není moc šťastné a chci jí pomoct.

Já to mám stejně asi na 14.2. už spočítané. Smrti se není důvod bát, protože Kristus jde hned 
za ní a je silnější. Pro mě to bude znamenat jen odhodit nedokonalé tělo a získat to, jaké mám 
mít.

27.1.2017

Ahoj Jarko,

prosím tě promiň mi co jsem udělal. Já jsem to s tou fotkou myslel úplně nevinně a teď 
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koukám že ty jsi nebyla kdo ví jak dlouho online na facebooku a přitom někdy se tam koukáš 
každou minutu. Já jen chtěl ukázat, jak vypadá moje holka a co dáváš na facebook.

No a ten včerejšek, to už bylo něco. To jako fakt přijede z Ameriky do Budějovic nějaký 
velmi vysoce postavený illuminát, s tím, že tam jel zařídit nějaké papíry. Dvě hodiny je 
přitom v čajovně mezitím co já jsem v páře a ve výřivce na plovárně. Martin je z toho úplně 
paf, že jeho čajovnu navštíví v historii existence podniku nějaká taková osobnost. Když se 
chystám vstoupit do čajovny, tak už se potkáváme na schodech a on musí jít pryč. Nervozitou 
mě ani nepozdraví a nebo zdravil, to už nevím. To by byla asi pěkná paseka, kdybych takovou
osobnost oddělil od démonů, co. Není v mém zájmu někomu dělat problémy. Své problémy si
musíte napravovat samy. Ještě se ani nestihnu rozvalit na pódium a Martin na mě už volá, 
Jirko to je škoda, že jsi nepřišel dřív ale přitom neví, že kdybych přišel dřív, tak by to vyšlo 
úplně nastejno.

No a pak mi někdo donesl vzácnou informaci až na pódium, že učeň musí mít mistra a pokud 
ho nemá, tak je v moci zla. No ale mě tento způsob připadá jako zotročování a asi to znáš 
sama z kultu. Naopak člověk má mít svobodu a dělat věci ze svobodné vůle, skrze kterou Bůh
ukazuje, co by člověk měl udělat ale rozhodnutí je jen na něm. Následky si ponese sám.

Myslím si, že teď už se to dostalo do bodu, kdy je potřeba se rozhodnout. Kdyby jsi byla co k 
čemu, tak už jsi dávno po mém boku. Víš dobře sama, že se do mě můžeš kdykoliv 
zakousnout. Pochybuji, že na mě poslali nějakou nicku. Nejsi ty náhodou také nějaké ta upíří 
královna. Že ty máš za zády legii hrůzostrašných rozparovačů. Tak mi ty kluky představ. Já se
chci jen kamarádit.

No s těma nekromanama je také docela trapas. To mě doma musíte sledovat pokaždé, když si 
dojdu na záchod. Achjo.

Dříve nebo později se budete muset postavit na odpor. Čím dříve, tak tím lépe pro vás. Teď je 
asi nejvhodnější doba.

Jinak ta věc s těmi datumy mi začíná být docela k smíchu. Nevím, zda 17.2.2017 k něčemu 
dojde a zda se mi na Valentýna něco stane. Když jsem to odhalil, připadalo mi to jako senzace
a Bůh chtěl, abych to prozradil ostatním. Teď jsou mi nějaké datumy ale šumafuk. Moc 
nevěřím, že se mi něco stane a nakonec žádné extra tělo možná ani potřebovat nebudu. 

Sama jsi to naznačila, že lev je nebezpečný i v kleci a pozoruješ mě odněkud z mrakodrapu či 
co to je na tom obrázku.

….......

Tak to asi prasklo. Nejen že už jí v pizzerii nahradila jiná pracovnice (alespoň co jsem tam byl
posledně), ale už jí nemohu nic psát ani na facebook. Dříve nebo později k tomu asi muselo 
dojít. Být v kultu a mít k někomu city je problém. Je to asi i proti nějakému kodexu.

27.1.2017 (ještě něco)

Už je to asi přes týden, co jsem v bytě úplně sám. Jsem takto velmi šťastný. Nepotřebuji se na
nikoho z lidí koukat a to ani na vlastní rodinu. Těší mě, když mohu někomu pomoci najít 
cestu ke štěstí, když mohu předat ostatním lásku a oni mi předají nějakou informaci a nebo 
něco jiného, co v budoucnu budu potřebovat. To ale neznamená, že bych byl na setkávání s 
nimi nějak závislý. Mamka a brácha teď jsou spolu, protože vědí, že bude lépe nechat mě 

www.jkali.cz – apokalipsa

http://www.jkali.cz/


raději v klidu. Byly trochu roztřesení z toho, co se mi poslední dobou děje a báli se mě. Po 
čtení tohoto dokumentu se ale časem uklidnily a řekl bych, že mamka ztratila závislost na mě.
Konečně!! Říkala, že je velmi šťastná a chodí do přírody. Chodí sem jenom jednou či dvakrát 
denně obstarat andulky. Dnes jsme se potkaly i s mamkou i s bráchou a oni byly velmi šťastni.
Brácha se mě jen zeptal na pár věcí, kterým nerozuměl ze samotného čtení a tak jsem mu je 
vysvětlil. Ta nejzásadnější byla tak, že lidé nemusí dobře rozumět tomu co zde píši a mohou 
mě považovat za blázna. Nato je jednoduchá odpověď, které je v Bibli. Kdo seje s brekem, 
tak sklízí s radostí. Někteří lidé mě považují za blázna do té doby, než přijde utrpení, ale 
potom mě budou mít za vizionáře.

Včera mi jeden kamarád řekl, že Bůh je doma sám (možná bez toho „doma“). Nikdy jsem se 
mu nezmínil o tom, jak je to s mojí rodinou. Nějak mi moc nedocházelo, co mi chce říct. V 
noci cca ve dvě ráno jsem si čistil zuby. Všiml jsem si, že dírkou ve dveří bliká světlo. 
Chvilku svítí a chvilku ne. Jako kdyby tam někdo chodil. Kouknu se do dírky ale nikoho tam 
nevidím. Ono to ale nepřestává. Takhle se to světlo nikdy nechovalo. Tak už jsem docela 
napěchovaný a prudce chytám po klice. Myslel jsem si, že jestli tam někoho uvidím, jak se mě
snaží provokovat, tak snad vzbudím celý panelák. Nikdo tam naštěstí nestál a tak jsem zavřel 
a šel spát.

27.1.2017 (oběť)

Brácha se mě ještě dnes ptal na jednu věc. Dost nerozuměl tomu závěru té pohádky Mrtvá 
nevěsta a proč z toho usuzuji, že bych měl zemřít, abych pomohl své milé stát se člověkem. V
pohádce bylo, že pokud u oltáře vypije její milý jed, tak zemře a bude s ní ve světě mrtvých. 
To je ale ten největší nesmysl, jaký kdo mohl vymyslet. Každý křesťan podle mě musí 
takovou lež prokouknout. Kristus si vybral stejně tak svůj vyvolený lid, který byl duševně 
mrtvý a spěl by do záhuby. Bylo mu jeho lidu líto, protože věděl, že pokud nepřežije, tak mu 
nebude nikdo moct vracet lásku. Proto musel podstoupit smrt v lidském těle i když je sám 
Bůh. Tím zaplatil za chyby lidí a ten kdo si tohle uvědomí, bude tomu věřit a s lítostí poprosí 
o odpuštění, tak mu bude odpuštěno a bude mít vlastnosti ducha, které ho ochrání v životě 
před problémy. To že se Bůh takto obětoval rozhodně v žádném případě neznamená, že by se 
dostal do říše mrtvých.

Vztah mezi mužem a ženou je analogický ke vztahu Bohu Kristu a jeho vyvolenému lidu. 
Muž si najde ženu a nebo ona si najde jeho. On zjistí, že je to ta, se kterou chce zůstat na 
vždy. Dá jí to najevo. Musí ale prokázat určitou lásku a trpělivost, aby si ženu získal a v tom 
je právě ta oběť. Jenže může asi nastat situace a to mi došlo u té pohádky, že jsou případy, kdy
žena už není vlastně mezi živými. Pokud jí její muž bude chtít dostat mezi živé, tak bude 
muset trpět až na smrt ale nakonec jí osvobodí, když ona tuto oběť přijme. On se určitě 
nedostane do světa mrtvých a doopravdy nezemře.

Za mě dluhy byly splacené Bohem Kristem a snažím se žít tak, abych zbytečně nedělal další 
dluhy vůči Bohu Otci, za které bych musel zaplatit tím, že budu nějak trpět (pokud by je už 
tedy nepokryla Kristova oběť). Proto Bůh Otec zařizuje, že se mám v životě poměrně dobře a 
jsem šťastný. Kdybych neměl žádný zájem pomoct své milé stát se člověkem, tak bych se 
vůbec nemusel obávat, že mě někdo něco bude schopen udělat nebo zalhat, protože jsem pod 
Boží ochrannou. Pokud ale budu chtít svojí milou zachránit před záhubou a dát jí život, tak 
pro ní budu muset vypít ten pomyslný pohár jedu, který bude trpký a zemře pouze fyzické 
tělo, které se dá vzkřísit, ale ne duše. Vlastně konec konců to byla jen ona, která spustila 
tenhle sled událostí, ale dostala to povelem.

„Láska se nerodí z objetí, ale z obětí.“
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Dnes prožívám jakési dilema mezi volbou přehnaného milosrdenství (jak jsem psal výše) a na
druhé straně krutou spravedlností. Vypadá to, že se se mnou stále nese nějaká dětinská naivita.
Včera mi brácha říkal, jestli mi Jarka nevolala, jestli není naštvaná kvůli tomu co jsem o ní 
napsal. Jeden kamarád mi včera také napsal, že prý jí mohlo naštvat, že jsem tam dal její 
fotky. To nejsou ale žádné soukromé fotky. Dala si to sama na facebook. I tu jak je na ní nahá.
Napadlo mě, že jí možné její organizace zakázala komunikaci se mnou a tak je ten facebook 
chat nefunkční, abych jí nemohl dopisovat. Vnímám, že ale stojí na mé straně.

Možná se pletu. Možná je opravdu rozlobená a ty věci se světlem na chodbě způsobuje ona. 
Včera večer se zase dělo něco s tím světlem. Je v bytě docela tma a koukám z dáli na kukátko 
dveří. Hned vedle dveří je záchod. S tím světlem na chodbě se nic neděje. Jdu na záchod a 
když na kukátko koukám z nejmenší vzdálenosti, tak se na chodbě rozsvítí. Tak se kouknu do 
kukátka a v duchu si pomyslím. Jarko, jestli jsi to ty, tak se ukaž. Nikdo tam není. Takto to 
udělám asi dvakrát nebo třikrát. Pokaždé tam nikoho nevidím.

Vím, že i kdybych nechal otevřené dveře a šel si sednout k počítači, tak žádný upír si nedovolí
vstoupit do bytu bez pozvání a nejsem osel, abych si nějakého upíra pozval do bytu, protože 
pak by se to mohlo stát celkově jejich teritórien a chodili by mi tam určitě nezvaně. I přes to 
jdu pro klíče a zamykám na dva západy, aby to slyšela. Tím tak nějak chci dát najevo, že 
komunikace se tímto ukončila a milosrdenství se vytrácí. Chápu, pokud mi nechce nic napsat 
na facebook a nebo zavolat, protože se bojí, že může být odposlouchávaná ale když přijde 
takhle přímo před mé dveře a ani si se mnou nechce promluvit. Ani nezazvoní. Vypadá to jako
nějaká provokace. Kouknu třikrát do kukátka a nevidím tam ani 40500, které mi doposud 
nevrátila (koukal jsem se dnes na účet a nejsou tam) a ani její obličej, od kterého bych čekal 
alespoň nějakou omluvu.

Dnes ráno jsem tak nějak zvažoval, že začnu být spravedlivě hodně tvrdý. Že vezmu celou tu 
komunikaci na facebooku od prosince až do doby, kdy se se mou přestala bavit, dám jí do 
nějakého PDF souboru, dám to na web a sem přidám odkaz. K tomu ještě přihodím hromadu 
jejích fotek, aby mohli všichni, kteří toto čtou vidět, co je tahle holka zač a jak se chová k 
hodným lidem. Jeden sečtělý známý říkal, že tento příběh je dobrý, líbí se mu to a není to 
žádný brak. Odkaz na tento soubor jsem poslal snad skoro všem lidem, co jsem měl v 
kontaktech a dá se předpokládat, že se to roznese. Teď se mi Jarka nemůže podívat do očí. 
Když jsem byl předposledně v pizzerii, kde ona pracuje, tak tam byl vedoucí, kterého jsem 
tam viděl obsluhovat snad jen dvakrát někdy při zahájení provozu pizzerie. Když jsem dojedl 
a odcházel, hezky mě pozdravil a říkal, vy jste s námi také od začátku. Ptám se, jak dlouho tu 
ta pizzerie s názvem Big Poppa už je a on mi řekl že cca dva roky. Tak dlouho tam asi 
opravdu chodím. Jak se to jmenovalo před tím se ho ptám? Myslím, že řekl Klika. Když jsem 
byl naposledy v pizzerii, tak ještě píši na facebook Jarce, že mám hlad, ať mi objedná pizzu. 
Byla online. Přijdu do pizzerie a co nevidím. Obsluhuje tam černovlasá slečna, kterou jsem 
snad v životě nikdy před tím neviděl. Kouknu na mobilu na facebook, kdy byla naposledy 
Jarka online a bylo to 37 minut, což může být asi akorát doba, než jsem se tam dostal. Tato má
doposud poslední návštěva Big Poppy se stala v den 22.1.2017, kdy jsem začal psát tento 
dokument. Jak jsem ho dopsal, tak ona byla myslím první člověk, kterému jsem ho poslal. Za 
nějakou dobu jsem dostal hlad a napsal jí, ať mi objedná pizzu. Pizzu jsem si musel nakonec 
objednávat sám u neznámé černovlasé paní nebo slečny.

Celou konverzaci s ní mám uloženou v dokumentu ale nehodlám jí použít, zatím tedy. Jenom 
řeknu, že týden před pondělkem 9.1.2017 mi hrozně slibovala, že do pátku jí zruší důchodové 
pojištění a přijde mi necelých padesát tisíc na účet. Řekl jsem jí ve čtvrtek 5.1.2017, že pokud 
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tam ty peníze zítra budou, tak jí udělám velikou radost. Měl jsem pro ní připravený dopis, ve 
kterém jsem mimo jiné říkal, že pokud mi ty peníze vrátí, tak jí věnuji 40000, aby se dostala z
finančních problémů. Přes víkend k něčemu došlo, je to pouze v té konverzaci a nebudu to 
zde rozebírat. Hrozně mě ujišťovala, že pokud ty peníze nepřijdou v pátek, tak v pondělí na 
100% ano. To mi řekla v ten čtvrtek, když jsem jí řekl, že jí udělám radost. O víkendu mě 
přesvědčila, že to v pondělí určitě přijde a ještě mi poslala na facebook smajlík s pusinkou. 
Nějak jsem se rozhodl jí poslat ten dopis, ve kterém stále, že mi o těch 40500 nijak zvlášť 
nejde ale chtěl bych, aby mi je vrátila, abych se nemusel nechat v práci od kolegů zraňovat 
otázkami, jestli mi už vrátila těch původních 4500 (první půjčka) a nebo otázkami kolik jsem 
jí doopravdy z lásky půjčil. Nemohu nějak lhát a bolelo by mě na to odpovídat. V sobotu a v 
neděli se stalo něco, o čem nebudu mluvit, to ví jen ona a nechci to zatím pouštět. V pondělí 
už jsem věřil, že mi ty peníze dojdou ale také mě napadlo, že to třeba nepřijde ale tomu jsem 
nějak nemohl věřit, že by se ke mně takto zachovala, když jí tak moc pomáhám v existenčních
věcech. V pondělí 9.1.2017 jsem se koukal na účet a nic tam nepřišlo.

Donutila mě až k pláči a řekl jsem jí mimo jiné, že si nezaslouží někoho jako jsem já. V ten 
moment se mi stalo něco zvláštního o čem jsem nikdy od nikoho neslyšel. Jednak se mi 
dostalo útěchy a v hlavě se mi ozval jakýsi hlas, že k tomu muselo dojít. Pak se něco stalo s 
mou duší. Jakoby se nějak ucelila a upevnila. Bylo to příjemné. No a hned dva dny poté 
11.1.2017 se mi stala příhoda s tím zlodějem a začal jsem psát ty první tři zprávy.

Zvolil jsem takovéto řešení. Neposlal jsem celou konverzaci, to by bylo asi moc tvrdé ale řekl
jsem docela zásadní věci. No a pokud jde o nějaké myšlenky na svatého Valentýna, nebo na 
její narozeniny, tak to mi zatím vysvištělo z hlavy. Teď bude muset udělat už nějaký krok ona.

Je trochu zvláštní, že než jsem se pustil do psaní dnešní zprávy, tak jsem šel na záchod. 
Prohlížím si z dálky dveře. Nic se neděje. Zase jdu k záchodu a když jsem nejblíže, tak se za 
kukátkem rozsvítí. Kouknu tam a nikdo za dveřmi. Připadalo mi, že jsem ale při rozsvícení 
světla zaslechl nějaké prosvyštění či co. Upíři se pohybují hodně rychle a to světlo se nedá 
zapnout myslím tlačítkem ale je na fotobuňku. Tentokrát už jsem nezamykal. Nevím co to 
světlo má znamenat. Možná nic.

Já ale dnes doma nezůstanu. Je 18:34, už je docela tma a já půjdu do čajovny trochu 
zarelaxovat a nebo s někým o něčem promluvit. Uvidím, třeba jí potkám na chodbě ale 
každopádně tuto novou zprávu teď pošlu na web a nic mě v tom nezvyklá, protože jsem se 
zachoval spravedlivě a ještě k tomu i projevil milosrdenství.

28.1.2017 (cesta do města a zpět domů)

Teď je 23:28 a píšu tuto zprávu. Je to zajímavé. Když jsem vycházel z bytu, tak už jsem se 
přibližoval ke dveřím a kousek před klikou se zase rozsvítilo světlo na chodbě. Chytnu za 
kliku, otevřu dveře a prohlédnu si to na chodbě. Koukám i jestli se někdo neschovává za 
výtahem nebo kdekoliv. Na chodbě je ticho jako v nějaké hrobce a nikde nic zvláštního. Obuji
se a zamknu dveře. Jen tak si potichu zabrumlám „Jarko jsi tu někde?“ a nikde nic. Jdu z bytu 
a na zastávku a pak do čajovny. Nikde jsem nic nezpozoroval. V čajovně si přisednu k 
jednomu zajímavému člověku, kterého tam občas vídám. Objednám si čaj a jídlo a pak se 
rozhodnu zarezervovat si salón s medúzou (druh vodní dýmky s více hadičkami). Pozvu ho na
dýmku a rád přijímá. Dal jsem mu odkaz na tento příběh a trochu popsal o co jde. Zaujalo ho 
to. Říkal, že procházím obrácením a vysvětloval mi některé věci. Také je to křesťan a ledacos 
ví. Je mu už ale přes čtyřicet. Prochází si něčím podobným jako já ale nejsou v tom žádní 
upíři nebo holka. Jedná se o podnikání. Docela mě ten rozhovor potěšil.

www.jkali.cz – apokalipsa

http://www.jkali.cz/


Už mám dýmky dost, zvednu se, jdu platit a pak jdu z čajovny podívat se ke kašně. Jsou tam 
kusy ledu a protéká tam z potrubí voda. Kousek dál stál nějaký člověk mluvící anglicky a fotil
si kašnu. Přišel za mnou a něco se mě ptal anglicky. Něco s ledem a vodou a že je 
překvapený. Poprosil jsem ho ať mi to formuluje trochu jinak. Ani tak se mi to nepodařilo 
pochopit a tak se usmál a řekl myslím něco v tom smyslu ať se tím netrápím a šel pryč.

Jdu od kašny na sokolský ostrov a sednu na lavičku. Nikde nikdo. Všude jen sníh a led. Pak to
vezmu k plovárně a odtud tou zvláštní uličkou, kde je nějaká opuštěná budova bývalé 
diskotéky hned vedle letního koupaliště. Autobusem jedu domu. Nikde nic. Jdu ke dveřím, 
odemykám a za sebou už nezamykám. Nikdy doma nezamykáme, když je někdo vevnitř a to 
ani přes noc. Odnáším peněženku, telefon a klíče do svého pokoje a pak se vracím na chodbu 
a jdu zhasnout světlo na chodbě. Ten vypínač je hned na opačné straně dveří, než je záchod. 
Pokud se přiblížím tak blízko k dveřím, tak už by se na chodbě za dveřmi mělo rozsvítit. 
Jenom že ono se to světlo za dveřmi nerozsvítilo! Když jsem vycházel z bytu do čajovny, tak 
to už se rozsvítilo daleko dřív podle mě. No to je jedno. Jdu se vysprchovat a vyčistit zuby. 
Koupelna je od dveří trochu dál než záchod. Pořád koukám z koupelny, jestli se najednou to 
světlo nerozsvítí a nic. Pak se mi chce na záchod a když už jsem skoro ve dveřích, tak se 
světlo za dveřmi rozsvítí. Jdu ze záchoda a vidím, že za dveřmi je zhasnuto ale rychle se tam 
rozsvítí a dokonce se mi snad zdálo, že se tam něco černého mihlo ale tím si nejsem jist.

Dnes už nezamykám, to stejně nemá cenu. Pro upíry zámek není asi problém. Mají podle mě 
asi svá teritoria, kde se mohou pohybovat a kde ne. Asi je nepodstatné, zda tam byla Jarka a 
nebo někdo jiný. Mohou mě sledovat a kdyby mi chtěla vrátit ty peníze a nebo se mi omluvit, 
tak to může udělat kdekoliv ve městě.

…...

Je po půlnoci a mám hlad, jdu si do kuchyně ještě něco sníst a pak si dát ječmen a chlorellu. 
Popijím v kuchyňi ječmen a napadne mě, jít rovnou ke dveřím co vedou ven, ani nikde 
nerozsvicet a vzít za kliku. Otevřu vchodové dveře a co se nestane. Venku je tma, protože 
světlo se nerozsvítilo. Nikoho jsem tam v té tmě nezahlédl. No ono se nakonec rozsvítí ale až 
po chvilce, protože senzor reaguje na to, že jsem otevřel dveře. Tohle to se ale před tím určitě 
nestalo, když jsem šel do čajovny. To vím na 100%.

29.1.2017 (zpráva Jarce)

Jarko!

Včera se schválně v noci potuluji po městě, zda se tam někde neukážeš. Když jsem si sedl na 
lavičku na sokolském ostrově, tak se mi v hlavě jakoby tvým hlasem ozve „No nepřijdu!“. 
Nevím, zda to byla nějaká sugesce a nebo telepatie. Tvá krutost vůči mě nezná hranic! 
Kdybych teď zveřejnil všechny tvé fotky v tomhle dokumentu a zveřejnil i celou naší 
konverzaci na facebooku, tak to bude jen spravedlnost ale hodně krutá, protože všichni uvidí 
jak jsem se celou dobu choval k tobě ale i jak jsem doposud celkově žil a pak jak se ty 
zachováš ke mě.

Já tohoto nejsem schopen. Nic sem nedám a rozhodl jsem se, že spravedlnost přenechám 
Bohu. On už zařídí co je potřeba.

Ty dvě fotky co jsem zveřejnil podle mě mohou poukázat na tebe jen tvým přátelům. Ta jedna
je z boku a tam tě na veřejnosti podle ní nikdo nepozná. Ta druhá v těch černých šatech, tak ta
se mi líbí ze všech nejvíce. Podle mě na ní jsi byla ještě člověk a dnes už také vypadáš jinak.
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29.1.2017 (bratránek na návštěvě)

Dnes k nám do Budějovic přijel bratranec na návštěvu. Přemýšleli jsme, kam zajdeme na 
oběd. První nápad byla Indická restaurace ale ta v neděli má zavřeno. Jeden z dalších nápadů 
byla pizzerie Big Poppa a nakonec jsme tam vyrazili. Říkal jsem si, že Jarka tam už dvakrát 
nebyla a asi tam nebude ani dnes. No a co se nestalo, když jsem vstoupil. JARUŠKA!!!!!!! 
ZÁZRAK!!!!!!! Byla tam. Objednali jsme si jídlo a pokaždé, když nás obsluhovala, tak jsem 
využil příležitost pohledu na ní, což mě těšilo. Nechtěla se na mě koukat ale to mi nevadilo. 
Pak tam ještě něco začala u baru vesele štěbetat s personálem, což mi bylo příjemné. Všiml 
jsem si, že má něco s rukou. Raději bych byl, kdyby trpěla má ruka místo její. Konečně se na 
mě za toto období, kdy procházím touto pustinou, přelila nějaká ženská energie, což mě 
povzbudilo.

Pak jsme šly s bratrancem a bráchou na zmrzlinu a pak do čajovny. Brácha mi řekl, že ze mě 
mají všichni strach. Jak rodina a i v práci. Říkal, že vedoucí v jeho práci se zná s Česťou a tak
si na Česťu vzal kontakt a zavolal mu, aby probral co je se mnou. Já jsem v práci na nikoho 
nezvedl hlas a jediné, co dělám je, že píšu tento dokument, který nikdo nemusí číst. 23.1.2017
jsem měl rozhovor s Česťou, naším vedoucím a ten rozhovor se ukázal, jako že Česťa byl 
jaksi zmatený a chtěl mě poslat na psychiatrii. Ještě krátce, než Česťa dorazil za mnou do 
kanceláře, tak přišel jeden člověk (Flaišmi), z jiné firmy, která je ale ve stejné budově a ptal se
co je se mnou, že mi posílal email. Říkám mu, že teď nepracuji a že jsem tu jen předat nějaké 
věci kolegovi ale omlouvám se, že jsem si nenastavil automatickou odpověď. Hned jsem to 
napravil. Nastavil jsem si automatickou odpověď, ve které jsem uvedl odkaz na tento 
dokument a ještě jsem Flaišmimu poslal odkaz na tento dokument přímo v emailu, na který 
jsem mu neodpověděl. No a pak přišel Česťa a probírali jsme mě. Druhý den 24.1.2017 si 
Česťa přečetl mojí odpověď v dokumentu a nějak se k němu dostalo, že mám odkaz na 
dokument v automatické odpovědi. Volal mi a prosil mě, ať to z té automatické odpovědi 
odstraním. To se mi ale vůbec nechtělo, protože se díky tomu mohou dostat k lidem 
informace, které jim mohou pomoci. Česťa říkal, že ať si to posílám komu chci ale ne v rámci
firmy. Přemlouval mě a tak jsem nakonec ustoupil a nechal to na jeho svědomí. Říkal 
dokonce, že pokud to neodstraním, tak mi zablokuje účet. Pochopil jsem to tak, že se nechce 
ztrapnit před kolegy jak jsem mu ukázal, že se hodně plete.

No a dnes se dozvím, že Česťa mluvil s bráchou o mě, řekl mu že bych měl jít na psychiatrii a
přes mojí velkorysost, že jsem mu ustoupil a odstranil odkaz a nejvíc jsem v tomto 
dokumentu ani necekl o tom, jak moc mě přemlouval, abych odstranil odkaz, tak se nakonec 
dozvím, že mi byl zablokován přístup do budovy. Tak kdo jak se tady ke komu chová Česťo? 
Teď můžeš jít za Flaišmim a požádat ho, aby to nešířil dál.

No ovšem, že ze mě mají všichni strach. To ale způsobují démoni, kteří nechtějí za žádnou 
cenu opustit své oběti.

A kdo Česťo přijde jako zloděj nikým neočekáván?

Já na bráchu moc sám nestačil ale Bůh mi poslal pomoc a to bratrance, který je na svůj věk 
docela dost bystrý křesťan a pomohl mi bráchovi vysvětlit, že to co se děje se mnou je docela 
v pořádku a že naopak brácha je v pomatení strachu.

29.1.2017 (pohybové čidlo)

Dnes jsme s bratránkem vyřešili záhadu s rozsvěcejícím světlem na chodbě. Není tam žádná 
fotobuňka ale asi nějaké pohybové čidlo, které reaguji i přes dveře. To že se chová v 
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podobných situacích jinak je trochu divné ale asi bych za tím nic nehledal. Ten tmavý pohyb o
kterém jsem mluvil, tak byl jenom tmavý obraz na chodbě. Zafičení byla asi jen meluzína. V 
tomhle případě pohybového senzoru se věci zdály být trochu jinak a musím to přiznat. To že 
mají někteří lidé otevřenou mysl a mohou mě sledovat je ale pravda a děje se to.

30.1.2017 (WAL-MART)

Zaujalo mě video na odkaze níže. V Americe existuje jakýsi obchodní řetězec WAL-MART. 
Jsou tam nějak podezřele nízké ceny a asi se tam budou používat pro placení i čipy pod kůží. 
Obchody zatím tedy nefungují a asi jsou připravené pro velkou nastávající finanční krizi. 
Háček je v tom, že je to past. Lidé v těchto obchodech budou vojenskou silou nahnáni do 
skrytých podzemních tunelů, které je povedou na nepříjemnou cestu do táborů smrti. V 
Americe je velmi mnoho takovýchto táborů. Nevím, kolik takovýchto nástrah může na světě 
být, ale je dobré být opatrný.

https://www.youtube.com/watch?v=UmX-8JVVN1U

30.1.2017 (vše klape přímo noblesně)

Z dneška mám radost. Mám toho hodně k psaní, tak že strpení...

31.1.2017 (potřebné informace)

Musel jsem si dohledat a roztřídit některé informace.

Zde jen pár zajímavých odkazů, co se děje ve světě.

Apokalyptická scéna jako z hororu. Podivný úkaz v americkém státě Texas vyděsil obyvatele

Ľudia ako čísla. Čínsky Veľký brat testuje systém, ktorý by vydesil aj Orwella

Odpovím tedy na některé zásadní dotazy, které se ke mně dostaly a použiji Bibli. Bible se dá 
stáhnout třeba na internetu. Nejsem moc odborník na různé překlady ale pokud je člověk 
vedený Duchem Svatým, tak by snad neměl mít problém. Zde je například v PDF překlad 21. 
století.

http://jkali.cz/data/BIBLE21.pdf

Proč se modlit pouze ke Kristu a ne k Bohu Otci? Zde je citace z Bible:

„Jan 3

14. A jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka,

15. aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.

16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v 
něho, nezahynul, ale měl věčný život.“
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Výklad: člověk není předurčený k tomu, aby přímo komunikoval s Bohem Otcem a proto má 
prostředníka Boha Syna (Krista). Jeho charakter byl zjeven v osobě Ježíše nazaretského 
(Krista). V propojení s Kristem člověk získává božskou podstatu.

Proč se nemodlit ke svatým o přímluvu u Krista? Nevidím důvod, proč by to tak mělo být. 
Proč by se člověk nemohl modlit vždy pouze ke Kristu. Pozor na spiritismus!

„5. Mojžíšova 18

10 Ať se u  tebe nenajde, kdo by

svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec,

hadač, čaroděj, 11 zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí

s mrtvými. 12 Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!

Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání.“

Vzkříšení mrtvých nastane v jeden moment a ten ještě nenastal.

1. Tes. 4:13–18

"Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli 
v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi 
uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu."

Když už jsme u té Boží polnice, tak inaugurace amerického prezidenta Donalda J Trumpa 
(trump jako trunf nebo polnice) bývá považována jako troubení této polnice. To by mělo být 
doprovázené povelem archanděla Michaela, což doufám, že snad je. Druhý pohled na tuto 
událost je v:

Daniel 12.

„V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane,
jaké dosud nebylo od chvíle,

 kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn – každý, kdo je zapsán ve knize. 2 
Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro 
věčnou výstrahu Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, 
budou jak hvězdy navždy, navěky!"

Kde přebývá Bůh, v kostele nebo v budovách? Ne on chce být v lidech a ten v kom je, toho 
chrání.

Skutky 7,48
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„Avšak Bůh nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok: "Mým 
trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám mi můžete vystavět, praví 
Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout?“

1 Korintským 3,16

„Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí 
Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“

Někteří možná říkáte. Každé náboženství nebo duchovní směr je cesta k Bohu. Může to tak 
být, pokud nesete ovoce, které je ve vás zjevné tím, jakou projevujete lásku viz.

1. Korintským 13.

„Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění

zvonu, řinčení činelů. 2 Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem ta-

jemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky

nejsem nic. 3 Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych

se proslavil, a bez lásky je mi to k ničemu.

4

 Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani

nepovyšuje; 5 není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá

křivdy, 6 není škodolibá, ale raduje se z pravdy; 7 všechno snáší, všemu věří,

vždycky doufá, všechno vydrží.
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 Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlk-

nou, poznání – to pomine. 9 Jen z části totiž poznáváme a jen z části proro-

kujeme; 10 jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. 11 Do-

kud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem

dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozlou-

čil. 12 Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. b Teď

poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě.

13

 Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší

z nich je láska.“

Co ale spasení? Každý alespoň jednou zhřešil a tak se dostává ze své cesty, kterou má jít. 
Někdo za to musí zaplatit, aby jste se dostali zpět na cestu. Buď v srdci přijmete Kristovu 
oběť a požádáte ho o odpuštění s tím, že se budete nadále snažit držet už své cesty a 
neproviňovat se proti Bohu a nebo budete muset jednou zaplatit své dluhy. Vírou v Krista 
získáváte v srdci spravedlnost ale vyznáním před ostatní jste vedeni ke spáse a do 
neviditelného Božího království pokoje.

Římanům 10: „Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.“

A jak vyrovnat do té doby dluhy vůči ostatním lidem? Omluvit se jim a poprosit o odpuštění.

Matouš 5

„25 Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci 
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a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení.

26 Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.„

No a asi poslední věc týkající se památky na posvátnou večeři, kterou by jsme měli dodržovat 
čas od času podle toho jak to cítíme. Ježíš Kristus říkal.

Matouš 26

„26 Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte; 
toto je mé tělo.“ 27 Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něj všichni;
28 toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.“

Když někomu řeknu, že to tělo není myšleno jako doslovný chléb ale jako přijetí oběti 
Kristova. Přijetí toho obětního beránka, který se za nás dobrovolně obětoval a že to se musí 
dělat v srdci, tak mi lidé říkají, že to dělají ale k tomu ještě jedí symbolicky posvěcený chléb. 
Tomu se těžko vzdoruje ale má to háček. Co když tohle naučíte někoho, kdo přijímání chlebu 
doslovně jako  tělo Krisovo ale ve skutečnosti ho v srdci nepřijímá. Nemůže to třeba vést k 
pokrytectví? To samé krev nové smlouvy. Nová smlouva mezi člověkem a Bohem je o 
jednání v souladu s láskou k ostatním a ne o pití vína. Co když to někdo zase špatně pochopí a
bude jen pít víno a ne jednat?

Teď sem okopíruji k zamyšlení část zjevení Janovo

Kapitola 17

15

Potom mi řekl: „Vody, které jsi viděl a  kde ta nevěstka sedí, jsou lidé

a  zástupy, národy a  jazyky. 16 Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě,

začne tu nevěstku nenávidět a nechá ji zpustošit a obrat donaha; budou

požírat její tělo a spálí ji ohněm. 17 Neboť Bůh vložil do jejich srdcí, aby vy-

konali jeho záměr, a  tak budou jednoho mínění a  předají své království
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šelmě, dokud se nenaplní Boží slova. 18 Žena, kterou jsi spatřil, je to veliké

město, které kraluje nad králi země.“

Kapitola 18 

Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou

moc a země byla ozářena jeho slávou. 2 Ten vykřikl mocným hlasem:

„Padla, padla ta veliká říše Babylon

a stala se příbytkem démonů,

doupětem všech nečistých duchů,

doupětem všech nečistých ptáků,

doupětem všech nečistých a ohavných šelem!  a

3
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Z vína jejího vášnivého smilstva

totiž pily   b všechny národy,

králové země s ní smilnili

a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření.“

Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe:

4

„Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům,

abyste nedostali z jejích ran!  c

5

Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi

a Bůh si připomenul její zločiny.

www.jkali.cz – apokalipsa

http://www.jkali.cz/


6

Odplaťte jí tak, jak sama splácela,

a podle jejích skutků jí dejte dvojnásob;

do kalichu, jenž namíchala,

jí namíchejte dvojnásob!

