Příběhy rozcuchaného revolucionáře
Autor: Jiří Kalina
Předchozí díly:
I.
40 dnů do 17.2.2017 - http://jkali.cz/data/40_dnu_do_17_2_2017.pdf
II.
Další poznatky a události po 7.3.2017 - http://jkali.cz/data/po_7_3_2017.pdf
III.
Úvahy - http://jkali.cz/data/uvahy.pdf
IV.
JKali framework (nedokončeno) - http://jkali.cz/data/jkali.pdf
V.
Projekt Eden (nedokončeno) - http://jkali.cz/data/eden.pdf
VI.
Veřejná komunikace nad problémy společnosti jako esej http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf
VII. Podnikání (od 31.1.2018 do 17.3.2018) - http://jkali.cz/data/podnikani.pdf
VIII. Podnikání (od 18.3.2018) - http://jkali.cz/data/podnikani_2018_03_18.pdf
IX.
Projekt Eden - http://jkali.cz/data/eden2.pdf
X.
Projekt Eden II – http://jkali.cz/data/eden2_ii.pdf

http://jkali.cz

1

Dodatky:
Umění (odkazy na hudbu) - http://jkali.cz/data/umeni.pdf
Zajímavosti ze světa - http://jkali.cz/data/udalosti_ze_sveta.pdf
Videa - http://www.jkali.cz/data/video
Záchrana planety Země a nový ekonomický systém Eden - http://jkali.cz/data/eden3.pdf

http://jkali.cz

2

Je 2.2.2020 11:13. Nový jedenáctý díl jsem pojmenoval
„Příběhy rozcuchaného revolucionáře“, protože se zase
začínám vracet do normálního života. Je to méně politický
název než například „Projekt Eden“, ale více politický než
například „Příběhy rozcuchaného průkopníka“.
Úplně se mi nechce věřit tomu, že bych se absolutně a pro
vždy na vždy vzdal zájmu o politiku. Jenom můj zájem o
politiku nějak momentálně ochladl.
Zásadní otázka je, co by se stalo, kdyby se teď vzbudil nějaký
zprutka-přísný zájem ze strany ostatních, abych své
inspirované nápady začal uplatňovat v politice. Já nechci přijít
o tu práci, kterou jsem si před necelým měsícem našel.
Napadlo mě zajímavé řešení. Každé ráno cestou od Písku
vyvěsím ve vlaku, který je skoro úplně prázdný, před mým kupé vlajku „Stříbrného lva“. To by
mohl být pěkný symbol. Vlajku inspirovanou přemyslovcem Vladislavem II., který byl možná
vyjádřením tajuplným bájným knížetem Brumcvíkem v literatuře. Kníže mladické lehkovážnosti.
Kníže, který se vzepřel papeži. Je to pořád lepší, než jednooký sadista Jan Žižka, který má také své
místo v historii Čech.
Pojedu vlakem do sídla TCP, které je v ulici Vladislavova. Jedoucí impérium o velikosti jedné
osoby a s „psacím strojem“. To je ale nesmysl...
Nevím, jak to bude se mnou a s politikou. Začal jsem psát v době, kdy Donald Trump byl zvolen
jako prezident. To už je trochu přes tři roky. Povídá se v písmech, že až povstane šelma z hlubin, tak
usmrtí jakési dva Boží svědky. Svědky, kteří budou prorokovat tři a půl roku a budou moci sesílat
pohromy. Kdyby se kdokoliv rozhodl během tohoto období, že jim ublíží, tak bude zpopelněn. I
kdyby to třeba bylo celé vojsko, tak prostě má smůlu. Tento rok se má rozhodovat o tom, kdo bude
další prezident Ameriky, tak jsem na to zvědavý. Celkově jsem na tento rok zvědavý. Onen
bezbožník, ta šelma má být další prezident Izraele. I v Izraeli má volit president myslím v prvním
čtvrtletí.
Zatím jsem něco málo řekl o svém
zaměstnání. Řekl jsem, kde pracuji i když
jméno firmy si nechám pro sebe. Neřekl
jsem ale na čem pracuji. Tedy pro jakou společnost pracuje firma, ve
které dělám. Teď momentálně pracuji na projektu, který umí
přerozdělovat kredity na budgetech. Přijde nějaký finanční balík a
ředitel společnosti ho rozdělí manažerům a ti zas svým podřízeným.
Na této aplikaci teď pracuji. Ano týká se to financí. Jak překvapiví. Když nedělám na Edenu, tak
dělám skoro to samé, ale na jiném projektu :). Firma, ve které pracuji, tak jeden z jejích
nevýznamnějších zákazníků je Sodexo a těm teď programuji aplikaci. Sodexo se sedmycípou
hvězdičkou. Firma, která se stará o vytváření stravenek. Alternativní platební hotovostní doplněk.
Hotovostní doplněk, který se stává nehotovostním. Po novu se plánuje, že stravenky budou na
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kreditních kartičkách a to je právě to odvětví, kterým se momentálně zabývám. Tak že kdyby padla
měna a někdo vymyslel, že se budou rozdávat jídelní kupóny, tak nejblíže je tomu asi právě tato
firma a já jsem se do ní zrovna dostal, když jsme narychlo hledal zaměstnání, protože dělat v
Kotlinu na bankomatovém řešení mi nevyšlo. Nakonec pracuji ve firmě, která pravděpodobně má
provázané projekty s tou firmou, kde mi to nevyšlo a který je nějaký odloučený tým od Wincor
Nixdorf. Vlastně firma, kde pracuji je v jádru odloučený tým z Budějovické PVT (Podnik
Výpočetní Techniky) a právě ředitel divize, který mě přijímal u pohovoru, tak je původně z PVT.
Asseco a firma, kde pracuji se dobře znají a jsou to vlastně jacísi rivalové.
V první den nástupu jsem si vzal hrnek z Asseca a dal si ho na stůl v domnění, že těch softwarových
firem je tolik, že těžko jim nějaké Asseco něco poví. Řiditel to zahlédl a řekl mi „Tohle tady raději
moc neukazuj“. Tak že hrnek jsem vyměnil za jiný.
Je 9.2.2020 17:00. Po důkladném prohledání mé poštovní
schránky v suterénu jsem nenašel žádný dopis od lidstva, kde
bych byl vyzván jít klusem-spěchem dělat vůdce/proroka. On
ve schránce dokonce nebyl ani dopis od neznámé slečny s
žádostí, že jí mám bezodkladně běžet oplodnit. No nic.... Tak
příště....
To bych to asi nebyl já, kdyby ze mě nevypadl alespoň jeden
nesmysl. Oplodňování žen a dělání vůdců jsou věci, které si
v tomto světě musíte asi jen tvrdě vydobýt. Já se zřejmě asi
moc nesnažím.
Podle Bible dokonce existuje snad i vůdce-dítě. Muž, který
snad nikdy neoplodní ženu, protože to by se dítě z něj dostalo do ženy a nemohl by být potom
vůdce-dítě. Možná to ale špatně vykládám....
Poslední dobou nemám moc energii na psaní. Jak se teď věnuji své nové práci a baví mě to, tak mi
na to nějak nezbývá ta tvůrčí energie. Nic zvláštního se asi neděje. Mám nového čtenáře příběhu,
který mi dává zpětnou vazbu a tím je kamarád Míla, o kterém jsem také psal. Bavili jsme se hlavně
o tématu žen. On narážel na to, že mu připadá BDSM jako požitkářské feťáctví, je nekřesťanské,
ničí vztahy a jen velice ojediněle se stane, že pár najde v BDSM zalíbení a stmelí ho. Já byl naopak
udiven jeho neodporem k tomu, začínat vztah přes postel. Přijde mi nepříjemné pomyšlení na to, jít
se s ženou vyspat bez toho aniž by tam byl nějaký nepatrný vztah.
V pátek mě vyzval kolega jít si zahrát šipky na odreagování. Už jsme byly v kanceláři jen dva.
Podařilo se mi hodit takový zvláštní hod třemi šipkami po sobě a snad bych si toho ani nevšiml,
kdyby mě na to kolega neupozornil. Vždy se hází tři šipky a pak hraje další hráč. Mě se podařilo
trefit třikrát po sobě výseč spadající pod číslo 6. Máme v kanceláři stejný terč, jako je na obrázku
výše. Jednou jsme trefil tu bílou oblast, která je za 6 bodů v tom samém hodu jsem trefil vnější kruh
za 2*6 a v tom samém hodu vnitřní kruh za 3*6. Dohromady to tedy bylo 6+2*6+3*6=36. Toto
číslo 36 se mi stále občas ukazuje. Třeba na hodinách. Náhle automaticky přejedu očima na hodiny
a vidím tam minuty 36. Někdy je to i číslo 37. Je to divné. Každopádně to odhalilo počet lidí v
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Písecké pobočce. Máme tam pronajatou kancelář složenou z tří místností. V první místnosti je
vedoucí pobočky a sedí tam sám. Druhá místnost patří dvou pracovníkům a jeden z nich
momentálně marodí. Třetí místnost jsme obsadily tří a já jsem tak šestý pracovník písecké pobočky.
Kdyby ale pracovník, co seděl na mém místě přede mnou záhadně ze zdravotních důvodů firmu po
zkušebce neopustil, tak bych byl sedmý.
V nové práci jsem spokojený. Nic mi neschází. Dokonce se už i ráno budím sám ještě před
zazvoněním budíku.
Je 9.2.2020 22:24. Například teprve teď se dívám na čas,
abych ho zapsal na začátek článku. Před tím jsem se
podíval na čas úplně spontánně aniž by mě čas zajímal a v
moment, když jsem se na něj podíval, tak bylo 20:37. A
opravdu to není tak, že bych do té doby koukal na čas
každou minutu až do doby, kdy bude 37 minut. Je to
zvláštní úkaz, jak podvědomí pracuje a není jasné, o co mu
jde.
Možná smyslem bylo napsat tento článek o sedmicípé
hvězdě. Když jsem v pátek hodil 6+2*6+3*6 bodů, tak jsem
to nezavršil tím, že bych z šuflíku samou radostí vytáhl
židovskou jarmulku a nasadil si jí na hlavu. Nic takového nemám, ale fakt je že toto číslo připomíná
v něčem židovskou šesticípou hvězdu, protože ta má 6 vrcholů (x1) 6 vnitřních stran (x2) a 6
trojúhelníků (x3).
Ale pracuji teď pro firmu Sodexo. Firma, která si dá do svého loga sedmicípou hvězdičku, což je na
poměry dnešního světa celkem originální. Moc často se s tímto symbolem nesetkávám. Co to asi je?
Pochybuji, že by logo takovéhoto stylu neneslo nějaké zdělení.
Nenašel jsem příběh, jak vznikl ten název. Například něco jako „No to byla jedna nudná neděle a
naše pronajatá služebná se začala rozčilovat, že jí někdo ukradl sodovku. Vyeskalovalo to až tak, že
jsme museli večer volat exorcistu, tak že hned v pondělí nás napadla myšlenka založit společnost
Sodexo... No a tak to celé začalo.“.
Firma byla cca před padesáti lety založena francouzským miliardářem Pierrem Bellonem.
Dnes je Sodexo celkem velká nadnárodní korporace a pro mě zatím trochu tajuplná. Údajně mají
nějakých 460 000 zaměstnanců po celém světě. Snaží se přispívat k ekonomickému a sociálnímu
rozvoji a životnímu prostředí měst a regionů, kde působí. To zní povzbudivě.
Zaměstnáním se v malé nenápadné pobočce firmy sídlící v Technologickém
Centru Písek jsem zanedlouho zjistil, že jsem se stal součástí jakéhosi
nenápadného masochistického oddílu. To by bylo příhodné pověsit za dveře
otáčecí cedulku s nadpisem WWW, která prozrazuje informaci „My tady děláme
ty internety...“. V moment, kdy je přestávka a má se jít na oběd, ale využije se ke
cvičení, tak se otočením cedulka změní na MMM, což je zkratka pro (Městečko
Mladých Masochistů). Mluvil jsem o kolegovi, který mě naučil v SoapUI dělat
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automatický test a poslouchá také Prodigy, mluvil jsem o kolegovi pedantovi, který mě učí psát
vzorový kód, ale ještě jsem nemluvil o kolegovi trenérovi, který mě naučil dělat správně dřepy. TCP
umožňuje svým podnájemníkům vstup do tělocvičny za 35 korun. Občas se této možnosti využije o
přestávce. Kolega trenér, který dříve hrával fotbal, tak nás v tomto ohledu vede a dává kromě
cvičebních tipů i detailní teorie, jak to se svaly funguje, jak se správně pohybovat a podobně. Oběd
se v těchto případech řeší krabičkou z domova, která se podle slov trenéra „Rychle vyšňupne u
počítače“. Na první lekci jen tak nezapomenu. Učil jsem se dělat správně dřepy. Následujících pár
dní jsem měl co dělat při slézání schodů. Řidiče číslo 2 rozesmálo, jak jsem bolestivě scházel
schody z čajovny a držel jsem se oběma rukama vnitřního zábradlí. Šel jsem jakoby bokem a
opatrně našlapoval. Paradoxem je, že po takovém tréninku je člověk u programování snad daleko
čilejší, než po hojném obědě. Rozlámanější se ale cítí být víc jak z pošty.
Kolega trenér mi prozradil zajímavou věc. Prý se u členů MMM vytvořil jakýsi masochistický
reflex. Při cvičení se snaží vždy mírně překonat minulou hranici, to je bolestivé, ale časem se tato
bolest stane přitažlivou a všichni mají tendenci se stále překonávat. No jsem zvědavý, jak budu
vypadat po zkušební době. Včera mi brácha říkal, že vypadám lépe, protože se mu zdám být
hubenější.
V pátek pravidelně probíhá lekce cizího jazyka.
Chodí k nám mladá slečna a učí nás angličtinu.
Posledně sem s ní byl zavřený sám v kanceláři a
kolega prodidžař musel řešit urgentní věci kolem
projektu, tak jsem byl trochu vyslýchán v
angličtině. Měl jsem trému, protože anglicky
moc zvyklý nejsem mluvit. Po zodpovězení
otázek slečně už o mě ví, že chodívám s přáteli
do čajovny, ale že většinou je to s jedním
kamarádem a rád piji červený čaj Red Matai. Na
otázku, zda jsou mezi těmi přáteli i nějaké dívky, tak jsem odpověděl, že občas tam jedna dorazí.
Slečna, co učí angličtinu, má možná i lehce dominantní výraz ve tváři. Nevím, kam bych si jí
typově zařadil. Pojmenování klubu MMM může nést i jistá rizika. Mohlo by teoreticky dojít k
situaci, kdy zapomeneme při návratu z posilovny převrátit MMM zpět do WWW a potom by se
před hodinou angličtiny místo zaklepání na dveře, mohlo ozvat prásknutí bičem.
Já jen doufám, že toto slečna angličtinářka nebude číst. Těch nesmyslů jsem teď napsal víc než
hromadu.
Je 17.2.2020 21:28. Dnes se mi podařilo domluvit s mým
šéfem na tom, že bych mohl pracovat ve vlaku. Za to jsem
rád, že je to možné. V pátek jsme při hodině angličtiny
rozebírali situaci s mým dojížděním. Někteří měli podobnou
„vztávací zkušennst“ v minulosti a prý se to nedá vydržet
déle jak dva roky. Proto jsem se raději v předstihu zeptal,
zda práce ve vlaku bude možná. Tím se ušetří čas a budu
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moci do práce jezdit později. Poslední dobou je má ranní aktivita ve vlaku spaní a to doháním
spánek i trochu o víkendu.
Přemýšlel jsem, co asi dělá Zuzka. Už je to skoro měsíc, co si přestavuji, jako kdyby souběžně s
mým zaměstnáním si i ona našla práci a bydlení v Praze.
Napadl mě k tomu takový mikro příběh: „Zusky strýček a bytový magnát žasne nad tím, jak se
Zuzce v Praze daří a jak její zmrzlinové podnikání prosperuje. Zuzka sotva ráno vstane a už jí
napadá jeden a půl geniálního receptu na novou zmrzlinu. S nadšeným výrazem ve tváři spěchá do
své miniaturní garážové zmrzlinárny, aby to honem namíchala. Její výraz připomíná zápal malých
dětí, když kreslí pastelkami a při tom mají na bok vystrčený jazyk (aby i on dobře viděl to velké
dílo). Nejvyhlášenější zmrzlinářský časopis s názvem „Dva kopečky radosti“ o ní napsal už jeden
článek. Zuzka se v článku zmiňuje o tom, že otevřela uvnitř své miniaturní garážové zmrzlinárně
obchod se jménem „Miniokénko Zuzík“ a tam prodává svojí letošní novinku, kterou pojmenovala
„Pistáciová Kaňka“. Ráno stojí frontu zástupy labužníků ze Starého města, aby si mohli dát její
„Pistáciovou Kaňku“. Pistáciová kaňka je kopeček zmrzliny z Jumbo pistáciových oříšků napuštěný
horkým Irským krémem a celé je to polité mléčnou čokoládou ojedinělé receptury. Zuzka vypráví,
jak zaměstnavatelé někdy ráno volávají labužníkům z fronty a uhánějí je do práce, ale z fronty se
ozývají věty typu „Ale já chci svojí Kaňku!“.
Zuzka během necelého měsíce už staví druhý barák v Praze. Ještě není dostavíno a nápadníci se jen
hrnou oknem.“
Dnes jsem šel z práce domů. Už jsem tam byl
poslední a docela mě pobavila zpráva na dveřích z
vnější strany kanceláře. Bylo tam napsáno
velkými písmeny něco jako „Hlavně si
nezapomeň kartičku, peněženku, mobil, klíče a
talířek“.
To mi připomnělo, jak jsem ji v Assecu zabavil
talířek a měl ho v tašce na notebook. Talířek jsem
používal na odkládání sypaného čaje a když jsem
z Asseca odcházel, tak jsem sbalil hrneček s
nadpisem Asseco a nějak se mi do tuky dostal i
ten talířek, který ale vlastně nebyl můj. No alespoň jsem se do Asseca mrkl a pozdravil je.
Fakt mě to pobavilo a teoreticky by to mohlo mít společného něco s mým příběhem. No i když při
mé fantazii se toho dá vymyslet tolik, že to nic společného se mnou ani mít nemusí.
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Je 24.2.2020 21:24. Myslel jsem, že se dostanu
na psaní v neděli, ale v pátek mě zastihlo
marození, tak že jsem byl o víkendu docela
unavený a potil jsem se.
Už mám povoleno pracovat ve vlaku, tak toho
využívám a vstávám v normální hodinu zhruba v
čtvrt na osm. V 8:05 sedím ve vlaku a začínám
pracovat. Dnešní cesta byla zajímavá, protože v
8:05 jsem seděl na nádraží a vlak měl půl hodiny zpoždění. Pracoval jsem půl hodinku na vnitřní
kryté lavičce na nádraží a za půl hodiny mi jel vlak. Pak jsem se přesunul do vlaku a pracoval až do
Protivína ve vlaku. Vystoupím z vlaku v Protivíně a ptám se průvodčího, zda pojede ten vlak do
Písku, ale on mi říká, že ten už odjel a že mám zůstat v tom vlaku, ze kterého jsem vystoupil a jet
do Ražic a tam přestoupím na Písek (prý mě měli o tom už informovat ve vlaku). Tak jsem se
urychleně vrátil do skoro jedoucího vlaku z Budějovic a jel jsem do Ražic. V Račicích mi průvodčí
řekl, že vlak pojede do Písku za půl hodiny. Tak že následovala půl hodinová práce na nádraží v
Ražicích, které už nebylo tak kryté. Trochu mě štvalo, že jsem pop nemoci a takhle pracuji venku
ale to bylo moje rozhodnutí. Když vlak přijel, tak už jsem potom nepracoval. Jelo se tedy na Písek.
Vlak myjí hlavní nádraží v Písku a já se ptám průvodčího, zda jede tento vlak přes zastávku „Písek
zastávka“, a on mi prvně nerozuměl. Pak říkal jestli myslím tu mezi nádražím a Písek Město, tak jo.
Tak mě uklidnil. Sice nevím, že je nějaká zastávka Písek Město, kam vlak jezdívá po „Písek
zastávka“, ale šlo mi o to, že vlak neujede úplně z města ven. Tak už jsem připraven vystupovat a
přibližujeme se k zastávce, kterou vůbec neznám. Vlak zastavuje na znamení a průvodčí už marně
mačká knoflík „Znamení“. Nastala nějaká porucha a vlak si spokojeně jede dál. Průvodčí si
odběhne za strojvedoucím a pak se vrací s omluvou. Že prý to strojvedoucímu nějak samo vesele
jelo dá. No takhle to úplně neřekl :). Prostě nevěděl jak má ten vlak zastavit. Tak že se vystupovalo
až na další zastávce Písek Město. Dvě babičky z toho byly docela rozčílené. Vzal jsem to tak nějak
v klidu a ptám se průvodčího na zastávce, jak se dostanu na Písek Zasrávka a ten mě to zhruba
popsal. Byla to asi půl hodinka pěšky přes město. Tak že do práce jsem místo cca v 9:05 dorazil až
v 10:20.
Další vyprávění by mohlo být o cestě z Písku dne 10.2.2020 kdy byl silný vítr a v příběhu figuroval
padlý strom přes silnici bránící autobusu z výluky a také v příběhu figurovala pilka na dřevo na
kapesním noži. To si ale nechám až budu čilejší.
Je 2.3.2020 22:48. Už je mi mnohem lépe.
Rýma se uzdravuje. Jak teď moc nepíšu, tak
mě nějak opouští ten spisovatelský vtip, ale
nechci s tím přestat. Přijde mi, že tři doposud
nejhorší roky mého života jsou za mnou a už
se vrací fajn život. Nejhorší byly v tom, že
jsem cítil povinnost něco dělat, docela těžkou
práci na hlavu, na něco se připravovat, finance
ubývali, jistota žádná a projekt se nevyužil.
http://jkali.cz
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Prozatím se tedy nevyužil. Teď momentálně je Eden připravený k používání, ale server jsem
zastavil. Nechci, aby mi to tu doma zbytečně běželo. Až o to bude třeba zájem, tak není problém
„máčknout ťuflík“ a server zapnout.
Pro mě je čest, když mi režisér a bývalý dokumentarista National Geographics Jarda řekl, že každé
ráno vstane v šest a dívá se jestli jsem napsal něco nového. Prý ze všeho se mu nejvíc líbí ty mé
smyšlené dětinské mikropříběhy. Prý to má nějaký náboj a to se mu právě líbí. To mě povzbuzuje
proč nepřestat s psaním.
Posledně jsem nedokončil příběh cesty z Písku, kdy řádila kalamita. Pamatuji si, že zastávka „Písek
Zastávka“, která je jen přes silnici od mého zaměstnání, tak byla nějak podezřele prázdná, když
jsem čekal na vlak domů. Nějak nic ne a nejelo. Rozhodl jsem se jít pěšky raději na nádraží a
informovat se tam, jak se dostanu domů či případně jet autobusem. Cesta na nádraží zabere tak těch
cca 35 minut. Měl jsem štěstí, vlak měl asi 50 minut zpoždění, tak že zanedlouho po tom, co jsem
přišel na nádraží, tak přijel a jel jsem do Protivína, kde se přestupuje na vlak do Budějovic. No jo,
ale v Protivíně jsem čekal dalších asi 40 minut. To bylo pěkně Protivné. Procházka přes Písek není
tak špatná, ale sedět 40 minut v Protivíně na nádraží už není tak zábavné po takovém opožďování.
Vlak nakonec nepřijel, ale přijel autobus jako náhradní doprava. Autobus, ve kterém bylo asi
celkem 7 lidí. Skoro všichni byly očividně personál asi českých drah. Podle oblečení se asi jednalo
o průvodčí, které normálně na trase nepotkávám. Nevím, proč takto společně jeli, ale asi opravdu
nebyli místní, protože si tam lámali hlavu s tím, jak autobusem opustit Protivín a dostat se na
hlavní. Slečna průvodčí z Protivína, kterou tam vídávám, tak poradila řidiči, jak opustit Protivín a z
jedné cesty se musel i řidič autobusem obracet a vracet se. I mě se ptali, jestli náhodou neznám
směr, ale řekl jsem, že nejsem místní. No a pak k tomu došlo. Jeli jsme po takové úzké lesní
cestičce a větve stromů „sem tam hladili autobus“. Když najednou v cestě leží padlý strom, jak je
vidět na fotce výše. Tak že chlapi ve fracích vystupovali a celkově asi všichni chlapi. Pokusili jsme
se se stromem hnout, že ho odkloníme, aby se dalo projet. Byla to těžká váha a trochu se strom
hýbal, ale bránilo tomu několik větví. Napadlo nás zajít k někomu poblíž do vesnice pro pilku. Ten
strom blokoval silnici hned u nějaké vesničky. V tom přišel jeden z cestujících, který nebyl
oblečený jako průvodčí. Normální chlap a říkal, že má pilku, sice malou a bude to asi na dlouho, ale
zkusit se to může. Měl pilku na nožíku. Byla asi trochu větší, než na nožících normálně bývá, ale
pořád to byla malá pilka. Než se ale pustil do vážnějších akcí s nožíkem, tak za autobusem stálo
nějaké auto s člověkem, který bydlí poblíž. Povídal, že si skočí domů pro motorovou pilu. Tak jsme
chvilku počkali a přišel s motorovkou, řekl něco jako „Zdravím..... tak chcete pustit?“ a nařezal z té
části stromu, co překrývala silnici, špalky. Tak jsme mu poděkovali, myslím, že tam byl i malý
potlesk a autobus jel vesele dál. Domů jsem se dostal asi o deset minut později, než kdybych jel tím
vlakem o dvě hodiny později v 17:04.
Tak nevím, zda na tomto příběhu je něco poutavého. Je to normální věc ze života. Trochu to
ukazuje, jak je vlastně společnost chatrná. Stačí pár popadaných stromů a nedostanete se do práce či
z práce. Ráno jsem se do práce dostal bez problémů, ale asi to bylo o chlup. Kolega se divil, že jsem
se dostal do Písku, protože hlásili, že Budějovice jsou nedostupné.
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Prásknutí bičem a hudba z filmu Indiana Jones. To se ozvalo
z chodbičky předminulý pátek, když slečna angličtinářka se
chystala na mě a kluci jí tímto úryvkem docela rozesmály.
Tedy z chodbičky se ozýval smích...
Kamarád Jarda mi dal tuhle seriozní doporučení na
vyhlášený Písecký hřebčín. Prý má podezření, nebo to tedy ví
nade vší pochybnost, že tam jistě budou mít bičíky. Možná
tam bude i nějaká slečna.
Ten den, co jsem se zaregistrovla na BDSM seznamce, tak si
ze mě v čajovně dokonce dělal Jarda legraci, že až příště
přijdu do čajovny, tak se mě zeptá „Nechceš si sednout?“ a já
odpovím „Raději postojím.“.
Je
8.3.2020
11:07.