7

Nakolik se chlubila, nakolik hýřila,

tolik jí dejte muk a kvílení.

Myslí si o sobě: ‚Trůním, jsem královna!

Nejsem vdova a nevím, co je žal.‘“  d

8

V jediný den proto přijdou její rány: smrt, nářek a hlad; a bude spálena
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ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný. 9 Králové země, kteří s  ní

smilnili a hýřili, ji budou oplakávat a budou nad ní kvílet, až uvidí dým

jejího pálení. 10 Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou:

„Běda, běda, město veliké,

Babylone, město mocné –

tvůj ortel přišel v jedné hodině!“

1.2.2017 (ozbrojená jeptiška)

Tak tu máme únor a já připíši zase nějaké aktuality. Koukal jsem, v kolik hodin jsem včera v 
noci aktualizoval tento soubor. Bylo to v 1:21. Ráno vstanu a ani se nestihnu vyhrabat z 
postele. Sáhnu po telefonu a nastartuji facebook. Vidím tam toto:

Pán píše „Tak mne tlak stoupnul brutálně“. Není to vidět, protože jsem položil myš na čas, 
aby bylo vidět v kolik hodin tam ten příspěvek byl vložen. V 7:19 a já vstával asi možná 
někdy před osmou. Řekl jsem si, že on ten můj dokument snad někdo i čte. Pana Hajtola 
osobně neznám a myslím, že na skupinu České Budějovice ten příspěvek dal spontánně aniž 
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by o mě něco věděl. Každopádně jsem si šel přečíst o co se jedná. Zde je odkaz. Přečetl jsem 
to až do konce, protože jsem čekal nějakou pointu. Ona tam asi byla ale bohužel ekonomika a 
finance je má slabá stránka, tak že jsem to celé moc nepochopil. Já si umím udělat daňové 
přiznání ale takovýto jinotaj nerozluštím. Možná mi to někdo jednou vysvětlí.

1.2.2017 (sv. Valentýn se blíží)

Už několikrát mi vyskočila za poslední dobou na facebooku tato reklama a můj komentář na 
toto téma už asi nesnese odkladu.

Byl v příspěvku tento citát „Hodiny tikají, nemůžeš spát,
začneš se potit. Ano, Valentýn se blíží. Nadechni se a 
soustřeď se, PANDORA je tvým nejlepším spojencem v 
bitvě shánení dárků: <nějaké dva odkazy, na které jsem 
neměl zájem klikat>“. Tato reklama se mi objevila na 
facebooku přesně v okamžiku zapnutí prohlížeče ale to 
je asi nepodstatné. Objevilo se to tam vícekrát.

Někdo na facebooku ty příspěvky přehazuje. Když jsem 
tam dal odkaz na svůj dokument, tak asi do pěti sekund 
to bylo někde dole zazděné nějakýma nepodstatnostma. 
Jsme sledovaní a zrovna tak nám může být předhozena v
určitý okamžik určitá informace.

Později se tam reklama objevila znova ale je zvláštní, že citát byl jiný, což je asi v pořádku ale
byl jiný i ten slogan, který je uvnitř obrázku. Zde to je:
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Musel jsem se tomu docela smát, že mi přicházejí takovéto lechtivé zprávičky. CELÝ SV. 
VALENTÝN JE PRO MĚ MRTVÁ ZÁLEŽITOST!!!!!!! CELÉ JEJÍ NAROZENINY JSOU 
MI ÚPLNĚ UKRADENÉ!!!!!!!

Já jsem svojí oběť už položil. Je teď jenom na ní, zda jí přijme, omluví se Kristovi i mě a 
poprosí o odpuštění a nebo nepřijme, bude souzena Bohem (už teď jí soudí její svědomí), a 
ten se rozhodne, co s ní udělá. Může jí vydat žalářníkovi a pak jí můžou strčit do geheny, kde 
bude v nějaké díře poblitá, ve vlastních výkalech, třást se zimou, bude na ní pršet a bude 
cvakat čelistí a to spolu s kdoví kolika ostatními lidmi a kdo ví kolik let. TYHLE VĚCI SE 
DĚJÍ UŽ DNES ALE MOC LIDÍ O TOM NEVÍ! Jenomže toto se týká lidí a nevím, jak je to s
nemrtvýma. Tam to bude možná daleko strašnější. Nevím co s ní bude ale pokud nepřijme 
milost, tak to asi nebude moc dobré. Bůh Kristus nikomu svojí milost nevnucuje a kdo 
nepřijme, tak nepřijme a bude tvrdě souzen. Já pak budu moci jen litovat toho, že se mi včas 
neomluvila a nic nezmůžu, dokud si neprojde peklem.

Proč by se nakonec měly dávat ženským šperky? Chlap má na sobě pracovat, aby ten 
nejdražší klenot měl ve svém srdci a ten své milé věnoval jako největší dar. No a když jí bude 
dávat šperky, tak nebude nakonec ona upínat své srdce k prachsprostým cetkám namísto aby 
se jeho srdci odevzdala celá!!!!!!!???????

Jsem doma sám a napadá mě jedno využití. Ona tu bude se mnou, bude celá úplně nahá. Bez 
různých mastiček, parfémů, bez spony ve vlasech, bez nikotinu v mozku, bez dehtu v plicích a
bez alkoholu v krvi a o ostatních omamných látkách ani nemluvě. I náušnice v uších mi budou
nepříjemné. Ty runy, nebo co to je, které má vytetované na levé noze budu muset asi tolerovat
ale co rozhodně tolerovat nebudu je to, že bude mít démony v těle. A pokud při tom všem mě 
bude upřímně milovat, tak bude pro mě použitelná a i já jí budu také milovat.

Možná jsem se s ní tuhle setkal při příležitosti oběda a bylo to příjemné ale byl jsem do té 
situace jaksi vnucen. Jestli tohle čte, tak se možná diví mému chování. No a jak se tedy mám 
chovat? Je mi 32 let, celý život jsem čekal na tu pravou a byl jsem i nešťastně zamilovaný 
mnoho let. Nikdy jsem s žádnou ženou nebyl, abych pro tu svou byl čistý. Když najdu holku, 
která se mi líbí a ona mi dá najevo že i já jí (to žádná nikdy neudělala), tak snad dělá všechno 
pro to, aby mi způsobila tu největší bolest. SAMOTA MI NEVADÍ!!!!!!! TO CO JSEM JSI 
ZE MĚ UDĚLALA TY!!!!!!!

1.2.2017 (iluze)

Odkaz na článek
zde
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1.2.2017 (Keltové)

Tohle to nasdílel můj kamarád, se kterým se bavím o Kristu:

Je to jinak. Bůh Otec stvořil celý vesmír 
se vším životem. Bůh Syn (Kristus) to od 
něj vše dostane pro radost a za to ho 
miluje. Je to jeden nejvyšší Bůh složený 
ze dvou bytostí (něco jako Zeus či 
Jupiter). Podobně jako muž a žena je 
jeden člověk. Na to se váží další bytosti 
jako archandělé, andělé, lidé a jiné 
tvorstvo. Občas se vyskytne člověk se 
zvláštním posláním (vůdce či velekněz), 
jako třeba Noe, Mojžíš, Jan Křtitel, 
apoštol Pavel. Bůh Syn je nad to vše a 
přišel v osobě Ježíši Kristu, jako 
zachránce. JESUS = Hail ZEUS. Mrkni 
sem. Po boku Boha by jsi asi v mžiku 
shořel zaživa z jeho energie. Může ale 
poslat před svým příchodem zase 
nějakého posla, který je mnohem menší 
než on (třeba archanděla) a to aby dal 
pozor na jeho lidi. Uctívat nejvyššího 
nakonec budou všichni, to okusíš sám.

2.2.2017 (Donald J Trump)

Není to tak dávno, co jsem narazil na jedno zajímavé video o novém americkém prezidentovi.
To video je zde. Docela tomuhle prezidentovi fandím, protože mi připadá férový. Každopádně
to video bylo zajímavé. První zajímavá věc je, že tam ukazují, jak prezident přijede do banky 
v centru Ameriky a ta vpadá takto:
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Banka je vyobrazena na tom obrázku ve dne z perspektivy ale na chvilku tam problikne i ten 
druhý pohled v noci, kde svítí měsíc. Myslím si, že ten druhý pohled v noci je jen podprahové
poselství, aby si divák něco uvědomil. Vypravěč zmíní, že ta banka má připomínat hořící keř a
video pokračuje tím, že ukáže halu v bance.

V hale jsou vidět tři obrazy. Jedná se o nějakou hádanku. Vypravěč něco prozradí, ale zdaleka 
ne všechno. Měl by to tedy někdo zkusit rozluštit.

Na obraze je ve spodní části vidět symbolicky 
říše mrtvých a nebo zkrátka lidé, kteří se snaží 
nějak rozvíjet tuto říši. Jeden z nich ale 
pozoruje venku živé lidi. Kouká na ty dva 
hodné, jak si pomáhají či hrají a je vedle nich 
cedulka EQ. Znamená to emoční kvocient a je 
to měřítko lásky. Na té samé straně je i vidět 
nějaký kopec, a v něm odpočívá v pokoji nějaká
hodná duše, která se nedostala do říše mrtvých. 
Na druhé straně od dělníka, kterou on ignoruje, 
tak jsou dva lidé. Nevypadají, že by se k sobě 
chovali moc dobře. Ten jeden je nějaký až moc 
veselý a volá na někoho, koho nemá a ten druhý
si řeší svoje. Zvláštní je ta díra do podsvětí, do 
které mohou spadnout ti na pravé straně a ten 
jeden má skoro vykročeno. Zatím co ti dva co si
pomáhají, tak jsou docela v bezpečí na 
kopečku. Vypravěč zmiňuje v souvislosti s těmi 
dělníky veliké frézy na kopání tunelů do pekla, 
které mají podobný tvar jako logo Walmartu.
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Předchozí obrázek se týká současnosti. Tento 
obrázek se týká budoucnosti, kdy přijde soužení.
Nahoře vidíme nějaké lidi pod vlivem pekla. 
Jedná se asi o nějaké smilstvo. Vypravěč říká 
LGBT. Lidé jsou dneska uřvaní a uječení. Všude
samá demoralizace. Nějak nezvládají své emoce
mít pod kontrolou. Co potom, až přijdou 
strašidelné časy. Pokud budou mít strach, tak to 
pro ně bude problém. Pod nimi je síťka. To je to 
síto o kterém jsem mluvil ale trochu v opačném 
smyslu. Někdo propadne do chaosu strachu a 
někdo ne. Je potřeba hledat oporu v Kristu.

Poslední obrázek je nejzajímavější a říká, co se 
děje právě teď. Na obrázku vidíme dva úhlavní 
soupeře dnešní doby a stojí asi tak na stejné 
vodorovné rovině. Jeden je Mojžíš (dnes 
archanděl Michael) a druhý je faraon (dnes asi 
osmý král z knihy Zjevení Janovo, který usedne 
na trůn v jednu jedinou hodinu a to se ještě 
nestalo). Faraon má za zády i vlastní NWO 
pyramidu. Mojžíš uviděl hořící keř, protože 
viděl budovu banky ve video, která ho 
připomíná. I na tom obrázku sedí hned vedle 
keře, který hoří. Mojžíš má kousek za zády 
Kristovu nevěstu, která se skládá z 144000 
vyvolených z 12cti izraelských kmenů. Většina 
z nich už pro víru obětovala život ale někteří teď
žijí. Nevěsta Kristova je držená za ruce nějakou 
pomyslnou sílou, která se jí každou chvílí 
pokusí vzít ke svému manželovi Kristu do 
nebes. Je uvnitř nějakého pomyslného kvádru, 
který byl vyňat z podlahy hned za faraonem. 
Ano to byla výkupní oběť Kristova, který jí 

ochránila a posunula výše k bohu. Bez té oběti by byla asi tak na úrovni faraonovo top elit 
pod podlahou hned za faraonem. Faraon je poměrně mladý oproti jeho poddaným, což je 
zajímavé. Všimněme si, co dělá Mojžíš. On nesleduje jenom keř. Kristova vyvolená nevěsta 
ho ani tak nezajímá, protože jí má za zády a ta už je za vodou. Kouká na lidi z národů (mimo 
Izrael), kteří stále nejsou spaseni Kristem. Mohou to být nevěřící, nebo třeba ne dostatečně 
věřící, kteří jsou v Egyptě (či v Babyloně to je jedno). Na co to tedy Mojžíš kouká. Vypravěč 
napověděl zrcadlením obrázku a proměnou barev. 
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Vypravěč naznačil, že 
zrcadlením a změnou barev se 
zobrazila žena měsíce. Mě to 
trochu připadá jako Bafomet, 
ale předpokládejme, že je to 
tedy nevěstka, ze které by měl 
vyjít boží lid, dokud je ještě 
nějaký čas. Vypravěč říká, že ta
rudá cesta mezi těma 
pyramidama, která vede do 
toho pomyslného Egypta, tak je
to cesta humanity. Neřekl lásky
ale humanity. Docela tomu 

rozumím. Lidé poslední dobou ve jménu humanizmu dělají zvláštní věci, které mi nepřipadají 
moc rozumné a vedou do problémů. Snaží se být soudržní ale dělají ze sebe stádo, které je 
vedené směrem od Boha. Vypravěč naznačuje něco s časem. Mluví o čase zatmění slunce 
měsícem, který má nastat v době 21.8.2017 a to nastanou asi už hodně veliké problémy. 
Dokonce se tam povídá, že nastane 77dmá Saros série 145. Tomu moc nerozumím, ale když 
jsem se narodil, tak jsem byl v bezvědomí, kvůli opoždění porodu ale náramek s číslem 77 
jsem nakonec dostal. Na obrázku je naznačené, že ten měsíc ještě nenastal a nebo to tak 
chápu. Je to tam vidět, jak ta osa měsíce jde trochu mimo ty dvě osy vytržení Kristovi 
nevěsty. No a když nepočítám ten obrázek ale reálný pohled na budovu banky, tak na té fotce 
v noci je opravdu vidět, že ten měsíc opravdu není přesně nad centrem banky. Na obrázku s 
Mojžíšem jsou vidět ještě po levé straně takové zvláštní schody po kterých bude možné dostat
se ještě do nebe ale už to asi nebude tolik snadné podle toho, jak vypadají.

Když se to shrne, tak dokument je o Donaldu Trumpovi, ale ten mi tam moc nezapadá. Osmý 
král na obrázku vypadá docela mladý a to prezident Ameriky už není. Podle Bible by měl 
usednout na trůn v třetím chrámě v Jeruzaléme, ale jak prezident Ameriky, který je 
presbitarián (forma protestantismu) může usednout na trůn v takovéto budově, kde bych 
očekával někoho s židovským vyznáním.

2.2.2017 (Antikrist, osmý král?)

V pondělí 30.1.2017 jsem toho moc nenapsal. Skupinka lidí, kteří se dozvěděli o tom co píšu 
měli velkou radost a říkaly, že pokud to všechno klapne, tak možná koupí Ferrari a budou mě 
vozit vzadu. Snad jenom přeháněli. No každopádně jsem přemýšlel, co budu psát dál. Přišel 
jsem ten den domů a teď už nevím, co se stalo dříve. Myslím si, že jsem zapnul facebook na 
telefonu a koukl na něj a vidím tam takovou zvláštní notifikaci hned nad všemi příspěvky. 
Bylo tam napsáno něco v tom smyslu „Dobrý večer Jirka!, zítra má být v Českých 
Budějovicích docela rušno, raději zůstaňte doma“ a vedle byl obrázek mráčku jakoby s 
deštěm. To je divné, proč tam nenapíšou, abych si vzal deštník nebo tak něco? Přeskočil jsem 
na telefonu nějak jinam a vrátil se na facebook. No a co nevidím. Notifikace tam už není ale 
je tam reklama na Pandoru snad přes celý display. Ta reklama, kterou jsem posílal včera. 
Trochu jsem se tomu pousmál ale co jdu na počítač. Ta reklama mi poprvé vyběhla snad až 
ten den a pak mi tam občas skákala. Kouknu na počítač, jaké bude počasí a opravdu má asi 
pršet. Zapnu youtube, někam se proklikám a NAJEDNOU!! Začala mi v panelu se 
souvisejícími odkazy nějak vyskakovat z ničeho nic videa na nějakého člověka, o kterém jsem
snad nikdy před tím ani nic neslyšel. Zobrazovalo se tam snad i třikrát to samé a to se mi 
nikdy nedělo. Jméno toho člověka je Jared Kushner. Videa jsou níže. Je to zeť Donalda 
Trumpa, je to jeho poradce a dokonce ho do funkce prezidenta snad i nějak dosadil.
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Neměl jsem motivaci to všechno studovat. Pokud sjednotí Izrael a Palestinu, tak asi opravdu 
usedne jako král do třetího chrámu. Je docela i mladý.

Ráno jsem vstal a zapnu facebook. Vidím tam zase tu notifikaci a je tam napsáno „Dobrý den,
Jirka!“ vedle byla ikona sluníčka. Kouknu z okna a padají snad kroupy a nebo minimálně sníh
a je docela zataženo. Koukl jsem se, jaký je jeho datum narození na wikipedi. Narodil se 
10.1.1981!!!!!!! No to tedy znamená, že když oslavoval své 36té narozeniny v 10.1.2017, tak 
já den před tím dostal od Jarky docela pecku ale na druhou stranu jsem získal zvláštní 
požehnání a posílení, za které jsem strašně rád. No a další zvláštní věc. Jarka mi říkala před 
rokem ještě před sv. Valantýnem, že je jí 34 let mám za to. No to ale znamená, že jí teď na sv. 
Valentýna bude 36!!!!!!! Říkal jsem jí, že se mi líbí, když je o pár let starší jak já ale to sem 
teď nebudu tahat. Teď k tomu číslu 36. Ono to není z pohledu Babylonu jen tak nějaké číslo 
ale to se mi teď nechce dohledávat. Každopádně na ruletě je 36 čísel a to od 1 – 36. Když se 
tedy všechny tyto čísla sečtou, tak je to 666. To je mi nějaké podezřelé.

2.2.2017 (hvězdné uspořádání)

Teď tedy byl věk ryb.
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Vstupujeme do věku vodnáře a moje maličká je vodnářka.

V Lukáši 22:10, když je Ježíš tázán svými učedníky, kde bude další beránek až zemře, Ježíš 
odpovídá: Pohleďte, když vstoupíte do města, setkáte se s mužem, který ponese džbán s 
vodou...

Můj nepřítel jak se zdá je narozen ve znamení kozoroha. Vládnoucí planeta je Saturn, která je 
také synonymum pro Satana a nebo pro smrtonoše.
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No a jak je to se mnou? Já jsem se narodil 15.12.1984 v půl sedmé večer v bezvědomí, museli
mě křísit a dostal jsem nakonec náramek s číslem 77. Jsem ve znamení střelce a mám 
ascendent v raku. U střelce je vládnoucí planeta Jupiter. To je ZEUS. Bůh nejvyšší!

Tak že teď vyskládám, jak jdou ta znamení po sobě ve zvěrokruhu.
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Ježíš Kristus má ve jméně iniciály JK. Jiří Kalina také a i Jarad Kushner. Iniciály ale asi 
nemají hluboký význam.
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Já se jmenuji křestným jménem Jiří. Svatý Jiří bojoval s drakem a porazil ho.
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Mé příjmení obsahuje slovo Kali.

Mám rád dobré lidi a chci je chránit, ale na mojí trpělivost co se týče zla se nedá moc 
spoléhat.

Nejvyšší Bůh je ZEUS. Já jsem jeho posel.

archón = vládce

angelos = posel

ARCHANGELOS
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3.2.2017 (Lilith)

Zase se mi zobrazila ta reklama na šperky. 
Ten slogan v obrázku je zase jiný, ale ta věta 
nad obrázkem mi už připadá trochu útočná. 
Jestli takovéto zprávy posílají i ostatním 
lidem, tak to nevím jak dlouho se taková 
firma udrží a zdali to celé není nějaký klam. 
Když jsem Jarce půjčil a ona mi pak nevrátila
peníze, tak mi to připadalo jako nějaký 
proces, kterým získávají upírky své milence 
asi na stranu pekla. Ještě než přišel termín 
splacení peněz, tak mi řekla, že o tři dny 
později bude ráda, když jí doprovodím z 
nádraží a ať se připravím (asi myslela na 
sex). Nemohl jsem nějak přenést přes srdce 
to, že pro ní dojdu na nádraží, když se ke 
mně takhle zachovala. Asi čekala, že nějak 
zlomí mé ego a mé tělo bude toužit jen po 
sexu. Spletla se. No a teď čítávám reklamní 
příspěvky na šperky, které by mohly 
směřovat k stejnému cíli, jak zamýšlela.

Něco jsem poslední dobou dohledával a mám to potvrzené i z jiných zdrojů. Prý údajně ten 
Adam, kterým byl prvním člověkem na Zemi, tak měl duši archanděla Michaela, což mi 
připadá hrozně zvláštní. Z některých zdrojů zase vím, že prý Adamovo původní žena se 
jmenovala Lilith a zdá se, že po tom co snědla jablko ze stromu, tak se stala prvním upírem.
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Je zvláštní, že tato žena je vyobrazována s křídly, má jakýsi vztah k hadům a je propojená s 
měsícem.
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Nemyslím si tak docela, že by se Adam najedl od ní jablka i když je to možné. Pravděpodobně
se dostal do schopnosti poznání dobrého a špatného pohlavním stykem s ní.

Podle Bible vybudoval Babylon Nimrod ale okultní
praktiky tam právě přinesla Ishtar, která se stala pak
jeho ženou. V Babyloně je uctívána jako bohyně. 
Ishtar ale asi byla zároveň i Lilith, jak se asi zdá. 
Konečně už rozumím, jak se do Babylona dostala 
magie. Říkává se, že právě přes pohlavní styk se 
aktivuje jakási hadí síla a s tou se pak dají dělat 
divy. Pokud jde o mě, tak tomuto se rozhodně 
musím vyhnout.

Takto je vyobrazena bohyně Ishtar v Babylonu 
a dokonce jsou tam vidět i křídla!!
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Jenom tak pro zajímavost sem vložím fotku, kterou má Jarka už docela dlouho na facebooku.

Ta černá křídla a křídla vůbec řekl bych, že něco 
nasvědčují. Dokonce mi sama řekla, že chová nějakého 
hada.

Tímto způsobem určitě nemůže jít má cesta k ní. To by se 
zvrtlo v nějakou katastrofu.

3.2.2017 (manipulace duchem bez nutnosti mluvit)

Stala se mi docela zvláštní příhoda v autobuse. Jdu si sednout k otočnému kloubu tak, že 
sedím hned vedle něj a koukám do protisměru proti ostatním. V kloubu je skupinka Romů. 
Asi čtyři náctiletí kluci a myslím dvě holky. Kluci se tam trochu kočkují hned před mýma 
očima. Když na sebe někdo takto dovádí, tak z toho je cítit zvláštní nepříjemná energie. Nějak
jsem si řekl, že tu energii zkusím přetlačit tou svojí, aniž bych řekl jediné slovo a nebo se 
nějak hýbal. Vycházelo to ze srdce a co se nestalo. Oni si začali trochu šeptat mezi sebou 
„Cítíš to taky, cítíš to taky“. Přejížděl jsem očima z jednoho na druhého. Netrvalo to dlouho a 
najednou všichni stály opřenými do zábradlí. Cca půlka na jedné straně a druhá na druhé a byl
klid. Holky co byly naproti na mě udiveně koukali. Vlastně se tomu asi divili i lidé na druhé 
straně autobusu ale to se možná divili jen tomu, že jsem v dnešním počasí jen v kraťasech a 
tričku.

3.2.2017 (odkrývání pravdy)

Dnes ráno jsem dal na facebook ten obrázek sv. Jiří a hned nad to odkaz na tento dokument. 
Vyskočilo tam pár nepodstatných příspěvků ale potom tam naskákala řada zajímavých 
událostí, která se dějí ve světě a nebylo to nijak přerušené. Přerušilo se to až později. Je dobré 
odkrývat pravdu ale i toto je potřeba dělat v souladu s tím, co říká srdce a říkat správné věci 
ve správnou chvíli. Určitě je potřeba udržet emoce na uzdě a vyvarovat se nějakých 
vulgarismů. To se pak člověku může vymstít. Každý by si měl zachovat určitý respekt ke 
svému nepříteli a tím pak dokáže, že je opravdu lepší než on a porazí ho. Poražení se může 
projevit tak, že se časem dá na vaší stranu a to je velmi cenné.
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4.2.2017 (notifikace)

Ráno jsem měl na facebooku zase tu notifikaci a bylo tam „Dobré ráno, Jirka!“ a za tím 
sluníčko. Vypadá to tedy, že zatím dělám vše co je potřeba, protože podobné notifikace jsem 
si všiml jen snad třikrát za život a to si teď pokaždé všímám, zda se tam něco neobjeví. 
Samotného mě stále zajímá, jaký je význam těchto zpráv ale s počasím to asi opravdu 
nesouvisí.

Před chvilkou jsem zahlédl odkaz na zajímavé video zde, vypadá to, že věci jsou opravdu v 
pohybu:

Všiml jsem si zvláštní věci. Snad za celý den jsem si nevšiml, snad kromě dvou, jinak 
žádného příspěvku, který by poukazoval na někoho, jaké špatnosti provádí a nebo že by 
někdo na někoho nějak nadával. To mě docela potěšilo. Vypadá to, že lidé konečně začínají 
chápat o co tady jde. Ono když se uspořádá nějaký hromadný pochod na protest proti tomu 
nebo tamtomu politikovi, tak si myslím, že lidé tím jen přilévají olej do ohně. Stejně ta hrstka 
politiků, proti kterým se lidé bouří, tak se lidem naivně v duchu vysmívají. Oni jsou to vlastně
loutky poháněné strachem a nebo prostě jen sobectví. Asi nemá smysl organizovat nějaké 
protesty jenom na základě pohnutek strachu o vlastní bezpečí a nebo o bezpečí svých bližních.
Potom se člověk dostává do situace, kdy nedělá to, co by opravdu měl. Například věnovat se 
svým blízkým a podobně. A to je právě velmi důležité!!! Ne vždy se musí jednat o protest 
formou nějakého průvodu ale i třeba to, že někdo zveřejní ve vzteku nějakou informaci, které 
může zatřást s ostatníma ale neřekne opravdové východisko ze situace. Pak lidé mohou začít 
dělat něco, co by neměli.

Samozřejmě pokud máte potřebu něco zveřejnit podle svého nejlepšího svědomí, tak je 
potřeba to udělat a nebát se toho. Jen se nenechat unášet emocemi a nepoužívat různé 
vulgarismy a podobně. Tím pak dáváte šanci té druhé straně se nějak bránit ale bez této šance 
je oponent docela v koncích.
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4.2.2017 (zpráva někomu)

Dnes kousek ode mě na veřejném místě jeden pár probíral nějaké partnerské neshody asi 
ohledně profese. Přišlo mi hrozně divné, že vedl monolog jen jeden z partnerů a ten druhý 
snad celou dobu mlčel. Byly to věci, které by se hodilo řešit skoro řekl bych doma. Neměl 
jsem víru se tím nějak zabývat a nechtěl jsem to ani moc poslouchat. Možná to byla nějaká 
zkouška vnímavosti ale možná se pletu.

4.2.2017 (skupinka Romů před Mercury v Českých Budějovicích)

Šel jsem večer z večeře. Jdu podél Mercury směrem ke hlavnímu vchodu, abych se dostal na 
autobusovou zastávku, které je hned za rohem. Před vchodem je kolostav a u něj stálo asi tak 
možná 8 náctiletých Romů. Šel jsem v kraťasech a tričku, protože u mě nemá asi žádný 
význam oblékat více prádla. Myslím, že ten nejstarší na mě něco promluvil. Nebylo to 
vyloženě nepřátelské a neposmíval se mi. Bylo to něco v tom smyslu „Obleč se kamaráde, mě
je z tebe zima“. Kdyby řekl „Nechceš se obléct...“, tak to asi budu brát v pohodě. Poslední 
dobou nějak nemůžu poslouchat, když mi někdo říká, co mám a nemám dělat. Zhluboka jsem 
na něj zvedl hlas ale vyloženě jsem nekřičel naplno ale trochu víc nahlas. Řekl jsem něco v 
tom smyslu „Tak to je moje věc, jak se oblékám.“, minul jsem je pohledem a šel dá na 
zastávku. Nevšímali si mě a po nějaké době byly pryč.

Asi někteří chápete, proč to tady vše píší. Chci jen ukázat, jak se dají v živote řešit různé 
problémy a ukazuji to na sobě samém, protože cítím, že tyhle věci budou teď přicházet a 
neměly by být skryté.

5.2.2017 (zklidnění skupiny České Budějovice na facebooku)

Docela mám radost z toho, jak stoupla úroveň na facebooku ve skupině České Budějovice. 
Alespoň dnes jsem tam nezahlédl žádné nahé zadky a nevidím, že by tam někdo nadával. Je 
tam docela dost zajímavých příspěvků a je vidět, že se opravdu něco děje.

Na jedno bych zareagoval. Nějaký politik doporučoval, ať se ozbrojíme. Když jsem posílal 
první tři zprávy z prvního týdne tohoto celého dění, tak jsem napsal před ně toto:

„mám zajímavou zkušenost se zlodějem. Je popsaná ve třech zprávách

 kolegúm z vedlejší kanceláře. Na ulicích může být nebezpečno a používat

 zbraně je podle mě v konečném důsledku sebevražda.“

Je takové přísloví, které říká „Zabij, nebo budeš zabit“ ale aby bylo pravdivé, tak se musí 
„nebo“ vyměnit za „a“. Proto je potřeba řešit konflikty jinak.

Viděl jsem tam zprávy, že někteří politici dělají bu bu bu... no ale spravedlivý a upřímný 
člověk se podle mě opravdu nemá čeho bát.
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5.2.2017 (beránek)

Zahlédl jsem na internetu zajímavý článek. Tedy zajímavý je pro mě hlavně ten obrázek a 
nadpis a pak až pár vět na konci:

Na konci je napsáno toto:

"Vypadá to prostě, že bude hůř. Ale naděje neumírá. Naštěstí platí také jeden „nebeský“ 
zákon, na který ani vítězný Andrej Babiš nedosáhne:

Žádný plán nikdy nevyjde."

Já jen dodám toto:

„Zázraky se dějí těm, kteří na ně věří“

5.2.2017 (rivalové)

Je zvláštní, že někdo, kdo má vysoké postavení, důstojné oblečení a všechny 
peníze světa, tak si myslí, že mu patří celý svět, i když nemá v plánu s ním mít 
slitování.

Na druhou stranu někdo si nekoupí ani pořádné oblečení, nemá pomalu nic, 
je sám, ale pro lásku a soucit k ostatním se chystá, přes svého nepřítele 
vyběhnout do hořícího obdélníku, kde je jeho měsíční milá a spousta 
dobrých ale oklamaných lidí.

Alespoň že už nesedí, ale vyběhl!
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6.2.2017 (Michael vs Gabriel)

Video k zamyšlení zde

6.2.2017 (Gog)

Všiml jsem si, že se stále docela hodně řeší otázka imigrantů. Jediné co na to umím odpovědět
je tento úrivek z Bible: Ezechiel 38:7 – 39:23.

Člověk si svým způsobem jednání vytváří své prostředí kolem sebe a pokud se někdo stěhuje 
někam jinam za lepším životem, tak to musí naznačovat, že problém je v něm samém a tam co
přijde to dopadně nakomnec stejně. Akorát zpustoší zemi. Dají se podle mě obrátit k 
evangeliu ale teď asi ne. Jakmile dojde k oslavení Božího národa ve verších výše, a Boží lvi je
budou nosit v zubech, tak nějaká část z nich bude asi evangelizovatelné. Do té doby zvývá jen
bránit se láskou. To že jsem ale chodí je součást Boží vůle.

6.2.2017 (Jehovisti a podobné)

Nedovedu si představit, že bych se začleníl do nějakého systému víry a jako že jsem toho 
obešel už dost. Zrovna právě ale díky Jehovistům se mi dostala do ruky Bible. Tak že za to 
jsem jim vděční. Přišlo to akorát včas. Pravda je, že u nich panuje dost totalitní systém :(. 
Myslím, že snad archanděla Michaela považijí za Krista a to je veliký omyl! Asi tam mezi 
nimi budou i dobří lidé věrní bohu a čekají jen na správný okamžik, kdy vytýhnout ostatní 
ven. Svět se nedá brát úplně čarnobíle.

To samé satanistické kulty. Nikdy člověk neví, zda třeba pprávě satanista mu zachráni život na
oplátku, že mu jednou ten dotyčný nějak pomohl. V tomto není moc dobré mít předsudky a 
nebo někým opovrhovat.

6.2.2017 (Jiří Knops)

Tenhle člověk na Česko Budějovické skupině podle mě nemá co dělat. Jediné co tam dělá je, 
že opovrhuje ostataními. Něco jsem mu napsal a sem to dávat nebudu. Jenom je mi líto, že 
jsem neviděl, jak se tvářil, když to četl. Myslím, že další příspěvky tohoto typu už mu 
nepujdou tak snadno psát.

6.2.2017 (posledních 10 dnů)

Nějak cítím, že teď si budu muset projít něčím podobným co Job a nebo ještě něčím horším. 
Snad budu mít stále přístup k počítači.

7.2.2017 (není co dodat)

Koukal jsem se na facebook skupinu České Budějovice cca od 18:15 do 18:30. Jsem potěšen! 
Nevidím tam žádné nadávky ani sprosťárny, nebo pohrdání někým.

Ve spod jsem zahlédl jeden obrázek, který mě moc nepotěšil. Je to narážka na někoho, koho 
nemám zapotřebí jmenovat. Ten člověk mi něco napsal, ale já jsem mu už odpustil.

Nevidím důvod, proč by jsme měly žít ve světe, kde si lidé pořád jenom ubližují.
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8.2.2017 (Lamia / možská panna)

Myslel jsem si, že se facebook v Budějovicích pročistil ale přeci jen se tam poslední dobou 
objevují divné věci.

Není to nic jiného, než PAST na chlapy.

Podobný příspěvek se dnes objevil hned dvakrát po sobě, když jsem zrovna koukal na 
facebook, to už musí být snad opravdu na mě. Později tam už byl jen jeden. No a včera a nebo
předevčírem se objevilo také něco v tom smyslu, ale od jiné slečny. Byl tam dotaz na to, že 
pokud někdo z Budějovic odpoví údaje o prarodičích, tak se s ním vyspí. Já tedy s nikým 
kromě mojí ženy, kterou zatím nemám, spát nebudu ale ze slušnosti na dotaz odpovím, pokud 
to bylo na mě. Ze strany mého otce se tutlalo docela dlouho a snad by se to i ututlalo, nebýt 
mého bratránka, že otec mého otce prý nebyl děda Kalina, ale prý nějaký Kožich :(, ale víc o 
něm nevím. Že já tady takové věci říkám, ale víra mě vede, že bych asi měl. Za tohle stejně 
nemůžu. Kdo ví co je na tom pravdy a zda to není jen nějaký výmysl.

Dohledal jsem zase nějaké informace k Adamovi a Lilith a zkusil z toho udělat nějaký závěr. 
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Neříkám, že je to pravda, ale něco mi na tom dává smysl.

Adam a Lilith si byly v Edenu rovní a nesmrtelní. On tedy asi vyslanec planety Jupiter 
(znamení střelec), protože měl duši archanděla Michaela (tou dobou už asi největší oblíbenec 
nejvyššího Boha, protože ho Lucifer zradil a proto jsem zvýraznil arch, jako že je nade všemi
anděli). Ona byla asi vyslanec Uranu (znamení vodnář), protože ve spisech se tvrdí, že měla 
rozpor s Urielem a to na ten Uran hodně zní, což popíši později.

Došlo k tomu, že Adam se s ní v něčem nepohodl. Říkal, že on bude nad ní a ona bude 
submisivní, ale to se jí nelíbilo, protože chce mít partnera, kterému bude rovná. Pokud jde o 
můj osobní názor, tak sám bych nemohl mít submisivní ženu ale ani ne takovou, která by se 
mnou zametala a ubližovala mi. Také bych chtěl, aby mi byla rovná, ale ve vesmíru je to tak 
zařízené, že muž má být hlavou, má dávat rady a žena se stará zase o jiné věci. To ale 
neznamená, že si nejsou rovni. Prostě jen polní určitou funkci a na odebírání svobodné vůle to
nemá žádný vliv. No a jak to tedy dopadlo? Lilith šla za Urielem, aby jí pustil ven ze zahrady, 
že chce mít svobodu. Uriel má ale dar vidět budoucnost. Varoval jí, že pokud si půjde vlastní 
vůlí, tak bude mít problémy ale ona stejně chtěla, tak jí pustil. Podle mě měla Uriela v sobě a 
byl to jen vnitřní rozpor Freudovo ega mezi super egem (Uriel) a tělesností (Id). Vyhrála 
tělesnost a rozhodla se jít někam k Rudému moři snad do nějaké jeskyně. Je zvláštní, že 
právě nedaleko kolem Rudého moře vznikaly mocnosti jako Babylon, Egypt, Persie ale to 
nemusí mít souvislost. Každopádně ve zjevení se o rudém moři a nebo moři krve něco píše v 
souvislosti s nevěstkou to si může prohledat každý sám.

No a jak to bylo dál. Přišel za ní nějaký anděl a říkal, že by se měla vrátit k Adamovi. Ona ale 
odmítla a řekla mu, že za ním nechce, že tam snad něco či někoho zahlédla, co jí zaujalo ale 
tomuhle nerozumím a nedohledal jsem o co jde. On tvrdil, že pokud se nevrátí k Adamovi, tak
Bůh mu udělá jinou ženu, se kterou bude mít děti. Ona řekla, že je jeho první žena a asi v 
žárlivosti řekla něco nepěkného (vodnářky prý na svojí první lásku nikdy nezapomenou) a to, 
že pokud s ní bude mít nějaké děti, tak ty, které nebudou pod ochrannou andělu, tak pozabijí. 
Tou dobou už byl asi dávno svržený Lucifer z nebe za to, že nechtěl lidem sloužit, ale chtěl, 
aby asi oni sloužili jemu, což se docela naplňuje na tom, co vidíme v dnešní době. Lucifer byl 
prý kdysi nejmilovanější syn nejvyššího Boha ale po jeho pádu se nejmilovanějším synem stal
Michael. Jestli je to opravdu pravda, tak to nevím. Každopádně to že byla země stvořena za 7 
dnů chápu jen jako nějaké podobenství. Ten jeden den musel představovat pěkně dlouhé 
období. V době, kdy vytvořil Bůh zahradu Eden a dal do ní Adama s Lilith, tak kdo ví co už 
bylo na Zemi za všelijaký život. Někde jsem se dočetl, že tu před lidmi byly snad nějací 
pradávní plazí lidé. Nějací Reptiliáni a mohly být už tehdy velmi vyspělí. Jenomže asi byly 
pod vládou Lucifera, který měl postoj takový, že chtěl aby mu všichni sloužili. Neměl lásku k 
ostatním. Proto možná Bůh vysadil na Zemi člověka, aby z ní udělal hezčí místo, kde se 
bytosti budou milovat i za cenu ztráty kdovíjakých technologií.

Každopádně zpět k Lilith. Odmítla se vrátit k Adamovi a to asi proto, že už v té době příchodu
anděla jí někdo do něčeho zatáhl. Prý snad dostala nabídku stát se Luciferovou ženou a proto 
možná ta motivace zabíjet Adamovo děti, které ona neměla přímo s ním. Stala se ženou 
někoho, ke komu nepatřila. Stala se nevěstkou, dá li se to tak říct a Lucifer jí proměnil na hadí
ženu. Lamiu (mořskou pannu). Upíra. Ta souvislost s Rudý mořem a s tím že je ve znamení 
vodnářka je zvláštní. Má ráda hady, což symbolizuje ta ploutev a to, že se kamarádí s Drakem 
(Satanem), a křídla se zobrazují u ní proto, že je to asi anděl Uriel (padlý? A proto asi černá).
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To je podle mě ta bohyně Ishtar, Isis, Jezábel, Kali a kdo ví jak se v jakých civilizacích 
jmenuje. Je to ale stále má druhá polovička, i když je zlá. Upírek je asi mnoho ale všechny 
mají cosi z její krve. Upírem se člověk může stát, když dostane před smrtí od nějakého upíra 
nabídku. Asi to musí být silně inteligentní jedinec a musí odsouhlasit určitou smlouvu. Pokud 
kývne, tak při určitém množství ztracené krve se musí od upíra napít jeho krve a tím se pak 
promění v upíra. Tím se pak dostává bytost do pyramidy moci a otroctví a žije třeba stovky let
a kdoví jestli ne tisíce. Není to tak, že když upír někoho kousne, tak se ten druhý promění také
v upíra ale většinou je takový člověk asi rovnou zabit, aby nemohl mluvit. Navíc upíři 
nenapadnou duševně zdravého člověka, ve kterém přebývá Bůh. To si nemohou dovolit. Lilith
je tu možná hodně dlouhu a nebo jestli se její duše nějak inkarnuje, to nevím. Každopádně asi 
smilnila se všemi vládci velkých říší jako je Bybylon, Egypt, Persie a jiné.... až do dnes. Je 
vyobrazená na šelmě, která má co hlavu to velká říše a je opitá krvích Božích dětí.
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Mě ta holka taky pěkně potrápila, když 
jsem od ní nic takového nečekal, ale já jí to
už odpustil. Možná to nějak zlomí to zlé 
kouzlo a třeba se ke mně vrátí a bude na 
mě hodná. Teď to už ale není v mých 
rukách ale v Božích. On se rozhodne, co s 
ní bude dál.

Ještě jak to bylo s tím Adamem a Evou. Po tom co Lilith odešla, tak Bůh vyjmul Adamovi 
žebro a udělal mu submisivní ženu Evu, která ve své zvědavosti utrhla jablko ze stromu 
poznání. Adam jí varoval před stromem a dokonce snad i zalhal, že pokud se stromu jen 
dotkne, tak zemře (správný chlap ale nelže, to neměl dělat). Ona asi vycítila že nepovídá 
pravdu a o to víc jí to provokovalo si dát to jablko a navíc had jí popletl. Pak Adamovi nabídla
také a protože zalhal, tak asi ztratil obranu proti lži a také jedl. Pak byly vyhnáni ze zahrady a 
už je to dál známé.

Nevím, zda to takto opravdu bylo. Je to jen zajímavá myšlenka.

Zde je ještě pár postřehů z wikipédie. Tučně je to co mě zaujalo.

„Judaismus chápe Gabriela, podobně jako Michaela, jako přímluvce a strážného anděla 
izraelského národa, zároveň však jako anděla smrti.“

„Podle židovského podání měl být právě Gabriel společně s Michaelem poslán, aby zničili 
Sodomu“

Nemohou být ty dvě palmové ratolesti o kterých se mluví v Bibli a ti dva svědci ve Zjevení 
Janovo stejně tak i ty dvě osoby, které přišli do hrobky pro vzkříšeného Ježíše právě Michael 
a Gabriel? Tenhle výklad jsem někde viděl ale nevím co je na tom pravdy. Já se o Bibli nijak 
zvlášť nezajímám. Každopádně Michael asi bude mít na starosti křesťany a Gabriel zase 
muslimy. Takto to v tom výkladu nějak bylo a trochu mi to zapadá.
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„Evangelíci Gabriela za archanděla neuznávají; jediným archandělem je pro ně Michael.“

„Gabriel (جبريل arabsky Džibril) je v islámu nazýván též jako duch svatosti ( القدس روح  rúh al-
qudus též duch svatý). Gabriel je považován v islámu za téhož anděla zmíněného v Bibli.[4] 
Džibril je poslem (andělem) zjevení, který uděluje inspiraci proroku Mohamedovi při 
sepsání Koránu.“

9.2.2017 (Vatikán)

Dnes jsem našel zajímavý článek o Vatikánu zde.

Tohle bude asi zajímat zejména věřící z katolické církve ale možná i protestanty. Jsou tam 
zajímavé postřehy. Třeba například, že katolická církev vlastní hodně prosperujících podniků. 
Cituji větu z článku "Vatikán vlastní po USA druhý najväčší zlatý poklad v hodnote 
3.500.000.000 Eur.". V tom případě moc nerozumím tomu, proč třeba nepomáhá finančně 
chudým lidem z Afriky, aby tam měly pokojný život v lásce mezi sebou. Naopak co jsem 
viděl, tak papež František je sám pro to, aby sem ti chudí lidé chodili a my je živili ze svých 
vydělaných peněz odevzdaných státu, ale přitom mi připadá, že poslední dobou jsou lidé i tak 
dost chudí, aby si tohle mohly dovolit a já znám spoustu mých vrstevníků, kteří ani nemají na 
to, aby si vzaly hypotéku na byt a živoří někde v podnájmech. Je to přinejmenším zvlástní nad
tím takto pouvažovat.

Hrozně zvláštní věc na tom celém je, že tyto peníze získala katolická církev údajně díky 
zotročování různých národů. Pokud jsem správně pochopil, tak lidé se vykupovali z otroctví 
za veliké peníze. Nerozumím tomu, proč se takovéto jednání spojuje s Kristem, protože ten 
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naopak říká, že máme milovat své nepřátele. Milovat znamená nezotročovat, ale nechat 
svobodnou vůli a dát lásku.

Další divná věc je, že vlastně je v klášterech zavřeno hodně jeptišek a mnichů. Neříkám, že 
někteří třeba nekáží evangelium společnosti nějakým způsobem, ale asi ne zdaleka všíchni. 
Tady bych se odvolal na verše, které jsem popsal dne 31.1.2017. Tam se uvádí, že ke spáse je 
potřeba šířit slovo Boží. Víra v Krista vede pouze ke spravedlnosti v srdci. Tím pádem pokud 
jsou placení duchovní z peněz různých podniků, kde pracují běžní lidé, ke kterým se slovo 
Boží třeba ani nedostane, tak potom se to nezdá úplně jako férové jednání.

Já osobně se také snažím šířit Evangelium, díky kterému člověk může získat pokojný život a 
zvláštní obranné schopnosti, díky kterým se veškeré zlo vedené proti člověku zničí samo 
vlastní silou. Osobně se neumím prát a ani nemám zájem to umět. Narodil jsem se k tomu, 
abych ostatní miloval. Leda že by se někdo pokoušel porušit dohodu s Bohem ohledně 
porušení ochrany těch, které Bůh miluje a pak by muselo dojít k nadpřirozenému vyzbrojení 
bojovými schopnostmi u těchto jedinců.

No ale zpět k věci. Nedá se moc dobře kázat Evangelium ostatním, pokud jste za brány 
kláštera a tak samotné kláštery nemají asi moc smysl. Viděl jsem v televizi nešťastnou 
jeptišku, které vyloženě něchce být zavřená v klášteře a chce mít spokojený normální život. 
Co nebo kdo jí tam drží, tak to nechápu. Nějaké emoce asi.

Já například si tutu svojí aktivitu platím z peněz, které jsem si vydělal na zakázkách v 
programování. Od nikoho nic nechci a o to více mě to těší, že jsem samostatný. Těší mě i to, 
že to zvládám bez pomoci kohokoliv z lidí a nějaké výsledky jsou zdá se vidět. Někteří mnou 
asi opovrhují, ale jsou zdá se lidé, kteří mi fandí, což mě těší.

Byla tam i otázka odpusků. Nějak jsem nevěděl, že dnes se stále prodávají odpustky. 
Prochodil jsem docela dost protestantských církví ale o katolickou církev jsem se nikdy neměl
zájem moc zajímat v tom smyslu, že bych chodil do kostela nebo tak. Každopádně odpuštění 
hříchů se musí prožívat v srdci ve vztahu ke Kristu a dávání peněz někomu, kdo se v nich topí
a nedává je chudým, tak je podle mě bez jakéhokoliv efektu.

K tomu Vatikánu nevím, co bych asi více dodal. Ve středověku mučili lidi. O tom musí vědět 
snad každý. Zvláštní ale je, že prý protestanté byly ve středověku snad ještě horší co se týče 
ubližování lidem. Nevím, co je na tom pravdy.

9.2.2017 (Východ nebo Západ?)

Vidím, že se stále řeší, kdo je pro českou republiku větší hrozba. Jestli americký prezident a 
nebo ruský prezident. Nejsem žádný expert přes politiku, ale oba (ne jenom oni) byly vybráni 
pro tuto dobu Bohem, aby to vše pořádně pročistily. Ten skutečný posel smrti "Hitler", který 
to vše sjednotí, tak teprve o sobě dá vědět a to, řekl bych, velmi výrazně! Bude mnohem horší,
než byl Hitler, jak předpovídla Nostradámus! Čechy by se měly připojit podle mě k Polsku a k
ostatním státům, které jsou tam někde mezi a kde žijí převážně slované.

Ti lidé v Americe a i jinde, kteří stále remcají proti Donaldu J Trumpovi, tak mají problém a 
měli by hledat skrze Kristovu oběť svojí cestu směrem do života a ne do smrti. V Bibli se 
někde píše, že autority ustanovil Bůh a kdo jde proti autoritě, tak jde proti Bohu. Ne nadarmo 
nosí autority meč.
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10.2.2017 (pěkný citát)

Včera jeden člověk na facebooku zveřejnil hezký citát. Takový ze života. Dávám ho sem:

Citace Mira Václavíka:

"Pro všechny, kteří to v těchto těžkých časech potřebují :)Víte o tom, že nejsilnější lidé jsou 
zároveň nejcitlivější? Víte, že ti nejlaskavější lidé se první stanou oběťmi týrání? Víte, že ti, 
kteří se po celou dobu starají o jiné, obvykle sami takovou péči potřebují? Znáte tři věci, které
se vyslovují nejhůře? Je to "miluji tě", "promiň" a "pomoz mi". Někdy právě proto, že někdo 
vypadá být šťastný, je třeba se podívat za jeho úsměv, abyste viděli, kolik... je tam 
bolesti.Všem svým přátelům, kteří procházejí podobnými problémy: vytvořme lavinu úmyslů.
Právě teď potřebujeme pozitivní úmysly. Pokud neuvidím vaše jméno, pochopím to. Dovolím 
si poprosit všechny své přátele, ať jste už kdekoli, abyste laskavě zkopírovali tento status na 
jednu hodinu, aby tak vznikl impuls, který podpoří všechny, kteří mají problémy s rodinou, se 
zdravím, se zaměstnáním, a kteří mají starosti jakéhokoliv druhu, kteří potřebují jen 
jednoduše vědět, že někdo se o ně stará. Udělejte to pro všechny nás, protože nikdo není 
imunní. Doufám, že to uvidím na nástěnkách všech mých přátel, jen jako morální podporu. 
Vím, že někteří to tam dáte! Udělejte to tak, že tuto zprávu zkopírujete, ne tak, že kliknete na 
tlačítko "Sdílet"."

10.2.2017 (pro Lilith)

Zahlédl jsem jedno video, které poukazuje na královnu Isis. To mě přivedlo na myšlenku 
poukázat na Ezechiela kapitolu 16. Některé věci, které se tam popisují na Božím lidu se 
mohou naplňovat víceméně i na samotném Adamovi a Lilith.

10.2.2017 (Antifa vs IVČRN)

Dnes jsem zahlédl zajímavé video. Týkalo se toho, že nějaká organizace Antifa posílá ranaře, 
aby dali facku někomu, kdo z organizace IVČRN pomlouvá jejich členy na facebooku. Mě to 
video připadalo jako kdyby bylo jen na oko, protože se tam nikdo nesnažil bránit. To je jedno,
třeba to bylo skutečné. Nikdy v životě by mě nenapadlo, že se budu zabývat nějakou takovou 
organizací. Jediné co mě zajímalo byla práce a případně založení rodiny. Tohle bych ale 
okomentovat asi měl.

Pokud proti sobě tedy už stojí nějaké takové organizace, tak jejich člené by v první řadě měli 
mít vůži svému nepřítely respekt. To že někdo někoho pomlouvá na facebooku, tak to nemusí 
znamenat, že si ho ten člověk za to nenajde osobně. Naopak si myslím, že je to velmi 
pravděpodobné.

Nechci se stavit ani na jednu stranu an na druhou. Nejsem totiž schopen z pohledu třetí osoby 
posoudit, zda nějaká z takových organizací měla vzniknout.

Pokud je člověk motivovaný hlavně penězi (kariérou), dejme tomu od nějakého sponzora, aby
něco takového založil a nebo udržoval v chodu, ale své svědomí schválně potlačuje, tak se 
taková strana v podstatě už sama odsoudila. Pokud je za tím naopak víra, že je potřeba něco 
takového založit pro dobro ostatních, tak je to OK. Nesmí se to ale zaměnit se strachem o 
přežití a přiléváním do ohně tím, že se taková skupina bude třeba ozbrojovat, na což jsem tu 
už take narážel, že ten kdo zabije, tak bude zabit. I kdyby se jednalo jen o zastrašování tou 
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zbraní, tak je v tom jistá agrese, které to komplikuje. Něco jiného je třeba někoho umět 
správně okřiknout a něco jiného je mávat na něj pistolí.

Lidé si dnes neuvědomují, jakou mají vnitřní sílu a tak není divu že se snaží problémy řešit 
zakládáním takovýchto organizací. Člověk, který má lásku k ostatním, tak ne jen že se dovede
vyhnout konfliktu, ale dovede si ostatní lidi získat na svojí stranu. Lidé, kteří si tohle 
uvědomují, tak mohou na celý problém koukat úplně jinak.

Mohou být minimálně dva scénáře. Jeden je, že sem přijdou migranti s tím, že je budeme živit
a oni nás budou vykořisťovat. Někdo je sem prostě vmanipuluje, tak že nebude jejích cesta 
zpět moc reálná. No a co se stane. Lidé se strachy pominou a všichni se navzájem pozabijí.

Druhá možnost je, že se místní obyvatelé trochu vzdělají ve věcech, které se ve škole nenaučí 
a dostanou se na duševní úroveň, která jim umožní migranty dostat na svojí stranu a oni si 
samy uvědomí, že je potřeba pracovat, že je potřeba chovat se tak a tak, atd.... Tím se mohou 
integrovat do společnosti a mohou lidé spolu normálně vycházet. Tím nechci naznačovat, že 
by se měly spolu křížit. To je každého věc. Určitě není dobré ale někým opovrhovat jenom 
pro to, že má jinou barvu kůže a nebo prostě celkově jinak vypadá. To je špatná věc. Jeho 
duševní postoj se ale dá změnit k lepšímu a určitě ne zbraněmi.

To co se děje v Německu. To vítání imigrantů má ale jeden velký problém. Ti Němci se jich 
buďto nějak bojí, nebo jimi opovrhují. Prostě asi nejsou emočně připraveni. Neumí je 
okřiknout, když je potřeba a potom to tam vypadá tak, jak vypadá. Tam to vítání je zvláštní. 
Samo o sobě postávat někde s praporama "Vítejte" je zvláštní, když se jich ti lidé pak bojí a 
nevědí co s nimi. Neumí je psychicky zvládnout. Přirozené jednání by podle mě bylo prostě 
nikoho nevítat a když už dojde k tomu, že sem přijde někdo takový, tak se chovat k němu s 
úctou, ale hlavně také s úctou k sobě a nenechat se sebou vytírat. Mě to nakonec tak trochu 
připadá, že ty vlaječky a vítání ty migranty muselo snad vyprovokovat. Proč mají lidé potřebu
dělat takovéhle věci to nechápu. Nebo je do toho někdo zase vmanipuloval.

Já mám kamaráda muslima a nemám s ním žádný problém a ani on se mnou. Tedy neřekl mi 
přímo, že je muslim ale spousta věcí to naznačuje i když nemá tmavou pleť. Myslím si, že 
dovedu vycházet dobře i s lidma z podsvětí. Nemám s nikým problém, tak proč by se to 
nemohli naučit i ostatní lidé.

Právě tohle je to síto, které otestuje každého z nás, jak dovedeme jednat s ostatníma v 
krizových situacích a zda dovedeme tento test přežít. Stejně pokud je člověk pod Boží 
ochrannou, tedy má dost lásky, tak v případě nějaké nouze dostane ochranu a nebo výzbroj, 
kterou bude potřebovat. Jenom že bez víry a pod vlivem strachu to je problém.

10.2.2017 (Upír v akci)

Tohle je asi hodně přikrášlené video, ale moc animované se mi to nezdá. Taková akrobacie a 
sílá se u lidí podle mě moc nevyskytuje. Pozor je tam hodně zabijení, tak jen pro silnější 
žaludky. Video je zde.

11.2.2017 (Nuda v Brně)

Dnes jsem zahlédl zajímavý článek na internetu zde. Je pro mě zajímavý hlavně v tom, že 
jsou tam tučně zvýrazněné docela dobré postřehy.

Já k tomu můžu říct jen jedno. Lidé, kteří jsou pod vlivem drog, jako je pervitin a podobné, 

www.jkali.cz – apokalipsa

http://www.jkali.cz/
http://www.expres.cz/znasilneni-brno-drogy-pervitin-d3w-/zpravy.aspx?c=A170210_163527_dx-zpravy_lare#utm_source=facebook&utm_medium=traffic&utm_campaign=fb14
https://www.facebook.com/zlodusi/videos/1145372905483194/


tak se jejich agrese a neschopnost ovládat své emoce hodně zvýší. Potom v nich mohou začít 
převládat nevyřešená ovládací dramata z dětství a chovají se zle k ostatním. Je vidět, že drogy
asi dělají z lidí i zbabělce a pak se každého bojí. Dovedou i zapírat pravdu, když jde do 
tuhého. Myslím, že jsem neřekl nic, co by žádný psycholog nevěděl.

11.2.2017 (Hospic)

Ještě jsem si všiml zajímavého článku, týkajícího se petice o vybudování hospicu v Českých 
Budějovicích. Je to ústřižek z novin.

Myslím si, že nikdo pořádně neví, 
co může přijít za časy a kdo 
všechno bude potřebovat zdravotní
péči. Už jenom to, že se shodlo 
tolik lidí na tom, aby se postavil 
hospic, tak to by mělo politiky 
přesvědčit. Přeci jsou tu pro lidi, 
nebo ne?

Ono se taky může stát, že někdo z 
jejich blízkých a nebo přímo oni 
jednou v Budějovicích budou 
potřebovat zdravotní pomoc a v 
Prachaticích třeba bude plno. 
Potom by mohli litovat svého 
rozhodní odporovat tomu, co si 
přejí lidé.

11.2.2017 (The Black Awakening)

Reaguji na článek od pana Hájka 
zde. Ono to asi trochu tou 
Ukrajinou napojuje na tu ruskou 
upírskou mafii, která je v tom 
videu ze dne 10.2.2017. To video
až na ty efekty s teleportem a 
střihy je podle mě jinak pravé. 
Nejlepší na tom videu je ale ten 
konec, kde je nemluvně a jako 
jedinému se podaří získat ten 
teleport (asi do nebe), i když o 
něj nestojí, ale chce ho tomu 
upírovi dát. Nakonec ale v 
poslední chvíli zmizí a teleport je

v čudu. Celá ta honička je na nic. Při tom natáčení (asi s kamerou připevněnou na hlavu) se 
podle mě žádnému upírovi nic nestalo. I ten s prostřelenou hlavou na začátku se podle mě 
nakonec zegeneroval. Ani prostřelení srdce upíra nezastaví. Jen možná zpomalí.
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Co mám informace, tak upíři už tu asi dávno mezi námi (v Čechách) jsou, tak že nemá moc 
význam se bát migrantů z Ukrajiny více, než jiných migrantů. Je to celé o tom být jako to 
nemluvně. To samé platí i o těch amerických vojácích, kteří jsou v Evropě a lidé se jich bojí. 
Je třeba vědět, že lidi chrání spousta andělů. Bůh si dá pozor, aby se hodným lidem nic 
nestalo, ale je potřeba zachovat rozum, milovat Krista a snažit se řídit jeho pravidly.

V titulku jsem zmínil tento text "The Black Awakening". Zde je video, kde jsou nějaké 
informace, ale bohužel bez anglických titulků, tak že jsem se z toho moc nedozvěděl. V 
zásadě jde o to, že dojde v určitý čas k odhalení upírů a oni nastolý v chaosu civilizace nový 
světový řád.

12.2.2017 (Hinduismus)

Myslím, že byl den 10.2.2017, když jsem šel do čajovny. 
V meziposchodí je okno a tam jsou na parapetu položené 
letáky, které se zabývají různou východní filozofií a 
podobnými věcmi. Ten den jsem tam ale viděl postavený 
leták, který byl větší. Asi tak velikosti A4 a byl opřený o 
okno, aby udeřil do očí. Byl to myslím jediný leták, který 
byl takto opřený. Zaujalo mě to. Stálo tam, že přijede do 
Českých Budějovicích hinduistický učitel Svámidži. Zde 
je něco o něm. Já jsem se o Hinduismus nikdy nezajímal 
ale jeden můj kamarád mi o tomto člověku hodně povídal 
a přál si, abych zašel někdy na jeho přednášku s ním. 

Kamarád dnes nemohl jít se mnou, ale byl jsem zvědavý a tuto příležitost jsem si nechtěl 
nechat ujít. Ptal jsem se majitele čajovny, zda ví o tom letáku a nebo o tom, že dnes tu bude 
tento učitel přednášet a on nic nevěděl na vědomé úrovni. Možná jen na podvědomé. Tomu 
nerozumím, ale každopádně pokud on o tom nevěděl, tak těžko říct, kdo to tam takhle 
narafičil.

Na přednášku do hotelu Clarion jsem přišel a ještě měli pár volných lístků. Šel jsem tam 
opravdu jen ze zvědavosti, protože já svojí duchovní cestu už našel. Sedl jsem si nevědomky 
do místa, kde jsem měl po levé ruce uličku pro chození, tak že tam byl prostor. Neseděl jsem 
ale tak, že bych na přednášejícího měl výhled bez nutnosti otočit krkem. Hlavní stůl, kde byl 
přednášenící, byl docela daleko napravo ode mě a i jsem byl docela v zadu.

Přednáška, za kterou si lidé zaplatili, tak měla začít v 18:00, ale nakonec začala o deset minut 
později. Nikdo tam z organizátorů nic neříkal o tom, že se učitel omlouvá za zpoždění, ale 
dorazí později. Já už jsem se ale koukal cca v 18:06 na telefon, zda tam nejsou nějaké nové 
informace ze světa. V tom se mi nějak pomalu začala vybavovat jedna věc. Kamarád mi 
myslím jednou říkal, že právě učitele tohoto směru přicházjí později, aby byly nějak, 
váženější a nebo něco v tom smyslu. On (kamarád) sám měl zkušennost s jedním velmi 
bohatým člověkem, který schválně na domluvenou schůzku s ním nepřišel včas a kamarád mu
pak řek, že s ním už o ničem nebude v budoucnu jednat, což toho bohatého podnikatele 
nakonec zaujalo a začal ho respektovat až do dnes.

Tím chci říct, že někteří lidé se takto chovají schválně. Já mám s tímto ale docela problém. 
Mě jedna holka, kterou miluji, tak mi způsobila psychycké trauma právě obdobnou 
bezohledností. To jsem si o sobě myslel, že mám tak silnou psychiku, že mě nikdo na světě 
nedokáže psychicky ublížit ale bohužel zrovna jí se to v té její genialitě povedlo docela dobře.
Sám jsem si to zavinil tím, že jsem na ní byl až moc hodný (o to to potom více bolelo) a čekal,
že jí to nějak zlomí. Že i kdyby mi z nějakého důvodu ty peníze nemohla poslat, tak mi 
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alespoň včas řekne pravdu, abych se připravil, že mi nic nedojde. Ona naopak mě pořád 
ujišťovala, že to na 100% odjde a ještě mi posílala smajlíky s pusinkou, až jsem tomu opravdu
uvěřil :(.

No a teď, mi někdo svým jednáním začíná trochu připomínat jí a začíná mě to trápit. Je cca 
18:10 a zdá se, že přišel učitel. Všichni se postavili a já pořád seděl a něco řešil na telefonu. 
Snad celý sál stál a já seděl. Docela jsem cítil kolem sebe takovou tu zvláštní energii, když 
člověk nejde s davem a jde si po svých. Potom se všichni posadili a já si stoupnul. Všiml jsem
si, že se snad pani/slečna naproti přes uličku trochu uculovala. Já si stoupnul, abych vzal židli 
za opěradlo a natočil jí směrem přímo k vyučujícímu a tak trochu sice trčela do uličky, ale měl
jsem vyučujícího přímo na dohled, aniž bych ohýbal krk. On pro to aby se na mě podíval, tak 
musel otočit hlavou. Začal jsem poslouchat přednášku, ale něco mě zaujalo. On neseděl na 
židli jako ostatni, ale seděl na stole. Byl o něco výše než ostatní. Co mi někdo řekl, tak prý je 
to okultní praktika, jak držet ostatní v poddajnosti. Jeden stojí a ostatní sedí a nebo sedí trochu
výše. Tohle se prý zavádí schválně do škol, do kostelů a já nevim kde. Prostě se tím nad lidmi 
lépe přebírá kontrola. Kristus ale nebyl takovýto učitel, aby se nad ostatní povyšoval. Andělé 
mají lidem sloužit a tak tedy jsou jakoby pod nimi. Tohle mi ale nepřipomíná ten systém. 
Začel jsem v duchu na něho mluvit. Nevím přesně na co jsem myslel, ale bylo to v tom 
smyslu že je mi divné, proč se takto povyšuje nad ostatní. On se pak na mě podíval a nějakou 
dobu jsme se koukali z očí do očí. Tedy předpokládám, že opravdu koukal na mě. Byl to 
myslím také ten moment, kdy paní přede mnou odešla za mě dozadu. Trochu mi překážela ve 
výhledu a asi byla také duchovně cislivější a zjistila mezi čím se to ocitla. Pak už jsem měl 
plný výhled. Přestal tedy koukat na mě a začal vykládat. Tím se ta nepříjemná atmosféra 
rozptýlila.

Citát na stránkách této organizace začíná na:

„Ako rozoznáme, čo Boh od nás chce? Boh od nás vôbec nič nechce, sme to však my, ktorí od
Neho stále niečo chceme“

Pokud tento úryvek porovnám s verši z Bible, které jsem otiskl myslím 30.1.2017, tak tam 
stojí, že kdo věří v Syna člověka, tak má i Otce. Tím nám Bible už říká, že po nás přeci jen 
Bůh Otec něco chce a to, abychom ho měli a milovali skrze víru v Krista. V Hinduismu se ale 
o Kristu nic neučí a tak z pohledu Bible tento filozofický směr může být považován za 
antikristovský. Vlastně jsem za celou dobu té přednášky snad ani jednou nezaslechl slovo 
„láska“ a nebo „soucit“.

Viz. Verš 1. Jana 2:22

„Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? Antikrist je ten, kdo popírá Otce a 
Syna.“

Přejdu ještě k jedné věci. Před tím, než se začalo přednášet, tak si skoro všichni stouply a měli
říct dlouze „ouuuuuum“. To je Omega. Je to poslední písmeno v řecké abecedě a také ten 
symbol, který je na začátku této kapitoly. Když se řekne Amen, tak to má také prý tento 
význam, ale v Bibli se to říká na konci za modlitbou a tady to bylo myslím před, zda si dobře 
pamatuji. Jenže zvláštní věc je ta, že prý při vyslovené tohoto slova dochází k tomu, že pak 
nad lidmi přebírá kontrolu ten, který vykládá. Je to docela zajímavé a těžko říct, kolik je na 
tom pravdy. Pokud by pak ale takový člověk nepovídal celou pravdu, tak může ostatní mást!

Já jsem to slovo nevyslovoval, protože jsem na to byl předem od kamaráda připraven. Tyto 
znalosti nepochází původem z Indie ale ze slovanskoárijských véd. V Indické formě 
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Hinduismu se některé věci od původních pradávných slovanskoárijských véd docela liší.

S tou přednáškou jsem ale nijak problém neměl. Líbilo se mi na konci, že řekl, že člověk se 
nemůže nikdy úplně vyrovnat Bohu, ale jen se snažit mu co nejvíce přiblížit. Bylo od něj 
hezké, že také řekl, pokud to na někoho působilo nepříjemně, tak ať mu odpustí. Na mě to z 
počátku působilo nepříjemně, protože mi to připomnělo bolest, ale samozřejmě jsme to hodil 
za hlavu a na nikoho se nezlobím.

Je to podle mě hodný člověk, ale musel asi projít nějakým výcvikem, který ho nutí takto 
jednat z pozice jakoby diktátora, i když nevím, jak moc si to uvědomuje. Hinduismus ale pro 
mě není.

To mi ještě připomíná jednu věc. Pozval si tam před publikum ještě jednoho pána, který 
praktikuje tento směr a ptal se ho, zda se cítí být zdravý. Jeho odpověď byla, že má nějaké 
zdravotní problémy ale tyto praktiky mu pomáhají. No a v ten moment mi něco přesně došlo!!
Toho 13.1.2017, jak jsme šly s kolegy ze steaků do kanceláře, tak jeden kolega ateista říkal 
(byla dost zima a já za nimi vesele v kraťasech a zdravý). Ten Vítek pořád marodí. Pořád říká,
jak doma berou ta homeopatika a že mu to pomáhá, ale pořád marodí. No to je ale přeci ten 
samý výrok, ale jiný druh léčení!!

13.2.2017 (korupce)

Četl jsem příběh pana Yekta Uzunoglua zde. Je to docela smutné a věřím, že se v ničem 
neplete, pokud jde o házení jemu klacků pod nohy ze strany ostatních. Všichni se můžeme 
posoudit podle našeho svědomí, zda konáme správně a nebo ne. Přeji tedy, aby se co nejdříve 
dočkal spravedlnosti!

13.2.2017 (pár postřehů)

Zahlédl jsem toto video, které poukazuje na vraždění pod vlivem démonů. Jenom k tomu 
mám pár postřehů. Všichni jsme denodenně víceméně manipulování démony skrze naše 
emoce a špatný úsudek. To jsou ti pomyslní vlci, o kterých Ježíš mluví v Bibli a před kterými 
nás sám chce chránit jako pastýř svého stáda. Pokud ale člověk v něj nevěří, nepřijímá jeho 
odpuštění a nesnaží se jednat v souladu s jeho učením, tak takové lidi není schopen ochránit 
před vlky. Lidé, kteří Ježíše Krista nikdy nepoznali, tak raději věří v to, že jediný vládce světa 
je satan a že kdyby existoval Bůh, tak by nepřipustil utrpení. Utrpení je tu minimálně ze dvou 
důvodů. Jednak jako odplata za špatné jednání, protože máme svobodnou vůli dělat dobré 
věci a nebo špatné. Druhý důvod je ten, že se jím dá za něco zaplatit. Třeba za cestu do 
šťastného života a nebo za lásku.

Lidé, kteří se vyloženě rozhodnou stát nepřáteli Boha, tak moho dostat schyzofrenii. Pak si o 
sobě myslí ledacos, ale jsou úplně na omylu, protože ztratili Boží ochrannu před démony. 
Mohou trpět bludy a mohou být nebezpeční okolí i samy sobě.

Pak tam bylo ještě něco o hudbě. Hudba má vliv na emoce. Některá hudba ovlivňuje emoce 
špatným směrem a některá dobrým. Špatná hudba může člověka udělat snadno ovladatelného 
pro démony.

13.2.2017 (úmrtí blízkých)

Některé rmoutí to, že jim zemřeli blízcí. Ztratili pouze fyzické pomijivé tělo, ale jinak 
nezemřely. Ten nádherný barvitý svět, který je schopna vnímat každá naše duše, tak tam oni 
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na nás čekají (pokud se nerozhodli ještě vrátit na zem něco se ještě naučit).