Poslední záhadná energie, která mnou samovolně prošla, tak byla začátkem roku, jak jsem psal. Od
té doby k tomu došlo jen párkrát a to vždy v souvislosti, když jsem se o něco modlil. To, o co jsem
se modlil, tak se vyplnilo.
Scházívám se s kamarádem Jardou, který už je starší něco přes 60 let. Ve středu 4.3. jsem s ním
mluvil. Povídal, že se mu ten den zdál asi šestkrát po sobě stejný sen. Sen byl o nějaké události,
která se odehrávala v červenci tohoto roku. Popisoval to obrazně jako potopu. Ne doslovně jako
potopu vodou. Říkal slovo „očista“. Vybavuji si trochu potopu za časů Noema, tedy akorát v jiné
podobě. Povídal, že to na něj působilo v tom snu, jako kdyby to souviselo nějak se vztahem mezi
Amerikou a Íránem a úplně si to nedovedeme vysvětlit.
Na začátku tohoto dílu jsem se zmiňoval o biblickém popisu jakých si dvou božích svědků, kteří
údajně podle knihy Zjevení mají působit 1260 dní. Je o tom v jedenácté kapitole Zjevení zde:
http://jkali.cz/data/BIBLE21.pdf#page=1569
Schválně jsem si dal výpočet kalendářních dnů, když zadám od data nástupu Donalda Trumpa
20.1.2017 a přidám 1260 dní, tak to vychází na 3.7.2020. To je začátek července. No třeba je to jen
mylná domněnka. Mě jen Donald Trump jakož to protestant a docela i s tou svou ráznou povahou,
tak trochu připadá, že by mohl možná být nějakým takovým svědkem, ale nejeví se úplně jako
provozovatel nějakých duchovních aktivit.
Můj osobní život se ale tento rok zlepšil. Už nemám ty starosti a ty povinnosti, co jsem vnímal před
tím.
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Je 9.3.2020 23:41. Na
obrázku vidíte
záhadnou ženu. Ano
přesně taková nějaká
mi napsala zprávu v
češtině. Tato záhadná
žena mi poslala celkem výstižnou zprávu a
nepamatuji si, že bych od tohoto emailu někdy něco dostal.
Tedy zpráva zní: „zlato, promiň, ale nejsem falešný kluk nebo žena! Už jsem vám říkal, že jsem
zaneprázdněný člověk! žádáš mě, abych s tebou hrál hry? uvidíte mě na webové kameře a uvidíte,
že jsem skutečná a spolehlivá žena! Hledám vážného muže, ne dítě! Rozhodni se!“
Tak mě napadlo...... co kdyby to byla Zuzka? Těžko říct, kdo to byl, ale zarazila mě tam jedna věc.
Zarazila mě narážka na to dítě. Ženy nehledají dítě. Mě už to někdo říkal, že prý jsem na to moc
mladý, abych si našel holku. Dva lidi z Asseca mi toto řekli. No jo, ale mě je přeci už 35 let.
Když tak nad tím přemýšlím, tak já se nedokážu změnit. Asi by to úplně podlomilo podstatu mé
existence. Odepsal jsem záhadné ženě, že asi budu dítě navždy a že se mi moc nechce být vážný.
Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet...
Pokračování vyprávění o hudbě z Indiana Jones a
prásknutí bičem z minulé stránky. Slečna
angličtinářka vešla do místnosti kde jsem seděl
já. Usmívala se a říkala „dneska tě budu mučit“.
To bylo docela vtipné :). Něco takového mi ještě
žádná dívka neřekla. No představte si to, že jsem
na place v Globusu, vedoucí rozdává práci,
povídá, co se musí udělat, jaký je rozpis jaký je plán a do toho se ozve nahlas třeba od Zuzky a nebo
od nějaké jiné dívky na mou adresu „Dneska tě budu mučit!“. Hodina angličtiny byla v pohodě.
Občas se prohodilo v angličtině nějaké synonymum pro bolest, padlo tam i „bolest v posteli“, ale
jinak v pohodě. Dokonce jsem slečnu angličtinářku pozval v anglicky psaném emailu do čajovny v
ČB. Bylo to další týden, kdy se omlouvala emailem, že má migrénu a tak jsem jí chtěl rozptýlit
svým spisovatelstvím a poslal jsem jí odkaz na příběh a pozval jsem jí do čajovny. Nedostal jsem od
ní zatím žádnou reakci. Nevím, jaký to na ní udělalo dojem. Pravda je, že si jí dovedu představit
jako kamarádku, ale nějak podvědomě cítím, že to není typ ženy, u které by se kamarádství se mnou
změnilo v něco vážnějšího. Vzhledem k tomu, že jsem dětinský a vzhledem k mým politickonáboženským aktivitám, tak asi nehrozí, že bych se oženil.
Další taková příhoda se slečnou byla ve vlaku v kupé. Jdu si po práci
cestou z Protivína sednout do vlaku. Tak se koukám po volném kupé a
nějak ho nenacházím. Vidím kupé, kde u okna sedí hezká mladší slečna a
naproti ní nikdo nesedí. V kupé byl ještě jeden kluk. No tak jsem využil
příležitosti a sedl si naproti slečně k oknu, protože rád sedávám u okna. To
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že je slečna docela atraktivní, tak toho jsem si nemohl nevšimnout až po čase. No jo, ale co se
nestalo. Ten kluk odešel a my zůstali v kupé jen dva a seděli naproti sobě. To byla fakt trapná
situace a nedovedu si vysvětlit proč to bylo trapné. Však jsem chtěl sedět u okna a to se mi splnilo.
No jo, ale to okno bylo nějak neobvykle nezajímavé. Slečna skoro pořád koukala do mobilního
telefonu a měla jakási svítící bezdrátová sluchátka. Já se snažil koukat z okna. Po čase už do
telefonu nekoukala a koukala tak nějak bokem. Bylo to pro mě trapné a při tom je to
nepochopitelné. Jako kdybych s ní měl něco řešit, ale přitom jsem nechtěl. Nebo možná nevěděl co.
Byla výrazně mladší než já. Možná tak o deset let. Takto mladé ženy pro mě nejsou moc přitažlivé,
ale i tak by asi byla slušnost s ní prohodit pár vět. To by mělo šmrnc, kdyby se mě slečna zeptala,
odkud jsem. Podle mého zvláštního účesu by mohla otipovat, že jsme asi z daleka a mohla by se
zeptat takto „Příjem...... tady planeta Země...... přepínám!“. To bych asi byl dost vykulený, kdyby
mi tohle řekla. Já bych mohl odpovědět, že mám jen Aspergerův syndrom. Lidé s Aspergerovým
syndromem nedovedou odhadnout, kdy začít mluvit, aby někomu neskočili do řeči a nedovedou
odhadnout míru emocí a jakési intimity. Tak že ještě než by dořekla slovo „...... přepínám!“, tak
bych na ní zahučel „A NECHCEŠ SE MNOU CHODIT?!“.
To by byla dech-beroucí debata. Jenomže nikdo tam ani netutl. Když slečna odcházela z kupé, tak
neřekla ani „na shledanou“ a možná k tomu měla i dobrý důvod.
To mě vedlo k zamyšlení nad novým
smyšleným mikro-příběhem. Je to o
vynálezci a průkopníkovy nových antispam technologiích. Příběh se odehrává
v televizním pořadu „Záhadné úkazy
planety Země“. Probíhá dokonce přímý přenos. Nějaký
dobrodinec nahlásil do nemocnice, že v mém křesle sedí
„obávaný fantasta“ a není jasné, co zase vymýšlí. Proto z
nemocnice přijeli dvá doktoři a sledují mě co dělám u
počítače.
Tak že přímý přenos z mého pokoje. Dvá doktoři stojí vedle a sledují, co dělám na počítači. Mají
bílé pláště a na krku stetoskopy. Já předvádím, co se děje s mojí emailovou schránkou. Ukazuji, jak
mi stále píší ženy. Nebo jsou to možná muži vydávající se za ženy a snaží se mě donutit k registraci
na placené seznamce, aby měli provize.
Jirka Kalina předvádí Experiment A, kdy bere výpis svého mínusového bankovního účtu, přikládá
ho k emailu od jedné z mnoha adresátek a podepisuje se jako „Mínus Man“. Jirka Kalina odesílá
email. V tom náhle z pozarohu. Z pozarohu pozafuter koulí okem vrchní saniťačka na jednoho z
doktorů a drží v ruce svěrací kazajku. Tím se ho beze slov dotazuje, zda už mě má „jít sbalit“.
Doktor na ní koukne umírněným pohledem, aby se umírnila a s „tím balením“ počkala, protože se
ještě neví, jak tohle celé dopadne. Druhý doktor vytahuje papírový kapesník a otírá si napětím čelo.
V tom náhle, co se nestane! Krátce po odeslání emailu s bankovním výpisem najednou spamování
od většiny žen či pseudo-žen přestalo. Napětí ve vzduchu také přestalo. Pan doktor, co si otíral čelo,
tak řekl v tichosti „On to dokázal“. Druhý doktor, na kterého vrchní saniťačka koulela okem, tak
http://jkali.cz
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řekl „Teda pane Kalina..... Vy jste hlava!“.
V tom najednou se začalo ozývat hopsání z balkonu, který je hned vedle okna mého pokoje. Nějaký
ajťák, co se tam vyšplhal po provaze, tak hopsal radostí z toho, že okoukal novou anti-spamovou
technologii přes mé okno. Hopsal radostí a když to vrchní sanitářka viděla, tak začal nedočkavě
říkat se svěrací kazajkou v ruce „Už můžu....? Už můžu....?“.
Další díl dokumentárního pořadu „Záhadné úkazy planety Země“ se
odehrává venku. Studio sleduje zpovzdálí dění. Jirka Kalina prochází
opodál a demonstruje Experiment B. Jirka Kalina se blíží k sloupku a v tom
náhle zdvihá ukazováček nahoru jako na znamení, že teď se něco odehraje.
Jirka Kalina vytahuje fixu a na sloupek píše zprávu „Byl jsem tady.“ a
podepisuje se „Mínus Man“. Po tom, co napíše tento mocný vzkaz, tak dává
fixu do kapsy a vzdaluje se od sloupku. Studio od napsání vzkazu
zaznamenává, že četnost průchodů určitého typu žen kolem sloupku
výrazně klesl. Mezi kameramany se vede horlivá diskuse, jak se něco
takového může stát...?
Je 15.3.2020 11:45. Tak konečně se mi začíná s novou prací dařit splácet
dluhy. Už jsem splatil celý dluh kamarádovi Mílovi a zaplatil jsem
sociální a zdravotní zda prosinec a leden. Teď už jen doplatit těch cca 67
000 bance a 50 000 bráchovi. Je mi stydno, že jsem se takto zadlužil a
tahám do toho bráchu a mamku, ale stále věřím, že můj projekt Eden
opravdu časem přinese ovoce a neudělal jsem chybu, že jsem si to
připravil a věnoval tomu ten čas a finance.
V mých smyšlených mikro-příbězích se začíná vyskytovat jakási postavička s jmenovaným názvem
„Mínus Man“. Člověk vědátor a sociolog, který se snaží ze svého mínusového prostředí udělat
jakýsi životní plus a možnost komicky analyzovat chování lidí.
Další takový mikro příběh o mínus manovi by mohl být „Autobusová zastávka“. U zastávky stojí
hlouček lidí, čekají na autobus a o něčem se baví. Najednou jeden z nich si všimne, že kolem
prochází nějaký divný chlápek a slyšel ho potichu říkat pro sebe větu „Dluhy, splátka..... u mě máte
otevřené vrátka.“. Udivený čekající na autobus se ohlédne za chlápkem a protože jenom prošel
kolem hloučku, tak už se vzdaluje a není mu vidět do tváře. Není mu vidět do tváře, ale má na sobě
černý plášť skoro jako Bat Man a na tom plášti má připevněnou červenou dopravní ceduli s velkým
býlím mínusem. Značka pro zákaz vjezdu.
Cestující se začal bavit o chlápkovi. Povídá „Hmmmm..... to byl určitě Mínus Man. Tu ceduli jde
určitě prodat do sběru, aby měl na poplatky“.
Té mé postavičce Mínus Man chybí nějaký smyšlený rival. Něco jako
kdyby protiklad. Nemesis. Připodobnění ke hře Commander Keen, kde
jsem hlavní nepřítel Mortimer McMire (MM(M)). Padouch, který má IQ
315 a označuje se pseudonymem Grand Intellect. Na svého protivníka
někdy volá hanlivě „Hej třistačtrnáctko!“, protože Commander Keen
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(Billy Blaze) má IQ jen 314. Takový ten věčný spor a problém lidstva, ale asi i jiných stvoření
znázorněný v malém příběhu dvou inteligentních rivalů. Jeden se snaží ovládnout celý a to jen z
toho důvodu, aby ho celý zničil, protože je tak povýšený, že se domnívá, že jsou všichni tak hloupý,
že si nezaslouží žít. No a skoro celý vesmír ho zmateně následuje. Když to naopak Commander
Keen se naopak ten vesmír snaží zachránit, ale skoro nikdo mu nevěří a skoro nikdo ho
nepodporuje. Přímo v té hře i dokonce padne to slovo Nemesis, kde tímto jménem označují Billyho
přátelé jeho nepřítele Mortimera. Nemesis představuje v české mytologii Bohyni spravedlnosti. To
je dost divné, že? Že by Mortimer reprezentoval se svým vesmír zničujícím postojem spravedlnost a
naopak hodný Billy by byl tím nespravedlivý, protože se snaží chránit? Asi pravda bude někde mezi
a nesmí dojít k tomu, že jeden druhého zcela přemůže. Někdy je možná víc toho a někdy zase
naopak toho druhého.
Další příběh, kde se vyskytuje označení Nemesis, tak je hra trochu s
biblickým názvem Legacy of Kain. Znamená to odkaz Kaina a je to
hra o upírech. O Kainovi se říká, že to snad byl úplně první upír.
Kain byl syn Adama z Edenu. Syn, který žárlil na svého bratra
Abela a to tak moc, že ho zabil. Po tom, co se tak stalo, odešel Kain
od rodiny a zbudoval předpotopní velkou říši. Říši, která byla asi
jakýmsi prototypem Babylonu. Civilizaci, která se nějak zkazila a
byla zničena. Noe, jeho blízcí a zvířata od každého páru jeden se
údajně zachránily na arše. Takový je biblický příběh.
Teď ale k příběhu ve hře Legaci of Kain k prvnímu dílu. O co tam šlo a jaké jsou tam zajímavosti.
Na začátku hry se píše červeným nadpisem v angličtině něco jako že na začátku nové éry (Aeon),
musí dojít k iniciačnímu procesu, při němž je celý svět zalit krví a následuje video jakési bitvy.
Bitvy. Kde lidé bojují proti snad démonům, či co. Je tam znázorněna nějaké invaze démonů a bojují
proti sobě lidé na různých frontách v různých příbězích, ale to je myslím pohled už do nedaleké
budoucnosti. Děj hry začíná tím, že je nějakých 9 pilířů země Nosgoth. Každý pilíř má svého
strážce. Těch devět strážců má asi symbolizovat Pantheon. Devítku božstev, která se přirovnává k
planetám sluneční soustavy. Například bůh Merkur, Jupiter a podobně, jenomže v té hře se takto ti
strážci vůbec nejmenují. Ve hře se používají označení jako třeba necromancer Mortanius (asi
Saturn), druid Bane (Země), strážce času Meobius (asi Jupiter) a je tam třeba i strážkyně rovnováhy
Ariel (Venuše). Ariel je název z Bible. Je to označení města Jerusalém. Hra začíná tím, že Ariel s je
kýmsi napadena. Nějakým záhadným útočníkem a stane se z ní duch, který je průvodcem hráče.
Tím, že je Ariel strážkyně rovnováhy zavražděna, tak se její pilíř poškodí, ale má to dopad i na
ostatní strážce. Nějaká zlá síla je zkorumpuje a ve světě Nosgoth tak vzniká zlo a nerovnováha. To
je takový úvod do děje hry, ale pak se odskočí jinam, kde je hlavní postava Kain, ale není to upír.
Začíná jako člověk. Je v krčmě a chtěl by přenocovat, ale hospodský říkal, že nemůže a že zavírají.
Kain se tedy chce vydat na noční cestu do vzdáleného domova, ale před krčmou ho zabijí
loupežníci.
Kain jako člověk zemře, ale pak má cosi jako posmrtnou nabídku od nekromancera Mortania.
Mortanius mu nabízí, že mu dá posmrtný život upíra a bude moci ukojit svojí touho po pomstě,
protože bude celkem mocný v boji. Kain nabídku přijímá a vychází z krypty jako upír. Nedaleko
http://jkali.cz
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hrobky se setká s jeho vrahy a snadno je pozabíjí, ale má to nějaký problém. Kain se necítí moc
dobře. Cítí se být nemocný či prokletý. Po zabití jeho vrahů ho Mortanius telepaticky vede jako
jakýsi mentor a říká mu, že musí zničit zkorumpované strážce, aby byl nasycen pomstou, protože za
jeho smrt mohou tito strážci. Vždy, když porazí Kain jednoho ze zkorumpovaných strážců, tak se
jeden pilíř očistí. Někdy je strážce nesmrtelný a dá se zabít jen určitým předmětem či za určitých
podmínek. Kain směřuje k tomu, že už zbývá zabít jen Mortania a v tom se ukáže, že nekromancer
Mortanius je původcem celé korupce, že to on zabil Ariel a hlavně po likvidaci Mortania s něj vyjde
jakýsi velký démon, který se do něj dostal odněkud jinud. Tím narážím na to, že autoři příběhu
chtěli asi sdělit, že ta síla, která zkorumpovala strážce smrti/znovuzrození tak ta nepochází ze
sluneční soustavy. Kain poráží i toho démona.
No ale jaký ze závěr? Závěr není moc šťastný. Na konci má Kain možnost volby. Buďto si vybere
možnost, že sám definitivně zemře a tím tak najde klid. Když zemře, tak je záběr na krásnou čistou
planetu. Nebo si vybere, že bude žít dál a to jako jakýsi vladař nad upírskou říší. V tom případě je
pak záběr na zpustošenou planetu.
To je tedy závěr co? Na mě jako hráče moc dobře ten konec nezapůsobil. Asi je v tom jakési
sdělení, že upírství není ta správná cesta a je v tom něco ďábelského.
To ale není ten hlavní důvod, proč píšu o této hře. Ten hlavní důvod bylo, že se tam vyskytlo také
označení Nemesis.
V jedné části hry je příběh o boji mezi jakýmsi králem Ottmanem a jeho
nepřítelem, který si říká William the Just. Tedy vlastně v překladu
William spravedlivý, který je ve hře popisován také jako Nemesis.
William vede armádu démonických vojáků, která je v podstatě
nepřemožitelná. Jediný člověk, do kterého se vkládají naděje, že by jí
mohl zastavit, tak je král Ottman se svojí Armádou poslední naděje.
Království Ottomana má ve znaku lva a do dění přijde hráč jako Kain a
plní úkol pro krále Ottomana, aby ho povzbudil. Zachrání její duši,
kterou jakýsi výrobce hraček uvěznil v jedné z panenek. Král Ottoman je
povzbuzen a jde do boje s Armádou poslední naděje proti démonickým
vojákům. Král Ottoman ale v bitvě zemře a Kain tento problém vyřeší
pomocí artefaktu, který mu umožní cestovat v čase do minulosti, kdy je
William ještě malé dítě a v tomto věku ho Kain zabije. Ukáže se, že za
přivedením démonické armády stojí stejně někteří zkorumpovaní strážci, které Kain porazí.
Kainovo počínání ale vede k tomu, že vlastně se snaží zlikvidovat úplně všechny zkorumpované a
to jenom proto, aby se stal hlavním korupčníkem. Tedy pokud se opravdu nerozhodne na konci
dobrovolně zemřít.
To by bylo zajímavé zjistit, kdo ten příběh vlastně navrhoval. Když jsem byl malý, tak mě tato hra
nějak zaujala a hrál jsem jí. Myslím si, že i ten sen, co jsem měl jako malý, jak se ze mě stal nějaký
kostěný bojovník, tak je právě z této hry.
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Tomu mému příběhu chybí opačná fiktivní postava k Mínus Manovi.
Jestli že je Mínus Man pozitivní hrdina a znaménko k tomu
nenapovídá, tak by mohl být jeho protiklad Plus Man. To je chlápek,
který je hrozně moc v plusu. Záhadný neznámý chlap. Světo-hlava.
Nikdo z normálních lidí o něm neví, ale má obrovský vliv. A platí
rovnice, že čím víc je Mínus Man v mínusu, tak tím víc je Plus Man v
plusu.
Jako názornost jsem si vzal vlajku Švýcarska, protože je tam bíle plus
a to je docela analogické k ceduli zákaz vjezdu a padla mi jako první pod ruku.
Faktem je i to, že Švýcarsko má bohaté bankovní zázemí a údajně se tam skrývá i jedno z křídel
globálního prediktora, či snad jeho hlavní sídlo. Mají tam CERN. Když se ve světě válčí, tak