13.2.2017 (pradávné skryté technologie v pohoří Bucegi)

Zde je zajímavý článek o tom, co bylo objeveno v pohoří Bucegi v Rumunsku.
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13.2.2017 (protržení nejvyšší přehrady v USA)

O události zde.
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14.2.2017 (Přeji Ti všechno nejlepší k narozeninám a hodně lásky Jaruško)

Víš co představuje tato socha v New Yorku? 
Socha svobody. Je to prapůvodní Lilith, která 
chtěla mít svobodu a dělat si co chce. Těch 7 
rohů je asi 7 hlav šelmy. Tedy 7 velkých říší, 
které si podmanila okultismem tak, že smilnila 
s krály. Je to naznačené i na obrázku v článku o 
Lamie (mořské panně). No a co ta louč, co to 
znamená? Nebyl to náhodou Prométeus, kdo 
obelhal Dia tím, že přinesl lidem oheň 
(světlonoš?). Nabídl lidem poznání dobrého a 
špatného (asi kniha v levé ruce) a první, kdo to 
přijal byla zdá se Lilith. Lilith má mnoho jmen. 
Ishtar (Babylon, žena krále Nimroda), proto 
Easter (velikonoice jako svátek plodnosti), Isis 
(pro Egypt, žena faraona), Jezábel (žena krále 
Achaba, který byl svého času král severního 
Izraele).

Tedy je malý citát, kdo to byla Jezábel "Jeho 
manželkou byla fénická princezna Jezábel, 
která v Izraeli podporovala kult Baala". Asi 
nemá cenu pokračovat se jmenováním.

Jenomže tam zdá se byl vždycky ještě někdo 
třetí. Někdo, kdo se snažil chránit lidi před tím 
špatným. Co třeba takový Samson. Jeho socha 
je nad kašnou na hlavním náměstí v Českých 
Budějovicích. To byl silák a pak mu jeho milá 
Delilah ušmikla vlasy a byl bez síly.

Co třeba takový prorok Elijáš. Ten se před 
Jezábel schovával v jeskyni. 

Zrovna o Eliášovi je jedna legenda: "Podle 
jedné židovské legendy Bůh uložil Elijášovi 
laskavý trest, jenž spočívá v tom, že až do 

příchodu Mesiáše musí být přítomen při každé obřízce, jíž se smlouva mezi Bohem a 
Izraelem stvrzuje."

Tím je myšlená nějaká reinkarnace? Nebyl jeho duch tedy i v Adamovi, kterému utekla Lilith 
za svobodou?

A co třeba takový Jan Křtitel. Co se o něm píše:

„V jednom ze svých kázání odsoudil i Héróda Antipu za zavržení manželky a sňatek se ženou 
vlastního bratra. Héródés ho za tuto kritiku nechal uvěznit. Jeho žena řekla své dceři Salomé, 
ať si přeje jeho hlavu, což se brzy poté stalo - Heródés Salomé vyhověl a Jana Křtitele nechal 
stít.“

Prý žena krále Heroda řekla své dceři, ať si přeje hlavu Jana Křtitele a ona svého otce už 
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dovedla přesvědčit, aby mu jí sťal. Zase v tom lítá nějaká ženská. To je práce s těma 
ženskejma.

No a co já? Já tě vždycky budu milovat, ale opravdu nevím, zda tam v tom New Yorku, kde 
je ta socha svobody, tak zda tam za někým nejezdíš. Za někým, kdo už třeba je zasnoubený s 
někým jiným.

Je zvláštní, kam ta svoboda vede. Má padnout dolar. Včera jsem viděl, že se tam protrhla 
nějaká největší přehrada. Všude hromada nákupních center, které vedou do koncentráků. O 
pornografii ani nemluvě.

Ta socha svobody pochází původně z Francie. Ve Francii tehdy vypukla Velká francouzská 
revoluce, kde v průvodu také jela nějaká svobodná holčina ale masakry tam byly tedy prý 
hrozné.

14.2.2017 (Rusko)

Narazil jsem na zajímavý článek zde. Naráží na to, jak se nás NATO asi bude snaži hnát do 
boje. Asi proti Rusku. Rozumnější zem se raději bude jen bránit, než útočit. Každopádně 
pozor na jednu věc. Rusko už asi není to co bývalo. Zdá se, že jim kryjí záda dobří 
mimozemšťané (andělé). Podle slovanskoárijských véd to prý budou nakonec slované, kdo 
ovládne svět.

Zajímavé je, co říkal mystik Petr Chobot. On to proroctví o Rusku a asi celkově o slovanech 
jen potvrdil. Zde jsou ty videa. Myslím, že je to v jednom z nich.

Konec zla v Čechách a na Planetě I. Díl

Konec zla v Čechách a na Planetě II. Díl

Konec zla v Čechách a na Planetě III. díl

14.2.2017 (zajímavé)

Tady je zase zajímavá reportáž. Tentokrát z Německa. Vláda chudým lidem bere domovy. 
Bourá je a na místo nich staví byty pro uprchlíky. Když se ptají uprchlíků co oni na to, tak 
říkají, že být na místě těch původních obyvatel, tak jim to bude vadit, ale oni vlastně svým 
jednáním toto podporují. Svým jednáním podporují to, co by jim samotným vadilo. Je vidět, 
že lidstvo začíná být opravdu zkoušené.

14.2.2017 (pořád žiju)

Ta úvaha nad tím, zda mě někdo na den svatého Valentýna popraví byla jen jakási zkouška. 
Kristus také nezemřel během 40ti denního pokoušení v poušti, ale byl různě pokoušený. V 
životě to chodívá tak, že se někdy věci vyjasní až teprve potom, co si člověk projde 
rozhodnutím, zda bude volit příjemné ale nesprávné řešení a nebo nepříjemné ale správné. 
Bůh určí nějakou hranici člověku, kolik by měl obětovat pro někoho jiného. Tu by měl 
dodržet a ne jí překračovat, aby si zachoval nějakou úctu k sobě semém. Jsou lidé, kteří 
nemají k sobě úctu a rozdali by ze sebe úplně vše. Ostatní toho pak mohou ve zlém zneužívat.
Já jsem tedy chtěl obětovat pro ní vic a řek jsem jí to, ale pak jsem si uvědomil, že by to bylo 
špatně, protože ona asi není v situaci, kdy by se rozhodovala podrazit nějaký svůj kult, ale 
zkrátka na mě asi úplně kašle. Tím pádem částečně opadla představa, že by mi na 14.2 hrozilo
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nějaké nebezpečí, protože už jsem se nechtěl obětovat víc. Přicházely ale stále reklamy na 
šperky a to snad jenom mě, protože se nahoře nezobrazovalo, že je to pro skupinu České 
Budějovice, ale bylo to jen jakési dočasné osobní doporučení. Na jedné té reklamě byly dvě 
srdce a mezi nimi nějaká smrtka v podobě Drákuli či co, který číhal, až se to jedno srdce 
přiblíží přez něj k tomu druhému. Vypadalo to docela nepříjemně. Chtěl jsem to sem dát, ale 
už jsem to nedohledal.

14.2.2017 (zase se tam někdo handrkuje)

Někdo tam zveřejňoval konverzaci mezi dvouma muslimama a dvouma (asi) ateistama. Byly 
tam narážky na to, že islám je zlo a křesťanství je zlo. Ten jeden člověk ofotil tu diskusi a 
sdílel to na skupinu České Budějovice, aby se k tomu někdo vyjádřil. Jeden rozumný člověk 
se tam k tomu docela dobře vyjádřil a já jenom připomenu můj příspěvek z "10.2.2017 
(Antifa vs IVČRN)".

Jenom doplním, že není islám jako islám a ani křesťanství jako křesťanství. Obojí se dělí na 
mnoho frakcí. Ten jeden muslim tvrdil, že islám je mírumilovné náboženství a pokud má na 
mysli tu původní nepoškozenou formu islámu, tak nemusí být daleko od pravdy. To ale 
nedovedu posoudit, protože jsem ho sám nikdy nestudoval. Hodně agresivní forma je 
Wahhábismus. Problém je, že lidé si neuvědomují, že v televizi se ukazuje právě ta nejhorší a 
nejbrutálnější forma islámu, která byla uměle zavedená později, ale ti migranti, kteří sem 
cestují, tak touto formou nemusí být nijak dotčeni. No a zdejší vyplašení lidé, kteří nenašli 
víru v to, že je Bůh ochrání, tak žijou ve lži a strachu a ani neví, že existuje více druhů islámu.
Možná se sem tam najde nějaký opravdu zlý terorista v těch přicházejících masách, ale 
rozodně kvůli tomu není dobré slovně útočit a urážet ty ostataní, kteří prostě byli 
vmanipulování tamnější reklamou, že tady nebudou muset pracovat a budeme se o ně starat. 
Pokud na tyto lidi nebudeme nijak útočit a budeme se k nim chovat jako morálně vyspělá 
civilizacem tak se může stát, že obrátí a vrátí se domů třeba pěšky, protože si uvědomí, že 
byly obelháni reklamou, se kterou my nemáme co dočinění. Nebo se tu nějak rozumně 
začlení, pokud bude prostor.

Já mám například kamaráda, o kterém si myslím, že stojí na té druhé straně. Tedy na té samé 
co moje milá. Oba máme docela rádi vodní dýmky. No a dnes mi poslal na chat tyto dva 
obrázky. Nejdříve jeden a pak druhý. To nic nemusí znamenat, ale každopádně to vypadá 
alespoň mile.
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14.2.2017 (pár zajímavostí)

Tajemství o předcích prezidenta T. G. Masaryka zde a zde.

Hnutí SPD bude ve sněmovních volbách kandidovat samostatně – zde.

15.2.2017 (druhý měsíc)

Pár zajímavostí o té planetě, která má proletět je zde. Je to prý něco jako druhý měsíc.
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15.2.2017 (Agenda 21)

Zase pár zajímavých informací o něčem, co může být jakýsi zprostředkovatel NWO zde. 

15.2.2017 (umírněný islám)

Tady jsem se zase dočetl, že každý muslim, třeba i umírněný, tak má povinnost řídit se 
nemilosrdným právem šaria. Je to tedy otázka množství muslimů v dané zemi. Při menším 
množství toto právo jen dřímá. Každopádně i tak se snad stále dá spoláhat na to, že jsou to 
stále jen lidé, ve který je možné (správným jednáním k nim) tyto tvrdé zásady víceméně 
blokovat.

15.2.2017 (že by nová církev?)

Toto pozvání se mi zobrazilo na 
facebooku už asi třikrát a já tímto 
naznačuji, že tam půjdu. Je to nějaký 
letniční směr. Člověk, od kterého jsem se 
nechal nakonec pokřít, protože mi sedl, 
tak také patří k letničnímu směru, ale 
jinému (Cesta života). Přestal jsem tam 
nakonec chodit, protože to bylo na mě 
hodně muzikální a nějak jsem tam pro 
sebe nemohl najít uplatnění, které by mě 
uspokojovalo (jako ve všech církvích). 
Tak to jsem zvědavý, co nového mě čaká v
církvi, o které jsem snad v životě neslyšel 
i přez to, že jejich sídlo je od baráku, kde 
bydlím skoro jen pár desítek kmetrů.
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15.2.2017 (Pár odkazů na zajímavosti. Je to vůbec možné?)

Obamova sabotáž.

Kyjev útočí na civilisty raketami.

Podivný výrok pana Schwarzenberga.

Paříž v plamenech.

Co jsou to ty chemtrails?

16.2.2017 (Tak, a je dobojováno alespoň an jednom bitevním poli!)
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17.2.2017 (Bojovat za Německo?)

Řešil jsem teď osobní věci, ale zahlédl jsem nějaké příspěvky, na které bych chtěl nějak 
zareagovat. Rovnou zareaguji na článek zde.

Nejsem žádný ekonom, ale žijeme v době, kdy má zkolabovat dolar. Německo je ekonomický 
kolos v Evropě a zrovna vedení Německa se rozhodne masivně nabírat popletené migranty, 
pro které zdá se není vybudovaná žádná infrastruktur a tak ekonomiku jen vysávají. Ukázalo 
se, že někteří migranti jezdí na dovolenou do zemí, odkud přijeli, tak že určitě ne všichni jsou 
v takové nouzi, jak se jeví.

Ekonomiky Ameriky (dolaru) a Evropy, tedy asi zvláště Německa jsou propojeny. Jestli někdo
může urychlit kolabs dolaru, tak mi připadá, že je to jednání Německa. Nakonec to tedy 
možná dopadne tak, jak předpovídal David Wilkerson roku 1973 zde, že ta největší finanční 
krize vypukne v Německu a pak se to rozšíří dále.

Pokud se Německo chová takto nerozumně z pohledu ekonomiky, tak dává nějaký smysl 
podporovat takovou zemi nějak ještě navíc vojensky?

Myslím si, že Čechy by se měli přpojit k zemím, jejichž představitelé se projevují jako 
racionální vzhledem k dění posledních let, ale mezi ně rozhodně nepatří Německo!
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17.2.2017 (MSL - supervojáci)

Také zajímavé povídání zde.

17.2.2017 (40 dní v pustině, nějaký závěr)

Už je to tedy 40 dní, co procházím "pustinou". Vlastně to začalo už zhruba v polovině 
prosince (ne jenom u mě ale podobné zkoušení zažívají zdá se i jiní lidé), ale teprve 9.1.2017 
jsem prošel nějakým zvláštním vnitřním posílením a proto to takto měřím. Slíbil jsem 
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kamarádovi, který je spisovatel, že udělám po třeh 40ti dnech nějaký závěr, tak tady je.

Nemyslím si, že toto je pro mě konec "pustiny". Možná by byl, kdybych žil dokonalý život, 
ale já nežiju. Jím maso, dám si kávu, čaj a občas i vodní dýmku. Ježíš, když procházel tímto 
obdobím, tak nejedl vůbec nic. Na druhou stranu se možná mohu dostat mezi lidi, kteří mi 
dopomůžou k tomu, co bych jinak sám nezvládl a třeba pak už pro mě "pustina" skončí.

Je zvláštní, že jsem se v některých věcech mýlil, ale jako by to bylo tak schválně nastavené 
jenom pro to, abych prošel nějakou zkouškou. Připadalo mi, že musím něco dělat, protože 
dnes by mohlo dojít k něčemu zlému. Nakonec zdá se k ničemu nedošlo. No jo, ale co když k 
tomu nedošlo právě díky tomu, že jsem něco dělal!! Protože jsem v určitých situacích jednal s
ohledem na ostatní a ne na sebe. Nechci poukazovat jen na sebe, ale tímto si prochází možná 
spousta lidí a právě díky těmto lidem mohlo dojít k odvrácení nějakých závažných problémů.

Pokud jste poslouchali předchozí video o supervojácích ukrytých na Česku a Slovensku, tak 
tam bylo, že někdy cca 25.1. mělo dorazit nějaké vedení těch supervojáků, bez kterého oni 
nemůžou nic. Bez kterého nedojde k tomu, co se označuje jako "The Black Awakening". Přeci
jen, když se vezme datum cca polovina prosince, kdy mě a ne jenom mě začalo období 
zkoušení, a k tomu se přičte těch 40 dní, tak to může zhruba vycházet na ten datum toho 25.1, 
kdy mělo podle plánu dojít k probuzení supervojáků, kteří přinesou smrt spoustě lidem. Plán 
ale zdá se nevyšel. DÍKY BOHU!!!!!!! To dává lidem stále nějaký čas. Podle té symboliky v 
americké bance, která má připomínat hořící keř, tak tam se ve videu naznačuje něco o datumu
21.8.2017. Třeba ten už bude definitivní v tom, že nastane něco velmi tvrdého. Ono konec 
konců už teď se dějí docela katastrofy, na které jsem poukázal v předchozích článcích.

To že teď k žádnému viditelnému zvratu nedošlo ale neznamená, že lidi mohou usnout na 
vavřínech. Naopak bych to bral jako laskavou šanci ze strany Boha se připravit na 
nepřívětivou budoucnost.

Ještě poslední věc. Říkal jsem, že jsem se v některých věcech pletl. Hodně se to asi týkalo i 
Jarky. Omluvil jsem se jí za závěry, které jsem o ní pronášel a píši to i sem. Opravdu nevím, 
zda já jsem inkarnovaný Michael a ona Uriel. Těžko to potvrdit a těžko vyvrátit. Jednou se na 
to určitě přijde. Každopádně i kdyby tomu tak bylo, tak není moc rozumné tahat záležitosti z 
minulých životů do toho, který právě probíhá. Pravděpodobně jsme se nechovali ideálně ani 
ten ani druhý. Tak už to ve vztazích chodívá, že bývá chyba na obou stranách. Je potřeba se z 
toho ale použit a to doufám, že se pro tento věk už stalo a už to bude ok. Mimochodem ten 
obrázek, který jsem přidal včera, tak ten jsem nenašel někde namátko na internetu, ale 
řekněme, že se ke mě dostal nějakou cestou, o které nebudu mluvit.

V psaní bych chtěl pokračovat i dál, ale jen jsem těch 40 dní chtěl nějak uzavřít.
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17.2.2017 (Krymské pyramidy)

Zahlédl jsem jeden zajímavý 
článek o zombie vojácích na 
Ukrajině zde. Docela mě to 
překvapilo. Prý stačí požít jen 
nějaký velice silně psychotropní 
přípravek s názvem Živá voda, a 
pak vojáka nezastaví ani 
průstřeli.

S tou Ukrainou je celkově něco 
zvláštního. Před několika lety 
tam našly pyramidy pod nánosem
zeminy, které byla snad ještě z 
dob Noema (potopy). Na té 
mapce je popisek vpravo nahoře. 
Zde je o tom nějaký článek. Tento
komplex pyramid nalezený na 
Krymu má prý velký význam a to
že jsou na Ukraině hodně 
konflikty mezi Amerikou a 
Ruskem je prý právě hlavně z 

tohoto důvodu. Co mi na tom článku tehdy přišlo zajímavé je tento úrivek: "Byl objeven i 
zakonzervovaný biologický objekt (mumie), který zřejmě plnil funkci mozkového centra 
ovládání celého pyramidálního komplexu. Po skončení práce skupiny objekt zmizel – vyplnil 
svou úlohu, což bylo potvrzeno Gochovými přístroji.". Zmizel, jako že se vypařil a nebo 
někam odešel? No to je asi jedno. Hrozně mi to připomíná v něčem ty zombie.

Další věc na té mapě, která mi připadá zvláštní je ten severní pól. Je zakroužkovaný vlevo 
nahoře a i tamtudy proudí ty energetické toky. Ten severní pól je docela záhadné místo. Prý 
tam jezdívají různí vysocí funkcionáři. Z toho videa o supervojácích, které jsem dnes poslal to
vypadá, že tam právě sídlí ty nordičtí mimozemšťané (blonďáci) a vlády se s nimi asi stýkají.

Já si nemohu pomoct, ale mě to připadá jako bílí 
chodci ze seriálu Game of Thrones, kteří také žijí 
na severním pólu. Ty zombie jsou asi jejich 
poddaní, stejně jako je to v tom fantasy seriálu. No
a John Sníh je docela rebel, protože se dá do řádu, 
ve kterém se nesmí oženit a natož s ženou 
odvěkých nepřátel, ale vezme si ženu z kmene 
svobodných (zase ta svoboda), ze začátku se skoro
zabijí, ale potom se mu, asi hodně i díky ní, podaří
dostat mezi svobodné (divoké). Jeho taková úloha 
je sjednotit nepřátele, kteří se skládají z lidí a umět
je vést proti skutečné hrozbě, což budou asi ti 
zombie a bílí chodci.

Je to jen taková symbolika. Nevím, kdo ten seriál vymýšlel a proč to má zrovna takový děj, 
ale mělo by to vést asi k myšlence, aby se lidé mezi sebou přestali nenávidět, protože jinak 
nepřežijí Starky ohlašovanou přicházející zimu.
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17.2.2017 (zde zase pár informací)

Svět není černobílý. Velice hezký proslov jednoho katolického kazatele.

Vakcíny jsou nebezpečné.

Rozumné vyjádření prezidenta Donalda Trumpa na Rusko.

Zase nějaké zvláštní informace o panu Schwarzenbergovi.

18.2.2017 (dva vlci)

Stále mi vrtá hlavou to, co jsem se dozvěděl nedávno o 
těch supervojácích. Prý jsou snad nejvíce v Česku a 
Slovensku. Jsou zatím nepoužitelní, protože nemají 
připravené velitele. Pokud jsem správně pochopil tak 
jednoho velitele pro Česko a druhého pro Slovensko. Proč
mám takový pocit, že to souvisí nějak přímo se mnou? Co 
jsem se dočetl o upírech, tak jeden z nejmocnějších by 
měla být snad dcera Alžběty Báthoriové, která by měla mít
původ tedy na Slovensku a nebo být se Slovenskem nějak 
svázaná. To je zvláštní, že poslední dobou se potýkám 
docela se slovenštinou v různých sloganech a podobně. 
Prý má údajně přijít nějaké velení těchto supervojáků. 
Tedy mělo cca 25.1.2017, což není tak dlouhá doba po 
tom, co jsem dostal nepříjemnou ránu. Nezdá se mi, že by 
někdo fyzicky přišel, ale možná se jen má probudit. Upíři 
se někdy ztotožňují s nějakým zvířetem. Třeba takový vlk 
mívá potřebu být vůdce smečky. Je zvláštní, že se mi před 
nějakou dobou zdávali sny, že jsem si šel zaběhat na 
stezku, ale aniž bych si něco uvědomoval, tak se rovnou 
postavím na všechny čtyři a uháním jako blesk (ve snu je 
možné cokoliv). Jiná situace je, že mám touhu jít zaběhat 

si třeba ve dvě hodiny ráno na vrbenské rybníky a to jenom pro to, že krásně svítí měsíc a 
všude je plno sněhu, od kterého se svit odráží, což pak vypadá skoro jako ve dne. Když jsem 
se ale zabýval před dvěma lety upíry, tak jsem vystupoval v roli kněze, který se snaží pomoci 
a ne v roli vlka. Je tedy zvláštní, že se kolem mě dějí takové věci.

Mít v srdci nějaký aspekt vlčího jednání moc nechci, protože je to v rozporu s mým 
křesťanským přesvědšením. Budu rád, až se tohoto aspektu nějak nadobro zbavím.

19.2.2017 (77)

Tak jsem se trochu zase díval na datumy. 8.12.2016 si ode mě moje milá 
řekla o první půjčku, kterou jsem jí ještě ten samý den večer donesl, abych
tam přišel ještě před devátou hodinou, protože pak tam měla dorazit přísná
paní domácí pro nezaplacený nájem.

Když spočítám rozdíl od 8.12.2016 do 9.1.2017 (včetně toto 8.12.), kdy jsem zažil velké 
zklamání, tak to je 33 dnů. Když k tomu připočtu 40 dnů, tak bylo 17.2.2017, kdy jsem napsal
závěr, ve kterém byla mimo jiné i veřejná omluva mé milé a to jí udělalo podle mě velkou 
radost, tak že jsem si jí snad už získal (podle některých informací, které se ke mě dostali, tak 
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to tak opravdu vypadá). Máme tu tedy 33 + 40 = 73 dnů od té doby, co jsem s ní začal toto vše
řešit. To mě přivádí k pomyšlení na číslo 77 (můj náramek v porodnici), ale asi to zase nic 
nebude znamenat. Zrovna zítra se mám sejít s někým, kdo mi údajně má vrátit peníze, které 
jsem mu půjčil (jen 600). Není to má milá, ale jeden chlap, kterého neznám. Zase to vypatá na
nějaký náznak tří dnů před dovršením 77 dnů (pokud tedy ale celé počítání beru až od 
9.12.2016, což může být také korektní), ale tohle jsou jen náznaky. Srdce mě ve vhodnou 
chvíli ukáže, zda tam mám jít a nebo ne. Chtěl jsem ta čísal tady zveřejnit, protože mi na tom 
připadá něco zajímavé.

Facebook už tolik nesleduji, protože si myslím, že alespoň ty nejzásadnější věci, které lze 
aplikovat na spoustu problémů, tak jsem je zde pro ostatní popsal.

19.2.2017 (Malý princ)

Jeden můj kamarád nasdílel citace z 
malého prince, které jsou docela pěkné,
tak je zde uvedu.

1) "Správně vidíme jen srdcem. Co je 
důležité, zůstává očím skryto“.

2) "Až si budeme vědomi své úlohy, 
byť zcela bezvýznamné, pak teprve 
budeme šťastni.“

3) "Bez lásky se nedá nic dělat. Čím 
těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, 
tím se stáváš větším.“

4) “Bral vážně bezvýznamná slova a byl proto velice nešťasten.“

5) "Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky.“

6) "Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, 
čím více z ní budeš pít.“

7) "Chceš-li porozumět lidem, přestaň poslouchat, co říkají.“

8) "Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký.“

9) "Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“

10) "Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“

11) "Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete 
nic odebrat.“

12) "Nedokážu žít bez lásky. Vždycky jsem mluvil, jednal a psal veden jen láskou.“
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19.2.2017 (Matrix a Blade)

Filmy Matrix a Blade také v sobě nesou určitá poselství. 
Matrix se mi vždycky docela líbil, ale Blade moc ne a 
ani jsem nikdy na upíry nevěřil. Dnes (20.2.) si asi film 
Blade pustím. Asi to stihnu ještě před tím, než dopíšu 
tyto příspěvky a než se rozední a pujdu spát. Ve dne 
nemám moc energie řešit tyto věci. O čem je ale ten film 
Blade? Je tam zvláštní hrdina, který je smad člověk, ale 
je asi nějak říznutý upírem či co. Zastává se lidí a chrání 
je před upíry, protože lidé jsou zranitelní.

Když se zamyslím nad Biblickou postavou Adama, tak 
měl děti Abela a Kaina. Ten jeden druhého zabil a 
znamená to, že bude nesnášet Kain a jeho, asi 
Babylonské, potomstvo. Je to svým způsobem jeho táta a
praotec všech ostatních. Pokud existuje něco jako 
reinkarnace duše, v což jsem nikdy moc nevěřil ale co 
kdyby, tak potom by se teoreticky duše Adama mohla 
později vtělit do nějakého potomka, který má ze sebe 

něco od všech jeho dětí a nebude k nim cítit žádnou zášť.

To je ale jen tak pro zamyšlení.

19.2.2017 (péče o děti)

Tohle bylo nasdílené na facebooku. Přišlo mi to pěkně 
napsané. Takový vzor, jak by se měli chovat rodiče ke 
svým dětem.

Zrovna tak by se mohly chovat lidé samy k sobě. Ne 
všichni jsou stejně duševně vyspělí a pokud se ti lépe 
duševně vyspěli budou chovat hezky k těm, kteří jsou na 
tom hůře, tak jim mohou dát dobrý příklad.
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19.2.2017 (proti Rusku oni nás štvou)

Zde je zajímavý článek o 
tom, jak dobře je Rusko 
připravené na válku. To tam 
ani ještě nezmiňují věci, které
jsem o Rusku napsal 14.2., že
jim kryjí záda 
mimozemšťani.

(Koukal jsem teď nahoru do 
dokumentu a je to tam nějak 
přeposouvané ty texty. 
Původně to bylo srované, ale 
asi nějaká chyba editoru to 
trochu šoupla. Každopádně 
na informace to vliv nemá.)

19.2.2017 (vyházel stínovou vládu, jako by nic)

Toto je také pěkný článek.

19.2.2017 (finanční zotročování)

Toto je docela fikaný způsob, jak 
finančně zotročit Evropu. Je tam ve 
článku názorné video.
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19.2.2017 (okradení České republiky o drahocenný nerost)

Zde je také zajímavý článek o 
tom, jaké máme v Česku 
vlastně bohatství a někdo cizí 
si na něj brousí zuby.

19.2.2017 (zase tam provokuje ten upír)

Na skupině České Budějovice je zase ten chlap, se kterým jsem se dostal do potyčky. No 
kdybych si myslel, že je to člověk, tak budu zvažovat, zda mu něco neříct po druhé ale 
opravdu jen budu zvačovat. Většinou komu není rady, tak tomu není pomoci. On je to ale upír.
Nevím jaký druh, ale tímhle jednáním vysává z lidí energii. Má na to nárok a nemá cenu mu 
pak nic říkat.

Divné je jen to, že lidé se chovají jako slepé ovce a skáčou mu na ty jeho narážky. Normální 
zdravý člověk by už jenom při pohledu na okoukanou profilovku se zakroucení hlavou celý 
příspěvek ignoroval a prohlížel něco, co může mít nějaký přínos.

Takhle je to ale se vším, co jsem výše uvedl. Lidé jsou zotročovaní, ale není to chyba 
otrokářů. Je to chyba lidí, že ze sebe nechají dělat otroky. Každý, kdo se postaví v dobré víře 
za dobrou věc a má odvahu, tak má i štěstí uspět.

19.2.2017 (emaily)

Četl jsem dnes emaily z práce. No vlastně ani moc nečetl, jen jsem to odklikal, aby to 
nesvítilo nepřečteně. Byl tam jeden z 19.1., což je vlastně přesně před měsícem. Stojí tam 
něco o mě:

"Ahoj Jardo,

vypadá to, že Jirka bude dlouhodobě nemocný :(. Hledáme za něj náhradu."

Jsou dvě možnosti. Buďto jsem nějak nemocný, což se při tomhle všem, na co tady poukazuji 
nejeví moc pravděpodobné a zdá se, že jsem měl opravdu pravdu. Nebo je to tak, že ten kdo o
mě tvrdí takovéhle věci a opravdu to myslí vážně, tak asi hodně sladce spinká a nezajímá se o 
dění kolem sebe.

Kristova církev je tady v podobě mnoha jedinců vzájemně propojených, kteří si pomáhají a 
jednají k prospěchu ostatních. Není možná moc viditělná. No vlastně asi vůbec, ale to ještě 
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neznamená, že se nic neděje a nebo že bych se v něčem zásadním pletl.

20.2.2017 (pálení knih)

Zase zajímavý článek zde, který ukazuje na to, co dokáží dělat emoce s lidmi. Nějaká 
paní/slečna ze Slovenska pomočila a zapálila korán a jeden bulvární novinář se do ní dost 
hanebně pustil. Jenom připomenu specifikaci lásky, která by měla vše snést a zachránit nás 
před smrtícím testem emočního kvocientu.

1 Korintským 13:4

„4 Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; 5 není 
hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, 6 není škodolibá, ale raduje se
z pravdy; 7 všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží."

Někdo myslím naznačoval, že je demokracie a každý si může říkat co chce. Ono ale jedna věc
je politika a druhá věc je to, že nikdy nevíte na koho (třeba krutí lidé) v životě narazíte a proto
je dobré být připravený raději ve všech směrech co nejlépe.

Zmiňoval jsem se o problematice vztahů už dne 14.2. a i tam se odkazuji na starží kapitolu 
řešení konfliktů mezi společenstvími.

Například pokud je někdo hodně nervní a má hodně citový vztah například k tomu koránu, tak
co se stane, když někdo jiný začnete být hrubý (nedostatek lásky) a budete tuto knihu nějak 
zesměčňovat. Ten člověk se naštve, ale asi ne jenom on. Je to dost velké přilévání oleje do 
ohně konfliktů.

Co když si nějaký hodný člověk bude chtít nezaujatě prostudovat korán, aniž by se stal 
muslimem (takových lidí je asi spousta), ale nakonec zjistí, že je všechen spálený a to jenom 
pro to, že někteří lidé neudrželi emoce pod kontrolou.

Člověk by se sám měl sklidnit a mít pod kontrolou emoce. Potom zjistí, že si získává přátele a
to dokonce třeba i mezi muslimy.

Naopak ten kdo vezme korán a jako symbol protestu ho spálí, tak tím někoho jiného může 
naštvat a vezme třeba k tomu navíc velkou spoustu lidí. Ta spousta lidí se zase opře do té 
druhé skupiny a máme tu docela problém. Obzvláště, když někteří lidé v konfliktu jsou krutí 
více než je běžné.

21.2.2017 (stránka 77)

Dnes jsem si všiml takové docela legrační věci. 
Všiml jsem si, že stránka tohoto dokumentu, 
která má číslo 77, tak je na ní uvedený datum 
14.2.2017, což je ten datum, kdy měla má milá 
narozeniny. No a co na té stránce vlastně je. Je 
tam obrázek dvou vodních dýmek. Jedna jakoby
kluk a druhá holka. Koukají se směrem dopředu,
ale mírně od sebe a to je celé. Na druhém 
obrázku jsou také ty vodní dýmky, ale ta holka 

jakoby chytla toho kluka za ruku, nebo to na mě alespoň tak působí. Vtipné je také to, že hned
na té stránce dole je obrázek se dvěma měsíci na obloze. Já mám také určitý vztah k měsíci. 
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No a další vtipná věc je, že číslo té stránky je 77, tedy dvě sedmičky. Přiznám se, že čísla 
stránek nijak nepočítám, aby mi to nějak vycházelo a ty obrázky tam dávám tak, jak mi 
přijdou pod ruku v souvislosti s články, které mě zaujmou.

Když už jsem u toho čísla 77, tak jsem na to trochu nedávno narážel. Stalo se mi, že jsem 
tuhle před Mercury potkal nějakého róma. Starší chlap docela svalnatý ale nižší. 
Nevzpomínám si, že bych ho potkal ale on říkal, že se známe. Chtěl po mě peníze (tak jako 
skoro všichni, kdo mě osloví na ulici). Tak jsem mu dal stovku na jídlo. Pak jsem ho potkal 
znova a to bylo na přechodu od Lannovky směrem k námestí. Já šel směrem k náměstí, ale on 
přecházel na druhou sranu proti mě. Ještě jsme ani nestihli přejít přechod a už jako by se 
mnou chtěl o něčem mluvit. Já se zastavím na přechodě a vykřiknu na něj "ZASE 
PRACHY!". On se mě snaží nějak uklidnit klidným hlasem, ať si stoupneme raději mimo 
předhod na choník tím směrem, kterým jsem šel. Říkal, že mi vrátí ty peníze, až mu přijdou a 
že potřebuje ještě pujčit. Křesťan by v životě měl jednat tak, že když ho někdo požádá o 
půjčku (ve vážným smyslu, ne jako žert), tak by mu měl dát a dokonce by ani neměl mít 
snahu to z toho druhého nějak vymáhat. Dokonce Ježíš sám říká, že máme dávat ještě o něco 
více, než je od nás žádáno. Kouknu do peněženky a vydím tam pětistovku a litra. Přišlo mi 
docela vtipné toto. Říkám mu. Tak tady máš pětistovku, ať uvudím, jak umíš držet slovo a dal 
jsem mu jí. Přišlo mi, že ho to docela dostalo a odešel k přechodu pokračovat svojí cestou. 
Byly jsme domluvení, že se sejdeme před Mercury 20.2. ve tři hodiny a on mi to vrátí. Když 
jsem se v neděli dozvěděl o tom čísle 77 v těch datumech a že mi zase jaksi zbývají tři dny, 
jako s tím Valentýnem, tak si říkám. No fajn, to bude podobné jako s tou plovárnou toho 
18.1., jak jsem psal, že si tam na mě u diskotéy K2 počíhalo asi pět chlapů (chtěl vyloženě 
dát pět set, ale byla to legrace). Říkám si a co to bude tentokrát. Přijdu k Mercury, nikde ani 
noha. Opodál bude stát dodávka a najednou se tam vyřítí odnikud dvacet chlapů jako eskorta, 
kdyby se mi do dodávky náhodou nechtělo. Přeci nejsem zbabělec a půjdu tam, když jsme se 
tak dohodli. No a jak to nakonec dopadlo? Přijdu před Mercury. Všude úplně přelidníno a 
ještě k tomu tam obchází nějaký sekuriťák. Přišel jsem trochu dřív asi o deset minut. Čekám 
tam čtvrt hodiny až do cca 15:05 a pak to balím a jdu do čajovny, protože se tam ten chlap 
neukázal. Říkám si, že on ty peníze potřebuje mnohem více jak já a že je to pro mě potupa 
čekat tam více jak 5 minut přesčas.

Teď je ale otázka co to bylo zač? Třeba mi měl opravdu nějak ublížit a tím, jak jsem mu dal 
pět stovek, tak se na to vykšlal, protože na to nemá svědomí. Třeba kdybych mu u toho 
přechodu nedal nic a domluvil si s ním schůzku, aby mi vrátil tu stovku, tak třeba mi byl 
ublížil. To jsou všechno rozhodnutí, které mohou někdy rozhodovat třeba i o životě a smrti. 
Záleží na tom, jak je ten dotyčný agresivní.

No nakonec to dopadlo tak, že jsem se později, když už bylo po všem rozpomněl, že já jsem 
toho chlapa snad už kdysi dávno potkal někde u nádraží a chtěl dát prachy.
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21.2.2017 (avenger)

Zahládl jsem toto video. Je tam docela násilí a lidé na to reagují tak, že se obávají nejhoršího.

No je tam určitý záměr 
zlikvidovat slušné lidi, ale 
copak má něco takového 
naději na úspěch, když 
vezmeme v potaz to, že 
vlastně všechny ty migrace 
dopouští Bůh pro to, aby na 
špatných lidech oslavil své 
jméno tím, jak je naprosto 
nemilosrdně zmasakruje.

Psal jsem o tom 6.2.2017 v 
článku s názvem Gog.

Jenom taková citace u knihy 
Ezechiel kapitola 39: "Synu 
člověčí, prorokuj proti 
Gogovi a řekni - Tak praví 

Panovník Hospodin: Hle, já jsem proti tobě, Gogu, velevládce Mešeku a Tubalu! 2 Přivedu si 
tě. Přitáhnu tě a vyvleču z dalekého severu a zavedu tě na hory Izraele, 3 kde ti vyrazím luk z 
levice a šípy ti nechám vypadnout z pravice. 4 Na izraelských horách padneš se všemi svými 
vojsky, s národy, které se k tobě připojí. Nakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěř. 5 Zůstaneš 
ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. 6 Pošlu oheň i  proti 
Magogovi a  těm, kdo si žijí v  bezpečí na pobřežích. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin."

Zrovna Čechy a asi i Slovensko nebudou asi jen tak ledajaké země. Prezident T. G. Masaryk 
snad byl prý z ruské císařské rodiny. Někdo tvrdí, že čechy jsou brána do pekla (potvrzuje to i
video ze dne 17.2.2017 – MSL - supervojáci). Někdo zase říká, že se zde urodilo poslední 
dobou hodně silných duší, což by naopak nasvědšovalo tomu nebi, ale silná duše může být asi
i pekelní. Každopádne je třeba vědět, že peklo se zodpovídá nebi. Hodní lidé se nemají podle 
mě čeho obávat. Pekelníci z Česka a slovenska budou mít asi spousty práce i v zahraničí. Kdo
jiný by tuto práci zastal, když né tyto dvě země.

!!!!!!! Následující červený text není vhodný pro hodné lidi, děti a nebo pokud máte slabší
žaludek, tak čtení je na vaše vlastní riziko.
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Je důležité vědět, že Bůh vás nenechá trápit se 
déle, než je to nutné pro vybělení vaší duše a 
zplacení dluhů vůči němu. Pokud ale nastane 
celosvětová vláda, tak kdo se posaví na odpor 
tyranii. Někdo jistě ano, ale bude en někdo moci 
zachránit každého?

Lidé, kteří si o sobě myslí, že jen tak mohou 
ubližovat ostatním, protože si myslí, že jsou něco 
více, tak mohou narazit. Máme leckdo tablety a 
chytré telefony napojené na internet (WWW = 
666). Jsme sledovaní. Co potom, až si 
bezpečnostní složky někoho, kdo se neumí správně
chovat, odchytí a pošlou informaci a kamerový 
záznam přez internet na telefony jeho blízkých. Co
může následovat v přímém přenostu. Vyrazí mu 
spodní čelist, tak že mu zbyde jen nos a horní 
čelist. Zafačuje se to nějakým obvazem 
namočeným v pěkně slaném roztoku a nebo nějaké
kiselině. Pokud člověk stále žije, tak je to jeho 

problém. Nastřílí se do očí pár hřebíků a odrazí se horní polovina lebky, aby byl odkrytý 
mozek. To se možná dá přežít nějakou dobu. Pak se vezme rozbrus a pomalu se z mosku bude
dělat protlak, který bude lítat všude kolem, až bude lebka pěkně vyhlazená jako kalich.

No je toto reálné? Mohl by to někdo udělat někomu druhému za účelem nahnat lidem strach a 
dohnat je k poslušnosti?

Co třeba tohle. Odstřelí zločinci brokovnicí horní čelist i s nosem a dovnitř mu zastrčí 
pořádně rozpálenou žárovku. To se nějakou dobu dá asi vydržet. Ke konci už jen vydloubnou 
oči a jeho hlavou zprutka mrští do hrnce s vroucím olejem.

Chcete riskovat, že zrovna vy budete ti slabí jedinci, kteří ubližují slabším a pak ti silnější 
budou ubližovat vám před očimi vašich blízkých?

Pak budou lidé k sobě asi hodnější, ale ne všichni jsou zatím připraveni na nastolení takovéto 
krutovlády. Možná, že v televizi vypnou všechny pořady a bude se vysílat jenom tohle s tím, 
že vedle poběží seznam jmen budoucích kandidátů. To bude potom všude strach a lidi budou 
jednat podle, že třeba vydají na smrt i někoho z příbuzných na místo sebe, když dostanou 
takovou nabídku.

Myslím si, že právě podobnou tématikou se zabývá
film "A Cure for Wellness" (Lék na život), ale 
zatím jsem na tom nebyl.
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21.2.2017 (poradenství ve vztazích)

Tento letáček byl
opřený zase jako
jediný o oko 
před čajovnou. 
Předpokládám, 
že to není 
adresované 
přímo mě, tak 
jen předávám 
dále.
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22.2.2017 (John Sníh vs Ramsay Sníh)

Tak v pátek se snad už dozvím, která část mého já bude vyvýšena. Zda ta lidská, která se snaží
starat o ostatní, sjednocovat je a chránit, nebo ta druhá, která má tendenci těm špatným 
nahánět strach a být hrubá. Ono asi ani jedna z těch stran jedné mince není špatná. Je 
vznešené být ochráncem říší lidí (ať už svobodnějších, a nebo zdrženlivějších), ale někdy 
nastane situace, kdy asi člověk musí být tvrdý a nahnat strach, aby někomu mohl pak pomoci 
probudit se do reality. Zrovna teď už je to myslím 77 dní a do soboty to bude (+3) 80, což je 
doporučená velikost půstu po tom, co člověk projde čtyřiceti denním. Já tedy půst nedržel, ale
pokoušení tam bylo a ještě asi bude.

22.2.2017 (únik radiace, teroristický čin?)

Zde je docela nepříjemná zpráva. 
Z Francie se nám sem dostává 
nějaký radioaktivní vzduch z 
poškozené elektrárny. Doporučeje
se koupit okamžitě jodové tablety
a dozimetry.

Pak je ještě podobně nepříjemná 
informae zde.

Nějaké doporučení z mé strany je
hlavně zachovávat si čisté srdce 
bez jakých koliv špatných úmyslů

a nebo jejich tvrzení někomu. Říkám to právě proto, že náš zdravotní stav je hodně 
ovlivňován našim srdcem a tak se částečně dá předejít i určitým nemocem a nebo nějakému 
oslabení těla.

22.2.2017 (zatčení Adriany Malekové)

Zde je k tomuto zatčení jeden názor. Já osobně s tím také nesouhlasím, že jí zatkly za takovou
malichernost, když se vlastně před tím dostala do konfliktu s muslimem. Jenom že satan si i 
takovouto malichernost přebere jako výzvu k pokusu napadení. Je to proto, že lidé s 
takovýmito postoji mu to zkrátka komplikují a tak se pokusí najít jakou koliv trhlinu v 
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nevinnosti dotyčného člověka a za tu ho chytit. Než se někdo bude pouštět do nějakých 
"křižáckých válek", tak v první řadě by měl mít nějakou obranu díky přijatému odpuštění 
hříchů od Krista.

Hodně důležité je ale i to, jakým způsobem ten člověk pak dále, po obrácení ke Kristu, žije. V
tom Ezekieovi je napsáno, že ten Izraelský národ na horách žije poklidně před tím, než je 
napaden. Pod pojmem poklidně si já představuji to, jako že se nikomu nesnaží hanit jeho 
náboženství. O to více s tímto tolerantním přístupem budou mít tito lidé (Izrael) podle mě 
pravděpodobněji silnější boží zastání, když pujde do tuhého. Ne všichni muslimové jsou 
špatní a někteří jsou i v opohodě. I to může být jistá cesta k Bohu v případě, že se v určitém 
čase rozhodne muslim konvertovat na křesťanství a uzná Ježíše Krista ne jen jako proroka, ale
jako spasitele (Božího Syna). Tímto jednáním pálení jejich knih jim v tom ale moc 
nepomůžete, protože tak dáváte najevo, že pohrdáte všemi muslimy jenom kvůli některým 
špatným jedincům. Lidé mají k tomu svému náboženstvý určitý citový vztah a pomočit, či 
spálit jejich knihu už ale je určitý akt útoku na všechny zastánce této víry.

Mě to docela právě připomíná ten můj střet s vegetariánem dne 25.1.2017, kdy bylo se mnou 
také opovrhováno jenom pro to, že jím maso. Pro mě ale v tento moment není moc snadné s 
tím přestat, i když časem to třeba nějak dokáži. Když se ale vyskytne někdo, kdo bude tu mojí
stávající situaci hrubě napadat a snažit se mě svojí vůlí vnutit nějaké svoje zkušennosti, které 
sice mohou být pro něj momentálně dobré, ale pro mě v tento moment úplně nezvladatelné a 
škodlivé, tak co potom? Pak se takový člověk sám chová špatne přeci, protože mě může 
vmanipulovat to nějaké situace, která mi bude v ten daný moment škodit.

Proto by jsme neměli ostatní hodnotit hlavně podle náboženství, ale měli by jsme hodnotit 
hlavně kus od kusu podle chování. Když dovedete zlepšit chování ostatních, tak mohou třeba 
samy ten korán odhodit a konvertovat na křesťanství, ale tím že budete ty knihy pálit a nebo 
na ně močit, tak to chování těch dotyčných k dobrému asi těžko zlepšíte, ba naopak. O to 
horší budou mít potom motivaci uvěřit, že křesťanství je něco dobrého, čeho by se mohli držet
a to je škoda.

23.2.2017 (leták)

Připravil jsem takový letáček, který by měl směrovat na tento dokument. Je na další stránce. 
Schválně ho vyvěsím v suterénu a uvidím, zda na to bude nějaká reakce. Zatím se mi to jeví 
tak, že absolutně nikdo tento dokument nečte. Jenom se to tak jeví, ale nevěřím tomu, že by to
nikdo nečetl. Jeden můj kamarád, který píše také jednu knihu říkal, že to čte, ale nechce se k 
tomu moc vyjadřovat. I brácha mi říkal už asi před měsícem, že je to zajímavé ale pak nějak 
už žádná reakce nepřišla. Vlastně ani nemám kontrolu nad tím, kolik lidí si to stahuje. Mohl 
bych tam něco takového naprogramovat, ale já to raději ani nechci vědět. Docela jsem i rád, 
že se o tom se mnou nikdo nebaví, protože mám alespoň klid soustředit se na to, co tam 
vlastně chci a mám napsat.
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23.2.2017 (zase ten radioaktivní mrak)

Znova se ke mě dostala tato informace, na 
kterou jsem poukazoval už včera, ale teď je to z
jiného serveru zde. Asi na tom něco pravdy 
bude.

23.2.2017 (Wolf)

Už mi nějak začínají docházet podněty pro psaní. Těch zpráv o tom, co se děje ve světě je 
poslední dobou hodně, ale komentáře mě k tomu už moc nenapadají. Snad se zítra dozvím 
více o tom, co mám dělat dál.

Jenom pár věcí na rozptýlení a uvolnění. Vtipné je, že ulice ve které bydlím se jmenuje V. 
Volfa. Když ty "V" trochu propojím, tak to vypadá jako Wolfa. V práci kdysi jeden kolega 
zavedl z legrace emailovou skupinu psi. Snad všichni, kromně mě, v ní byly. Já jsem se 
odmítal stát členem této skupiny, protože mi to připadalo ponižující. Bylo to za cenu, že mimo
mě půjdou některé informace, ale to mi nijak zvlášť nevadilo. Jóóóóó kdyby se ta skupina 
jmenovala vlci, tak to nebudu mít problém být jejím členem, protože vlka si nikdo z "ovcí" 
nepodmaní. Stejně jsem v té vedlejší kanceláři byl poslední dobou úplně sám (dobrovolně), 
jako vlk samotář, ale nevadilo mi to.

Poslední dobou mě docela baví sledovat jeden profil na facebooku. Jeden z obrázků na tom 
profilu byl ten se slovenským sloganem, který jsem zde uvedl dne 16.2.2017. Pak se tam 
začaly oběvovat některé legrační obrázky a některé pěkné slogany, což mě vede k tomu občas 
něco nasdílet na svém profilu. Zde jsou pro uvolnění některé z nich tak, jak šli po sobě.
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Ještě jeden takový hezký 
článek o dětech, kterému 
věřím je zde.

24.2.2017 (Alenka v říši divů - kancelář)

Tento dokument má teď 99 stránek (jen dvě cifry), ale po dnešku už jsem si na 100% jistý, že 
100ou stránkou to dnes nezkončí.

Ráno mi psal Česťa a pak jsme si i volali ohledně toho, že má pro mě nějaké papíry k 
podepsání. Evidenční list důchodového pojištění a něco podobného (jako kdyby se mě (možná
nás všech) v budoucnu nějaký důchod týkal, ale je to od něj slušnost mi to předat a já si toho 
vážím). Později volal, že už jel pryč, ale pokud se dnes dostanu do budovy před čtvrtou 
hodinou, tak mi to Víťa (ten co prý používá homeopatika) předá. Říkám si, aha tak to už před 
čtvrtou budou všichni v tahu a Víťa tam bude sám. Ale proč ne, takhle má vypadat správný 
pátek (až na toho Víťu)! Česťa byl po telefonu úplně v pohodě. Absolutně v klidu, jako kdyby
nic co jsem o něm psal nečetl. Divné je ale to, že jsem se od bráchy dozvěděl toho dne 
29.1.2017 (je to zde popsané), že mám zablokovaný přístup do budovy na povle Česťi, i když 
jsme byly domluvení, že se tohle bude řešit teprve 17 nebo 18.2.2017, ale ne zablokovalo se 
to ještě někdy před 29.1.2017, bez jakéhokoliv varování směrovaného ke mě. Musel jsem se 
to dozvědět přes mého vlastního bráchu. To je už jedno. Domluvil jsem se tedy s Česťou, že si
ty papíry dojedu když tak vyzvednout dnes a nebo příští týden. Bylo něco po třetí hodině a už 
jsem měl docela hlad na oběd, tak jsem jel do města na vindaloo. To je mé nejoblíbenější jídlo
a poslední dobou jím vindaloo s rýží skoro každý den, tak už se těším, až se najím. Nakonec 
ale prvně zajdu do budovy, kde jsem pracoval, abych ty papíry měl z krku. Jdu ke vrátnici a 
chci si kartou otevřít turniket. Turniket mě nikam nepustil a svítí červené světýlko. Říkám si, 
že opravdu brácha v tomhle říkal pravdu. Tak říkám vrátnému, aby mě pustil nahoru, že tam 
jdu jen pro nějaké papíry. On ale dělá drahoty. No to je ale ironie osudu. Tento vrátný mojí 
tvář dobře zná. Sám mi zakázal vzít si kolo nahoru, když kolostav byl hodně naplněný a také 
ví, že jsem do budovy hodně chodíval. Nakonec po mě chce občanku. To já byl ten, kdo 
upozornil na zloděje, který mě chtěl okrást a nebo zabít, kterého pustili do budovy bez 
problémů, i když ho nikdo neznal, ale po mě je teď nekompromisně vyžadována občanka, i 
když mě musí dobře znát. Jakoby toho nebylo málo, tak co se nestane. Když řeším ten vtip s 
tou občankou, tak turniketem vychází Flajšmi, kterého jsem zmiňoval také toho 29.1.2017 a 
kterému jsem poslal odkaz na tento dokument. Říkal mi něco jako "Čau, tak už jsi se zase 
vrátil do práce?" a já mu odpověděl "Ne, jen jdu pro nějaké papíry.". Tohle programování je 
super práce a i ten tým je super, ale nevidím jako reálné, že bych se v životě ještě k 
programování někdy vrátil a tak tedy ani do tohoto týmu. Není to tím, že bych na někoho 
kašlal, ale zkrátka tomu nevěřím. Věřím, že budu dělat hlavně jiné věci a jestli budu někdy 
něco programovat, tak možná jenom tak drobet bokem.
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No nic jdu tedy nahoru, aby tam nebyl Víťa 
tak sám. No a co se nestane. Kancelář 
docela narvaná lidmi. Ještě než se k Víťovi 
dostanu, tak jeden z vedoucích projektu, na 
kterém jsem tak rád pracoval, mě vidí a 
rovnou poukatuje na Víťu. Museli se tedy o 
tom nějak spolu bavit, že tam příjdu. Je 
zvláštní, že Víťa neměl ty dokumenty u sebe
na stole, ale byly tam u Česťi. To mi to mohl
ukázat kdokoliv, když se o tom tam bavili 
asi všichni a když tam skoro všichni jsou. 
Zahlédl mě Vašek, pozdraví mě a říká něco 

v tom smyslu, že mám docela dlouhé vousy. Tak odpovítám z legrace "Jako vlk co?". Jenom 
jsem výše přiložil obrázek Biblické postavy Samsona, jak se ho všichni nepřátelé bojí a 
posílají na něj jeho milou, aby mu ustřihla vlasy, protože potom ztratí sílu. Ono není jenom 
tak, že v koncentráku lidem střihali vlasy a nebo že se říká hloupě "Dluhé vlasy, krátký 
rozum". Vlasy stejně asi jako vousy slouží jako přijímač energie. Neměl by to být hlavní zdroj
příjmu energie, ale různé totalitní režimy doporučují krátký sestřich, aby lidé lépe poslouchali.
Ty vousy nemám na parádu (obzvlášť poslední dobou) a je možné, že si zase nechám narůst 
dlouhé vlasy, ale ještě uvidím.

Česťa říkal do telefonu, že tam mám něco podepsat a vrátit to zpět. Vlastně mi to říkal i Víťa 
osobně, když mi ty papíry předával. No ani jsem se na to nepodíval a šel jsem hladový na 
oběd. Pozdravil jsem Vaška a odešel. Doteď jsem ty papíry nevytáhl z fólie. Ne z 
bezohlednosti, ale protože nemám víru se tím teď zabývat a považuji to za řešitelné příští 
týden. Tím se mi možná zase vytvoří nějaká zvláštní souhra okolností při další návstěvě 
kanceláře, když půjdu odevzdat podepsané papíry.

Jinak to s tím Víťou. Mě to připadá, jako kdyby jste ho do toho schválně nastrčili. To byl on, 
kdo se mi toho 16.1.2017 trochu posmíval ve dveřích kanceláře, když říkal "tak co dělají 
zloději". Připadá mi, že se ode mě žádá to, abych toto s ním nějak dořešil. Teď budu mluvit ke
všem. K nikomu z kanceláře nemám nic, co bych s ním dořešil a nikomu nic nezazlívám. 
Dokonce si i myslím, že Česťa se v chování podobá trochu Jarce tím, že mě prostě jen zkouší 
co vydržím a to je celé. Tak že ještě jednou opakuji na nikoho se v ničem nezlobím a pokud 
máte nějaké prohřešky, tak je to proti Bohu a s ním to řešte skrze jeho Syna Krista a ne se 
mnou. Případně pokud máte něco nevyřešené s ostatními lidmi (mimo mě), tak je to třeba 
vyřešit.

24.2.2017 (Alenka v říši divů – Církev víry Milost - dežaví)

Potom co jsem se naobědval, tak jsem se vydal domu 
zanést ty papíry, ať je nikde neztratím. Z domova jsem 
běžel, aby jsem to stihl včas do těch 18:00. Bylo pro mě 
důležité nic nezmeškat. Přiběhl jsem tam cca v 18:04, ale 
úplně zpocený. Naštěstí se ještě čekalo na ostatní lidi. Při 
vstupu mi hned podala jedna paní ruku. Lidé na mě 
působili velice mile a cítil jsem se tam příjemně. Posadil 
jsem se dozadu, kde bylo pár volných míst. Přišel mi i 

jeden pán podat ruku. Zvláštní. Tohle se mi snad nikde jinde ani nestalo, ale možná ano, jen si
na to nemohu vzpomenout. Přišla tam i jedna pani, která dělala vedoucí kurzu Alfa, na který 
jsem chodil v rámci církve Cesty života, kde jsem se nechal ve třiceti pokřtít. Chodil jsem tam
krátce po pokřtění. Byla to taková nouzovka, protože z počátku jsem chtěl horlivě dělat v 
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organizaci Teen Challenge, která i v Cestě života má své členy. Dokonce jedna pani z Cesty 
života v Českobudějovické pobočce Teen Challenge děla a nebo dělala vedoucí. S ní jsem se 
tehdy docela nepohodl a byl jsem nucen odejít. Nemohl jsem akceptovat, že jsem nucený 
pročítat si nějaké směrnice. Cítil jsem, že jsem uzpůsobený stvořitelem tak, že ke své službě 
potřebuji pouze to, co si sám prostřednictvím své víry chci dohledat, ale tyto směrnice mi do 
toho nezapadaly. Byl jsem doslova vyhozen, tak jsem se rozloučil a už mě tam (v Teen 
Challenge) neviděli. Jako takovou alternativu co bych mohl dělat byly právě ty kurzy Alfa, 
kde zpočátku stolek u kterého jsem seděl vedl jeden klučina z Teen Challenge, ale ten krátce 
na to musel odejít, tak že ho zastoupila právě ta pani, která přišla na to schomáždění s panem 
Zechinem. Já jsem kurzem Alfa prošel, ale pak už jsem tam nějak nechtěl chodit dál (na další 
pokračování v jiné podobě). Prostě jsem nějak nevěřil v to, že tam v daný moment mám 
nějaké poslání a tak jsem tam nechodil.

Zpět ke shromáždění. Podal jsem si ruku s tou paní a pozdravili jsme se. Nijak se mě 
nevyptávala na nic. Vypadala mile a šťastně, což mě těšilo.

A teď co se nestalo. To musela být nějaká "dežaví", či co. 12.2.2017 jsem byl na přednášce 
Hinduistického učitele. Psal jsem o tom i v tomto dokumentu. Řekl jsem tam některé věci, ale 
ne vše, protože něco se mi zdálo drobet divné. Když jsem přišel na to školení toho 
Hinduismu, tak jsem si ze začátku sedl někam hodně daleko od ostatních. Nevím, zda mě 
někdo nějakou telepatií ovlivnil, ale po chvilce jsem zahlédl trochu lepší místo. Bylo to místo 
napravo od uličky, jak jsem popisoval. Vedle mě prázdná židle, ale někdo tam měl nějaké 
věci. Pak přišla nějaká starší paní myslím s berlemi a myslím, že si tam sedle. Pak zase 
odešla. Pak zase přišla a já nakláněl nohy na stranu, aby mohla projít. Říkala, že tu bude 
trochu chodit, protože je nějaká organizátorka. Zvláštní je, že organizátoři nejsou někde v 
popředí, ale takto bokem. No v popředí organizátoři byly, ale tito lidé, kteří seděli asi kolem 
mě, tak mě snad museli nějak sledovat, jak se budu chovat. Možná oni daly ten letáček do té 
čajovny. No ta starší paní nakonec odešla. Pak se stalo to, že tam přišla taková slečna myslím 
s černými vlasy a ptala se mě, zda vedle mě je volno. Já říkal, že tam seděla nějaká 
organizátorka, ale že asi ano. Ta slečna tam zůstala sedět a to i když jsem si pak tu židli 
natočil směrem k vyučujícímu. Když se vyslovovalo to slovo "ohhhhhm", tak se mi zdálo, že 
nikdo kolem mě to snad ani neříkal. Když jsem se na toho chlapa podíval a myslel si o něm, 
proč se tak povyšuje nad ostatní, tak ta jedna pani, která mi bránila v pohledu, tak nějak 
odešla myslím dozadu, ale nechala tam malého blonďatého kloučka. Všiml jsem si, že nějak 
myslím po tom, co jsme se na sebe přestali s vyučujícím upřeně dívat, tak te nklouček na mě 
zvedl jakoby palec nahoru. Koukal jsem na něho a v hlavě se mi honí představa, že to snad 
ukazuje na mě, protože mám správný postoj. Podívám se dozadu a pár lidí tam sedí, ale 
nevím, na koho to ukazoval. Po čase ten klouček někam odešel. Ta pani s těma berema možná
organizovala nějakou mojí zkoušku, protože jak se zdá, tak tito lidé jsou asi člené právě této 
zvláštní cirkve Milost.

Zpět k tomu "dežaví". Vedle mě si sedla snad ta samá slečna, co seděla na tom Hinduistickém 
setkání. Také napravo ode mě a také se zeptala, zda tam je volno. Já říkal že sned je a ona tam 
ale nezůstala sedět. Po chvilce odešla. Já nevím, zda to byla ta samá, jako na tom 
Hinduistickém setkání, ale připadalo mi, že je jí dost podobná.

24.2.2017 (Alenka v říši divů – Církev víry Milost – zpěv)

Všichni si stoupnuly a já s tím neměl žádný problém také vstát. Pan Zechin nepřišel schválně 
pozdě, aby tím dal najevo, že je něco víc, ale byl tam od začátku. On ze začátku ale nic 
neříkal. Počátkem to moderoval nějaký asi místní kazatel, který uvedl zpěv. Já si stoupl, ale 
nezpíval jsem, protože já nikdy nezpívám. Bylo to ale příjemné. Po zpěvu myslím začal mít 
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proslov pan Zachin.

24.2.2017 (Alenka v říši divů – Církev víry Milost – hrdinové)

Pan Zachin začal mít proslov. Myslím, že začal povídání o tom, že z Čech a Moravy pochází 
spousta hrdinů víry, kteří na vlastní nebezpečí šli do divokých konců světa šířit Evagelium. 
Říkal že i on má sám předky z Čech. Prý mohl mít ekonomicky velmi bohatý život v 
Oregonu, ale rozhodl se založit toto společenství, které se zabývá pomáháním romským 
rodinám tím, že k nim přináší evangelium, což rozhodně pomůže zlepšit život.To i ta 
paní, která měla na starosti ten kurz Alfa říkala, že má ráda romské děti, protože to s nimi 
psychologicky umí. Já žiji v sídlišti V. Volfa, které je možná světově proslulé tím, že tam 
byly asi před dvěma lety docela velké nepokoje mezi romy a Čechy. Já osobně nemám 
žádný problém s romy, ale docela na ně poslední dobou narážím i v souvislosti s tímto 
příběhem. V paneláku, kde bydlím, tak žádní myslím nejsou a nebo o nich nevím. Máme tu 
docela dost kamer a je to v pohodě, ale na sídlišti je potkává a nijak mi nevadí.

No k těm hrdinům víry. Je zvláštní, že Čechy asi nebudou jen tak ledajaká země co se týče 
víry. Kdo ví, třeba je to to pomyslné inkarnované Izraelské pohoří. Myslím si, že ale Boži lid 
je všude po celém světě, i když slované mají snad nakonec převzít vládu nad celým světem a 
to tak, že Rusko budou silné paže a Čechy i asi okolí hlava. To jsou jen takové pověsti, co se 
šíří, ale kdo ví.

24.2.2017 (Alenka v říši divů – Církev víry Milost – žabka v kapse)

Další vyprávění mě trochu chytilo za srdce. Bylo o rybáři, který jednou chytil žabku. Ta mu 
řekla, že když jí políbí, tak se změní v krásnou princeznu a bude jeho. On jí ale namísto toho 
strčil do kapsy, protože se asi bál políbit žabku. Něco se mu na ní asi líbilo a tak jí nepustil. 
Proto jí raději schovla do kapsy, aby přemýšlel co s ní.

Mě to docela připomíná mě. Když opominu mé první nešťastné větší zamilování v 17cti 
letech (byl jsem emočně ještě dítě), tak další nešťastné zamilování bylo asi cca ve 23 letech a 
to trvalo dlouho a bylo to nejhorší, co jsem nažil. Byla to také Jaruška, také při škole dělala 
šenkýřku, také blonďatá a divoká. Byla ale ve znamení beran. Něco se jí na intelektuálech asi 
líbilo, ale podle mě je stavěná na takové ty svalovce, jako třeba motokrosové závodníky a 
nakonec si jednoho takového asi i v Rakousku našla a je s ním šťastná, což jsem rád. Ona mě 
původně sváděla a já jí odmítal do té doby, než se ve mě něco přepnulo. Připadalo mi, že jí 
stále strkám do kapsy, protože se bojí té její partnerské nestálosti o které se hodně na škole 
mluvívalo. Jako kdybych stále čekal na moment, až bude chtít nějak pomoct, či zachránit. 
Něco co je uložené e mě a čeká na správnou chvíli. Ona ale tohle nehledala. Chtěla drsňáka a 
nebo asi i intelektuála, ale ne zachránce. Proto jsem jí měl pořád v kapse. Nehodili by jsme se 
ale k sobě.

No a ta další blonďatá šenkýřka Jaruška, kterou jsem potkal asi něco před tím, než mi bylo 30 
let, tak mi nějak v čemsi připomínala podobou tu, do které jsem byl stále zamilovaný, ale byla
taková drsnější a zdálo se, že je i starší, což nakonec nemusí být úplně špatně. Každopádně 
jsem se do ní na první pohled rozhodně nezamiloval. Bral jsem jí chladně. Necítím se být k ní 
nějak připoutaný a nemyslím si, že jsem do ní zamilovaný, ale přes to musím uznat že jí 
miluji, protože se mi zdá, že žádná holka se ke mě nikdy nehodila povahově více než ona. 
Dokonce mě i dala možnost k tomu, abych jí zachraňoval, což jsem rád. Nikdy mě nijak 
nesváděla na rozdíl od té první, za což jsem jí vděčný. Třeba mi ublížila, ale to člověka jen 
posílí. Odpustil jsem jí to a ani ty peníze od ni nežádám zpět. Stále do ní nejsem zamilovaný a
nebo si myslím že nejsem i když jí považuji za svou ideální partnerku a i svou ženu. Jenomže 
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už jsem na světě tak dlouho sám, že už ani nijak zvlášť netoužím mít ženu a tím víc ne, když 
se dozvím, že mi nějaká lže, vodí mě za nos a ještě k tomu má doma katanu (snad pod 
postelí?). To může mit ideální vlastnosti kdovíjaké, ale prostě se jí bojím a tak šup s ní do 
kapsy doufaje, že přijdu na nějaký způsob, jak zařídit, aby se ke mě takto nechovala. I když 
mě třeba chtěla tím posílit, tak stále od svého milážka na takovéhle věci nejsem připravený a 
je to poslední člověk na světě, od kterého bych si chtěl nechávat dávat podpásovky.

24.2.2017 (Alenka v říši divů – Církev víry Milost – přikládání rukou)

Pak následovalo něco zvláštního. Prý jsme si měli vybrat nějakou věc, kterou dáme na stolek 
u kazatele a ta bude nějak očištěna. Potom jí budeme moci věnovat někomu, komu pomůže 
zlepšit život. Apoštol Pavel prý něco podobného dělal se stanem či co. Já jsem tohle moc 
nepobral, ale následovalo přikládání rukou, které by mělo pomoci mít větší vedení duchem 
svatým. Lidé začali nosit věci na stolek a začali jim přikládat ruce na hlavu, srdce a tak. 
Hodně lidí šlo dopředu, tak jsem se šel také podívat. No o některých lidí mi to připadalo 
trochu dramatické. Začal jsem se vyptávat, co je to za trik s těma věcma na tom stolku. Prý 
tam mám něco dát a pak když to věnuji někomu jinému, tak ho to oléčí. Ptal jsem se na to 
přímo té pani z kurzu Alfa, která moc dobře ví, že mám nemocnou maminku a doporučila mi 
to pro ní. No říkám si, že to nebudu raději podceňovat, ale přiznal jsem se, že u sebe nic 
takového nemám. Hodná pani vedle se nabídla, že mi dá papírový kapesníček :). Tak jsem ho 
přijal. Čekal jsem na frontu, až budou všichni odbavení. Byl jsem snad dva metry vedle pana 
Zachina a lidi se mě ptali, zda nechci jít. Říkal jsem, že půjdu až poslední. Odbavení lidé si 
začali sedat na židle a já si připadal, že si na sebe připravuji publikum, což je mi nepříjemné. 
Já, který se celý život snažím být nevidět a neslyšet.

V duchu si ale myslím něco v tom smyslu, teď se lidičky všichni očistěte pokřižujte, aby v 
sále nebyl jediný hříšník. Kdo ví, co se ve mě skrývá a co to udělá za paseku. U některých lidí
to přikládání rukou vypadalo trochu dramaticky a co teprve u mě. Holky v popředí se trochu 
uculovali, když vidí, jak nechávám všechny jít před sebe, abych šel naposled. Když už tedy 
všichni byly odbavení a seděli, tak jsem šel nařadu. Překladatel se mě zeptal, co mě trápí. Já 
jsem řekl, že v podstatě nic, akorát se mi zdá, že jsem někdy až moc přísný na lidi. On to řekl 
panu Zachin. Ten mi přiložil snad jen prst, nebo dva na srdce. Něco při tom povídal a myslím,
že měl zavřené oči. Nikdo mě nijak nedržel a nebo tak. Já vůbec nic zvláštního necítím, ale už
jenom s napětím čekám, kdy celá budova vyletí do povětří společně s tím krutým démonem, 
který má být ten nový světovládce tisickrát horší než Hitler. O nic takového nestojím a nechci 
být žádný tyran, tak že rychle ven. No a pak s povídáním přestal a prst dal dolu. Vůbec nic se 
nestalo. Já mu říkám "To je vše?" On asi této české větě rozumněl a s úsměvem přikývl jako 
že ano a podal mi ruku. Měl jsem radost, jako když jde člověk od zubaře s tím, že neměl kaz. 
To mě tedy vede ke stejnému závěru, jaký jsem psal dne 22.2.2017 pod fotkou dvou rivalů 
Johna Sněha a Ramsay Sněha. Prostě jde o to, že někteří lidé mohou mít tvrdší povahu jen pro
to, aby se mohly o to lépe postavit zlu.

Pak už jsem jen šel vzít ten kapesník ze stolu. On tam ale nebyl. Koukám kolem a i na zem. 
Publikum se asi na mě dívá. Poptám se kytaristy, který stál vedle a on ukáže na židli, která je 
vedle mě. Zajímavé, proč to dali na židli. No předkloním se zády k publiku, abych to vzal z 
židle a ono co tam není. Jsou tam tři věci. Balíček kapesníčků, jeden vyndaný docela rovný a 
jeden vyndaný trochu smuchlaný. Neuvědomuji si, jak moc jsem žmoulal v ruce ten kapesník,
ale v ten moment jsem nějak došel k závěru, že ten rovný je ten můj a tak jsme si ho vzal. To 
jsem ještě ve zbrklosti, jak jsem se v tom přehraboval, tam hodil ten zmuchlaný na zem a 
sbíral ze země. Pochopitelně když jsem si šel sednout na židli s kapesníčkem, tak se tam zase 
nějaká pani uculovala. Krátce na to došlo k ukončení shromáždění a já rychle utekl i s 
kapesníčkem. U hlavního vchodu do Billy jsem narazil na zamčené dveře, tak jsem musel 
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počkat, až je někdo otevře. Cestou domu jsem narazil na mamku, která se šla podívat na 
andulky, tak jsem jí to nějak zkráceně vysvětlil a dal jí kapesníček. Měla radost a vzala si ho.