Švýcarsko je tak nějak v klidu a pravděpodobně i v plusu. Že by ta jejich vlajka nesla i tento
význam?
Ať už je Švýcarsko jakékoliv, tak do mého fiktivního dění vstupuje postavička Plus Man.
Nejbohatší muž světa. Plus Man je totiž vždycky v plusu. Netvrdím, že žije ve Švýcarsku a nebo že
je to Švýcar, ale je prostě v Plusu a je záhadný. Normální člověk o něm neví.
Najednou si tak nějak Plus Man říká „No jo..... safra...... ale já potřebuji být ještě víc v plusu. Já o
ten plus nechci nikdy přijít!“. Plus Man vymyslel neuvěřitelnou mediální kampaň a tou je fiktivní
virus s názvem „Hepšík-Smrkán“. Plus Man přes tuto kampaň vyvolá takovou uměle vyvolanou
paniku, že lidé nebudou mít možnost myslet a vidět nic jiného, než jak si navléknout roušku a jak se
co nejméně vídat a nejméně spolu komunikovat. Plus Man se obává lidí a chce redukovat populaci,
tak že potřebuje zastírací manévr pro vojenskou genocidu spalováním lidí podobně jako za Hitlera a
toto je ideální. Plus Man plánuje genocidu a jeho oko se upnulo k Číně. Jeden z nápadů! Když se
někdo bude ptát, jaké je situace v Číně, odpověď bude něco jako že se to tam zvládá, protože už je
jen kolem čtyřiceti nakažených. No jo, ale těch cca 40 nakažených je tam jen proto, že všichni
ostatní z nakažených jsou mrtví.
Tady pár obrázků z Číny:
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Uvedená videa jsou z tohoto odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=A1yXTlvTB08
Turista v Číně se snaží zjistit pravdu. Spousta
oblastí je tam absolutně prázdná. Jsme svědky
rozpadu civilizace.
Ne teď vážně. Smyšlené postavičky stranou. Která
vláda by něco takového chtěla? Číňané jsou
pracovití a pokorní. Je to divné, ale nevypadá to
jako nějaká plánovaná genocida.
Včera se ke mně dostal jeden údajný dokument od jednoho Čínského vědce vysoce postaveného v
komunistické straně. Byl to přečtený dokument na youtube a teď to už není dostupné.
Údajně ten Koronavirus je opravdu jen zastírací manévr pro možnost vyvolat karanténu nějakou
méně choulostivou nemocí jako je například známý SARS, ale jde o vir, který je mnohem
zákeřnější a to se tutlá. Vir, který se snad ani neměl dostat na světlo světa, ale stalo se korupcí. Vir,
proti kterému jsou roušky úplně k ničemu. Čínská vláda toto řeší tím způsobem, že ve velkém a bez
milosti upaluje zasažené obyvatele. Proto ta prázdná města.
No je toto možné?
Hledám hledám informace co se dá. Podle některých zdrojů je virus
falešný poplach a zastírací manévr pro čistě politické zatýkací akce. Podle
jiných informací je korona virus také falešný poplach šířený v době, kdy je
v Číně chřipkové období, ale má to zastřít mnohem horší velice toxický
virus, proti kterému jsou účinné jen speciální masky a k těm se normální
člověk ani normální doktor nedostane. Doufám tedy, že ta druhá možnost
je nepravdivá. Ideálně i ta první, ale tomu nevěřím.
Pořád vidím naději v Kristu. V obrácení ke Kristu. Naděje pro každého.
Na záznamech bylo vidět, že proti některým lidem virus nejde. Možná to je jen důkladnou
opatrností, to nevím. Někteří z těch lidi se i prezentovali jako aktivní křesťané. Má víra ale je, že
Kristu dovede ochránit i před tímto. Byť by měl třeba jen člověku ukázat, jakým místům se
vyvarovat.
http://jkali.cz
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Je 16.3.2020 6:23. Vrtají mi hlavou události,
které se dějí v Číně. Přemýšlím, co je na tom
masívním upalování lidí pravdy a také na té
zákeřnosti údajného SARSu. Říká se, že je dobré
pravidlo při ověřování pravdy, že by jste měli mít
alespoň tři zdroje, co pravdu potvrzují.
Můj první zdroj byl popisovaný uniklý dokument
od Čínského vysoce postaveného vědce, který
Youtube hned druhý den byl označen jako
soukromé video a bylo to nedostupné. Druhé potvrzení bylo od cizince procházejícího Čínou, co
publikuje video 28.2.2020 a výše v textu je odkaz a pár fotek prázdných ulic.
Další zdroj je tento:
https://www.youtube.com/watch?
v=WHA4jTG2vbA
Jakási organizace „Stand for Trurh“ publikuje
snímky úniku velkého množství oxidu siřičitého
nad Wuhanem. Níže na fotce je vidět i snímek
letecký, kde je spousta kouře.
Další potvrzující zpráva i s videi je informace o
velice rychle stavbě jakýchsi dvou polních
nemocnic právě v tomto zakouřeném místě a to
nemocnice Huoshenshan a Leishenshan. Podle
některých tyto stavby ale nemocnice nepřipomínají. Videa jsou zde a zde.
No a poslední páté svědectví je asi z Čínských
zpráv toto video:
https://www.youtube.com/watch?
v=DU5Vu7XBpzg
Stará babička vypráví o tom, jak viděla na vlastní
oči ty hrůzy. Viděla, jak starý muž byl násilím
vzat a upálen zaživa. Proč by si to ta stará pani
vymýšlela? Těch informací by se dalo najít asi
mnohem víc. Celé to poukazuje, že Čína
problémy řeší, ale rozhodně nám nechtějí říct vše. Minimálně jejich vláda a s ní spolupracující
doktoři se prezentují jinak, než to co ukazují zprávy a běžní lidé. Bylo by dobré, až Čína směrem do
Evropy bude prezentovat nějaká řešení a nebo nabídky pomoci, tak toto mít dobře na paměti.
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Zpátky k příběhu fiktivní smyšlené
postavičce zvané Plus Man.
Nejbohatší muž světa, co chce
absolutní nadvládu. Možná, že někdo
takový opravdu existuje? Plus Man
přišel s geniálním nápadem dostat se
k moci skrze vyvolání přehnané paniky a tím zastření jeho politickoupalovacích aktivit. Pochybný rozmázlý virus „Hepšík-Smrkán“.
Potlačení maloobchodů a drobných podnikatelů. Vytvořením
krátkodobého pozastavení. V Tajwanu se s virem vypořádali bez zbytečně
přehnaných opatření. Jak je to možné, že někde jsou opatření šíleně přísná a vybuchuje tam panika a
jinde se problém zvládne vyřešit mírně, kdežto některé země uvádějí, že problém zvládli dobře, ale
něco tomu nenasvědčuje.
Nárazem zastavení speciálně malého podnikání Plus Man zajisté malým podnikům problémy. Velké
korporáty ne třeba omezovat, protože ty mají stejně pod kontrolou. Najednou se octne v dnešní už
tak napjaté finanční době mnoho lidí ve finančních problémech. Vláda sice nařídila rozkaz omezit
fungování podniků, ale málokdo se ptá vlády a ani nevědí jak se zeptat, jaká bude náhrada a nebo
jestli vláda nabídne náhradní aktivity nezaměstnaným lidem. Vláda toto řešit neumí, protože nejsou
zkušenosti. Tak že vláda jednostranným povelem jen vydá příkaz na základě směrnic, paragrafů a
konzervativních zákonů.
Najednou lidé mají finanční problémy. No a teď, co se nestane. Najednou přijde největší dobrodinec
na veřejnost. Dlouho ukrývaný Plus Man. Přijde s nápadem „Jááááá Váááááám Dááááááám
Penííííze!!!“. Všichni žasnou, protože problém vyřešil jeden člověk. Bratrstvo Plus Mena se ho ptají
„Jaktooooo, jaktooooooo, to my ale nebudeme mít peníze, neeeee? Když jim je dáme.“ a Plus Man
odpoví „Žádný strachy bratři sestry, my si snadno naklikáme digitálně kolik budeme chtít a kdyby
se to někomu nelíbilo, nemusí o tom jednak vědět a snadno můžeme jeho účet zrušit, když bude
dělat problémy“. Plus Man zmíní, že bude potřeba se zavedení pro pořádek kreditního systému a
také očipovat lidi do ruky a nebo do hlavy a tak si zavede absolutní kontrolu nad lidstvem.
A je tu komplikace. Ne každému se asi bude chtít ten čip přijmout, ale hodně lidem se asi vidina
snadného řešení problému bude zdát velice lákavá.
A potom by mohl přijít i Mínus Man s poctivou nabídkou spravedlivě hodnocené práce a
spravedlivé společnosti...
Je to ale celé jen smyšlené. Jenom přemýšlení, co by se třeba mohlo stát.
Je 16.3.2020 20:30. Tak to vypadá blbě. Asi je pravdivá ta
varianta, že virus je opravdu zákeřný. Více, než prezentují
některé vlády.
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Je 19.3.2020 23:06. Nikdo pořádně neví, co je ten virus
vlastně zač a jak moc je to vážné. Narazil jsem například na
jakýsi deník Benjamina Fulforda, který je mluvčím jakéhosi
spolku Bílého draka v Číně a poukazuje na to, jak začíná být
dnešní dění biblické a také poukazuje na to, že celá kauza
koronaviru je jen zastírací manévr a virus není nijak zvlášť
agresivní. Nahrávky zde:
https://www.youtube.com/watch?v=HiA8EzNqf9o
https://www.youtube.com/watch?v=RhAP_7Vdgvg
Údajně dochází k velkému zatýkání zločinců. Konkrétně se tedy míří na lidi jako Rotschildové a
všelijaké nechvalně proslulé politické elity. Biblicky toto připomíná ten moment ve zjevení, kdy se
šelma obrátí proti nevěstce, která na ní jede a zničí jí. Vlastně jsem na to narážel koncem desátého
dílu, kde jsem poukazoval na různé příběhy, kde jistou roli hraji i jedno dítě. Tak nějak mi to dění
teď připadá. Dokonce by snad mělo docházet k velkému přesunu americké armády do Evropy, jak
se uvádí zde:
https://tadesco.org/ve-stinu-koronaviru-usa-presouva-do-evropy-obrovske-mnozstvi-vojaku-letadela-tanku/comment-page-1/
Akce Defender 2020.
Jedna věc je ale pozitivní. Objevuje se taková ta lidská tvořivost a nápady, jak si vypomoct. Snaha
soběstačnosti. Třeba například Milion chvilek z.s. přišlo s tímto nápadem. Vytvořila na platformě
Google Maps jakousi Mapu pomoci:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1QFosGdbkLSW1reiik0QHriItw26w616&ll=49.85650203205556%2C15.53335108177339&z=8&utm_source=81180-Milion
%20chvilek&utm_medium=email&utm_term=4498622856&utm_content=MAPA
%20POMOCI&utm_campaign=Newsletter--20200319
Užitečná věc. Vidíte, kde v ČR najdete všelijaké pomáhající organizace. Po levé straně je přehled
center popřípadě tam vidíte rozkliknutý detail.
Vidím tam jistou možnost, že lidé ve využívání takovéhoto nástroje časem zjisti, že bude potřeba
aby pomoc nestála pouze na jedněch a těch samých dobrovolnících, ale aby lidé uměli pomáhat si
vzájemně. A to je přesně situace, kdy se hodí můj systém Eden:
http://jkali.cz/index.php?page=eden
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Je 22.3.2020 9:20. Po dlouhé době jsem navštívil
facebookové stránky Leaderface.cz. Hledal jsem nějaký
inspirativní obrázek. Tohle to je dobré: „Nemůžete se vrátit
zpět a změnit začátek. Můžete ale zkusit začít jinak a tím
změnit konec.“. V pozadí textu je vidět rozpadlá civilizace
Inků v Peru.
Ve světě se začínají dít významné věci a jak vypadá můj
soukromý život. Mě osobně se to zatím zdánlivě moc
nedotýká, ale co není, tak pravděpodobně bude. V pondělí
jsem byl ještě v kanceláři v Písku a už byly restaurace
zavřené, tak že jsem obědval na lavičce rohlíky a salát. Od
úterka pracuji z domova. Mé současné zaměstnání mě baví a jsem s ním spokojený. Zároveň mi ale
odebírá takovou míru energie, že přes týden jsem neměl energii se nad aktuální situací hlouběji
zamyslel a hlavně jsem jen sledoval a dával si dohromady informace. Snažil se hledat pravdu.
Momentálně je tomu v Čechách tak, že spousta podniků je zhruba od pondělka mimo provoz. Je to
zhruba týden, tak že to zatím není tak velká tragédie a dalo by se to přirovnat k vynucené týdenní
dovolené, která má dopad na celý podnik. Ale před zhruba deseti dny nám říkali, že to je plánováno
na deset dnů. To lidem v Itálii také říkali, ale podle zpráv od Italů se to u nich prodloužilo a zrovna
tak se to prodlužuje i u nás. Benjamina Fulford, jak jsem se o něm zmiňoval na minulé stránce, že
toto bude trvat dva měsíci. Tak že máme tu asi dvouměsíční přestavbu společnosti. Nevím, jak moc
je vážný ten vir a nechci to zlehčovat, ale údajně to snad elity nějak práškují v chemtrailech, tak že
to dopadá všude.
Před cca třemi roky jsem měl obtížný prorocko podnikatelský život a stálo mě to spoustu investic.
Teď už je má situace lepší a s výsledky svojí práce jsem spokojený. Mohou teď pomáhat ostatním.
Možná je na čase trochu inspirovat ostatní v této nelehké situaci.
Je 22.3.2019 17:57. „Nemůžeme růst, když jsou věci
lehké...“, nebo mé oblíbené přísloví „Co tě nezavije, to tě
posílí.“. To zapadá do dnešní situace. Ano některé možnosti
společenského života nám byli omezeny, ale chce to brát
jako výzvu. Výzvu někam dál se posunout. Jedinečnou
možnost, jak začít vice vnímat i ostatní lidi a jejich
problémy. Možnost se jako lidstvo „stmelit“. Stát se lepším
člověkem. Může to být i možnost osobního rozvoje.
Vzdělávat se. Například na minulé stránce jsem se zmiňoval
o jakési Mapě pomoci a je tam na ní i odkaz. Další tip, co
jsem dostal, tak je ze společnosti Green Peace a je to
doporučení na možné aktivity: https://www.greenpeace.org/czech/clanek/6094/10-veci-kteremuzes-delat-behem-koronavirove-krize/?
utm_campaign=general&utm_source=en&utm_medium=email
Věřím, že i když jste přišli na nějaký čas o možnost pracovat, tak určitě je možné najít si nějakou
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jinou užitečnou aktivitu. Mám tady další tipy od Tomáše Lukavce a některých osobností, se kterými
se baví o dnešních problémech:
https://www.zakonybohatstvi.cz/koronavirus-mezi-nami-a-co-o-nem-vime/?
sid=9183a1325e5b4e9ea9536acabaceb04a&t=n
Hlavně nezůstat pasivní. Opravdu to chce najít v sobě tu disciplínu a poslechnout svědomí. Nějak se
zapojit. Pomáhat ostatním.
Zároveň ale nepropadat panice, protože to nikomu nepomůžu. Když nevíte co, tak mám
doporučení. Začít se v duchu modlit s pokorou ke Kristu o radu, co dál. Mám s tím dobré
zkušenosti. Určitě bych doporučil přečíst s alespoň jedno evangelium. Třeba toho Matouše, což je
první kniha nového zákona a najdete to zde na straně (tištěné 1256) doporučuji stranu 1262 kapitolu
6 s podtitulkem „Nemějte starosti“ verš 25 - 34:
http://jkali.cz/data/BIBLE21.pdf#page=1273
Třeba vám dojde, že jste v životě dělali něco špatně a můžete se tak pokusit o nápravu.
Krize je možnost, jak změnit přemýšlení k lepšímu.
Zde je také zajímavé video:
http://www.jkali.cz/data/video/2020_03_22_coronatest.mp4
Všude možně se na nás neustále hrnou zprávy typu „Teď je
tolik nakažených v tomhle místě!....... Teď je tolik
nakažených v tamtom místě!“. No ale kde mohou vlastně
média čerpat ty informace? Je to zavádějící, protože těch
nakažených je mnohem více a to z toho důvodu, že většina
lidí si testy nijak nedělá.
No a co když se nakonec někdo rozhodne podstoupit test?
Ve videu výše je vidět, jaká je za tím byrokracie a celé to
očividně je úplně jiné, než se nám tvrdí. Vždyť na ty testy pomalu nikdo nejezdí a když tam přijede,
tak ho vyhodí a nebo musí mít nějaké extra potvrzení. Tak z čeho vycházejí? Hlavně, že se ohání
policií. Nebo tento zdroj na Reflexu:
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/100353/adela-knapova-neni-vubec-tak-zle-jak-to-vypadastaci-konecne-zacit-myslet-a-pocitat.html?
utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sbrowser&fbclid=IwAR3JucKaLbCWV3mVw_KQIGjFkiYjU9k6tO3JEr-bxiIStxf-PUfLM_Xz3Q
Autorka článku logicky poukazuje, že situace není tak vážná a mnohem vážnější bude ekonomický
dopad. Nebylo by mnohem inteligentnější inspirovat se například takovým Tajvanem a nosit prostě
roušky, domluvit se, že důchodci budou vycházet po nějaké období do krámu jen od 9:00 – 11:00 no
a žádné ekonomicky likvidační opatření by se nemuseli přijímat. A je to vyřešeno.
Možná je v tom ale nějaký vyšší smysl. Třeba ten výpadek provozu některých podniků má opravdu
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lidem něco nového ukázat. Nějakou zkušenost a to i za cenu, že hodně podniků zkrachuje. Nebo
třeba to má lidi přivést k odpovězení si na otázku „Proč podporujete a sloužíte současným
politickým systémům, když jsou takto zkorumpované?....... Není teď na čase podpořit někoho, kdo
vládne zdravím rozumem a nezalekne se žádného zločince...“. Třeba i to je způsob, jak lidem
(zdravotníkům, politikům, policii, voličům, ...) ukázat jinou cestu a to tak, že budou mít motiv jí
samostatně hledat. Najít v sobě vnitřní sílu postavit se na správnou stranu a překonat tak strach.
Je 24.3.2020 22:32. Viděl jsem dnes nové video od
Miroslava Zelenky. Nazval to „Vize 2020 aktuální
poselství„. Na začátku přednesu varoval posluchače
„Budete si o mě myslet, že jsem úplný blázen!“. V
podstatě povídal, že byl zpocený na žmah, když se
nahrával v ležící poloze. Tak jsem s napětím poslouchal,
co z něho vypadne. Po poslechu projevu jsem nezaznamenal nic, co by mělo být nějak bláznivého.
Přišlo mi to úplně normální a úsměvné na tom pro mě bylo to, jak dramaticky se zprvu tvářil.
Jeho Vize 2020 je zde: https://www.youtube.com/watch?v=RW0orb40yKU
Úplně ale nesouhlasím s jeho výkladem. Nevěřím tomu, že člověk dostane prostě to, co si bude
představovat. O tom lidé nerozhodují. Lidem je dána představa o tom, co mohou mít v podobě snů,
ale to neznamená, že si to lidé nějak zhmotní. Mohou dostat to, o čem sní, ale žijeme ve světě, kde
jsou nastavená určitá pravidla a lidé se mají učit být pracovitými, svědomitými, ale hlavně laskaví k
ostatním. Hlavně a především v situacích, kdy to třeba není moc jednoduché, jako jsou krizové
situace. Učit se umět plnit třeba i sen někoho jiného. Tím, že pomůžete splnit se někomu jinému,
tak to může pravděpodobně dopadnout i tak, že ten dotyčný pomůže víceméně splnit sen zase vám.
Vědět, co doopravdy chcete a nenechat ze zlákat věcmi, zdánlivě třpitivými, ale v jádru je vlastně
nechcete a ztratíte o ně rychle zájem.
Člověk může dostat to, o čem sní, když jedná podle určitých pravidel a je trpělivý. Absolutně ale
nevěřím tomu, že by si to sám nějak zhmotnil tím, že na to bude myslet. Naopak by měl projevit
vděk Stvořiteli za to, že mu to bylo dáno. Když budete rodiči a budete mít děti, o které budete
pečovat a snažit se je svědomitě vychovávat, tak asi vám také udělá velkou radost, když vaše děti k
vám projeví vděk a úctu za to všechno. Kolik ale lidí v dnešní populaci to dnes dělá?
Zrovna tak naopak se člověk může dostat do problémů když je naopak lhostejný a bezohledný k
ostatním a i sám k sobě. To pak na sebe člověk problémy jen přitahuje. V době krize to může být i
fatální.
Zjednodušeně řečeno lidem se nějakým zázrakem vrací to, co dávají ostatním...

Pak tam byla ale ještě jedna zajímavá informace od Mirka Zelenky. Prý nám elity touto situací dali
symbolicky najevo, že máme možnost si zkusit řídit svět samostatně jako lidstvo bez nich. No na to
že nám elity dali takového gesto svobody, tak se po světě pohybuje nějak moc zbraní, vojáků a je
nějak moc různých zákazů a různých dezinformací. Možná, že je to svoboda jen na oko a elity
sázejí a počítají s tím, že to lidé nezvládnou v tomto zmatku a pak představí Plus Mana. Těžko říct.
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Nicméně je tu tajná facebooková stránka „500 Vyvolených“ od společnosti Zákony Bohatství. Byl
jsem do této skupiny přizván. Prý má opravdu jen 500 členů. Mohu využívat jejich služeb, jejich
kurzů a podobně zdarma a to jen za to, že chtějí mít ode mě zpětnou vazbu.
Teprve se to rozjíždí. První tah organizátorů byl sezvání lidí na FB stránky a Tomáš Lukavec
vyzval, abychom do chatu každý napsal něco málo o sobě.
Tak jsem se včera představil:
„Hezký večer, jsem počítačový programátor momentálně zaměstnaný. Baví mě analyzovat různé
technologie, ale také životní situace a chování lidí. Zároveň píši svůj příběh formou esejí a sleduji
dění ve světě v politice i náboženství.“ a pod to jsem dal odkaz na tento díl příběhu.
Dvě paní mi to ohodnotili palcem nahoru. Jedna z těch paní
Vladimíra Vavroušková pracuje na nějakém projektu, kdy léčí
příběhem o postavě Klementince. To je zajímavé zjištění. I já
mám ve svém psaní spousta smyšlených příběhů.
Tomáš Lukavec v úvodním videu říkal, že si máme představit,
že jsme jako králové a máme každý své království ve kterém
rozhodujeme o tom, jak se bude značka Zákony Bohatství
utvářet.
Na to zareagoval jeden chlapík Mira Sekac
komentářem, že by chtěl žít v zemi krále
Miroslava a pod to dal obrázek rozcestníku
vedoucího do Půlnočního království.
Já mu na to schválně zareaguji následovně:
„Pěkný večer Mirku. I já jsem o takovém
království přemýšlel. Vybudovat
spokojenou komunitu lidí, která se umí
postarat sama o sebe a to i v době nelehké.
Píši příběh, kterého jste i Vy už součástí.
Odkaz je hned nad vaším komentářem.
Když se to podaří, třeba se s takovými
pozitivními lidmi jako jste Vy něco podaří
vybudovat. Mám na to koncept v projektu Eden zde: http://jkali.cz/index.php?page=eden“
Už tam napsalo asi něco málo pod stovku lidí. Když tam dám vespod komentář, tak ostatním asi
přijde upozornění, že jsem tam něco napsal. Většinou tam lidé jen stručně něco napíší o sobě a nebo
třeba někoho pochválí, že dělá něco zajímavého. Zatím tam asi nepřišel člověk, který by se začal
ostatních něco dotazovat a cosi řešit.
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Je 26.3.2020 23:30. Mám tu ze včerejška
odpověď od Míry Sekace. Člověka, kterého jsem
nikdy před tím neviděl a ani on mě neviděl.
Neznáme se, ale i přes to, že jsem ho dal náhle
do svého příběhu a pověděl mu o tom, tak to bere
pozitivně a s úsměvem a poděkoval mi za má
slova. To je přímo ukázkový způsob komunikace
mezi lidmi, řekl bych.
Za poslední dva dny se mi nějak podezřele často
zobrazují na YouTube reklamy na kurzy internetového marketingu od Inizia. Já tomu nějak nemohu
přijít na chuť. Nekontrolovatelně volná ruka trhu. Každý si může dělat, co mu umožní trh. Jak
bizarní... Někteří znají fígle, jak nekontrolovaně bohatnout a mít konkurenční výhody nad ostatními
díky marketingu. Někteří využívají volnost na trhu k zakládání pochybných podniků, které si sice
najdou zákazníky, ale devastují životní prostředí.
Tohle je nadále neúnosné takováto obchodní anarchie a organizace jako Inizia jsou toho součástí.
Teď ještě navíc v souvislosti s korona humbukem se nám tu dělí ekonomicky obyvatelé do několika
skupin:
Skupina 1: Lidé, kteří mají nucené volno, ale nic nedělají a jsou pasivní (jejich prostředky jsou
nejisté?).
Skupina 2: Lidé, kteří mají nucené volno, ale věnují se seberozvoji (jejich prostředky jsou nejisté?).
Skupina 3: Lidé, kteří mají nucené volno, ale svůj čas věnují pomáháním ostatním (jejich
prostředky jsou nejisté?).
Skupina 4: Lidé, kteří nemají nucené volno a stále fungují ve stávající ekonomice.