24.2.2017 (Alenka v říši divů – leták stále vysí)

Letáček v suterénu stále je, tak mám radost. Je pověšený tak, že je hned u dveří vedoucích od 
schránek k výtahu. Při chytnutí za kliku je pomalu na dohled očí. Jsem zvědavý, zda na to 
někdo nějak zareaguje a nebo na to nebude reagovat nikdo stejně jako doposud všichni, kteří 
už mi na to jednou i reagovali.

Dnes si připadám tak trochu jako ten kněz, který byl ve filmu "Rychlejší než smrt". Zvláštní 
schopnosti sice měl, ale rány se na něj sypali jedna za druhou. I od dětí by dostal zabrat, 
kdyby se ho nezastala ta dívka.

Vidím to tak, že toto společenství je přinejmenším zajímavé a líbí se mi. Zatím si stále musím 
ale jít svojí cestou a nevím kdy a jestli mě přímo do tohoto společenství zavede. Já se cítím 
být člověkem tak trochu jako Mojžíš. On do žádného společenství nepřišel, ale on ho vytvořil.
Stejně tak i ta sedící postava na tom obrázku v bance v Americe, tak ona nesleduje přímo 
církev, ale kouká směrem na hříšníky. Sám to asi zvládnout nemohu, ale konec konců já jsem 
ten, kdo křičí a jak jsem uvedl citát na začátku tohoto dokumentu Žalm 110,3:

„3 Tvůj lid přijde dobrovolně v den,
kdy pohotovost svoláš; v nádheře svatyně
jak rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo.“

Pokud se tedy tento verš týká mě samého, tak já nejsem ten, kdo někam přijde a někoho bude 
hledat.

25.2.2017 (dovolená)

Po tom včerejšku si alespoň dnes vezmu volno. Nic nechci číst ani řešit. Určitě mám ve frontě
nějaké události, na které bych chtěl reagovat, ale někdy jindy.

26.2.2017 (:-D)

Bez komentáře..., jestli zítra půjdu zase na vindaloo s 
rýží, jako že asi půjdu, tak je požádám, aby mi místo 
toho kuřecího masa do té pálivé omáčky dali více 
brambor a budu doufat, že někde nepojdu hladem.

I kdyby tento dokument vůbec nikdo nečetl, tak to bude 
mít smysl asi i jen kvůli této fotce, co se ke mně dostala 
a která ze mě nakonec ještě toho vegetariána možná 
udělá.

On to ale minimálně jeden člověk čte a potvrdil mi to. 
Dokonce řekl, že je vděčný čtenář, protože ten příběh 
má jakýsi život.

Ten člověk je sám spisovatel a dokonce dělal jeden čas 
režiséra mimo jiné i dokumentu National geographic.
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26.2.2017 (Kalijuga, vltavíny, Vltava a zaslíbená země Čechy "nová Palestina?")

V sobotu 25.2. jsem měl v plánu dát si volný den s tím, že
nebudu nikde nic studovat a posuzovat. Sobota a neděle 
byla docela zvláštní a možná to bylo i způsobené tím 
očistným prožitkem z pátka. Sice jsem v ten moment nic 
zvláštního nepocítil, ale následující dny to bylo podobné, 
jako kdybych prožíval nějakou duševní horečku a byl 
jsem docela oslabený (možná to byl jen absťák z kávy, 
kterou jsem poslední dobou docela pil, ale tomu tolik 
nevěřím). V neděli jsem přes den pospával, ale teď už je 
mi lépe.

Jenomže oni se k člověku i tak dostanou docela zajímavé 
informace. Už několik dní dopředu jsme měli v čajovně 
naplánovanou schůzku na sobotu s kamarádem, který je 
bývalý režisér, svého času několikanásobným mistrem 
republiky v boxu, kdysi milionářem, spisovatelem a 
nebudu pokračovat. Teď je v důchodu, a je velmi sečtělý. 
To od něj jsem se dozvěděl o slovansko-árijských védách.

Vlastně z těchto znalostí vycházel i samotný Hitler, tedy přesněji výše postavený než Hitler 
byl Himmler. Měli za to, že Germáni jsou ta čistá árijská rasa. Tak to ale není. Mnohem čistší 
árijci než Germáni jsou slované. Germáni mají v sobě árijskou krev, ale ta už je smýšená s 
původními obyvateli Evropy, kteří nepoužívali slovanskou řeč a proto se Germánům začalo 
také říkat Němci, protože jim nebylo rozumět původní jazyk. Slované ale přišli do Evropy 
tam z těch míst, jak je Rusku a Indie. Indové právě od slovanů převzali tu dochovní moudrost,
kterou jim ale někdo trochu asi zdeformoval a teď, i když se o tom asi moc nemluví tak v 
Indii jsou právě docela velké sociální rozdíly. Jako kdyby tam pomalu nebyla žádná střední 
třída. Jestli je to tím duchovním směrem, který možná ovlivnila "bohyně" Kali tím, že se 
vyspala zase s nějakým králem, tak to netuším.

Teď ale zpět k těm Slovanům. Teď budu ale trochu teoretizovat. Kdo má vedení Duchem 
Svatým, tak ať si z toho vezme co potřebuje a nebo ho to třeba nasměruje hledat někde jinde. 
Kdysi dávno vyvedl Mojžíš vyvolený Boží lid do zaslíbené země, která se dnes nazývá 
Palestina. Židé (netvrdím že všichni) stále věří v to, že platí hlavně starý zákon, ale zákon 
lásky (nový zákon), který přinesl Ježíš Kristus, tak ten nevím na jak velkou váhu berou. 
Vlastně to byly oni, kdo chtěli ukřižovat Ježíše. Jeho vlastní vyvolený národ. Ne všichni ho 
ale zatratili. Našli se věrní apoštolové a ostatní. Pokud tedy budeme předpokládat, že existuje 
něco jako reinkarnace, což vážně nevím, ale předpokládejme že jako by ano. Co když tito 
Boží věrní se později reinkarnovali tam někam do Kavkazu, kde byl i jakoby i inkarnovaný 
"Mojžíš" nazývaný praotec Čech a vyvedl Boží lid do zaslíbené země, která dostala později 
jméno Čechy. No a teď celá ta pointa. Proč zrovna sem do této kotliny? Teď žijeme v jakémsi 
období, které se v Indii nazývá Kalijuga, tedy Kali (temný) Yuga (věk). Jenomže tento věk už 
právě končí. Tento končící temný věk ale kdysi dávno začal. Vtip je v tom, že když tento věk 
jednou začal, tak na Zemi dopadl meteorit a vytvořil v místě dnešních Čech právě tuto 
kotlinu. Tento meteorit pocházel ale z míst, kde tento temný věk nebyl a je nějak záhadně 
nabyt nějakou pozitivní energií. Tím jak dopadl, tak se roztříštin na spousta úlomků které ve 
vysoké teplotě zmenily barvu a dnes těmto kamínkům říkáme vltavíny a nikde jinde na světě 
se nevyskytují. Dokonce i řeka se jmenuje Vltava a protéká Českýma Budějovicema, kde je 
Samson a také Prahou. Bedřich Smetana složil skladbu Vltava. Poslechněte si jí a potom si 
pusťte Izraelskou hymnu a uvidíte podobnosti. Izrael má prý z Jižních Čech strašný strach, ale
nevím proč. Na Lipně (pod Lipnem) je snad prý nějaká brána někam do jiné dimenze či co.
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Ta základna na severním pólu, kterou jsem zmiňoval v 
příspěvku ze dne 17.2.2017 v souvislosti s bílými chodci, tak 
tam prý kdysi dávno vůbec žádná zima nebyla. Dříve to tam 
obýval nějaký kmen Daariů. Možná ty děti, které bílé chodce
stvořili z lidí, aby se bránili zlým lidem, tak to je možná 
připodobnění k těm Daariům. V seriálu Hra o Trůny je jeden 
chlapík, který se jmenuje Daario Naharis. Je hrozné, že se ta 
první kapitola, kde se oběví, musí jmenovat "Druzí synové". 
Jako by nestačilo, že John Sníh a Ramsay Sníh jsou oba také 
druzí synové. Mě se to naštěstí bezprostředně netýká, ale 
bohužel mého vlastního otce ano. No ta jeho povaha (Daaria)
mluví za vše. Dokonce i malá Aria je mu podobná svojí 
přímočarostí. Musím sem okopírovat pár vět ze seriálu, aby 

bylo jasnější, co to znamená být Ariec a ne někdo, kdo se nechá zotročovat nějakým diktátem
kohokoliv či čímkoliv:

Daario přinesl hlavy svých velitelů královně draků a ona se ho zeptá "Proč?", on odpoví "Měli
jsme filosofickou rozepři.", "Kvůli čemu?", "Tvé kráse... pro mě znamenala víc, než pro ně.", 
"Jsi zvláštní muž.", "Ten nejjednodušší, jakého jsi kdy poznala. Dělám jen to, co sám chci.", 
"A to má na mě jako udělat dojem?", "Ano", "Proč mám věřit muži, který zabije své druhy?", 
"Nařídili mi, abych tě zabil. Řekl jsem, že to nechci udělat. Řekli mi, že nemám na výběr. Já 
na to, já jsem Daario Naharis a vždycky mám na výběr. Vytáhli meče, a já vytáhl svůj." No a 
tím jí zaujal. Vlastně se později v seriálu stal i jejím jediným milencem.

Ještě před tím, než se vplíží Daario do stanu královny draků s hlavama svojich poručíků v 
pytli, tak se domluví ve stanech, kdo zabije královnu a než to padne na Daaria, tak si do něj 
jeho poručík rýpne takto: "Daario Naharis. Děvka co nemá ráda děvky", on mu odpoví "Mám 
je rád velmi, jen jim nechci platit a já nejsem děvka příteli.", "Ona prodává pochvu, ty meč. 
Jaký je v tom rozdíl?", "Já bojuji pro krásu.", ostatní se zasmějí "Pro krásu? Bojujeme pro 
zlato.", "Bohové dali člověku dva dary, aby se pobavil, než zemře. Radost z pýchání ženy, jež 
chce být pýchána a radost ze zabití toho, jež tě chce zabít.", "Zemřeš mladý".

Tady je vidět, jak si někteří lidé věci plánují, a jak nakonec plány dopadají. To je příklad ze 
skutečného života. Stačí jen nemít strach a jednat férově.

26.2.2017 (Rusko má mimozemské technologie)

Tady je článek o tom, jakými technologiemi 
disponuje Rusko. To jenom potvrzuje věci, 
na které jsem ukazoval 14.2.2017, ale i 
19.2.2017. Rusku kryjí záda dobří 
mimozemštané.

(jenom k případným pravopisným chybám v
tomto dokumentu. Nikdo mi za to nic 
neplatí. Dělám to dobrovolně, protože 
věřím, že to třeba někomu pomůže vidět 

věci lépe a dostane ho to na správnou a šťastnější cestu v životě. Stojí mě to nějaký osobní 
čas, který bych mohl věnovat třeba vydělávání peněz progrmováním hlavolamů a nebo 
něčeho jiného. Nejsem moc dobrý na Češtinu, což je asi vidět, ale dávám co umím)
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27.2.2017 (osobní věci)

Dnes jsem řešil hlavně věci kolem své milé. Nějak mi připadá, že na tom to teď celé stojí a je 
třeba to řešit. Jde to správným směrem, ale nějak podezřele pomalu. Každopádně jí asi 
potěšilo, že jsem dnes nejedl žádné maso.

28.2.2017 (pěkné video)

Zde je docela pěkné video 
o tom, jak se člověk může 
nechat v životě zotročit 
systémem. Vina ale není v 
systému. Je to jen ve 
člověku, protože dělá v 
životě rozhodnutí, která ho
oddalují od pokojného 
života připraveného 
Bohem. Kdykoliv nějak 
jen zle smýšlíte o někom 
jiném, v srdci mu přejete 
něco špatného a nebo třeba
jen pomstu a nebo 
pohrdání, tak je to špatně a
už jenom tím si utváříte 

realitu otroctví kolem sebe. Poukazuji jenom na smýšlení a postoj srdce k lidem, kteří se vám 
nezdají v jednání správní a i tak děláte špatně, pokud takovéto postoje máte. To nemluvě o 
lidech, kteří opravdu páchají násilí. Ono se sice zdá, že jim teď vše nahrává, ale to se později 
rázem změní. A kdo z toho má těžbu? No elity. Oni chtějí, aby i ti lidé, kteří mají morálně 
navrch, tak aby byly plní špatného smýšlení a tím se dostávali do jejich otroctví a přinášeli 
jim rentu. Tak že závěr? Je to jen ve vašich hlavách, srdcích a na Kristovo odpuštění.

28.2.2017 (investice do budoucna)

Tohle mě napadlo nasdílet. Jsou tam 
zajímavá čísla. Každopádně Ježíš 
Kristus říkal, aby jsme hledali Boží 
království a to ostatní, jako peníze, 
jídlo, oblečení a jiné, tak nám bude 
přiděleno. Proto si člověk o tyto 
prostředky nemá dělat starosti. 
Starosti si má dělat s tím, co má 
opravdu dělat teď a tedy. Tím 
narážím i tak trochu na příspěvek 
výše.

Každopádně pro někoho tento spis 
může být důležitý k tomu, aby udělal
správnou věc ve správnou chvíli. I 
proto jsem nasdílel.
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28.2.2017 (Afričtí migranti)

Tento článek poukazuje, jak migranti dávají 
zabrat i policajtům. Zrovna včera jsem jel 
autobusem do města. Linkou 5 ze sídliště 
Máj, kde bydlím. Sedl jsem si dozadu, jak 
jsou ty dvě a dvě sedačky proti sobě. Seděl 
jsem u okna (levá strana autobusu) a koukal 
směrem dopředu. Nastoupil i nějaký člověk 
hodně tmavé pleti. Sedl si úplně dozadu 
doprava k oknu. Něco si tam pořád mluvil k 
sobě. Jakoby byl hrozně neklidní. Nevím, 

bylo to snad nějaké pozpěvování. Párkrát jsem se na něj podíval jenom tak pootočením hlavy. 
Vypadal opravdu jako nějaký afričan. Krátké kudrnaté vlasy. Mladý tak kolem dvaceti let 
možná méně. Neuměl asi pořádně česky. Kolem nikdo jiný myslím neseděl až na nějakého 
pána úplně vzadu za mnou u okna. To afričan, nebo co to bylo zač, si tam pořád něco 
nervózně pozpěvoval. Otočím se na něj a loket si opřu o vedlejší sedadlo. S takovým 
udiveným úsměvem na něj upřeně koukám a on kouká na mě. On se rozpovídá něco v tom 
smyslu, že tento autobus nejede na Palačák. Nejprve jsem mu moc nerozuměl. Neuměl 
myslím moc Česky. Říkám si, proč mi to říká. Já jsem zrovna ale tudy chtěl ject, že pak budu 
pokračovat na nádraží. Měl pravdu, protože u IGY je to zablokované a autobus to musí 
objíždět. No žádné nadávání nebo tak z něj nevypadlo. Trochu mě i ovlivnil, protože jsem si 
řekl, u IGY je to zablokované a proč bych nevystoupil u IGY, stejně se tam potřebuji po 
něčem poohlédnout. To co jsem hledal, tak tam nakonec neměli a později jsem nasedl zase do 
nějaké pětky, která mě odvezla oklikou na to nádraží, kam jsem původně potřeboval.

Tohle asi žádný hluboký význam nemá, ale myslím si, že kdyby tam těch afričanů bylo více, 
tak tam k ničemu špatnému nedojde.

28.2.2017 (Buď povstaneš, nebo padneš!)

Toto je také zajímavé video, které 
sem docela zapadá.
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28.2.2017 (12 * 7 = 84 = 23let, nebo 32let)

Dnes jsem si ráno všiml, že tam v suterénu na 
nástěnce vysí stále ten můj letáček, což mám 
radost. Když jsem se vrátil odpoledne domů, tak 
letáček stále vysí na nástěnce, ale vtip je v tom, 
že celá nástěnka je přestěhovaná z místnosti se 
schránkama do místnosti před výtahem. Když 
jsme se nastěhovali do této ulice s názvem V. 
Volfa, tak mi bylo myslím 23let a nástěnka byla 

tam co dnes ráno. Dnes je mi 32, a nástěnka je přestěhovaná. Hlavně že letáček tam stále je. V
těch 23 letech jsem celkově prožíval přelomová období. Stěhování konečně do vlastního bytu 
s mamkou a bráchou. Nešťastné zamilování do první blonďaté šenkýřky Jarušky (to mi 
připomíná ten film "Lepší už to nebude", kde je bláznivý hrubý spisovatel a šenkýřka). 
Ukončení školy a první programátorské zaměstnání.

Dne 1.3.2017 (první den v březnu) je to už 84 dní od 8.12.2016 (8+12+16=36), kdy si ode mě 
Jaruška poprvé půjčila. Já jsem ročník 84, protože jsem se narodil 1984. To číslo 84 je 
vlastně rovno 12 * 7. Rok má 12 měsíců a Ježíš Kristus měl 12 apoštolů. Týden má 7 dnů. 
Když se dělají půsty, tak se začíná jednodenním, pak 3 dny, pak 7, pak 21 (3*7), pak myslím 
42 (6*7) (někdo říká jen 40) a až nakonec by měl být asi ten 80ti denní (logicky mi přijde víc 
84). Tato čísla jsou stanovena tak nějak už od přírody v závislosti na působení energií. Teď ale
k tomu datumu 1.3.2017. Když se udělá z 1.3. číslo 13 a to se přičte k 2017, tak máme 2030 a 
bez nul je to 23 :). Ne teď žertuji. Takhle se to přeci nedá počítat. Už v článku z "19.(+)2.2017
(77)" jsem říkal, že budu vycházet jako s počátečním dnem 9.12.2016 (9+12+16=37 to 
vypadá lépe než 36 a faktoriál není 666 (jako na ruletě), ale 703). Pokud tedy začneme počítat
dnem 9.12.2016, tak +84 dní je to den 2.3.2017 (23+17=40, ne to je zase ten samý vtip). Je to 
takhle. Měsíce mají větší váhu než dny, tak že to není 23, ale 32 a tolik je mi teď let. Jinak 
pokud odečtu od 84 jednou 7, tak mám 77 a přičtu to k datu 9.12.2016, tak mám datum 
23.2.2017 (23+2+17=42), kde je vidět jak 23, tak 32 a hlavně jsem tento den ráno udělal 
letáček s číslem 77, který je v tomto dokumentu na stránce 96. Je zvláštní, že Kristův věk byl 
prý 33 let. Jinak "apokalipsa" znamená v přesném překladu "odhalení" a poslední dobou se 
odhaluje mnoho skrytých věcí.

28.2.2017 (stínová zástupkyně ve společnosti ředitelka zeměkoule)

Jaruško ta komunikace s tebou poslední dobou je taková 
"houbová smaženice", že si připadám jako člověk, co si 
přečte to moje počítání výše (77+7=84). Já hlavně ani nevím,
zda si přes tento profil vlevo povídám vlastně s tebou, ale 
hodně věřím, že ano. Ty mi vlastně nijak ani písemně 
neodpovídáš, ale pouze tam vkládáš obrázky s citáty podle 
toho co napíšu. Co to je nahoře za erb? To je nějaké tajné 
společenství (Čech i Slovenska)? Ta roztomilá panenka je mi 
jasná. To je Viktorie (nebo jak se jmenovala ta hlavní 
hrdinka) z tvé oblíbené pohádky Mrtvá nevěsta Tima 
Burtona. Jméno profilu jsem rozostřil. V té pohádce byla 
viktorie a byl tam i Viktor. Odvozené od slova victory, jako 
výtězství. Viktorie se jmenovala (jmenuje) i ta upírka, kterou 
jsem zmiňoval na začátku tohoto dokumentu. Má vlčí povahu
a chtěla mít vlastní smečku vlků. Podrazila v tomhle Reginu 
a udělala si v ruském opuštěném paneláku z asi dvaceti 
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bezdomovců svojí vlastní smečku, která měla být v utajení, před Reginou (královnou). Potom 
jí Regina potrestala. Regina byla (je) dcera Čachtické paní (Slovensko), a pokud si dobře 
pamatuji, tak Viktorie byla její první poddaný (pravděpodobně také ze slovenska), pak ten 
chlap ze severu, který nemá zájem nic řešit a žije na samotě a potom udělal ještě jednu upírku 
a to před pár lety. Z toho usuzuji, že hromadu upírů udělala Viktorie, které se tím hodně 
znelidštila povaha. Z toho příběhu bylo trochu vidět, že Regině závidí to, že má vztah s 
člověkem (že má vůbec nějaký vztah). Pokud si bude Viktorie hledat k sobě nějakého člověka,
tak to bude muset být asi nějaký kněz, aby jí pomohl. Viděla jsi ten film "Rychlejší než smrt"?
Ten hlavní padouch se jmenoval Herod (jako Herodes v Bibli) a když zval tu pistolnici na 
večeři, tak jí říkal, že mají něco společného, že jsou oba vítězové (Victory). Schválně se 
podívej, jak ten film dopadne.

No a co nevidím. Ten den, jak jsi měla ty narozeniny, jak jsem napsal do dokumentu stránku 
77 a kamarád mi poslal ty svě vodní dýmky, tak druhý den 15.2. se ráno nějak samovolně 
vzbudím, kouknu na mobil na facebook, protože mě k tomu srdce vede a vidím tam, že nějaká
holčina, kterou asi mám ve známých, tak vytvořila přátelství s profilem, který vypadá hrozně 
roztomile a to je ten, který jsem uvedl výše. Je tam napsáno "Nejsem z této planety, páč 
absolutně nerozumím ani světu ani jeho obyvatelstvu....?". Zaměstnání je "stínová zástupkyně
ve společnosti ředitelka zeměkoule". To zní trochu strašidelně a cosi to z toho, co jsem popsal 
výše to potvrzuje.

Kouknu se tedy (až se vyspím) na její příspěvky z doby, kdy jsem už psal tento dokument. 
Časy jsou vidět nahoře a dají se porovnat s dobou, mojich příspěvků v tomto dokumentu v ten
samý čas.
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Toho 15.2.2017 jsem strávil dopoledne a kus odpoledne pročítáním těchto příspěvků. Hrozně 
se mi to líbilo. Byl jsem mile překvapen. Přidám si jí do přátel a pak ještě na chat napíši v 
16:34 tuto zprávu „To jsou moc krásné příspěvky, které sdílíte. Neznáme se náhorou z 
BigPoppy?“. No a co se nestane. Do přátel si mě doposud nepřidala a na zprávu doposud 
neodpověděla. To je zvláštní. Ještě koukám, že asi s předstihem nasdílela tento příspěvek.

V 17:08 nasdílela toto video, jak se líbá 
stříhoruký Edward se svojí milou a hraje 
tam u toho milá hudba.

Já jsem si toho nevšiml, protože jsem 
zrovna byl v čajovně (asi na jídle a určitě na
čaji). V těch 16:34, co jsem jí napsal jsem 
byl připoutaný k počítači, když jsem četl ty 
příspěvky. Tak mi vyhládlo a šel jsem ven. 
Kamarádovi v čajovně, který mi poslal ty 

dvě dýmky na facebook říkám, že už jsem asi v kontaktu s Jarkou na facebooku a že jsem jí 
poslal pozvánku na přátelství a něco napsal. On se zeptal, zda už odpověděla. Já se v rychlosti
podíval na telefon a říkám že ne. Pak jsem dodal, že já jí nikde nahánět nebudu po tom co mi 
udělala by se mi měla omluvit. On přikývl a řekl „To si myslim“. Tak jsem jí napsal v 17:37 
„No já tě nikde nahánět nebudu. To by bylo pod mojí úroveň. Stále jsi se mi neomluvila.“. 
Ona jako odpověď nasdílela následující příspěvek v (vidím to stále na jejím profilu) 17:48. 
Nad tím obrázkem napsala komentář „ACH JOOO“.
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V 18:05 nasdílela mé dva příspěvky, které mám na svém profilu, aby asi naznačila určitou 
spřízněnost. V 18:13 tam dala tento příspěvek.

Ty poslední dva příspěvky mi něco 
naznačily, že jsem se také nechoval asi 
úplně nejlépe. Já nemohu vědět, zda 
jsme se nějak inkarnovali a co jsme 
dělali v minulém životě, pokud nějaký 
byl. Mrzelo mě to, ale zahlédl jsem ještě 
jednu nepříjemnou fotku a to tuto. Byla 
nasdílená snad ještě z roku 2016, a 
zobrazuje se snad jen na mobilním 
telefonu, tak jsem si jí stáhl do počítače.

Ten obrázek má hodně špatnou kvalitu a nevím proč.
Asi jak je to z toho telefonu. Na obrázku vlevo nahoře
je holčička s chlapečkem asi tak stejně staří. Ta
holčička má v ruce panenku a ten chlapeček samopal
a vojenskou helmu na hlavě. Vpravo nahoře je
králíček a pod ním je napsán rok 1984, což je rok
mého narození. Jako kdybych měl teprve přijít na
svět. Vlevo dole je budova s nadpisem „Casino Happy
Day“. Kasíno moc štěstí asi nepřineslo a tak je
neonem podsvíceno jen „No Happy Day“ a vpravo od
kasína na obrázku je vidět mrtvý a brutálně zabitý
králíček. Viděl jsem to a ještě ze zastávky jí píšu tuto
zprávu v 20:21 (telefon doplnil místo slova králíčka slovo krabička) „Pokud to s tou Lilith a 
Isis bylo přehnané, tak se ti omlouvám. Prosím odpust mi to. Stínová zástupkyně je 
strašidelny titul a jde strach i z toho mrtvého krabička, když je hned nad ním králíček na obalu
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s mým rokem narození 

Jinak ale nevím jak jsem se k tobě nebo v čem zachoval špatně. 

Doufám že si dopisuji s Jaroškou z Big Poppy. 

Pokud ne, tak se omlouvám za obtěžování“.

No a v 22:05 vidím další příspěvek:

Tak to prostě beru tak, že
se v lásce asi mnohokrát 
nešťastně spletla (jako ta 
dívka v tom filmu 
Stříhoruký Edward) ale 
jsem  si na 100% jistý, že
se mnou se nesplete. Tak 
jí chci ujistit a ještě pro 
jistotu jí dávám jako by 
na výběr mezi vykáním a
tykáním, ale to bylo jen v
této zprávě: „Ten 
poslední příspěvek na 
Vás/Tebe podle mě 
odpovídá Jaruško. 
Teprve já jsem ten pravý 
a jsem si tím jistý. Spolu 

můžeme obnovit ráj na zemi. Sám to ale nedokáži a potřebuji Vaše/Tvé zastání. 

Vyměníme si lásku a bude nám překrásně. Jednou může pečovat jeden o druhého a podruhé 
zase obráceně. 

Mohla by jsi už konečně za mnou přijít. Jsem tu pořád doma sám. Ten stříhoruký Eduard je 
pěkný. Ta písnička. “.

Potom nasdílela tyto dva příspěvky.
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Háček je v tom, že ona stále se mnou není a nechápu to. Po dlouhé komunikaci a snaze se 
sejít, kdy jsem na ní čekal venku v zimě, tak nepřišla. Zde jsou poslední příspěvky:

Jaruško možná jsi překvapená, že jsem toto
vše odprezentoval. Chci, aby tento
dokument byla taková učebnice pro život a
vztahy k životu patří. Vypadá to, že asi
nejsem moc dobrý učitel, protože jsem stále
sám. Povídám si snad s nějakým
automatem? Nebo máš nějaký důvod
nepřijít? Co znamená ten poslední obrázek s
tím, že máš děti a že jsi jejich šťastná máma.
Tak že nakonec to s tou Viktorií je pravda?
Mě je to jedno, ale už mě to nebaví samotného.

117 stránek, to je tedy vtipné. (11*7=77)
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2.3.2017 (777)

Je 8:35, ale už teď vnímám, že dnešek je něčím zvláštní. Včera se mi v něčem rosvítilo a 
uvědomil jsem si jednu věc. Šel jsem z města domu a má cesta vedla kolem BigPoppy, kde 
dělá Jaruška. Napadlo mě podívat se z dáli do okna, odkud je vidět hezky na bar a ve tmě i 
přes zatažené tenké závěsy jde vidět dovnitř. Viděl jsem, že tam prošla. Měla na hlavě ten 
drdol (asi z praktických důvodů), což se mi nikdy nelíbilo. No to je jedno. Říkal jsme si, proč 
nemůžu jít dovnitř. Proč nevěřím tomu, že bych měl jít dovnitř a nějak s ní navázat 
komunikaci. Proč se snažím hledat okliky, jak jí přitáhnout k sobě.

Došlo mi to. Jestli jí mám někdy získat tak, aby to mělo nějaký šťastný průběh, tak jí teď 
prostě musím pustit z hlavy a nechat jí na pokoji. Ty peníze jsem jí odpustil a stejně tak i 
všechno ostatní, ale nemůžu s ní teď být, protože bych nebyl schopen dělat věci, které mám 
dělat. Jak říkal kamarád, kterého jsem pozval na dýmku 28.1.2017. Kdyby jsi jí teď získal, tak
by tě to rozsekalo (jen jsem nevěděl, že tím "teď" je myšlené nějaké delší období). Dokonce 
byly i jiné náznaky přímo od ní třeba na stránce 110 obrázek s časem 3. únor 18:00. Obrzek v 
17:58 na té samé stránce je obrázek, který ukazuje, jak vypadá internet. Ten viditelný ostrov je
veřejná bezpečná část, ale to co je pod vodou, tak to je deep web a tam je nebezpečno. Na 
stránce 111 je zase něco s magií a není to jediný příspěvek od ní, který poukazuje na magii 
(pouze tento jsem nasdílel) 4. únor 13:25.

Včera jsem myslel, že ještě v noci okomentuji některé její příspěvky, ale byl jsem unavený, 
což se mi v noci tak často nestává. Řekl jsem si, že ráno budu moudřejší a šel jsem spát. Dnes 
jsem se rozhodl, že už nebudu kolem ní nic komentovat, protože už jsem ukázal asi dost věcí.

Dnešní datum je zvláštní. Je třetí měsíc a druhý den. Mě je 32 let. Já jsem ročník 84 a to je 
vlastně 77+7 (tři sedmičky). Dnes je to 77+7 dní od data 9.12.2016 (9 + 12 + 16 = 37 (tři 
sedmičky)). Faktoriál čísla 37 je 703 (tři sedmičky). Další zajímavé číslo je 33, což je údajný
Kristův věk. Když vezmeme číslo, které jsem měl v porodnici na náramku a to je 77, 
odečteme od něj číslo 37, tak je to 40, tedy doba, kdy byl Ježíš v pustině. 77 - 84 + 40 = 33.

Ten den 9.12.2016, byl prvním dnem, kdy jsem ráno vstal a věděl jsem, že jsem ochránil 
někkoho, na kom mi zálečí, před problémy. Další zajímavá věc je ta, že od tohoto dne je to 33 
dní ke dni 10.1.2017, kdy měl Jarad Kushner 36 (tři šestky) let. Faktoriál čísla 36 (tři šestky)
je 666 (tři šestky). Toto číslo je i na budově v New Yorku, kde myslím pracuje a nebo jí 
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vlastní.

Teď ale zajímavá věc. Když přičtu číslo 37 (tři sedmičky) k tomu datu 10.1.2017 ((1+1+1 = 
3) a 7 (tři sedmičky)), což je vlastně i tak trochu den mých narozenin, protože tento den 
jsem se probudil s duchovním obrozením (nevím kolik dalších lidí). Já jsem tento den v 
dokumentu nekomentoval. Komentoval jsem jen den před tím, kdy mi Jaruška ublížila a den 
potom, kdy jsem honil zloděje. Okomentuji tento den tedy teď. Když se přičte k tomuto dni 
číslo 37 (včetně toho dne), tak máme den 14.2.2017 (14 + 2 + 17 = 33), kdy bylo Jarušce sice 
36 (tři šestky) let, ale já měl tou dobou napsáno už 77 stránek dokumentu a právě na tuto 
stránku jsem vkládal dva měsíčky a nad to dvě vodní (vodní panna) dýmky. Jakoby kluka a 
jakoby holku, která ho právě chytila za ruku.

Dnes se dějí nějaké divné věci. Facebook na telefonu mi neumožňuje dohledat ostatní lidi, 
kteří si mě nedali do přátel, abych se podíval, zda ten profil s roztomilou panenkou 
nezobrazuje další citáty. No vlastně mě ty citáty už ani nezajímají. Pokud bude za mnou chtít 
přijít, tak to může udělat kdykoliv. Teprve pak poznám sám, že přišla ta doba, kdy už mi 
nemůže Jaruška ublížit.

Navíc se mi na telefonu stále zobrazuje notifikace, kde mi přeje dobré ráno a že dnes se má 
vyjasnit. Tahle notifikace pokaždé zmizí, když přejdu jinam a vrátím se. Dnes nezmizela a to 
jsme to zkoušel několikrát přejít tam a zpět.

Navíc co se stalo s mamkou. Když jí doma občas potkávám, tak jí říkám ať se tolik nedře, že 
to není nutne a také ať jde klidně bydlet ke mě. Brácha stejně někde pořád líta a tak je tam 
sama. Ona nechce, že prý se bojí, že mě tu nějak bude obtěžovat asi jako kdybych měl mít 
rodinu. No a dnes, aniž bych jí něco říkal, tak ráno vstanu, mamka vklidu u svého počítače, 
veselá. Říkám jí, jestli nezajdeme na pohár a ona ráda přijme i když nakonec se plán změnil a 
jdeme spolu na oběd do Menzy. Na půl jedenáctou se tam máme sejít u vchodu a teď je 10:15,
tak to se zase pěkně asi proběhnu.

Tak uvidím, co bude dál.

2.3.2017 (777 - maminka)

Jsem rád, že jsem včera šel spát dříve, protože jsem byl přes den více svěží. Já 
sice chodívám poslední dobou spát kolem půl šesté ráno a vstávám asi tak v 
devět, ale spánkový deficit potom dorovnám najednou v nějaký vhodný den 
většinou v průběhu odpledne. Zpět k mamce. Nakonec jsem musel ject 
autobusem, abych to stihl a i tak jsem přijel trochu později k zastávce u 

vysokoškolských kolejí, kde na mě čekala mamka. Šly jsme spolu do Menzy na oběd. Tou 
Menzou nemyslím sdružení lidí s nadprůměrnou inteligencí, ale je to prostě jen jídelna určená
hlavně pro vysokoškoláky. Tak jsem hezky šel ve 32 letech vedle maminky na oběd. Vím, že 
to poslední dobou není asi úplně trendem, ale byl jsem velmi šťastný, že jí mohu nějak udělat 
radost. Po obědě jsem jí navrhl, že si zajedeme autobusem ještě na něco na zub do 
zmrzlinárny v Kanovnické ulici. Maminka si nevybrala zmrzlinu, ale nějaký ovocný dort, na 
který jsem jí pozval. Když tak sedíme u stolu a pochutnáváme si na dobrotách, tak řeknu, že jí
ukážu něco hezkého. Něco, co se ke mě dostalo díky moc šikovné Jarušce. Já bych nic 
takového asi nikdy nenašel. Vytáhnu telefon, na kterém mám uložený na SD kartě v PDF 
souboru tento dokument. Díky programu OfficeSuite, který se dá stáhnout zdarma do telefonu
a jeho logo je na začátku tohoto článku, tak hezky otevřu PDF soubor (nepotřebuji 
momentálně žádné připojení k internetu) v nabídce si dám, že chci přeskočit na stránku 113 
(možná jsem jí chvíli hledal) a ukážu mamince obrázek s časem 18:42. Ten vpravo dole. 
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Maminka na to nevidí a tak jí to přečtu, co je tam napsáno. Najednou jí vhrknou slzy do očí, 
protože nic tak krásného snad ani zatím neslyšela. Nechal jsem jí přečíst i ten na stránce 111 v
čase 10:39. Tam je obrovské písmo, tak že na to viděla a zasmála se tomu. Myslím, že se jí 
líbil i ten na straně 110 v 18:00 a na straně 113 v 22:20. Tak moc děkuji Jarušce za obrázky s
citáty. Když jsme dojedly, tak jsem se s maminkou rozloučil a šel do čajovny, která je v 
Krajinské ulici.