Myslím si, že už teď by se hodilo evidovat tuto energii a kategorizovat jí do aktivit ve třech
skupinách. Může přijít čas, kdy lidé nebudou mít prostředky a pak se budou poohlížet po tom, proč
jim stát a nebo někdo nedá? Jenomže lidé mají zvyk pohlížet na ostatní a kontrolovat si, zda je vše v
tomto ohledu spravedlivé. V tom najednou si dovedu dobře představit tu divočinu, jak se všichni
budou dohadovat, proč tamti dostali tolik a proč tam ti tolik a proč my ne a podobně.
Tento problém by krásně řešila matice evidenčních plateb v Edenu, kterou už mám
naprogramovanou. V řádcích matice jsou uživatelé a ve sloupečcích projekty (aktivity), které se
člení do kategorií. Vše by bylo průhledné. Bylo by vidět, kdo jak je aktivní a na jakých projektech.
Zádrhel je ale v tom, že nikdo by neměl sám sobě vykazovat čas do projektů. To by vznikali
podvody. Zase to tedy závisí na tom, že se najdou lidé, co na to budou muset dohlížet, ale díky
průhlednosti jen tak nikdo nebude moci podvádět a všichni se budou moci navzájem kontrolovat. V
tom je průhlednost výborná věc.
Jsem zvědav hlavně na příští týden. Podle některých zdrojů by neměl fungovat internet nějaký čas.
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Je 29.3.2020 10:11. Na obrázku je Lano a na tom lanu Uzle. To mě nabádá k představě
jakési společnosti, ve které každý Nahopsá k jednomu Uzle, čapne ho a všichni táhnou
za jeden provaz :).
Máme tu kritickou dobu plnou paniky a dezinformací. Někdo rozmazává v médiích
informace, jak moc se šíří kornavirus a jaké má dopady bez toho aniž by poukázal na
statistiky úmrtí na nemoce v posledních letech. Doktoři neví která bije a jsou také
manipulovaní. Vláda ekonomicky terorizuje drobné podnikatele ať už vědmě, nebo
nevědomě.
Teď by opravdu měl přijít někdo, kdo řekne: „Klííííííííííd!!!!!“.
Nějaká reálná postava za masa a kostí. Zkusil jsem teď zadat do Googlu heslo „lano,
nahopsat, chňapnout za uzle“, ale žádný seznam potencionálních vůdců společnosti, co
by měli plán, odvahu, rozum a spravedlnost mi to nenabídlo. Nevím, koho bych volil a
volit sám sebe jako ideálního kandidáta, to snad ani nejde. To je divné. Teda ne že mě
by to bylo blbé, protože já sám si věřím, vím jaké mám poslání a falešná skromnost je
hold falešná skromnost, ale demokraticky smýšlející lidé se na to dívají skrze prsty a
bez spolupráce s lidmi to zkrátka nejde. Dnes už lidé ani neznají slovo jako panovník a
nebo kníže a okamžitě jim vystřelí slovo Hitler či diktátor a že to vše je e eeee, ale
demokracie joooooooo demokracie to je kunfšt. Je to ale masáž uvažování lidí a dějiny
mluví jinak. Našli se tu relativně dobří panovníci. Takový Napoleón, jóooooo
Napoleón ten to vyřešil jednoduše tak, že on sám sebe korunoval císařem. Bohužel a
nebo bohudík já sám bych byl schopen udělat to samé. To samé, ale s vědomím, že já
jsem jen pokorný služebník Boží a pouze viditelný zprostředkovatel jeho vůle. Tedy
přesněji takto se nechová panovník, ale prorok. Prorok, který si věří, je sám k sobě upřímný a i k
ostatním, ale stále jen prorok.
Alespoň si mohu říct, že já jsem věnoval zhruba poslední tři roky života k tomu, abych budoval něčí
jiný plán a ne svůj. Já žádné plány neměl a jako programátor-zaměstnanec jsem byl spokojený a
jsem i teď spokojený. Tvorba Edenu, o který nikdo nejevil zájem a nejeví, to není zábavná činnost a
altruistické spisovatelství, plánování vize nové společnosti o kterou lidé asi také nejeví zájem, to
také není zábavná činnost. Ale dělal jsem to z pokory, protože jsem věřil, že to je mé poslání a Bůh
skrze toto projevuje lidstvu velikou milost, že mi ty plány dává, abych se spolupodílel na jejich
vymýšlení. I teď píši, protože mě k tomu žene svědomí a ne žádné osobní prospěchy.
A co se děje teď? Co vidím v okolí? Vidím tu lidi co si budovali své individuální aktivity, ale nebyla
jim dána zkušenost, která byla dána mě v posledních třech letech. Tedy předněji nebudovat to své,
pozastavit to, ale dělat na něčem, co je opravdu zapotřebí a je to opravdu ve prospěch celku. Byla
mi dána tato zkušenost asi právě pro to, že jsem obrácený křesťan a pokřtěný a křtem jsem se
zavázal být Božím služebníkem. Uvěřil jsem, že právě Bůh, ten ve kterého věřím, ten milosrdný, co
se zjevil v Kristu, tak ten má opravdu dobré záměry s lidstvem. Proto mu chci sloužit.
No a teď vidím, že spoustě lidem byla zablokována možnost rozvíjet své individuální cíle a ta
spousta lidí je na rozdíl ode mě ale v mnoha případech neobrácená a nepokřtěná. Já osobně bych jen
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doporučil, když tato skupina lidí má teď čas přemýšlet nad životem, tak se zamyslet i nad tou vírou.
Není to o tom povinně/(na oko nepovinně) někam chodit do kostela či sborů a možná dodržovat
nějaká pravidla (takto to bylo zneužito, ale Kristus osobně to neučil), ale prostě jen žít podle
určitých zásad Kristova učení a vědět, že jsme se dopustili spousty problémů a pokud nepřijmeme
odpuštění a neobrátíme se ke Kristu, tak za ně budeme muset tvrdě nakonec zaplatit samy.

Podle mě Lano tu je. Já ho připravil, ale nepovažuji to zcela za svou osobní tvorbu. Bylo připraveno
skrze mě. Víte o tom Lanu? Víte o projektu Eden a o souvisejících plánech? Pokud ano, tak se
zeptejte sebe, co vám vlastně brání v tom to propagovat dále, třeba se mě chcete na něco zeptat na
info@jkali.cz na nějaké nejasnosti? Například položit zásadní otázku „Proč je Eden momentálně
nedostupný?“. Co vám brání v tom poslouchat pokyny státních úředníků, kteří jsou zatíženi
informačním chaosem, když můžete poslouchat moje pokyny? Co brání policii v tom poslouchat mě
jako jejich autoritu, když pod vedením úředníků se společnost rozpadá v chaosu nepravd.

Řekl bych, že je to hodně o strachu. To je špatně. Pokud to takto bude přetrvávat i nadále, tak toho
nakonec bude asi muset být využito tak, že úplně celá společnost bude (dočasně) vedena někým a to
skrze strach. To není moc příjemný závěr.

Já už se nechci a nebudu nikde propagovat. Zásadně ne. Veškeré reklamy na akademii marketingu
jsou mi úplně k ničemu a jako že těch reklam je teď poslední dobou opravdu hromada na mojí
adresu.