2.3.2017 (777 – psaní a tisk)

Do Krajinské ulice je to z ulice Kanovnické ideálně přes ulici Hroznovou. 
Jdu tam tak, že to vezmu po pravé straně kostela, kde na mě číhá Černá 
věž. Je zvláštní, že chodívám zrovna tudy. Hodně zajímavý dokument o 
symbolice, Babylonu, o čísle 36 (666) a další věci je zde. Nevím, zda se ty 
věže řeší zde a nebo jsem to viděl jinde, ale věže stejně jako obelisky 
představují Nimrodův penis. Podobně jako se hodně řeší vajíčka (symbol 
plodnosti) o velikonocích (anglicky Easter odvozeno z Ishtar). No v 

rozhledně jsem tedy párkrát byl, ale takovýto výstup už asi nikdy nezvládnu a ani nechci. 
Kolem dveří raději budu chodit obloukem a pohledem uhýbat kamkoliv jinam od dveří. 
Obcházím tedy Černou věž a za ní na mě číhá někdo další. Na rohu ulice Hroznové stojí jedna
pani, která mě už dobře zná, protože dost často stávala na začátku Krajinské ulice u mostu 
přes Mlýnskou stoku, kde za padesátikorunu prodává nějaký časopis. Mě nikdy její časopis 
nezajímal, ale když mi říkala několikrát v pátek, že je pátek a ještě nic neprodala, tak mi jí 
bylo líto a cca tu padesátikorunu jsem jí dal, i když jsem časopis nechtěl a ona vždycky 
poděkovala.

(vsuvka s Jaruškou)

To je něco s těma holkama. Jedna mě kasírovala tam, co je Rabenštejnská věž a kde ona 
pracuje. Kolem hezky protéká Mlýnská stoka. Možná se z Vltavy přes Malši a Slepé rameno 
nějak dostane trocha té vltavínové osvícené vodičky kolem Jaruščiny terasy hned u stoky, 
kde si tak rád v létě dávám pizzu a ona mě obsluhuje. Možná i proto v Jarušce tluče dobré 
srdíčko, které ale umí dávat i zabrat, když chce. Ještě jsem jí penízky přinesl až přímo do 
pizzerie. Poprvé to bylo 8.12.2016 částka 4500, to jsem jí donesl přímo k baru a honem 
rychle, než přijde přísná paní domácí v devět hodin pro nezaplacené nájemné. Trochu se bála 
kamer, říkala, že si přála, aby jsme si to předali venku, ale tuto zprávu jsem si nestihl na FB 
přečíst, protože jsem měl tou dobou ještě hloupý telefon, který neměl Android. Doma jsem 
sice měl v záloze chytrý telefon na vývoj hlavolamů, ale jsem skomný a používám staré věci 
dokud to jde (zanedlouho odešla baterka a tak jsem se rozhodl používat ten chytřejší telefon). 
No a podruhé to byla částka na zaplacení zbytku nějaké půjčky po bývalém příteli. To jsem 
přišel 18.12 do pizzerie a dopisovali jsme si zprávy na papírcích, na které se normálně dělají 
čárky kdo co měl k jídlu, nebo pití. Napsala mi, že potřebuje něco přes 14000 a já jí odepsal, 
že to pro mě není nijak zvlášť velká částka a řekl jsem jí, že jí přinesu 20500, ať je to 
dohromady s tou minulou částkou hezkých 25000. Ona mi odepsala, že se asi rozpláče, že 
zítra udělá večeři a pozve mě na ní a že tu smlouvu o půjčce uděláme ať chci, nebo ne. Já 
jsem tedy souhlasil se smlouvou a na večeři jsem se těšil. Ona zavtipkovala, že má hezčí 
písmo než já, ale pak dodala, že by to bylo divné, kdyby chlap psal lépe než ženská. Já jsem 
ještě šel do čajovny. Tomu se zasmála a pak dodala ale že je to v pořádku, že každý by měl 
být někde štamgastem. Z čajovny jsem jel domů, tam vzal 22000, protože jsme neměl 
pětistovku, tak jsem vzal radejí více, než jsem slíbil. Přivezu jí to k baru a ona, že si to 
předáme venku. Čekám venku a najednou vesele vyběhne zadním vchodem z terasy a kopne 
do sněhu se slovy "Jé to je pěkné", nebo tak nějak. To mě potěšilo. Líbí se mi, když je takhle 
veselá. Dal jsem jí peníze. Říkám, že jsem neměl drobnější, tak je to rovných 22000 a ona v 
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tichosti pošeptala "Jéžiši". Dal jsem jí to a mluvila co mám rád k večeři, že asi nejsem moc 
vybíravý a sním všechno. Já jsem na to asi přikývl, protože v tuhle chvíli jsem žádné jidlo 
řešit nechtěl. Ona řekla, že mě klidně pozve domů, že se mě nebojí a také že se umí prát. Stála
nalevo vedle mě a obá jsme koukali zhruba směrem na Rabenštejnskou věž. Ona v černém 
kabátu, vlasy svázané do nějakého toho drdolu, nebo jak se tomu říka a asi tak o půl hlavy 
menší než já. Pak říkala v tichosti "Co teď, co teď". Pak mě chytne za hlavu, dá mi pusu na 
levou tvář, nastaví svojí pravou tvář a pořád mě myslím drží za hlavu (nebo už ne, nevím), ale
každopádně já jí dam také pusu, ale ve zbrklosti a nemotornosti jen na ucho. Pak zmizela 
směrem k terase, kde je zadní vchod do podniku jen pro personál. To se mi líbilo ten přístup s 
tou pusou a spokojeně jsem odcházl po lávce přes Mlýnskou stoku. Někteří kluci jsou 
nesmělí. Večeře se nakonec nekonala (Jarka ten den tedy sama říkala, že neví, zda to vyjde a 
tak jsem na to nesázel na 100%). Říkala mi později, že musela nečekaně odject za nemocnou 
tetou a já jsem to pochopil. Papír o půjčce jsem žádný nakonec nechtěl řešit. Chtěl jsem, aby 
to bylo o důvěře a abych byl před ní zranitelný. Když budu zranitelný a ona mi ublíží, tak 
toho časem budu moci využit nějak k její přeměně k lepšímu. To bych s papírem nemohl. 
Tohle jsem si ale asi úplně neuvědomoval (možná jen podvědomně).

Teď ale zpět k té paní, která na mě číhala často na začátku Krajinské ulice, když jsem šel do 
čajovny. Jak se zdá, tak když mě přestane kasírovat jedna holčina, tak hned proti proudu 
Mlýnské stoky u lávky stojí další, která na mě číhá, když jdu do čajovny. No a poslední dobou
chodívám kolem řerná věře, kde si mě umí vyhmátnout také. Jednou to bylo přímo vedle 
Černé věže, kde je socha Jirsíka, ale dnes to bylo přímo na rohu ulice Hroznové, protože 
kolem sochy Jirsíka jsem nešel. Volá na mě zdáli "pane kupte si časopis", přitom jsem si od ní
snad v životě žádný časopis nekoupil. Řekl jsem že "dnes ne". Jdu Hroznovou ulicí a mijím 
kaply mormonů. No jo mormoni (Církev Ježíše Krista svatých posledních dní). To tam jsem v
těch mých třiceti letech potkal skvělého člověka Jardu. Byl to mormon, režisér National 
geographic, spisovatel, několikanásobný mistr republiky v boxu, milionář. Teď už je ale v 
důchodu, nemocný a nemá moc peněz. Je to ale jediný člověk, který řekl, že tento dokument 
stálečte a že je vděčný čtenář, což mě těší. I kdyby tohle četl jen jeden člověk, tak mě baví to 
psát. Procházím tedy kolem kaple mormonů. Napadne mě otevřít tašku, vzít letáček, který je 
na straně 96 tohoto dokumentu, odříznout nožem kus izolepy a přilepit letáček na okno, kde 
jsou v pozadí za oknem vidět fotky Ježíše Krista a nahoře fotky nějakých chrámů. Nalepil 
jsem to na okno za horní část stránky a ve větru to docela plápolalo. Lidé si asi říkaly co ta 
tam ten člověk v téhle zimě, kraťasech a tričku dělá. Kouknu doprava na tu pani, zda mě 
nevidí, jak se snažím něco vyvěšovat, ale zrovna se nekouká.

Uděláme to takhle. Jedna moc šikovná holčina Jaruška umí najít krásné citáty na internetu. 
Kousek dál postává paní, která je horlivá rozdávat něco, o co ale asi nikdo nestojí a já si doma
peníze netisknu, abych pořád těm holkám něco dával. Pokud tedy tohle někdo čte, komu se 
tento typ literatury líbí (nemám na mysli chudé lidi), tak mi může finančně přispět na tisk a 
tvorbu. Níže jsou platební údaje, mé IČ a kontaktní email. Mohu poslat potvrzení o přijetí 
daru. Z darů budu samozřejmě odvádět daň, která je 15%. Pokud mi nějaké peníze přijdou, 
budu to brát jako motivaci k opravě chyb v tomto dokumentu. O některých i vím, ale nemám 
zájem to řešit, pokud jsem úplně sám a nebo mám jen jednoho čtenáře. Pokud mi někdo bude 
chtít napsat a s něčím se na mě obrátit, tak odpovím samozřejmě zadarmo. Musíme si lidsky 
pomáhat. Pokud mi něco přijde, tak já už tu paní nějak zaúkoluji, dám jí citáty či letáky a i 
peníze jako mzdu. Nebudu to ale platit ze svého.

Jinak každý, kdo máte u sebe třeba jen dvacetikorunu a jdete kolem nějakého kopírovacího 
střediska a chcete někomu blízkému udělat radost. Tak stačí jen říct v středisku, že chcete 
vytisknout například stránku 112, nebo 113 z PDF dokumentu „40 dnů do 17.2.2017“, který 
je stažitelný přímo na stránce www.jkali.cz. Případně upoutávku na straně 96, kterou můžete 
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někam pověsit, když vás napadne nějaké vhodné místo. Kdo ví, třeba tím někomu pomůžete 
najít odpověď na problém(y), které hledá. Nebo to jen nějakému vašemu blízkému přinese 
radost. Takovým darem, kterým můžete někomu, kdo nemá třeba ani přístup k internetu, 
pomoci nemůžete nic ztratit. Vše se vám jen vrátí. Netvrdím, že mám nějaká autorská práva 
na obrázky zde použité, ale zaslané peníze budou pokrývat mou práci a i práci případných 
ostatních lidí na šíření těchto věcí. Bůh si už ohlídá, aby vše probíhalo bez potíží.

Komerční banka, a.s. 

Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

P.O. BOX 839, 

Česká Republika 

IBAN: CZ9601000001075330230207 (pro euro země) 

BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX 

Číslo účtu: 107-5330230207 (pro Českou republiku) 

Kód banky: 0100

IČ: 87932971

E-mail: info@jkali.cz

2.3.2017 (777 – filosofická rozepře)

No a jdu dál do Krajinské a pak do čajovny. Jdu na pódium, 
obědnám si čaj a co se nestane. Kamarád říká, že je vedle za zdí
pódia Jarda. Ten který byl mormon, ale krátce na to co mi bylo 
30 let a poznal mě, tak odešel od nich a už není členem. Jsme 
hodně velcí kamarádi. Odešel od mormonů z toho důvodu, že 
finančne podporovali migrace a to se mu nelíbí. Byl to on, kdo 
mi řekl o Hinduistickém učiteli, který přijel 12.2.2017 do 
Budějovic. Tak jsme se tedy sešli v salonku ve čtyřech lidech. 
Já seděl naproti Jardovi. Po mé pravici je můj kamarád, který 
má rád vodní dýmky a poslal mi osobně na chat ve vhodný 
okamžik dvě vodní dýmky kluka a holky (vodní panny, 

vodnářky). Byl to on, jehož obrázek jsem komentoval dne 1.2.2017 s názvem Keltové (budu 
mu teď tady říkat Kelt). Po mé levici sedí vegetarián či vegan, odborník na etické chování, se 
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kterým jsem měl rozhovor dne 25.1.2017 (budu mu říkat vegan).

Přijdu, posadím se a se smíchem řeknu Jardovi. To je dobré, před chvilkou jsem na okno 
mormonské kaple vyvěsil letáček s reklamou na svůj dokument, a teď se setkám s bývalým 
mormonem. Byla to návnada na konverzaci a Jarda je trochu mimo, ale ujasním mu, že 
myslím jeho. Vegan řekl něco v tom smyslu, že ten leták tam navydrží dlouho. Že to pujde 
okamžitě dolu, protože mormoni jsou naprogramovaní na to svoje. Jarda řekl, že se schválně 
podívá, až půjde z čajovny, zda to tam stále je.

Teď obrátím téma jiným směrem. K člověku, který je hodně vzdělaný a o kterém zde nepadlo 
doposud ani slovo. Je to údajně on, kdo ví hodně o vltavínech a Jarda mi to o něm řekl. Je to 
už starší pán a chodíval do čajovny velmi často. Hodně často jsem se tam s ním vídal, ale 
nějak jsem měl obavy pustit se s ním do konverzace. Prostě jsem nevěřil tomu, že bych s ním 
našel společné téma. Pro vegana byl tento člověk vždycky velkým vzorem, protože je sečtělý 
a hodně asketický. Tou askezí je ale hodně tvrdý i na ostatní. Začínal vnímat, že to v čajovně 
nemá smysl a že lidé jsou nějak moc svévolní a tak odešel a čajovnu už nenavštěvuje. Pokud 
nepočítám finální rozloučení, tak poslední komunikaci s ním vedli kluci 30.1.2017. Vegan k 
němu vzhlížel, protože zastává, stejně jako on, východní filosofické směry a budu mu říkat 
Hinduista. Řeknu v salonku něco, co jsem už říkal, ale nevedla se o tom debata. Říkám, že v 
úterý 28.2. jsem stál na přechodu z Lannovy ulice směrem k poště (Kanovnická), a zrovna 
když padne zelená, tak vidím napravo kousek ode mě Hinduistu a pozdravíme se. Než 
přejdeme na druhou stranu přechodu, tak otevřu tašku, vyndám letáček ze strany 96, dám mu 
ho se slovy "Tady pro Vás něco mám, pokud to přijmete." a on poděkoval a vzal si to. Pak už 
jsem se s ním jen rozloučil. No a druhý den jsem vystoupil u pošty s tím, že si zajdu na oběd. 
Poslední dobou v Indicmé restauraci jím jen vindaloo, kde jsou místo kuřecího masa jen 
brambory. To se nějak asi nedá jíst stále dokola. Proto jsem si řekl, že zajdu na pizzu, která je 
v pizzerii u Mlýnské stoky. Není to ale ta, kde dělá Jaruška. Tam mi chutná pizza nejvíc, ale 
já tam kvůli ní nejsem schopen jít, tak zajdu na pizzu v pizzerii Polo, která je na ulici 
Kanovnická. Kousek před pizzerií je jeden pán od Svědků Jehovových a vidím Hinduistu, jak 
s ním něco řeší. Hinduista mě pozdravil a pěkně se usmál. Oba jsme se pozdravili, 
nepřerušoval jsem je v debatě a jdi se najíst. Tohle říkám veganovi. On hned odpoví něco jako
"on to ale nečetl". Dodává, že Hinduista je člověk, kterému bych to musel vytisknout celé, 
aby se do toho podíval a pročetl a takhle si jen prohlédne obrázky a na internetovou stránku se
nepodívá, protože pohrdá počítačema. Já se obrátím na Kelta a říkám tady "Kelt" tvrdil, že 
Hinduista počítač má. Kelt přikyvuje, ale vegan to vyvrací a říká, že nemá. Dále jsem to s 
nimi už neřešil a to co teď budu psát, tak jsou jen mé úvahy. No tak potom se tedy dozvíme 
pravdu asi jen tak, že pokud se k tomuhle textu dopátrá, tak na to asi veganovi zareaguje a 
pokud pohrdá internetem, tak se nedozví pravdu a už nepřijde. Internet je asi jako dynamit. 
Dá se použít k dobrým věcem ale i k špatným a proto se na internet nedá koukat ani černě a 
ani bíle. Hinduista byl asketický a snažel se ostatní vést k askezi. Veganovi prý řekl, aby zabil 
psi a opustil ženu, aby byl sám, protože jedině tak dosáhne osvícení. Keltovi vyčítal jeho styl, 
že prý je démonický. Toho člověka, kterého jsem pozval na dýmku 28.1.2017, tak před ním 
pomlouval vegana. No a já jsem se s Hinduistou bál o něčem bavit od té doby, co mi vegan 
prezentoval své představy o tom, že Hinduista se bude bavit jedině s Jardou, ale mě by 
pořádně vynadal, protože o sebe nedbám. Prý vypadám jako hastrman, či co a mám hodně 
svobodný postoj k jídlu. Podle východních filozovií duše a tělo musí být v harmonii. Já jsem 
tento směr nezastával. Já si naopak myslím to, že ten, kdo se jeví navenek hodně eticky, tak to
může být jeho silná zbraň k popletení právě těch lidí, kteří soudí člověka povrchně a tak 
nevidí, co je uvnitř. Já se někdy skoro schválně snažím vypadat přitrouble, protože tím se lépe
poznají lidé, kteří koukají, co je pod povrchem a se kterými je fajn se poznat, ale naopak ti, 
kteří soudí ostatní povrchně, tak ty to odežene.
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(vsuvka s Jaruškou)

Třeba ten den 7.12.2016 jsem byl v BigPoppě. Dokonce i vím, co jsem si obědnal. Tou dobou 
jsem si vše psal a proto i vím, kdy jsem komu co půjčil či dal. Pamatuji si, že ten den jsem 
přišel domu a byl jsem myslím docela rozcuchaný podobně jako tne chlap na tom obrázku v 
tomto článku. Jack Nicolson. Hrál ve filmu Wolf, kde vypadal trochu podobně jako 
Wolverine z X-Men. Také hrál toho spisovatele  ve filmu Lepší už to nebude. Já jsem byl 
7.12.2016 v BigPoppě rozcuchaný jako stříhoruký Edward. To jsem si kdysi dávno říkal, že 
má žena mě pozná, i když budu vypadat absolutně nemožně. Ten den jsem si obědnal 
pizzu Mexicana, kofolu do čtyrky a bílou čokoládu. Obvykle si dávám pizzu peperony a tak 
se mě Jaruška zeptala, že si dávávám peprony, ale já jí řekl, že teď mám chuť na jinou. Na 
konci jsem měl chuť ještě na horkou čokoládu, ale černou. Říkala, že tu nemají, ale že prý 
mají bílou. Já jsem řekl, že tu moc nechci, ale ona mě zlomila a řekla, ať si jí dám, tak jsem si 
dal nakonec tu bílou a nelitoval jsem. Připadalo mi trochu, jako kdyby se mnou chtěla o 
něčem mluvit, protože se to tam pomalu vyklízelo a lidé odcházeli, ale když odešli poslední 
lidé, tak já měl dopito, zaplatil jsem a šel. No a druhý den 8.12.2016 mi napsala, že potřebuje 
pomoct. Tohle vše jsem si nezaznamenal, ale pamatuji si to.

Pokračujeme v příběhu. Podle Hinduisty je ve mě nějaký démon a celkově on vidí v lidech 
různé démony. Já se na tohle dívám tak, že každý z nás je více či méně ovlivňován démony. 
Silnější lidé jsou asi pokoušení více a slabší méně. To si Bůh ohlídá, aby démoni neměli 
absolutně volnou ruku a aby jejich působení bylo pro užitek těch, kteří patří Bohu tím, že je 
posílí, ale k zotročení těch, kteří se odvracejí od Boha. Když ale někdo říká lidem o jejich 
slabých stránkách, tak ty lidi neposiluje. Naopak taková askeze může lidi potopit a nechtějí se 
s takovým člověkem scházet. Je to ale škoda, protože vzdělaní lidé se určitě moc hodí.

Jarda se mě zeptal, jak jde vegetariánství. Já říkal, že v rámci vindaloo opravdu maso 
vynechávám, ale vše se nedá najednou. Nelze najednou přestat asolutně jíst maso. S tím mi 
dali za pravdu všichni tří. Ta pizza v Polu byla hojně obložená, protože jsem měl hlad. V 
oblasti vegetariánských pizz se asi moc hojnosti nenajde. Nemyslím, že bych tam měl nějak 
zvlášťa masa, ale bylo tam celkově dost ingrediencí.

Také se mě zeptali kluci co mě přivedlo k vegetariánství. 
Ten hlavní důvod byl asi ten, že jsem viděl roztomilou 
andulku na facebooku, kterou nasdílel jeden můj kamarád. 
Bylo to dne 26.2.2017 (první příspěvek). Další věc možná 
byla ta, že v pátek 24.2.2017 jsem prodělal jakousi očistu, 
která mohla mít za následek únavu přes víkend. Možná ot 
byl jen spánkový deficit, či absťák z kávy, kterou už 
nějakou dobu nepuji. Ten pátek měl dokument 99 stran a já
ho rozšířil na 104. V sobotu jsem nějak cítil, že nejsem 
schopen nad ničím moc přemýšlet. Několik dní před tím 
jsme se domluvili s Jardou, že se zrovna v tu sobotu 
sejdeme. Bylo to fajn si s ním pokecat o vltavínech a 

jiném. Moc se poslední dobou nevídáme. Zvláštní na tom dni (sobota 25.2.2017) bylo také to, 
že večer jsem nějak nevěděl co budu dělat. Jak budu relaxovat. No a co se večer nestane. 
Zavolá mi kamarád, který bydlí také na sídlišti Máj a říká, že jsou u něj dva kámoši, co přijeli 
z jedné vesničky (kamarádi ještě ze střední a z VOŠky). Tak říkám, že až nabiju telefon, tak 
skočím do benzínky pro brambůrky a zajdu k nim. Přišel jsem k nim a koukali jsme na nějaké 
filmy, které kamarád promítal projektorem na zeď (takové domácí kino). Jedli brambůrky a 
pili čaj :). Asi až do půl třetí ráno a pak jsem šel domu. No a co se nestalo v neděli. Stále jsem 
nějak pospával. Večer se proberu a na facebookovém profilu té roztomilé panenky vidím 
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legrační obrázek, který je výše. Tak zase s ní řeším nějaké resty v komujikaci. Jeden z 
příspěvků, který mi dojde je tento.

Já jí na tento příspěvek odpovídám zhruba v 
18:08 takto "Pěkný obrázek. Takový nějaký 
typ dívky vyhledávám. 

Já věřím, že ta černá růžička, co je 
namalovaná vespod časem chytne krásnou 
barvu života 

Jedině se mnou".

To bylo doma (neděle). Pak jí napíšu reakci 
na poslední příspěvek, který jsem sem nedal 
"Ten poslední příspěvek nechápu. No nic jdu
do čajovny se rozptýlit. 

Když za mnou nikdo nepřijde.".

Píšu jí z čajovny: "Jsem v cajovne u hlavního stolu. Vedle me nikdo. Nechceš přijít?". 
Dostanu tuto odpověď.

Pak jsem se s ní pokoušel domluvit nějaké setkání pokud možno jinde než v pizzerii, protože 
tam to není vhodné, ale nevyšlo to. Nakonec jsem tuto cestu už vzdal. Teď zkouším jiný 
způsob. Snad tentokrát účinnější.

2.3.2017 (777 – ninja)

Potom co Jarda odešel, tak se to nějak už rozpustilo. Já zůstal v salonku
sám a přemýšlel, co dnes napíši. Pak jsem šel na vindaloo, kde nebylo 
žádné maso, ale bramborů tam bylo nějak moc a málo omáčky. Zbyla 
mi rýže bez skoro žádné omáčky, což nebylo moc dobré. Příšte jim 
řeknu, ať mi tam ty brambory nedávaji a bude tam alespoň více té 
pálivé omáčky. Šel jsem kolem kaple mormonů, stejnou cestou, jako 
jsem přišel. Je cca 18:15 a letáček tam stále je. Ještě se ohlížím na paní,
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která prochází za mnou a také se na ten letáček kouká (nebo jen ttím směrem do okna). Jdu 
tedy zase kolem té Černé věže a pak na přechod do Lannovky. Na konci Lannovky kousek od 
(nádraží) je ta Indická restaurace, kde mi chutná vindaloo nejvíce. Sním to a nejdu k Mercury 
na autobus. Místo toho jdu zase přes celou Lannovku na přechod, kde začíná ulice 
Kanovnická, jdu zase kolem Černé věže, vidím dveře do ní, tak koukám chvíli na zhlednu, 
než jí minu. Jdu kolem kaple mormonů v Hroznové ulici. Stojím před letákem a je 20:01. 
Zvláštní je, že v neděli se mormoni scházejí myslím v devět hodin. Tou dobou bijí zvony na 
Černé věži. Jdu dál. Leták je tam, tak paráda. Jdu přes Krajinskou až k lávce přes Mlýnskou 
stoku, kde stojívávala pátky (i jiné dny) ta paní, co mě kasíruje teď poblíž Černé věže. Vydám 
se tedy odvážně směrem podél stoky k zastávce "U zelené ratolesti", kde jezdí trojka a ta mě 
odveze domů. Procházím kolem BigPoppy, ale beru to tím chodníkem, který je dál od 
restaurace. Nechci to riskovat. Tam co je ta terasa u stoky, tak z druhé strany je zábradlí. Tam 
se dá krásně opřít a v nosi pozorovat, co se děje uvnitř.

Když jsem tam dříve šel s tím, že myslím na Jarušku, že může vyjít ven a umluvit se mi, tak 
se mi zdálo, že se tam u baru mihla a šup do kuchyně. Pak jsem jí nevyděl a šel domů. Když 
jsem jednou myslel na to, že už jsem jí odpustil a ani peníze od ní nechci zpět. Nebyla vidět a 
pak vyšla a opřela se. Byla natočená směrem k oknu a koukala v ručičce do telefonu. No 
kdyby byl den, okno tam nebylo a ona se koukne před sebe, tak mě normálně uvidí. Nějak mi 
nedocházelo, proč nechce jít ven za mnou. Pak jsem to zabalil a šel domu. Později mě 
napadlo, že třeba chtěla, abych jí něco napsal na facebook. Bůh si asi přál, aby to nevyšlo. Asi
je to tak lepší. No a posledně. To bylo po tom, co jsem jí psal přímo čas kdy a kde a stejně 
nepřišla. Naposled to bylo ale tak, že jsem tam šel a viděl jí (to bylo myslím úterý, nebo 
středa), jak má ten drdol a nějak mi došlo, že tam za ní prostě už nemám chodit. Ona v tne 
moment vyšla jakoby ke dveřím. Už jsem si myslel, že pujde za mnou a trochu jsem se 
obával. Pak ale se vráila. Dne 2.3. jsem tedy šel po té cestě dál od BigPoppy. Představoval 
jsem si, že pokud půjdu k oknu a podívám se tam, tak jí zase uvidím s drdolem, jak jde zase 
ke dveřím, ALE TENTOKRÁT BUDE MÍT NA ZÁDECH PŘIPEVNĚNÉ POZDDRO S 
KATANOU, JAKO NĚJAKÝ NINJA!! Já nejsem moc dobrý v běhání a ona by mě určitě 
ještě nějakou magií zpomalila.

S těma ninjama je to ale stejně nějaké divné. Když mi bylo těch 30 let a navštěvoval jsem tou 
dobou myslím mormony, tak jsem nějak šel po Lannovce a tam co je Prior, tak seděla na 
lavičce nějaká romka. Docela vyparáděná a vedle ní asi tři romští kluci. Když jsem procházel,
tak nějak zpozornila a řekla mi něco v tom smyslu "Hej, co je to s tebou, jdeš jako ninja.". Já 
jsem na to nijak nereagoval a šel jsem dál, i když jsem se zrovna nedávno před tím nějak 
dozvěděl, že ninjové se označují bojoví upíři, kteří mají ochraňovat lidi a mají hodně rádi 
pálivá jídla. Kdo ví ale co to bylo za povídačku.

Ještě pár let před tím. To mi bylo cca aso 27, tak jsem stál na Máji před Albertem. Před tím 
vchodem, který vede přímo k obchodu Albert. Myslím, že jsem tam čekal na mamku. No a 
koukám směrem na parkovište. Přijede tam auto. Docela obyčejné. Vystoupí z něj jakýsi starší
pán. Hodně hubený. Vypadal něco jako president Masaryk, či nějaký tovární z Viktoránské 
doby a byl tak nějak i oblečen. Vystoupil z auta a první co bylo, když mě zahládl, tak se u auta
postavil a upřeně na mě díva. Já koukal na něj. Takhle to chvíli trvalo. Já stál hned vedle 
napravo od vchodu do Alberta. On začal jít ke mě a stále na mě koukal a já na něj z očí do očí.
Takhle kolem mě prošel a stále na mě koukal a já na něj, až pak když mě minul tak se začal 
dívat dopředu. Koukal jsem na něj zezadu, jak jde ode mě pryč, jak má hladkou hlavu s 
takovým zvláštním přísným tvarem. No mě bylo zle. Byl jsem nějak znechucen. Jako kdyby 
ze mě odsál nějakou životní energii.

Tak že Jaruško, kdyby jsi mě chtěla někdy navštívit, tak prosím katanu nechat doma. Číslo 
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domu, kde bydlím je 39. Kdyby jsi si to nezapamatovala, tak se to dá "jednoduše" odvodit. 
To je jako ročník mého narození 84 (3 + 9 = 8 + 4 = 12). Dvanáctý měsíc (prosinec) je Diúv a 
v tomto měsíci jsem se narodil. Faktoriál z 39 je 780 a 7 + 8 = 15, což je den mého narození.

Pokud přijdeš do ulice "Wolfa", tak nenajdeš žádného vlka, ale vyděšené štěně, které by se 
schovávalo pod postelí jako Kevin sám doma, když na něj zvonil policajt, ale já tu mám tři 
postele a ani pod jednu se nedá vlézt :(.

127 stránek, také vtipné. (12*7=77+7=84)
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3.3.2017 (Gateway of India)

Na předchozí stránce jsem si nechal kus 
volného místa. Chci tam něco doplnit, ale až 
časem, až to budu mít připravené. Mělo by to 
navazovat na ten obrázek, který jsem tam 
nechal. 

Šel jsem spát něco po páté ráno a zase jsem 
se vzbudil podivně brzo (cca v 9:05), i když 
jsem měl zatažené žaluzie. Než vstanu z 
postele, tak trochu poslouchám rádio. Oběvil 

jsem nedávno, že v tom telefonu je zabudované i rádio, což je příjemné zpestření. Myslím, že 
to byl ten den 1.3.2017, jak jsem ho neměl sílu okomentovat. Večer poslouchám rádio z 
telefonu a naladím stanici Signál, kterou jsem odhalil nově. Zpívají tam střídavě muž a žena. 
Skoro to připomíná mluvení. Chtěl jsem dnes tu písěň najít a poslechnout  si jí celou, ale 
nevím, jak se jmenuje. Hodně se tam opakovalo "milý Jiří" a povídalo se o tom, že píše v 
žalech po nocích pro svou milou. Mluvilo se tam něco o lži a už nevím co vše. Divná 
písnička. Přeladím někam jinam a pak zpět na stanici Signál. Zpívalo se tam o Orfeovi, což je 
mytologická postava, o které jsem nevěděl. Prý to byl nějaký básník, který svými básněmi 
uklidňoval tvorstvo kolem sebe a dokonce přemluvil podsvětí, aby mu vydalo jeho milou. 
Nějak selhal a nepodařilo se mu jí bohužel zachránit. Skončil zle. Zabily ho krutě nějaké 
čarodějnice, či co. Jeho hlava skončila na ostrově Lesbos. To je ostrov, kde se asi měly holky 
hodně rádi. Samice jsou od přírody přizpůsobivé. Jsou stavěné tak, že mohou změnit pohlaví 
v případě nedostatku samců. Proto některým holkám nelze experimentování vyčítat. No mám 
asi tip na stanici, kterou si můžu pouštět před spaním, když mi bude scházet napětí. 

První jídlo, které jsem si dal cca ve tři hodiny byl ječmen a chlorella. To jsem cca po třetí ještě
usnul a vstal cca v šest večer. To jsem pak byl veselý a plný života. Jedu do Indické restaurace
na konci Lannovky u nádraží. Dám si jako obvikle vindaloo, zase bez masa a tentokrát říkám, 
že chci jen trochu brambor a více té pálivé omáčky. Podle mě ta omáčka i když je celkem 
pálivá, tak pro velké množství různého koření je tam hodně zdravých věcí a minerálů. Navíc 
to vyžene asi z těla parazity. Byl jsem spokojen. Omáčky tam bylo hodně a byla hodně dobrá. 
V této restauraci mě asi znají více, než by se zdálo. Když byl den 1.2.2017 a psal jsem 
poslední příspěvek o Keltech, tak jsem pod to z legrace dal fotku indické bohyně zničení Kali,
která je na stránce 51 a nad to jsem napsal tučně "K A L I ?", jako že já mám společného s 
něčím takovým, byď i jen příjmením? Ten den si pamatuji, že jsem byl večer v Indické 
restauraci zase na tom nádraží. Bylo to už za ten den podruhé a ta šenkýřka indického původu 
přišla ke stolu a měla telefon opřený o hrudník a držela ho prsty za spodní část. Kamera 
telefonu mířla na mě. Připadalo mi, že si mě snad natáčí a tak jsem před ní vzdychnul a 
podíval se jí do očí. Pak se vrátila a s někým telefonovala. Během té doby, co jsem jedl, tak 
jsem vytáhl sešit z tašky a utrhl dva papírky, na které jsem napsal adresu svých stránek a pod 
to, aby se podívali na dokument 40 dnů do 17.2.2017. Když jsem zaplatil, tak jsem jim to 
šoupnul. Oba dva jsem dal tomu číšníkovi, kterému jsem platil a na číšnici jsem se jenom 
kouknul a ukázal prstem na něj. No a když bylo krátce po 16.2.2017, kdy jsem nasdílel jeden 
obrázek, tak jsem šel do Indické restaurace a při otevření dveří tam byly oba dva a i jejich 
vedoucí. Všichni jakoby pochvalně pozdravily. Jako kdyby v tom znělo "jsi pašák", ale 
neřekli to přímo. Jen jsem měl takový dojem.

Dnes (3.3.) jsem si pochutnal. Pak jdu do čajovny v Krajinské. Zase přes Lannovku, kolem 
Černé věže, kolem kaple mormonů, kde už na okně leták není a přijdu do čajovny. Koho tam 
nepotkám. Vegan je v salonku, tak si tam sednu také. Říkám, že leták už tam není, tak že v 
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tomhle měl pravdu, že ho rychle sundají. Vede tedy 0.666:0. Nedal jsem mu celý bod, ale jen 
dvě třetiny. Když přilepíte papír někomu na okno, kde není jinak nic nalepené, tak se dá 
počítat, že to ten někdo sundá. Možná to pověsili na nástěnku, která je uvnitř. Tam jsem ale 
neviděl a bylo zamčeno, abych se tam podíval. Možná si to vzali a prostudovali na internetu 
podle uvedeného odkazu. Možná to rovnou vyhodily. Těžko říct. Každopádně pokud 
Hinduista přijde ještě někdy do čajovny, tak si připočtu bod a bude to 0.666:1 v můj prospěch.