Ještě jeden dobrý tip na závěr proslovu. Strach dovedete překonat, když se zacílíte na nějakou
činnost, kterou neděláte ke svému prospěchu, ale ve prospěch někoho jiného.
Je 30.3.2020 2:25. Viděl jsem video od MaP, už nevím, jaký
o byl díl. Byli tam tři pánové a řešili problém, že se chystá
rozdávání podpor slabším podnikům. Vyvstala otázka „Jak to
bude s rozkrádáním?“. To je docela zásadní postřeh. Bude
důležité pohlídat, aby si někdo nehrabal na neštěstí ostatních.
Aby to někdo nepojal heslem „My jsme soudruzi a oni
jsoudruzí“. Nebo „Nejsou soudruzi jako soudruzi.“. Tady by
vlastně úplně stačilo rozesílat ty peníze z nějakého
transparentního účtu a těžko by docházelo k okrádání. Úplně
jednoduché řešení a žádné extra technologie.
Zvláštní je, jak v dnešní internetové době se není možné
domluvit. Napsal bych MaP, ale oni asi vůbec nemají žádné
stránky, nebo nějaký email. Vše se jede dnes na YouTube
komplet. Na YouTube ze kterého jsem byl vyhoštěn jenom
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pro to, že jsem několika lidem poslal odkaz na Eden. Úplně mi zablokovali účet na Google. Elity na
jednu stranu dávají najevo, jak je kontrola naše a ať si to zkusíme dirigovat, ale jsou to jen prázdná
gesta, když není vybrán člověk z obyčejných lidí, který bude mít absolutní kontrolu úplně nade
vším, jak armádou, tak ekonomikou. Elity si lžou do vlastních kapes, pokud něco takového opravdu
tvrdí a věří tomu. To je podle mě dodržování etických zásad způsobem, který je úplně k ničemu.
Jediné, co se udělo bylo to, že mi zablokovali Google účet. Jen házení klacků pod nohy nic víc.
Je 1.4.2020 1:17. Projekt Blue Beam. Pro mě celkem nový název.
Prý je to teď aktuální. Projekt zahrnuje několik kroků všemožného
klamu lidstva včetně hologramů. Pořád mi vrtá hlavou ten korona
virus. Do jaké míry je to pravdivé. Nedokázal jsem najít video, které
by potvrzovalo pravdivost, ale všelijakých hrozných zpráv se na nás
hrnou tuny.
Až se začnou objevovat ty hologramy a že prý se snad už někde i
objevují. To by byla docela úsměvná představa jakési postavičky.
Postavička: „Přichází podivný tvor. Tvor s názvem Kalina. Koulí
okem na hologramy a najednou z ničeho nic začne hučet do všech
stran 'To jsou jen čmoudy! ... No to jsou jen čmoudy! …'. Nadechne se z plných plic a mocným
fukem odfoukne hologram.“.
To by byla podívaná. No tímhle psaním si fakt nemohu připadat jako nějaký vážný politik. Ale třeba
to trochu vylepší atmosféru. Třeba to pomůže nebrat vážně to, co by se nemělo brát vážně.
Je 6.4.2020 2:31. Je celkem zajímavé sledovat
dnešní dění kolem koronaviru. Donald Trump
ohlašoval, že máme 10.4.2020 očekávat nějakou
senzaci.
Přibývá lidí, co poukazují na to, že koronavirus
je z velké části opravdu jen mediální humbuk.
Potom uniká jakási informace, že kromě
neagresivního koronaviru ale unikla jakási
bakterie, která je velmi zákeřná a ničí vážně
plíce.
Uvádí se to v tomto celkem chytlavém videu:
https://www.youtube.com/watch?v=j7-EHtjFv0A
Ve videu se zmiňuje i jakási záhadná skupina „Q
Anon“, která údajně stojí za Donaldem
Trumpem. Skupina, která využila koronavirové
karantény k zatýkání elit uznávajících Kabalu.
Vážně jsem zvědav, kam se to bude ubírat. Ve
videu výše se baví pan Hlávka a pan Kozák o
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tom, že teď je ta příležitost, které ke které by se měl postavit ten „hodný ovčák“ a chopit se stáda.
Úplně se to dotýká mě osobně. Jenom že já se k té příležitosti stavěl svědomitě už cca tři roky a nic
z toho. Výsledek je takový, že mám nástroj, který mají lidé strach používat. Lidé nechtějí používat
něco jako Eden, protože mají obavu, jak se na to bude tvářit stát a policie. Napadají mě jen dvě
řešení, jak Eden rozběhat:
a) Výkonná moc přejde na mojí stranu a lidé se nebudou bát.
b) Výkonná moc nemusí přecházet na mou stranu, ale najde se nějaká technika, roboti, či
nadpřirozená síla (nevím). Něco, co bude absolutně nepřemožitelné policií či vojskem a bude to pod
mojí kontrolou. Tak že lidé se nebudou muset bát.
c) Lidé učiní pokání, upevní svojí víru v Krista a tak se nebudou tolik bát, protože ten, kdo je v
Kristu (opravdu v Kristu), tak se nemá čeho bát. Možná v důsledku toho i začnou věřit na Eden
více. Tedy více to začnou chápat. To by se ale musel stát asi nějaký zjevný zázrak, aby lidé v dnešní
době intenzivně hledali takovéto informace.

Jedině tak se dá něco změnit. Jiná cesta není. Mnoho lidí si myslí, že je řešení v tom, zkrátka
přestanou podporovat stávající systém zkorumpované moci, ale to není možné. Ten systém si lidi
bude držet silou a strachem. Tedy alespoň ty, nad kterými má strach moc a to je většina.
Je 29.4.2020 9:48. Už
rekordních 23 dnů jsem
nepsal. Byl jsem vytížen
prací a nebyla nějak
energie. Nebyl nápad, co
bych sem podnětného
vložil. Teď mám trochu
volněji, tak že trochu
pracuji i na projektu Eden. Přijde mi to, že se možná
brzo může hodit.
V mém novém zaměstnání už mám zkušební dobu za
sebou. 23.4. to bylo už tři měsíce od nástupu.
Vnímám to tak, že má nová práce mě posouvá
dopředu tím směrem, kterým podle mě mám jít a to je
učit se organizování lidí. Je tam možnost tvorby
různých udělátek, které pomohu při práci. Rýsuje se i
možnost, že by se v ČB založila pobočka. Nikdo na
mě nezkouší žádnou esoteriku oproti Assecu, kde se
děli podivné věci a bylo mi to docela nepříjemné. Tak že to nakonec vlastně dopadlo tak, jak řidič
číslo 2 odhadoval v 9. díle na straně 260. Z Asseca jsem odešel, ale nakonec jsem si vlastně celkově
polepšil a i finančně.
Potkal jsem nedávno jednoho člověka, který je stejný ročník jako já. Zajímá se hodně o Kabalu. Je
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to mystická nauka, která je hodně spojovaná se židy a magií. Je to i způsob, jak se dá dívat na
astrologii. Nejprve jsem měl k těmto věcem pochybnosti a vlastně je mám stále. V Bibli se varuje
před magií a toto s magií souvisí. Tato nauka sahá myslím až někam do předpotopní Atlantidy.
Vzhledem k tomu, že ten člověk má nějaké finanční problémy a vnímá toto jako své poslání, které
si přeje provozovat, tak jsem ho podpořil a přistoupil jsem na jeho nabídku a domluvili jsme se, že
mi udělá nativní Kabalistický horoskop za 600 Kč.
Vypadá to, že na těch horoskopech asi něco opravdu je, když se to vezme z pohledu data narození a
vrozených předpokladů. Má životní cesta je „Císař“ a z jeho podrobnějšího vysvětlení vnímá mé
poslání jako jakéhosi inovátora či průkopníka v oblasti organizování lidí a spravedlnosti. Takto
nějak by se to dalo stručně shrnout.
Tak že to jen potvrzuje, proč se mi stalo to „vyhoření“ v roce 2017. Mělo mě to přiblížit k této cestě
a i když jsem teď zaměstnaný a na Eden nemám tolik energie, tak stejně v mé práci mám jakýsi
prostor pro seberealizaci v těchto oblastech. Větší prostor, než jsem měl v těch minulých
zaměstnáních.
To je neuvěřitelné, že člověk s mou introvertní povahou by
mohl mít někdy něco společného s organizováním lidí. Já ve
větších davech nejsem schopen absolutně žádného projevu.
Podle Kabaly má měsíční cesta je „Jod“, což je
„Poustevník“. Měsíc mám v Panně. Podle polohy měsíce je
stanovené, co máte často snahu instinktivně dělat a když je
měsíc v Panně, tak máte snahu do hloubky věci analyzovat.
Pozorovat a analyzovat. Takto mi to řekl odborník přes
Kabalu a ono to opravdu na mě dost sedí. Už jako malý jsem
neodolal pokušení, když jsem dostal nějakou elektroniku, tak
to co nejdříve rozebrat a prozkoumat, tak že taťka míval
takovou negativní frázy ke mně „Už je to rozebraný?“. Bylo
to myšleno negativně, protože v některých případech když jsem něco rozebral, tak už jsem to nedal
funkčně dohromady.
A v roce 2017 jsem nějak samovolně začal analyzovat fungování společnosti a tvořit plány. Připadá
mi, že se doposud nepotvrdilo, že já nejsme ten, kdo bude vést národy železnou holí. Mě to připadá,
že se jen potvrzuje to, že já tím člověkem opravdu nakonec jsem, což je pro mě těžko vstřebatelné.
Jestli jsem někdo takový, tak je pro mě dost zvláštní, že o tom nevím už od narození?
To je hrozně ironické, že člověk, který je v davu skoro naprosto neviditelný, tak že by někdo takový
mohl být potencionální vůdce. Jenomže v dnešní době počítačových technologií, kdy za pomocí
počítačů je možné řešit opravdu náročné početní úkony a internet je velký prostředek pro
komunikaci mezi lidmi, tak zdánlivě nejnevhodnější člověk pro takovouto úlohu může být nakonec
i ten ideální. Stačí mít jen to pomyslné „Železné žezlo“. Ten nástroj, který je „Pasteveckou holí“.
Pak stačí mít jen člověka, který dovede pozorovat a analyzovat situace ve společnosti a bude umět
poupravit program, ale samotná komunikace s lidmi se ho už přímo netýká.
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Je 9.5.2020 9:00. Myslím, že to bylo ze středy na
čtvrtek tento týden (7.5.2020) co jsem zachytil
neobvyklý sen. Normálně si sny nepamatuji, ale
tento měl neobvyklý euforický prožitek. Byl tam
pohled z mé strany na lidi, kteří mě znají a tito lidé
doposud nerozuměli mému projektu, nebo ho třeba i
nějak odsuzovali. Nebo odsuzovali mě. Ve snu je
znázorněn nějaký snad záblesk. Tedy přesněji
nějaké žlutavé osvětlení těch lidí. Možná něco jako
když jste venku za západu slunce. Je cítit, že se
něco významného odehrálo. Nějaká asi náhlá
změna, ale ze snu není patrné co přesně. Je ale silné cítit příjemná euforie z toho, jak se tito lidé
najednou otáčí směrem ke mně a projevují vděčnost směrem ke mně, že jsem věnoval úsilí té své
vizi.
Přišlo mi zvláštní, že se mi náhle zdá toto, když momentálně nemá moc energii na Eden. Trochu
jsem ale na projektu poslední dobou pracoval. Snažím se tam zakomponovat zobrazování projektů
na mapě. Konkrétně na mapě České Republiky, protože jeden Čech má zájem o určité funkcionality
s tímto související a tak hledáme nějaké společné řešení. Udělal jsem si vlastní komponentu s
mapou ČR jakožto jen obrázkem a v této komponentě je možné přibližovat/oddalovat, posouvat a
zadávat lokace.
Ten člověk, když to viděl tak měl otázku, zda půjde ty mapy napojit na nějaké mapový server? Já
mu říkám, že ten obrázek ČR je jen orientační a pokud někdo bude chtít vidět detaily v tom místě,
je možné přepnout se tam na Google Mapy. On argumentoval správně a říkal, že se věci docela
mění a bude práce s tím ten obrázek aktualizovat. Další jeho argument mi přišel zvláštní. Zvláštní
byl v pohledu na společnost. Pohled který bude mít dnes asi spousta podnikatelů, ale osobně se s
tím moc neztotožňuji. Povídal něco v tom smyslu, že lidé jsou dnes moc líní na to aby přepínaly
mezi dvěma map servery. Já ten názor chápu. Je to názor člověka, který se snaží prostě zaujmout
dnešní lidi, poskytnout nějakou službu a z toho nějak profitovat. Já to zase beru tak, že Eden má být
v první řadě řešení nějaké krizové situace, která přijde a naučí lidi věnovat se společně důležitým
věcem, které je v první řadě potřeba řešit. Je to situace, do které mi úplně nezapadají ústupky lenivé
společnosti a podstrojování těmi nejlíbivějšími řešeními. Dá se najít i nevýhoda řešení, kde se
nepoužívá obrázek mapy. Když budu závislý na nějakém externím mapovým serveru, tak v případě
výpadku tohoto serveru to dělá systém hůře použitelným, tak že ideální je mít k dispozici dva druhy
zobrazování mapy.
Můj pohled na projekt Eden vnímám stále jako nadčasový. Primárně je to stavěné na krizové řešení,
ale to ve výsledku povede do společnosti, které funguje efektivněji a spravedlivěji. Za každý názor
jsem ale vděčný. Zahlédl jsem i nějaká videa od křesťanů, kterým byla dána vize k této době. Toto
je teprve začátek konce starého systému. Teprve se to rozbíhá.
Opravdové nesnáze teprve přijdou. Hlavní je ale vědět, že Bůh nad tím má kontrolu a s pokorou k
němu a dodržováním jeho zásad to dobré vydrží.
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Je 9.5.2020 9:50. Napadla mě nová fiktivní postava
Vašek. Soupis nového seriálu Vašek zahájen!
Podtitulek „Vzestup nadějného intelektuála“. Je to
komický příběh o intelektuálním mentorovi, pod
kterým jsem v zaškolení a snažíme se dělat bohulibé
činnosti. Příběhy trochu napadají přehnané
intelektuálství.
Vašek – díl první:
Děj začíná záběrem na zgrafitovanou zeď. Vypadá to
dost rebelsky. Na pravém okraji obrazovky je poloviční
záběr na záhadnou figuru. Stojí tam intelektuálně vyhlížející muž něco přes 50 let starý, má
dioptrické brýle a vážným pohledem hledí do kamery. Je zabrána pouze polovina jeho těla, tak že je
vidět jen jedna ruka, jedna noha, jedno oko a jedno ucho. Intelektuál prohlásí „Musíme zachránit
Univerzum na subatomární úrovni........................ mám dost načteno z knih.“.
Potom je další záběr, jak já a tento mentor odcházíme na zmrzlinu a cestou povídá „My tu holku
nakonec jednou sbalíme.“. To je konec prvního dílu.
Vašek – díl druhý:
Druhý díl začíná, jak Vašek a jeho učeň vstupují
do vysoké budovy s výtahem. Vašek vdal povel
„Inicializuj vertikální transportér“. Následně
vstupujeme do výtahu a Vašek říká „Aktivuj
elevátor“. Záležitost v budově byla vyřízena. Po
tom, co jsme zaplatili popelnice, tak opouštíme
budovu a Vašek informuje „Tímto došlo k
eliminaci potenciálu negativních kauzalit.“. Na
parkovišti je zaparkovaná sajdkára. Je to bytelná
motorka Jawa české výroby s připevněnou
sajdkárou. Mentor se ujímá řízení a učeň nasedá do káry. Následuje záběr, jak se mentor s vypětím
všech sil snaží čtvrt hodiny našlápnout motorku.
Mentor nakonec prohlásí „Tento motocykl k nám
má příliš málo respektu........... zítra jedeme
hadraplánem.“.
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Je 10.5.2020 11:04. Sám jsem se podivoval, že mi přišla
takováto myšlenka na fiktivní postavu Vaška. Mám ale
odezvu od jednoho čtenáře, že ho to rozesmálo, tak to beru
pozitivně.
Vašek je sice smyšlená postava, ale je to kombinace dvou
skutečných Vašků, se kterými jsem se setkal. Přebírá
fyzikální vlastnosti adventisty Vaška, který je z trojce
bývalých kolegů křesťanů (Česťa, Ota a Vašek) a psal jsem o něm trochu na začátku roku 2017,
když jsem začínal s mým příběhem. Je to chlapík, se kterým jsem často chodíval na oběd a seděl
hned vedle mě. Tento Vašek mě zklamal svým nedávným přístupem ke mně a prostě se se mnou
nechce dál bavit, protože nesouhlasí s mým pohledem na křesťanství. Podle něj v historii už několik
křesťanských představitelů používalo násilí a jen to vrhalo špatné světlo na křesťanství. Domnívám
se, že Vašek si mě škatulkuje dohromady s nějakou inkvizicí a podobně. S lidmi, kteří mučili a
likvidovali ty, kteří se jim politicky nehodily. Jsem Vaškem neprávem škatulkován a to mě asi
iritovalo k napsání. O této problematice jsem se bavil už v předchozím desátém díle na straně 147 s
člověkem, kterému je také použití síly proti srsti, ale nakonec mi dal za pravdu, protože to jinak
nejde. Je to ukázka na správném fungování rodiny. Není možné správné vedení takové společnosti,
ve které žijeme a nemít možnost uplatnit sílu pro řešení případného nepořádku.
Pak je tu ale druhý Vašek. Stejný ročník jako já. Už jsem o něm psal, že se zajímá o Kabalu a dělal
mi nativní horoskop za 600 Kč. Toho jsem potkal teprve nedávno a ne jen jménem, ale i v obličeji
připomíná toho prvního Vaška a to mě asi vedlo k tomu, že jsem si na něj vzpomněl a zkontaktoval
jsem ho jen s tím co je nového a jestli by také třeba v této krizové době nebyl pro to dát dohromady
nějakou komunitu. Ovšem byl jsem jím zavrhnut.
Vašek číslo 1 představuje osobu, která mi ukazuje, k čemu je mi asi platný představitel církve
Adventistů sedmého dne. Je jasné, že podle jednoho člověka se nedá soudit celá církev, ale toto je
reálná osobní zkušenost.
Vašek číslo 2 vůbec není křesťan, ale je to esoterik. Často ho slyším mluvit o tom, jak praktikuje
meditace. Tuhle jsem mu volal a asi jsem ho zrovna vyrušil při meditaci, tak že říkal něco jako
„Zrovna teď tady vidím letět atom.......... čím více praktikuji Kabalu, tím více jsem vzdálený tomuto
světu.“. Vašek číslo 2 mě nikdy nijak nenaštval, ale mám obavy, že ty jeho praktiky mu moc štěstí
nepřinášejí.
Bavili jsme se s Martinem z čajovny, že Vaškovi v minulosti už nabízel spolupráci a že by mohl
dělat školení o Kabale v prostorách čajovny. Povídal, že to by byla pro něj práce snů, ale Vašek to
podlomil tím, že není asi nějak schopen chápat finanční svět a problémy s tím související, tak že v
otázce rozdělování zisků to bylo k Martinovi neférové a celkově s Vaškem bývá komplikovaná
domluva, protože se s ním na něčem domluví, ale pak to nakonec neplatí, protože Vašek v
okamžiku domluvy jde sám proti sobě, nevnímá to a když si to pak uvědomí, tak třeba tomu
dotyčnému ani nezavolá, že domluvu nakonec ruší. Sám jsem byl svědkem takového Vaškova
jednání. Další situaci mi popisoval Martin, jak jeli s Vaškem z hledání vltavínů. Domluva byla
taková, že Vašek zaplatí vlak. Vašek koupil jízdenky na České Dráhy, ale v průběhu cesty se
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přestupovalo na Arrivu. Když průvodčí v Arrivě chtěl jízdenky, tak Vašek se nakonec rozhodl
nezaplatit. To vedlo k tomu, že byly oba vyhoštěni z vlaku dle Vaškova rozhodnutí. Museli se z
Hluboké nad Vltavou přepravit jiným vlakem. Vašek ale kvůli tomu, že se takto rozhodl, tak nestihl
zubaře.
To se opravdu stalo. Pak ale co si mohu myslet o Kabale a celkově o esoterice?
Je 17.5.2020 1:30. Má životní cesta podle Kabaly je cesta
Císaře, která se spojuje s beranem a číslem 4. Zrovna tento
týden jsem se setkal s Vaškem číslo 2 a bavili jsme se o tom
mém poslání. Povídal „Ty jsi fakt neobvyklý Císař,
takového jsem ještě nepotkal........................ tuto cestu
reprezentují hlavně lidé typu 'Macho'“. Tím Macho chtěl
vyjádřit člověka s egoistickými projevy chování. Někoho, z
koho vyzařuje určitá mužská energie. Ptám se ho „Kolik si
těch císařů už potkal?“ a on říká „8 – 9“. To by se mohl tento díl příběhu jmenovat „Devátý císař“.
To možná objasňuje, proč sympatizuji s ženami, které mají tuto 'Macho' beranskou povahu, protože
tuto vlastnost nějak postrádám. Navíc momentálně ve svých 35ti letech se necítím být dost starý na
to, abych byl oprávněn mít ženu, tak že to budu muset asi nějak zberanit bez ní.
V zaměstnání jsem staven do situací občas tlačit na ostatní. Není to nijak extrémní forma nátlaku,
ale i zavolat třeba s dotazem někomu dost vytíženému v pozdních dobách, kdy se třeba něco
urgentního děje, s dotazem a nebo prosbou o asistenci mi je nepříjemné. Nejraději vyřizuji věci
písemně, ale to nemá takové fofry.
Zase mnou začala procházet ta záhadná energie ve větších množstvích. Řekl
bych energie zloby.
Začalo to myslím v neděli 10.5.2020 večer, když jsem viděl toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=5rJMCnt8cdo
V Německu si dělají z Rumunů těžké otroky. Dřou údajně po kolenou na
polích 18 hodin denně 7 dní v týdnu a když se tam někdo rozbrečí, že už
nemůže, tak na ně křičí, že jsou simulanti. Tito sezonní dělníci nesmí ani
opouštět ubytovny kvůli epidemii. To je zvrácené. Další záznamy energie
myslím 14.5. 5:32 a pak dnes v 12:37 a ještě potom asi dvakrát odpoledne. Je
to vedeno převážně proti lidem, kteří mají snahy povinně očkovat celý svět. Tohle si nemůže nikdo
dovolovat. Určitě je v tom halda svinstev.
Piráti mají dnes od 18:00 do 20:00 nějakou konferenci. Co je
super je to, že je to internetová komunikace. Video hovor. Není
potřeba registrace. Není potřeba nikam jezdit. Jen se připojíte
přes prohlížeč na tento odkaz:
https://meet.jit.si/jck
Jsem zvědav, jak to asi bude probíhat.
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Je 24.5.2020 1:04. Poslední dobou se na
YouTube začínají objevovat docela vtipná videa
narážející na politiku skrze výstřižky z různých
filmů. Například toto:
https://www.youtube.com/watch?
v=4ojIw3khTHw
Bohuš si pošle z budoucnosti na svojí ochranu terminátora, který ho má chránit před terminátorem
Z-MANem, kterého pošle Babiš. Bohuš zbohatne, dostane se do politiky, ale pak o všechno přijde a
to jako že i o pštrosa. Nakonec se vydají do zakázané zóny Pštrosí hnízdo na finální souboj.
Vtipné jsou i hlášky na pozadí u tohoto videa:
https://youtu.be/0wZt0TvT4nA?t=6
Autor tvrdí, že to nenese žádný politický vzkaz a jen to má lidi pobavit, což se asi celkem daří.
To je v čudu tohle to.
Je 24.5.2020 9:43. Minulou neděli jsem byl na tom
online setkání pirátů. Moc často mezi piráty
nechodím, ale jednou za čas rád vidím do jejich
činnosti, abych věděl, zda se tam něco změnilo v
jejich přístupu. Sice jejich snaze fandím, ale
nesouhlasím s tím jejich přístupem. Jak jsem viděl
na setkání, tak přístup je stále stejný a ne li horší. Tentokrát byl přítomen i Ivan Bartoš a povídal
tam něco k jedné záležitosti, že prý není strategicky správné související finanční informace
publikovat a vyčítal to jednomu členovi pirátské strany. Jestli něco takového tvrdí, tak to minimálně
začíná zavánět tím, že se piráti vzdalují od své myšlenky propagování transparence. Jak se začíná
mluvit o tom, že není něco v politice strategické ve zveřejňování financí, které jsou z daní, tak se
zase začínáme dostávat do stejných korupčních mechanizmů, které tu už dávno jsou.
Přistup pirátů je stále administrátorský. Stále spousta byrokracie. Stále jsou příliš zajeti v
rozpadajícím se systému. Místo toho, abych tam slyšel věty typu „Kolik policejních komand už se
přidalo pod naše poručenství? …. Kolik máme v armádě přívrženců k vyvolání převratu? …. Babiš
na povel vrchního velitele musí do týdne ztransparentnit tyto své účty …., jinak mu hrozí
konfiskace majetku a vyhoštění z ČR.“. Místo toho tam slýchávám věty typu „Musíme uveřejnit
odhady pracnosti na dělání analýz předkomunálních příprav“. Takto to tam úplně nezaznělo, ale
pořád je to pro mě Španělská vesnice, protože se dají vymyslet tuny práce, jak zaměstnat lidi
zbytečnou administrativou místo toho, aby se dělo něco užitečného. Mě pořád přijde užitečnější
činnost, když se například někde venku potkají dva chlápci, kteří se v životě neviděli a jeden z nich
zavolá na toho druhého „Hééééj, zvolni krok kovboji, Jáááá to říkám furt, Jáááá to říkám furt, že
Jirka Kalina měl pravdu s tím jeho návrhem na transparentnost financí ve významných
podnikatelských sektorech.“. A druhý chlápek mu odpoví „Si piš. Musíme uvědomit policii co
nejrychleji ....... mám tam známého a vím že toto pochopí...“. Takováto politická činnost je podle
mě už srozumitelná a užitečná. Jestli se tohle nezačne dít, tak to bude se zločinem problém.
http://jkali.cz