3.3.2017 (Nosferatu horror bar)

V čajovně byl zrovna i Kelt. Končilo se později, než v 23:00 a 
Kelt ještě s jedním klučinou chtěli jít někam za zábavou. Já 
jsem jim řekl, že klidně půjdu s nima. Když jsem se zhruba tou
dobou koukal na telefon, tak jsem zahlédl čas 0:07 (Cože? 
007? To opravdu vypadá na nějakou akci). No kluci se 
rozhodli, že půjdeme do Nosferatu baru a divili se, že pujdu s 
nimi. Říkali, že o tom určitě napíšu článek a já potvrdil, že na 
100%. Tohle tu nesmí chybět. Ten jeden říkal, ať ho tam nijak 
nejmenuji. Bude tedy "nejmenovaný". Cestou přes Lannovku 
se k nám přifařil ještě jeden známý nejmenovaného. Nosferatu
bar je na konci Lannovky stejně jako Indická restaurace, ale na
druhé straně Lannovky. Šli jsme do baru a dělali legrácky. 
Známý nejmenovaného už měl docela napito. Já na Kelta, co 
to máš za boty? To jsou nějaké holiny, či kozačky. On říká, že 
to jsou glády. Tak jsem zase o něco chytřejší. Kelt byl celý v 
černém. Měl glády a na gotickém oblečení měl docela dost 
spon, které se dávají do pásku od kalhot. Bylo jich dost, ale do
počtu dvouseti se to vešlo. Nejmenovaný měl na sobě také 

něco černého, ale kalhoty klasické rifle. Známý nejmenovaného měl myslím černou bundu, 
ale nevím co za kalhoty. No a já. Jak já jdu vystrojený do Nosferatu baru? Já mám světlé 
tričko a skoro světlé kraťasy. Co si tam o mě asi pomyslí? To mi ještě Kelt říkal, že já to 
otočím hned u vchodu. Hmmmmmm..... tak to tam budou asi sprchy. Ty sprchy, které stříkaly 
krev na upíry ve filmu Blade na začátku na diskotéce, a jakmile vstoupil Blade a kamera 
zabrala jeho glády, tak někdo sprchy okamžitě zastavil. Zastavíme se u vchodu. Kelt a 
nejmenovaný poznává nějaké známe, kteří jsou také u vchodu. Kelt pak vchází dovnitř sám. 
Já jsem venku s nejmenovaným a známým nejmenovaného a vidím, že kouří nějakou 
cigaretku, která vypadá jakoby v černém obalu doutníku. Ptám se nejmenovaného, co to je a 
on mi potvrdí, že je to opravdu doutníček. Ještě kus doutníčku zbývá, tak mě nebaví čekat a 
vtrhl jsem dovnitř sám. Jsou tam schody vedoucí dolů. Dole je pak bar, kde je barman a asi 
pět gothiků tam stálo u baru. Nějak mě ucítili, tak řeknu v tichosti, když už je po půlnoci, 
"Dobrý den". Nějaká gothyčka-holka zareaguje "Co to je?". Pak se tam pomalu kolem baru 
začnu porozhlížet jako potravinářsko-hygienická inspekce, ale nezajímá mě nic jiného, než 
jak to tam vypadá. Popojdu pár kroků doprava, kde si prohlížím nějaké dvě (asi křesla, 
protože tam byla safra tma) a dál to nikam pak už nevede. Oni mě asi sledují a já to otočím a 
jdu nalevo od baru. Tam už je nějaká ulička, kde jsou po stranách malé komůrky a v jedné z 
nich je Kelt, tak si k němu přisednu. Přijde barman a já si obědnám to samé víno co Kelt, 
abych to zjednodušil. Pak přijde i nejmenovaný a známý nejmenovaného. Byla to klasiká 
hospoda. Jen ve sklepě a bylo to v temném stylu se spoustou temných a magických dekorací. 
Komunikace moc podnětná nebyla. Jak se pije a nebo je tam někdo opilý, tak to pro mě moc 
zajímavé, na rozdíl od čajovny, není. Kelt zmínil, že ve dvě bude muset jít spát. Já si udělal 
trochu z něj legraci a říkám ty jdeš spát ve dvě? Já jdu spát kolem půl šesté (mimochodem teď
co tohle píši, tak je už 6:10 a nechce se mi spát). On odpoví "Ty vole, ty nejdeš do práce.". To 
má pravdu. Já mám stůl s počítačem hned za hlavou vedle postele, tak že já vstanu, sednu do 
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křesla a jsem v práci. Někdy mi ale trvá, než vstanu. Hraju si s mobilem, protože nemám svojí
ženu na hraní. Kdybych ale měl ženu, tak mi to vstávání bude trvat asi ještě déle.

Když jsme odcházeli, tak Kelt říkal, že půjde spát, ale ostatní ještě chtěli jít do nějakého 
podniku. Já jen řekl, že Kelt jde spát a já jdu psát. Tak jsme se rozloučili. Když jsem vyfotil 
fotku, která je na začátku tohoto článku, tak jsem se koukal na čas a bylo přesně 1:17.

Jinak ten letáček v suterénu už včera nebyl. Nejdříve přestěhuje někdo nástěnku, a pak 
nakonec letáček stejně sundají.

4.3.2017 (Arwen - Vznešená paní / Undómiel - Večernice)

Jaruško víš o tom, že v názvu tohoto dokumentu je 
obsaženo dvakrát číslo 1, 2 a 7. Dohromady je to vlastně 
dvakrát 10. No a co když sečteme tu jedničku a dvojku. 
Potom máme dvakrát číslo 3 a 7. Dvakrát tři sedmičky 
(777). To se dá napsat třeba také takto 77+7, což je 84 (můj 
ročník) a také se to rovná 12*7. Podívej se schválně, co je 
na stránce číslo 127. Už jsem jí doplnil. Jsou tam obrázky z 
tří hezkých příběhů. Tato stránka je závěrem dne, který byl 
84. den ode dne 9.12.2016. 9 + 12 je 21 a to obsahuje také v
součtu tři sedmičky. Když se sečte 9 + 12 + 16, tak je to 
37. Podívej se na stránku 124. Jaký datum jsem tam 
zmiňoval, když jsem říkal, že jsi mi dala bílou čokoládu 
místo tmavé. Byl to den 7.12.2016. Když vynásobíme 7*12,
tak je to 84 a to pak přičteme k 2016. Vyjde nám 2100 let. 
To je už pěkná doba 3 * 700 let. Já věřím, že i když jsme 

teď jen dva, tak jednou budeme třeba minimálně tří, jako je to na tom citátu na stránce 113 ze 
dne (7+7). února v 18:42 hodin. Třeba až ti za rok bude 37 let a mě 33 let (37 + 33 = 70), tak 
budeme moudřejší, ale třeba to půjde i dříve být spolu.

Na stránce 127 jsem ti popisoval číslo domu, kde bydlím, což je 39 a i jak toto číslo souvisí s 
datem mého narození. Pokud budeš chtít za mnou kdykoliv přijít, tak jsi s láskou vítaná. 
Stačí jen poblíž místa, kde pracuješ nasednout do autobusu číslo 3, který tě doveze na 
předposlední zastávku Jar  oslava Bendy, a zanedlouho to můžeme oslavit. Ulici V. Volfa 
(Wolfa) najdeš snadno podle navigace v telefonu a nebo se někoho zeptáš. Je pár desítek 
metrů od zastávky. Stačí pouze od zastávky jít k poště, tu obejít a tam je pak takový park, na 
který mám výhled z balkonu v rohu řad paneláků u cukrárny Sluníčko. Bydlím ve třetím 
patře a protože v patrech jsou byty po třech a já bydlím od výtahu úplně napravo, tak číslo 
mého bytu je 9. Po nocích moc nespím a věřím, že ty jsi Vznešená paní Večernice, tak že jsi 
vítána jak ve dne, tak v noci.

Na té stránce 127 je příběh jednoho malého kluka, který si říká Commander Keen a jmenuje 
se Billy Blaze. Má IQ 314, ale jeden jeho zlý spolužák, který se jmenuje Mortimer McMire 
(M je vzhůru nohama jako W a to má v hebrejštině pořadové číslo 6), tak má IQ 315 a 
vysmívá se mu. Říká mu třistačtrnáctko. Billy si na dvorku sestaví kosmickou loď a cestuje 
po vesmíru. Mortimer McMire chce v první trilogii pomocí mimozemské rasy Vorticon 
zničit planetu Zemi a to mu Billy překazí. V druhé trilogii si Mortimer McMire podmaní 
mimozemskou rasu Shikadi, pomocí které chce zničit celou Galaxii a to mu Billy také 
překazí. V třetí trilogii Mortimer McMire rozhodne zničit celý Vesmír za pomoci podmanění 
si další rasy Krodacia. Mortimer McMire je sice trochu chytřejší, ale zlý. Billimu pomáhají 
jeho kamarádi a v posledním devátém díle, který se jmenuje "Battle of the Brains" (hlavní 
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obrázek vlevo nahoře) se Billy poprvé a naposledy střetne se svým nepřítelem osobně. 
Pomocí kamarádů Billy zjistí, kde má Mortimer McMire skrytou svojí hlavní základnu 
(mateřská loď), odkud se může teleportovat na různé galaxie do podružných základen a tak si 
asi podmaňuje různé mimozemské rasy. Tato hlavní základna se pohybuje na orbitu hvězdy, 
pomocí které a pomocí technologie na mateřské lodi chce Mortimer McMire zničit celý 
Vesmír. Billy přistane na této základně, a aby se dostal do budovy "The Warpcore", kde je 
Mortimer McMire a jeho ničemná technologie, tak musí prvně pomocí teleportů projít a 
vyřešit všechny vzdálené lokace. Je to nějtěžší ze všech předchozích epizod. Princezna 
Lindsey Billiho včas varuje, že proti Mortimerovi nebude Billiho pistole mít moc účinek a to 
je pravda. Billy může vystřílet do něj všechny náboje a jen na chvilinku ho to omráčí. 
Mortimer se svojí hyper pistolí nesmí Billiho zasáhnout ani jednou. Jediný způsob, jak uspět 
je, dunitit Mortimera pomocí uhýbání se jeho střelám, aby ve Warpcore zlikvidoval vlastní 
reaktory a tak se probojovat až nakonec, kde přelstít Mortimera způsobem, který je na 
obrázku na stránce 127. Mortimer McMire dostane šanci k záchraně. Billy se ho ptá, proč, 
když je Mortimer nejchytřejší známá bytost ve vesmíru, tak proč chce vše zničit. Ostatní rasy 
k němu vzhlížejí jako k vůdci. On říká, že všichni jsou idioti a pak něco v tom smyslu, že asi 
nejsou schopni ocenit skutečného génia. Billimu říká, že bez ohledu na jeho hodnocení v IQ 
testu, tak on je stejný jako ostatní. Mortimer ještě zkusí lstivě zaútočit na Billiho, ale Billy se 
vyhne a Mortimer se tak pustí. Kdo ví, kam odletí a co se s ním stane. Billy se pak stihne 
teleportovat do bezpečí (než se Warpcore roztrhá), kde pak dostane od princezny Lindsey 
pusu a začervená se.

Třetí díl Pána prstenů - Návrat krále ukazuje, jak Aragorn ovládně po určitou dobu nějak 
dokonce vojsko nemrtvých přízraků, aby odrazil zlo, což je zajímavý nápad.

Ve filmu Planeta Krull je zase vidět, jak se Colvinova milá Lisa z legrace snaží u sloupku 
svého nastávajícího zmást. On se nenechá. Ona mu pak řekne "Vybrala jsem dobře.", on 
odpoví "Já taky.", "Ah, a měli jste špatnou cestu?", "Nebylo zbytí.", "Už mohlo být pozdě.", 
"Ještě není pozdě. Tak tady bude ten obřad?", "Mhm, dnes za východu měsíce... Říká se, že 
dobří bojovníci nejsou dobrými manželi.", "Jak kdy.", "Jak to?", "Záleží na tom, jestli 
očekáváš, že tě manžel bude poslouchat na slovo.", "A ty bys neposlouchal? Samosřejmně že 
ne. Ty jsi bojovník.". Pak jí s úsměvem políbí. Při svatebním obřadu mu Lisa předá nějaké 
kouzlo ohně, ale pak jí unesou netvorovo bojovníci a on přijde o otce a o vše. Nemá nic, ale 
moudrý muž ze žulových hor tam přijde a pomůže mu. Calvin získá díky němu mocnou zbraň
Hvězdici, získá si respekt loupežníků a jiných lidí, kteří se postaví na jeho stranu. Postaví se 
netvorovi v jeho pevnosti, kde teprve potom potká a vysvobodí Lisu a společně se postaví 
netvorovi s využitím kouzla ohně, které mu Lisa předala a které je mocnější než Hvězdice.

To je asi vše podstatné k těm filmům a počítačové hře Commander Keen. Proč to tady 
zmiňuji? Mě připadá, že tvůrci těchto děl tak trochu vidí do budoucna a snaží se předávat 
lidem takto různé informace.
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5.3.2017 (Aragorn, hraničář, ranger)

Dnes se mi stala zase trochu zvlášdní věc.
Kouknu na facebook na mobilu a vidím 
tam obrázek, který je vpravo.  Je tam u 
toho napsáno, že je to hraničář. Příspěvek 
nebyl ale adresován na nějakou skupinu, 
například České Budějovice. Bylo tam 
napsáno pouze šedivě "Sponzorováno". 
Zrovna včera (no vlastně dnes kolem šesté
ráno) jsem uploadoval dokument s 
článkem ke dni 4.3. a byl tak trochu i o 
Arwen. Dnes vidím sponzorovaný 
příspěvek, který popisuje, kdo je to 
hraničář. Hraničáře jsme ale ukazoval na 
fotce ve včerejším příspěvku. Je to 
Aragorn. Zde je ten popis, který k tomu 
obrázku byl: "Dnes jsme se rozhodli Vám 
představit Hraničáře 

Hraničáři jsou houževnatí dobrodruzi. Svůj život zasvětili toulkám a přírodě. Jsou to 
vynikající lovci, stopaři, střelci a znalci zvířat. Jen málokdo se dokáže tak dobře orientovat v 
terénu. Sázel bych právě na ně, pokud bych hledal někoho, kdo má přežít v divočině. Jak už 
bylo řečeno, většinou se toulají krajem s lukem přes rameno a jen nezbytným vybavením. 
Jsou to právě oni, koho můžeš potkát jako průvodce, posly, nebo armádní stopaře. Většinou 
jsou to samotáři, kteří se už dávno vzdali společností lidí. Dávají radši přednost životu v 
přírodě. I oni však občas zabloudí do měst a vesnic. V ten okamžik se stávají vyhledávanými 
společníky. Jejich umění z nich dělá ideální průvodce na jakékoliv nebezpečné výpravě. 
Mnozí z nich při svých cestách hledají smysl života. Někteří se nakonec nadobro vzdají 
civilizace a už se nevrátí. Jiní zůstávají v pustině s hodnosti velitelů hraničních posádek. 
Stávají se pak hrdiny v bitvách o kterých většina lidí nikdy neuslyší. 

Družiny putující pod otevřeným nebem se neobejdou bez šikovného hraničáře. Mnoho skupin 
už zaplatilo životem, když zranění, hladoví nebo otrávení nedokázali najít cestu do bezpečí. 

Hraní této profese má své kouzlo pro ty, kteří kromě boje mají rádi i kouzlo přírody. Hraničář 
se dokáže uplatnit v boji, ale stejně tak umí vést ostatní. Jeho znalosti mu navíc umožňují 
ochočit si zvířata, pomoci raněným, zajistit potravu či najít správnou cestu. 

Zároveň bychom rádi poděkovali dalšímu mecenáši, který doplnil Síň Slávy a podpořil nás. Je
jím Filip "Scorpio" Tobiáš. 

V neposlední řadě jsme se stali partnery Skautu pro akci Freever!"

Kouknu tedy na ten profil, ze kterého mi to bylo nasponzorováno. Jmenuje se to "Dračí 
Hlídka". V životě jsem o tom nic neslyšel.

Příspěvek o hraničáři byl na tento profil dán už dne 1. března v 23:47, 
jak je vidět vedle na fotce. 
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Podívám se na komentáře k 
tomuto příspěvku. Jeden člověk, 
jehož jméno jsem rozostřil píše 
toto (možná to není dost čitelné): 
"A občas se z takového hraničáře

stane i král (viz. Aragorn ...)". Na tom není absolutně nic divného. Aragorn byl opravdu 
hraničář a stal se králem. Divný je jenom ten čas toho příspěvku "5. březen 2017 v 11:18". 
Kousek nad tím je vidět, že to bylo komentované před 29 minutami, když jsem na to zrovna 
koukal. Není trochu zvláštní, že někdo, koho neznám, tak okomentuje příspěvek starý 4 dny a 
okomentuje ho zrovna tou dobou, když se mi to zobrazí jako "sponzorované"?

Hraničář se do angličtiny překládá jako ranger. Bývá vyobrazován jako střelec. Střelec je i 
znamení ve zvěrokruhu.

Když jsme u těch střelců, rangerů a hraničářů, tak 
tohle si nasdílela Jaruška ještě na původním profilu 
22.12.2016. To bylo po tom, co jsem jí před 
restaurací předal těch 22000. Chtěl jsem jí dát 
schválně víc, aby měla nějakou rezervu. Když jsme 
tak komunikovaly s těma papírkama, tak jsem jí nesl
papírek k baru. Měla tam položený tablet, na kterém 
byly nějací dva anime bojovníci. Kluk a holka a nad 
tím bylo napsáno něco jako: "Tak už jsem si našla 
toho svého". Když jsem to zahlédl, tak jsem se 
usmál a řekl jí "Co to je? :)". Ona tablet vzala a 
položila na stolek za sebou se slovy něco jako "To 
nic, to jsou jen moje takové věci.". Už v ten moment 
jsem tak nějak tušil, že jsem si jí získal, i když si mě 
stále nějak zkouší (vodnářky to prý dělají normálně).
Krátce před tím 22.12.1016, kdy nasdílela tento 
obrázek, tak jsem jí nabídl, jestli mi nechce 

namalovat jeden konkrétní obrázek, že jí dám za to do 10 000Kč. Ona souhlasila. Obrázek 
zatím nemám, ale těch 10 000 ze mě následně vytáhla.

Na tom obrázku výše je vydět nějaký strom. Jakoby samorost ve tvaru střelce (odstřelovače), 
který drží i luk. Trochu se to na mě hodí. Jsem nenápadný a člověk by řekl, že to s holkama 
neumím, ale umím, když je tam alespoň nějaký potenciál. Střelci jsou tímhle charakterističtí, 
že umějí od přírody svádět ženy, i když se tak moc od pohledu nezdají.

Více toho k tomuto datumu nenapíši. Odehrály se nějaké věci, ale na komentář nějak nemám 
chuť a asi to možná ani za to nestojí.
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6.3.2017 (Sekání s Jaruškou, pyramida s okem místo vrcholu, srdce jako dvě devítky 
(obrácené šestky), plán - vegetariánská pizza / zbrkle – pizza s masem)

6.3.2017 jsem nashromáždil více podkladů. Setkal jsem se i s Jaruškou. Asi mi zabere nějaký 
čas a prácí dát to dohromady. Prozatím jen pár obrázků.

Rabenštejnská věž (Bílá věž), mnich Wolfgang Rabenštejn (sloužila hlavně na obranu a 
přežila ostatní). Ta budova na rozcestí do Panské (za rohem je vodní panna) ulice je nejužší 
budova v Budějovicích a celý ten blok připomíná pyramidu bez vrcholu. Podobá se to řezu 
Kubán, který patří mezi mé oblíbené zákusky stejně jako špička a dostal jsem je na talířek tak,
jak vidíte dole. Té podobnosti s číslem 96 jsme si všiml později. Špička vypadá jako věž.

Mám růži (pistoli) a jdu do cukrárny pro munici a jdu růži 
vytunit na hyper pistoli.

Zákusky. Dva „trojuhelníky“ jdoucí proti sobě jako číslo 
96. Obrácená šestka, co chce obrátit i tu druhou a utvoří 
spolu srdíčko. Stránka 96 je leták s číslem 77. Vlastně 
číslo 9 + 6 = 15, což je den mého narození a 9 je číslo 
mého bytu. Číslo 9 se k pyramidě moc nehodí. Pyramida 
má být vrcholem nahoru a tak jí obrátíme. Tím máme číslo
6, které odpovídá otrockému systému pyramidy moci 
(žena bývá zotročena zlem více než muž). Naopak věž 
symbolizuje mužskou přirozenost, která by měla být 
zdrojem lásky (osvobození) pro ženu a i když je muž 

součástí živočišné říše dravců a má tendenci být dominantní a hrubý, tak toto by měl 
překonávat láskou více než žena a tím se z něj stává obrácená šestka (číslo 9). Příklad Harry 
Potter také měl v sobě něco hadího, zlého, ale ovládl to. Svojí milou v druhém díle sám 
zachránil před vlivem hada (Voldemorta), kterému podléhala mnohem více než Harry. (99)

www.jkali.cz – apokalipsa

http://www.jkali.cz/


Chtěl jsem si dát vegetariánskou pizzu 
(abych na Jarušku udělal dojem), ale 
objednal jsem si ve zbrklosti, mojí dříve 
oblíbenou, pálivou pizzu s masem :(.

6.3.2017 (Čechy a Slovensko)

Ten obrázek nahoře s tím človíčkem (obličej vypadá trochu jako rozlobená Jaruška) držícím 
vlajku nasdílel v neděli 5.3. ten profil s mrtvou nevěstou, jak si myslím, že je to Jarka. V 
pondělí jsem se s ní setkal a přinesl jí vylepšenou růži a zákusky. V úterý ten profil nasdílel 
dva obrázky níže. Nevím, co si o tom mám myslet, ale na těch vlajkách nahoře mi to připadá 
jako mužský a ženský princip jdoucí proti sobě. Dva trojúhelníky. Podobné protnutí 
trojúhelníků má ve vlajce Izrael (Davidova hvězda). Poslání organizace Národní obroda zní 
úctyhodně, ale co jsem dvěma kamarádům ukazoval tuto vlajku, tak na oba působila 
nepříjemně včetně mě. Barva červené a černé je nahánějící hrůzu, tak nevím, co se z toho 
nakonec vyklube. Jeden z kamarádů říkal, že mu to připomíná nacizmus. Že je to skoro jak 
hákový kříž, kdyby tam bylo ještě jedno to Z napříč.
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7.3.2017 (Dar pro Jarušku)

Poslední dobou sleduji, že to co píší, tak 
může být pro někoho zajímavý příběh, ale 
s evangeliem a s poukazováním na to, jak 
by se lidé k sobě měli chovat už to nic moc
asi společného nemá. Nebo možná má, ale 
vše podstatné už bylo asi řečeno v 
předchozích článcích. Myslel jsem, že se 
dostanu k nějakému závěru a podnětů bude
více a více ubývat. Poslední dobou je těch 
informací ale, zdá se, čím dál tím víc.
Může to vypadat, jako že mám jednoduchý
život, ale není to úplně tak, protože jenom 
přemýšlení nad tím, co napíšu a co ne, je 

poslední dobou celkem namáhavé na to, abych se zadarmo věnoval nějaké takové aktivitě, 
která má zjevně jen jednoho příznivce. Srdce mi radí, že je potřeba tomu dnes 7.3 dát nějaký 
závěr o tom, co se stalo 6.3. Nějaký závěr bezplatné verzi, která bude mít veřejné pokračování
a upřesnění věcí, které se stali v minulosti a to pouze za předpokladu, že se mi na 
dobrovolných příspěvcích vrátí finanční prostředky, které mě stály přemýšlení a psaní tohoto 
dokumentu ve dne i po nocích. Platební údaje jsou na stránce 122. Pochybuji, že by Jaruška 
chtěla mít muže, který neumí vydělávat peníze.
Poslední dobou mi to připadá, že už i u pokladny se mě někteří lidé bojí říct, kolik mám 
zaplatit a nechávají tak částku formou dobrovolného příspěvku. Připadá mi, že někteří lidé na 
mě koukají, jako kdybych byl kdoví co zač, ale já se o nic takového neprosil. Stačilo by mi 
mít obyčejný život s obyčejnou holkou a dětmi.

(vsuvka s Jaruškou)
Ani ta Jarka mi neřekne, zda mám nebo nemám odstranit její fotky, či nějakou jinou 
poznámku k obsahu, který se jí dost týká. Nechápu. V restauraci dělá, jakoby nic s tím 
rozdílem, že před tím než dá kofolu na stůl, tak řekne několikrát slovo "tácek". Ten mi tam 
pokaždé dávala sama. No možná ani nedávala, protože jí to bylo jedno, ale teď na ní 
nechápavě koukám o jakém tácku to mluví. Pak až ho tam dá pod kofolu sama, tak teprve mi 
dojde, co měla na myslí a klidně bych si ho tam sám dal, kdyby byla otevřenější. Stejně jako 
je to s táckem, tak je to ale i se vším ostatním. Prostě nesmí komunikovat jen jeden. Já u ní ale
mám stále šanci a už jsem jí dávno dostal. Jen mě prostě jen nějak formuje k lepšímu, což 
není špatné a lépe se tak při tom poznáme. Kdyby o mě nestála, tak mi to už dávno řekne na 
rovinu. Podobně jako to udělala ta předchozí Jarka, když řekla "Pro ubožáka a nicku jsem se 
nenarodila". Já jí na to v hlouposti odpověděl "Pro ubožáka jsi se nenarodila, tak se snaž, aby 
se to nezměnilo.". Jenomže holka co řekne klukovi něco takového, tak v něm nevidí žádný 
potenciál a je to mnohem horší, než holka, co si možná vezme čtyřicet litrů, ale v životě mu 
neřekne křivého slova. I tak jsem se ale nevzdával a mohl jsem i tu první Jarku dostat a skoro 
se mi to povedlo i po tom, co mi řekla a byli to i mnohem strašnější věci. Jak bych jí mohl dát 
pokoj, když jsem věděl na 100%, že žije ve lži, protože já rozhodně žádný ubožák, nebo nicka
nejsem. Nebyla by v tom ale úplná upřímnost a měl jsem z toho obavy. Zábavný mi připadal 
samotný lov (nakonec ona mě sváděla jako první a to neměla dělat), ale z kořisti jsem měl 
obavy. Jestli si ta druhá, pro mě lepší, Jaruška myslí, že mě zastaví nějakým citátkem, tak 
nemá žádnou představu o mé cílevědomosti. Můžeme mít jen platonický vztah, když si to 
takhle přeje. Já už si nějakou aktivitu, místo rodinného života, najdu.

Když se vyberou peníze, tak Jarda (bývalý češtinář) mi pomůže (ne zadarmo a jen pokud bude
mít čas a zájem) s korektní češtinou. Pokud najdu sílu pokračovat v psaní i bez cizí finanční 
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podpory (jako symbol zájmu), tak Jardovi pokračování nasdílím zdarma jenom pro to, že se 
mi jako jediný člověk přiznal ne jenom k tomu, že to čte, ale že je i vděčný čtenář.

Já už své finanční prostředky nechci investovat do nějakého románku. To podstatné, co jsem 
chtěl, aby bylo zdarma pro všechny, tak to je a to tak zůstane. Možná budu pokračovat dále v 
psaní a nebo budu své finance věnovat do cca dva roky zastaveného rozvoje projektu 
hlavolamů (Mysteasers) jakožto tvůrčí činnost, která je mí blíže, než psaní něčeho, co nemá 
skoro žádný ohlas. Do Datalite se už asi nevrátím. Po té tvůrčí činnosti, kterou jsem poslední 
dobou vykonával už nějak nemůžu ani pomyslet na to, že bych se vrátil jen k programátorské 
tvorbě formulářů a tabulek.

Jak to tedy vlastně včera bylo ve zkratce?

Jarušce jsem koupil v cukrárně Sluníčko tři zákusky a nechal jí je zabalit. Byl tam ježek, 
špička a medovník. Kdysi dávno mi říkala, že má moc ráda tuhle cukrárnu a já si to doposud 
pamatuji. Proto jsem namaloval sluníčko na obal a vedle toho srdíčko, jako že je to z lásky. To
je ta „munice“, o které jsem mluvil. Sluníčko má pobočku i pár metrů od vchodu do mého 
paneláku, ale tohle bylo Sluníčko v Panské ulici, poblíž BigPoppy, kde ona pracuje.

Mluvil jsem o tom, že jsem vylepšil pistoli (růži) na hyper pistoli. Před tím, než jsem se stavil 
na náměstí pro růži, tak jsem zašel do obchodu s elektronickými součástkami Kontakt. To co 
jsem koupil, tak je dobře vidět na účtence na obrázku vpravo. Je to trafo s výstupem 9 voltů, 
které stálo 99 korun. Pak jsem koupil 5 metrů dlouhou dvojlinku (dva drátky), které do toho 
trafa zapojím. To stálo 6+9=15 korun. No a poslední dvě součástky jsou světýlko (Jumbo led 
dioda) a odpůrka (odpor). Jsou tam na sáčku zkřížení jakoby do srdíčka. Světýlko stálo 6 
korun. Světýlko a odpůrka patří k sobě a měly by se držet za ručičku, když se do nich pustí 
proud 9 voltů z trafa. Odpůrka zajistí, že na ní bude úbytek napětí 7 voltů a na světýlku bude 
úbytek napětí 2 volty, což bude způsobovat, že bude krásně svítit a nespálí se. 2 Volty jsou 
doporučné napětí pro led diodu. Jinak odpůrka je nejmenší ze všech těch součástek a stála 
jenom 2 koruny. Čas nákupu je přesně na sekundu 10:20:00 a celková cena nákupu je 122 
korun, což je vlastně i číslo stránky, kde jsou ty informace o mých platebních údajích.
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Teď důležitá informace. Proč jsem ty součástky kupoval? Protože toto 16.2.2017, když jsem 
zahlédl tu fotku, kterou jsem nasdílel, tak jsem myslím ten den po tom, co bylo toho 
17.2.2017, jí poslal takový legrační erotický příběh. V téhle verzi dokumentu ho zpřístupňovat
nebudu, ale jen naznačím o co tam šlo. Zhruba šlo o milence a milenku, kteří se schovávají 
spolu pod peřinkou ve tmě před vojáky. Aby tam ale nebyla úplná tma, tak tam mají Jumbo 
led diodu napojenou přes drátek do trafa. Drátek jde mimo peřinku do trafa, ale právě díky 
tomu vynálezu mohou být pod peřinkou hodiny, dny, měsíce či věky a nikdy se nevybijí 
baterky. Tohle je ale hoooodně umírněně řečeno. Ve skutečnosti je ten příběh tak divoký a 
legrační, že jsem musel pro jistotu nahoru napsat, že je to až od osmnácti let a více, protože z 
toho nechci mít problémy (kdyby náhodou to Jaruška někomu poslala). Vlastně to není jeden 
příběh ale jakési tři variace, přičemž jedna je vyloženě má nejhorší noční můra.

Co tedy udělám s „pistolí“? Vezmu 
světýlko, vyndám růži z obalu a kousek 
pod květem nožičkami světýlka 
obkroužím stonek. Jako když krajta u 
Jarušky v obýváku občas měří 
návštěvám nohy. To mi sama řekla. 
Jinak mě hadi nijak nevadí. Připadají mi
celkem i milý. U holky mi to přijde ale 
více překvapivé, že má kladný vztah k 
hadům. Dokonce jsem na Jarušce 
profilu viděl i jak prodávala jednou 
nějakého gekona. No a kdyby jen to. 

Jednou tam měla i obrázek hadí ženy, jak jede na takovém ještěrkáči. Ten obrázek tam už ale 
není a nebo nevím kde. Vypadalo to divoce.

Tak že hyper pistole je připravena. Teď už jen zabalit zpět do obalu a vyrazit. Mezi věží a 
nejužším barákem v Budějovicích jsem to fotil, protože jsem viděl na ceduli napsáno Panská, 
jako ulice. To mi přišlo vtipné, protože za rohem je vodní panna. Dělal jsem tam ale ještě 
jednu skopičinu, která je poměrně vtipná, ale to bude v té lepší verzi dokumentu. No 
každopádně si říkám, že pokud tam ta holka nebude, tak to budu muset celé okomentovat 
zprávou „Takhle to dopadá, když si před hlavním chodem dáte dva zákusky :(“.

Přijdu do pizzerie a Jaruška tam byla. Tak 
jsme se pozdravily. Vyká mi, tak já jí tedy 
také. Rychle než přijde ke stolu, tak 
vybalím na stůl zabalenou růži, na které 
se skrývá legrační překvapení a také 
zákusky tak, aby se sluníčko se srdíčkem 
koukalo směrem na Jarušku, až přijde. 
Jaruška přijde s poker face a prohlídne si, 
co se na ní směje. Objednám si pizzu, 
kterou jsem neměl v plánu si obědnat a 
ještě k tomu řeknu, že chci Cocacolu, 
kterou v Big Poppě nevedou, ale pokaždé 
si jí dávám v Indické restauraci, tak proto 
asi ta záměna.
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Dokonce jsem si Jarušku i natočil, jak tam hezky šikovně rovná skleničky. 
Dokonce jednu skleničku i rozbila a řekla promiňte. To je roztomilé, že se 
za něco takového omlouvá hostům („Tak to tě miluje, když rozbila 
skleničku.“ zvolala moje mamka, když jsme jí to trochu popisoval). Po tom 
co jsem se najedl, tak jsem zaplatil. Měl jsem tisícovku, tak říkám „Vy mě 
asi zabijete.“, ale nakonec měla na vrácení (nechal jsme jí větší dýško než 
obvykle). Plánoval jsem nepozdravit a co nejrychleji zmizet, aby si mě 

nevšimla a růži se zákusky nechat na stole. Proč? Bál jsem se, že řekne něco jako „Něco jste 
si tu zapomněl“ a na to já nechci vymýšlet odpověď. Nakonec mě viděla z baru jak odcházím,
uculeně jsem se na ní podíval a také na růži se zákusky a rychle zmizel. Ona řekla hezky „Na 
shledanou.“ a já se držel hulvátsky bohužel plánu a rychle bez pozdravení zmizel.

Později toho dne jsem si zašel do čajovny na medůzu 
(vodní dýmka). Byl tam ten kamarád, co mu říkám Kelt a
napadlo ho, že bych jí mohl pozvat do toho Nosferatu 
baru. Připadalo mi to docela vtipné i když dobrý nápad. 
Zatím jsem jí nepozval. 

Vlastně 7.3. (už včera) jsem se bavil s kamarádem a on 
říkal, že bych jí těch 40500 neměl úplně odpustit, protože
v tom pak nebude pořádek. Pak bude se mnou nadále 
zametat. Hmmmmm. V tomhle má asi nakonec pravdu. 
Něco takového jsem sám doporučoval toho 10.2.2017, 
když jsem poukazoval na vítače migrantů. Někdy by 
člověk měl mít úctu sám k sobě takovou, aby ani od 
holky si nenechal vše líbit. Šel jsem večer toho 7.3. 
kolem BigPoppy. Měl jsem chuť na palačinky. Snad jsem
jí tam i zahlédl dveřním okénkem a chtěl jsem vstoupit, 
ale pak mě něco obrátilo zpět a šel jsem na zastávku. 
Nějak cítím, že teď si to asi budeme muset chvíli urovnat 
v hlavě oba. Já si nemohu stále po sobě nechat šlapat. To 
by mě pak časem úplně zašlapala a nevážila by si mě asi.

Závěr první části

Já bych to měl teď chuť už zabalit tohle psaní. Alespoň minimálně jako veřejnou část, která je
zdarma. Ten PDF soubor už je docela veliký a o dokumentu jako takovém, který mám ve 
formátu pro LibreOffice Writer v Linuxu, tak ani nemluvě. 139 stran je pěkné číslo. Mě to teď
začíná připadat, že mě tahle ta cesta vede někam do nějakého společenství (tajného?). Z toho 
černo červeného praporce nemám moc příjemný dojem a vypadá to, že se asi zakládání rodiny
odkládá na nedohledno. Email na mě je na stránce 122. Když budu plánovat nějakou veřejnou
bezplatnou část, tak na tuto stránku dolu přidám odkaz. Ale tento soubor už je opravdu hodně 
velký. Ještě jedna stránka a bylo by to 2x70.

Pokračování příště na odkaze zde: http://jkali.cz/data/po_7_3_2017.pdf

Přinese mi Jaruška světýlko, abych je mohl s odpůrkou spájet za pacičky na vždy?
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