35

Je 26.5.2020 0:01. Někteří lidé jsou dnes tvořivý a napadne je
ledacos. Jako třeba Sci-Fi příběh Bohuše, co si v roce 2030
pošle do roku 2020 terminátora jako osobního strážce.
Mnohem zajímavější mi ale teď připadá, co dělat teď, aby to
bylo v budoucnu pokud možno v pohodě, než co dělat v
budoucnu, aby to bylo dobré teď.
Izraelité si dovedou filtrovat ve velkém slanou mořskou vodu
na pitnou. Inspirativní jednání, ale oni mají moře kousek od
jejich domoviny. Jak by se dalo něco takového podniknout u nás. Něco mi říká, že zrovna voda
bude v budoucnu i tady problém.
Smyšlený příběh o reformované politické organizaci Piráti na čiperné společenství Piráti-Cvrčci:
Členka společenství jménem Rozmarýnka Rozmarnetková, startuje ráno kamión s cisternou. Vyráží
na výlet na jih do Chorvatska k móři... loupit vodičku na odsolování :D
Tak tuto myšlenku dokončím asi později. Zahlédl jsem něco zajímavějšího.
Je 27.5.2020 0:44.
Zrovna toto pondělí
jsem se v čajovně
potkal s jedním
potravinovým
chemikem. Starší pán,
co se celkem dlouho specializoval na konzervaci potravin.
Převážně kolem vajec. Vejce mě tolik nezajímali, ale když jsem
se ho začal vyptávat na problematiku sucha, tak mluvil dost
podobně, jako Jakub Hruška z pořadu Reflexu zde:
https://www.youtube.com/watch?v=TKPjPfkRA4s
A zase jsme u toho tématu, kdy na jedné straně jsou tu odborníci, kapacity, osobnosti co opravdu
vědí co je potřeba dělat a na druhé straně je tu ta šílená státní mašinérie plná nesmyslných zákonů,
zločinu, korupce, ale pro mnoho lidí asi stále důvěryhodná a tou správnou volbou.
Řešením tohoto mrtvého bodu by mohl být model člověka. Pro mnohé zdánlivě hulvátský, protože
si bude drobet ušlapovat z demokracie a státu celkově. Muž s betonovou helmou, který bude
podporovat ty rozumné osobnosti a odborníky. Člověk, který snese, že se na něj dost lidí bude asi
celkem mračit.
Něco takového asi není možné pro člověka, který není dost dobře upevněný v duchovním světě,
protože by mohl být jinak snadno odstranitelný. Někdo, kdo dovede obrátit za pomocí Boží
intervence útoky vedené na něj směrem k útočníkovi. Tato vlastnost bude asi dost zásadní. Kněz, co
některým lidem připadá od pohledu spíše jako démon...
Přijde mi, že popisuji sám sebe.
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A tak se Rozmarýnka vydala na jih do Chorvatska pro
vodičku. Přijede k moři a zabraně napojuje čerpadlo k
cisterně. V tom najednou nějaký pán. Příslušník místní
bezpečnosti jde pomalu k ní a povídá „No tototo.... kdo pak
to sem přišel loupit vodičku............ to bych se na to podíval
tototo................ je v tom snad nějaká lumpárna?“.
Rozmarýnka se neohlíží, pána slyší a zabraně připojuje
čerpadlo. Pán se přibližuje k ní a už natahuje ukazováček,
že se jí snad i dokonce dotkne, aby o něm věděla. Už je prstem blízko, ale Rozmarýnka se najednou
otočí k němu s vykulenýma očima a burácivým hláskem mu poví „Já Jsem Pirát-Cvrček....
Pomáháme ZeměKouli.“. V tom je to pánu najednou vše jasné, obrací se zpět a povídá si cestou
potichu pro sebe „Ahaaaaaa..... no tak to joooooooo ….. tak to je v pořáááádku......“. Pán si
uvědomil, že na cvrčky není asi žádný prst dost dlouhý.
Je 29.5.2020 0:51. Na obrázku jsou dva chudí rytíři
jedoucí na jednom koni vyražení na zlaté minci.
Pamatuji, jak nevlastní sestra Danulka přiběhna ještě
tehdy na sídlišti Vltava za námi do prvního patra s tím,
že má novinku. Měla chudé rytíře a nebo tomu alespoň
tak říkala. Obalované kostičky chleba v mouce a
smažené na pánvičce. Tak jsme si to jeden čas dělávali a
já vymyslel zlepšovák, že se nasypala mouka do
krabičky od nanukáče společně s kostičkami a jen se to
protřepalo, tak že nebylo potřeba obalovat ručně
kostičku po kostičce.
Vzpomínka z dětství.
Na těch chudých rytířích ale opravdu něco je. Na té jejich filosofii. Sám se teď cítím spokojenější a
volnější, když nemám nikde schované statisíce korun. Včera jsem se opět sešel s kamarádem Jardou
a dokonce přišel nečekaně i člověk, kterého jsem pojmenoval v prvním díle Hinduista. Martin sázel
na to, že Hinduista do čajovny přestal nadobro chodit, ale já sázel na to, že se tam vrátí. Pravdu
jsem měl nakonec já tedy v prorokování kolem Hinduisty. Když je tam Hinduista, dost často povídá
o všelijakých, z jeho popisu velmi ohromujících, duchovních dějích v současné době. Jsou to dost
těžko předatelné a pro ostatní představitelné informace. Padla tam informace, že Templáři teď v
těchto čtrnácti dnech plánují nějaké významné aktivity v Jižních Čechách. Že právě Jižní Čechy
sehrají velký význam ve světovém dění. Tak uvidíme, co se stane. Padlo tam jméno jednoho
významného templáře a to sir. Daniel Santa Leon. Templář žijící v Basileji ve Švýcarsku. Vysoce
postavený bankéř. Na internetu jeho profil nenajdete. Tak trochu to ve mně navozuje představy o
člověku Plus Man ze stránky 16. Podobná sorta lidí. Andrej Babiš, když začínal s podnikáním, tak
mu prý tento člověk finančně pomohl patnácti miliony. Tak že jako investor by se mohl opravdu
považovat za génia. Podle popisu Josefa Kozáka, který ho zná osobně, tak tento bankéř vyzařuje
ohromnou energii a je abnormálně efektivní při práci. Mě osobně připadá jako poměrně rozporuplná
osobnost. Ve jménu má označení, že je to světec. Svatý lev. Na slově Santa je samo o sobě divné, že
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na to jaký má význam, tak při pouhém přesunutí písmenka n na konec dostane slovo Satan. Bylo by
možná zajímavé sledovat reakce těchto lidí, když jim řeknete „Zkuste se na chvíli pozastavit...........
zvolnit od toho frmolu a podívat se v klidu, kam ty vaše zlaté skutky vedou a jaký to má dopad na
společnost?“. Tak třeba u Andreje Babiše by bylo mnohem užitečnější pro spolčenost, kdyby mu
nikdo žádných 15 milionů na podnikání nepůjčoval. Babiš svým přístupem v podnikání a tou jeho
sektou ANO to tady jen devastuje a likviduje malé živnostníky. Výsledný byznys těchto aktivit pak
vede k obohacení těch, kteří ho podporují a třeba se považují i za světce.
Na mě tito tajemní lidé a organizace působí opravdu rozporuplně. Nemám z toho dobrý pocit
obzvláště když vím o svědectví lidí, kteří třeba takové organizace opustili a dostihly je nepříjemné
zdravotní problémy. Podobně jako lidé obdaření zvláštními magickými schopnostmi a třeba i
léčitelstvím, ale jak od toho upustí, tak je to jen neštěstí za neštěstím. V tomhle mají tito lidé v
dnešní době navrch. Přijít s nějakým zázrakem. Nějakou charismatickou senzací, které uchvátí
masy, ale dopad bude hrůzostrašný.
Nemyslím si, že český národ potřebuje nějakého „zachránce“, který nás zasype zlatem, nebo jiným
jměním pochybného původu. Stačilo by jen najít odvahu jednat a postavit se na odpor masové
nesmyslnosti. Vzít si zpět cokoliv, co je potřeba.
Třeba se pletu v tajemném templáři, který stojí za vzestupem Babiše a třeba je dobrý a jen nemám
dostatek informací. To nic ale nemění na tom, že na tyto způsoby je potřeba dávat pozor.
Zrovna ode mě to asi vypadá nemístně, když
kritizuji záhadné okultní spolky a praktiky, ale
přitom mluvívám o energiích, co mnou někdy
procházejí.
Nemyslím si, že ale v mém případě o energii
někoho obírám a nebo působím zotročení a v tom
je asi ten zásadní rozdíl. Upíři také mají
obrovskou energii a charisma v porovnání s
lidmi, ale to čerpají na úkor ostatních a jsou ta nucení vyvolávat úpadek..... destrukci.
Nějak si ty průchody energiemi ani moc už nezapisuji. Párkrát k tomu za poslední dobu došlo.
Dokonce v některých případech to bylo k jednotlivým lidem, kteří mě obklopují. To jsou ty případy,
kdy propouštím energii opravdu nerad a raději se snažím budovat dobré vztahy. Jeden z těch
případů byla situace kolem Hinduisty včera. To jeho chování někdy nepovažuji za moc dobré. Jeden
člověk z čajovny říkal, že Hinduista se někdy projevuje v nadávkách jak „dláždič“. Nic tedy proti
dlaždičům, to je jen takový obrat. Dal jsem si tam veganské jídlo. Nic, co by pobuřovalo jako maso
a podobně. Jarda mi popřál slušně dobrou chuť, ale Hinduista mlčel. Když jsem dojedl, tak byl tam
jeden moment, kdy jsem přemýšlel myslím něco kolem psaní. Někdy jsem myšlenkami mimo a
třeba se i usmívám. Hinduista si toho všiml a zahlásil neobvyklým způsobem na mě něco jako „Pes
se dobře najedl a usmívá se.“. Tím psem myslel mě. On má ve zvyku přirovnávat lidi ke zvířatům,
protože na nich něco zvířecího vidím. Možná i po fyzické stránce je na mě i něco, co psa připomíná.
Možná vousy, nevím. Mám určité povahové aspekty, které psa připomínají. Bral jsem to od něj z
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nadhledu a ignoroval. Pak ale přišel ten vnitřní rozpor a přišla zase ta energie, která mi nepřipadal,
že bych byl jejím původce. Jako by od někoho, kdo se mě snaží zastat ale nevnímal jsem to
rozhodně jako ze sebe. Na jednu stranu za sebe byl můj postoj takový měkký jako že mu nechci
působit nepříjemnosti. Na druhou stranu ale z toho zdroje jsem vnímal možná i větší pravdivost
kolem Hinduisty a to je fakt, že je arogantní a hulvátský k lidem. Má takové problémy, táhne se to s
ním a je potřeba s tím něco dělat. Tak že došlo tam k uvolnění nějaké energie na jeho adresu. Nedá
se tomu bránit. To, jak se to projeví v jeho životě, to netuším.
Závěr dnešního článku k Hinduistovi je takový, toto je podle mě přesně ten typ člověka, který
sleduje povrchnost. Zaujme ho moc dotyčného jedince, ale může tak celkem snadno i naletět na
podvod. Jeho problém je, že nesleduje v lidech ty pravé hodnoty, které by měl sledovat.
Je 30.5.2020 13:02. Včera jsem šel z nákupu
kolem autobusové zastávky. Zrovna odtud
odcházela jedna starší dispečerka, tak jsme se na
dálku pozdravily takovým kývnutím. Ani jsem
nevěděl, že bydlí na Máji. Byla to myslím ona,
co mi asi tak před měsícem volala, jestli nechci
jít v neděli na směnu. Chtěl jsem chodit na poštu
vypomáhat se tam. Třeba v neděli na pár hodin.
Jenomže někteří lidé z mého okolí mi to docela
vyčítali a brali to jako bezohlednost i proti nim kvůli té epidemii. Brali Poštu jako místo s velkým
potenciálem, že se tam něco bude dát chytit. Kvůli tomu jsem to odřekl.
Je to asi tak dva týdny, to jsem potkal jednoho chlapíka, co dělá na cenovkách. V desátém díle na
straně 38 jsem se o něm zmiňoval jako o cenaři. Nebo také v devátém díle na straně 276 s tou jeho
větou „Tak já myslel, že si sem stoupneš a ono nic“. Je to cenař a ti mají celkem relativně pohodu,
ale ano, chodí vypomáhat i na překládku, když mají volno. I tak mi říkal, že má po dvou nočních
směnách a je dost vyčerpaný. Šel akorát spát. Vzpomněl jsem si na kabalistu Vaška, který mi říkal,
jak tuhle nedávno zkoušel brigádku na poště, ale jen denní směny a jen osmihodinové. Vašek co
vím, tak se mu tam celkem i líbalo. Povídal, že tam je spousta mladých lidí, ale najednou po krátké
době mám od Vaška informace, že už ho tam vedoucí pan Novák nechce. Vašek z toho byl
překvapen, protože čekal, že bude mít nějaký jistější příjem, byť jen brigáda. Také jsem si myslel,
že na poště teď bude o výpomoc zájem, ale Vašek říkal, že mu pan Novák zdělil, že teď ten
nadměrný nával zakázek zase ustává a lidé už tolik neobjednávají. Také něco že se teď lidé vracejí z
dovolených. Třeba k tomu opravdu došlo. Nebo třeba Vašek byl na pracovišti až příliš ve světě
atomů, než aby byl pro zaměstnavatele zajímavý, když odmítá dělat navíc noční a chce jen 8 hodin
denně. Možná pravda bude kombinací obojích těchto faktorů. Nicméně jsem byl celkem
překvapený z únavy cenaře a on byl zase překvapený, že mu říkám takové věci jako že už se věci
vracejí do normálu. Cenař povídal, že tam toho je teď fakt jako o vánocích. Nehorázné návaly.
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Je 31.5.2020 13:31. Příběh pana
Zdravíka. Velice zdraví pán, který
ale nemá žádnou imunitu. Pán
Zdravík čeká na autobusové
zastávce a když přijede autobus,
tak do něj nastupuje se slovy „Zdravím vás všechny při této
chvilce a mějte na paměti, že jsem zdraví převelice“. Pan
Zdravík právě vstoupil do autobusu plného lidí, kteří he-pšíkají a ne jen to, že he-pšíkají, ale nikdo z
nich neměl ani zastrčené kousky kapesníku v nose, coby projev solidarity.
Pan Zdravík je sice hrdý na své zdraví, ale podceňuje schopnost imunity, tak že se snadno nakazí od
ostatních a je tu problém.
Zrovna tak jako pan Zdravík by se dala vnímat i společnost lidí, co umějí žít sice harmonicky, ale
striktně neuznávají autoritativní užívání síly. Takové společenství nemá žádnou obranyschopnost
proti negativním vlivům, protože se tito členi neumějí kolektivně bránit a jsou většinou fixovaní ve
svém místě. Inspirativní je funkce bílých krvinek. Někde dojde k zasažení organismu divokou
agresivní buňkou, která má mocensky navrch nad oblastí, kterou zasáhla. Zdraví organizmus na to
reaguje tak, že na zasažené místo shromáždí mnoho bílých krvinek a ti se s agresory vypořádají.
Neděje se to, že by tam přišla jedna super silná krvinka, která to celé vyřeší. Neděje se ani to, že by
tam ty krvinky nemělo snahu nějaké centrální vedení odeslat, protože krvinka je moc malá a
nerozumná, aby vyhodnotila takový problém. Dokonce se neděje ani to, že by organismus
vyhodnotil existenci bílých krvinek jako problém, jsou nějak moc agresivní, a trval na tom, že
každá buňka se musí bránit nejednotně sama za sebe i když agresor má právě v tomto případě
převahu.
V reálné společnosti se ale očividně vyskytují vzorce chování lidí, kteří se asi domnívají, že mají
lepší způsoby obrany, než například fungují v přírodě. Mám takovou předtuchu, že brát takové lidi
vážně povede jen k tomu, že organizmus nemoci polehne.
Je 31.5.2020 16:09. Vašek číslo 2 (kabalista) tedy stanovil
podmínky „Brigády 8 hodin směna a jen denní bych prosil.“.
Vedlo to k tomu, že Vašek v brigádách nemohl dál
pokračovat. Brigády stejně nejsou řešením ve finanční tísni.
Ale splnilo se Vaškovi to, že má nakonec práci na hlavní
pracovní poměr, dělá 8 hodin denně a pravidelně jen ve dne. Dělá ve skladu a to zrovna v té firmě,
kde můj brácha je obchodní ředitel. Ve té samé firmě pracuje i má mladší nevlastní sestra Danulka
na technické podpoře. Je to ta samá firma, ve které kromě mého bráchy a nevlastní sestry dělá i můj
starší nevlastní brácha Bohouš také myslím na tech. podpoře. Ještě k tomu navíc tam s nimi dělá
můj spolužák z VOŠky. Je vidět, že se softwarovým společnostem dnes celkem daří. Pamatuji si,
jak brácha dělával v Tesle na inkubátorech za malé peníze. Jak měl motivační nástěnku Amway a
snažil se prorazit. Tehdy jsem ho naučil programovat a v této firmě se chytil jako programátor a teď
už je tam obchodním ředitelem. Dokonce se mi sám nabídl, že mi zaplatí ty kontokorenty, protože
má teď nějaké peníze a já to budu splácet jemu. Tak že jsme to tak udělali a už nemusím platit ty
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velké úroky.
Teď je má další výzva Řidič číslo 2. Nějak poslední dobou marodí a už je to asi třetí měsíc. Má
pochybnosti, že se vrátí na poštu. Zajímá se teď o programování, tak se ho snažím do toho zasvětit.
Povídal mi, že by rád pracoval tam, co dělám já. Nikdy není pozdě naučit se něco nového. Všechno
jde, když se chce. Myslím, že on na to má potenciál i přes svou rakovinu a i to že je mu už 40, nebo
39. Celkem se vyzná v elektronice a ta k tomu má blízko. Když jsem mu poslal nějaké odkazy na
seriály používání NetBeans, ve kterém pracujeme, tak jeho odpověď byla „Vypada to zajimave.
Jeste me s tim ceka plno prace.“. Myslím, že takto vypadá odpověď člověka, co už ví, že se v
budoucnu bude živit jako programátor.
Co vím, tak z pošty poslední dobou celkem dost lidí odešlo. Jednak se to tam dost střídá. Víc než
když jsem tam dělal. Také odešli někteří lidé, co tam byly opravdu mnoho let. Ne pro každého je ale
tak jednoduché odejít. Někdy je to celkem problém. Podniky jako pošta jsou potřeba. Je to určitá
součást infrastruktury společnosti. Třeba i podniky, jako jsou čajovny, tak využívají služeb právě
pošty a podobných organizací. Lidé, co tam pracují, tak potřebují pomoct od okolí. Přitom právě v
dnešní době se některým lidem od práce ulehčilo.
Na jednu stranu je společnost přetížená a na druhou někteří pořádně nevědí do čeho píchnout.
Tím hlavním problémem je ta nerodinná
odcizenost lidí. Ve svých rodinách se lidé k sobě
chovají správně. Tedy jsou pochopitelně
výjimky, ale rodina je prostě postavena tak, že
má tendenci chovat se jako zdravý organismus.
Má svojí autoritu. Členové rodiny o sobě vědí.
Dozví se o tom, když má někdo nějaké problémy
a snaží se to nějak řešit. Uspořádání ve
společnosti ale rozhodně rodinu nepřipomíná. Je to dost škatulovité. Trochu to připomíná vězeňské
cely, kde se navzájem mohou poznat hlavně ti, kteří sdílejí jednu celu. Sice jsou různé kluby a
komunity to nerozporuji, ale stejně většina lidí musí chodit do toho zaměstnání, kde potkává
převážně dokola jen ty samé lidi. Zaměstnání vezme dost energie a pak už nemusí být moc prostor
poznat jiné lidi a vědět třeba o jejich problémech, pokud máte třeba rodinu.
Tak že bude potřeba udělat změny právě na té infrastruktuře, která je pro všechny společná.
Například k organizování práce na Poště, na zemědělských aktivitách, vodohospodářství a podobně.
Bude to potřeba rozhodně udělat autoritativně, protože jednotlivci se do ničeho takového určitě
nerozhoupají.
Na straně 25 tohoto dílu jsem se už zmiňoval o jakési matici. Matici aktivit, kterou už mám v Edenu
funkční. V této matici bude evidentní práce občanů hlavně na těch infrastrukturních aktivitách.
Bude tam vidět kdo kolik na jaké aktivitě má odpracováno a bude to pro všechny veřejné. Matice
zní možná vědecky, ale v podstatě je to stejné řízení jako v rodině. I v rodině se členné starají o to,
aby se práce dělila rovnoměrně na všechny s ohledem na to, kdo má jaké fyzické a psychické
možnosti. Správný otec rodiny jakožto autorita určitě bude mít snahu, aby se zaprvé práce dělila
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spravedlivě a za druhé aby se dělalo hlavně to, co má smysl. Stejně tak to musí fungovat i v
ekonomice státu.
Například při práci na poště. Je tam pozice pracovníka překládky. Není problém v Edenu vytvořit
tuto aktivitu (projekt). Stejně tak není problém přidělit oprávnění směnařům (když se zaregistrují) k
tomu, aby mohli na tento projekt vyplácet lidem evidenční platby. Práci na překládce může dělat
opravdu kdokoliv, ale za podmínek, že si bude moci domluvit pracovní dobu. Tak třeba důchodci
mohou dělat jen 2 hodiny a stejně tak děti. Nebo méně. Každá pomoc se hodí. Na překládce není
žádný dráb, který by určoval kdo jak těžký balík vezme. Nikdo nikoho nenutí zvedat těžké balíky,
ale určitě není taktické nechat tam jen důchodce a děti, když pak zablokuje provoz něco těžšího.
Převážně jsou tam lehké balíčky, či sáčky a to dovede třídit úplně každý.
Podle té matice bude evidentní, kdo se na infrastruktuře podílí nejvíce a kdo by měl ještě
připomáhat. Hned bude vidět, že někteří mají celkem problémy a je potřeba jim pomoct. Stejně tak
jako v rodině.
Druhá věc je otázka financí. Jak ty lidi motivovat v takových aktivitách pomáhat? První cesta může
být ta, že se systém napojí na systém vyplácení sociálních dávek a bude vyplácení regulovat.
Nevidím žádný důvod, proč by měl někdo dostávat nějaké dávky, když je pasivní a mohl by
pomáhat. Ta práce se určitě najde.
Druhá cesta je mnohem jednodušší a nevyžaduje žádné složité napojování na vyplácení dávek.
Dokonce v ní ani nebude hrát roli to, zda máte hodně peněz, nebo zda nemáte žádné. Je to
autoritativní cesta. Autorita určí, že je tu práce, ta je potřeba udělat a za pomocí matice se to rozdělí.
Ten, kdo už je vytížen zaměstnáním a nebo podnikáním, tak se bude třeba podílet méně, bude třeba
omluven v jeho aktivitách v rámci možností. Ten, kdo nemá práci a nebo nepodniká, tak se bude
podílet více a nebude hrát žádnou roli, zda je to biliardář a nebo bezdomovec.

Řešení je nakonec dost jednoduché, ale je potřeba být jednotní v nějakém znatelnějším množství.
Když si lidé budou říkat, že to je moc ambiciózní plán, že to nepůjde a podobně, tak to opravdu
nepůjde a jediný problém bude v tom, že si toto budou nalhávat.
Podílet se může úplně každý. Byť by to bylo jenom tím, že poví někomu o tomto plánu. Věřím i v
to, že pokud lidé v sobě najdou snahu takto jednat, tak Bůh to podpoří a zajistí případnou ochranu.
„Vlády se bojej, že je lid svrhne a vyžene....... tak poslední
šanci, kterou vidí, že budou lidi strašit koronavirem a budou
lidem zakazovat demonstrace.“.
Tak tato slova padal v 471. díle MaP zde v čase 3:41:
https://www.youtube.com/watch?v=-W_HxA60P6s
Je 14.6.2020 17:35. Jeden chlápek mi nedávno řekl „Zemřem
nepochopení.“. Možná, že takovou větu si říkali i někteří
stavitelé Noemovi archy na souši těsně před tím, než přišla
potopa. Pak, po zapečetění vstupních vrat přišlo s náhlou potopou velké pochopení dosud
http://jkali.cz

42

nepochopeného. Já tedy sám za sebe si připadám dnes více pochopen, než před pár lety. Tento týden
mě jeden kamarád chválil. Ten samý kamarád, co mi doporučoval, ať si přečtu Platóna, protože on
řešil ve své době stejné problémy, jako já, tak ten samý kamarád mi tento týden řekl něco jako „Ty
jsi vymyslel ten nejlepší způsob vedení společnosti v dějinách lidstva, ale akorát se mi na tom nelíbí
to, že je to závislé na elektronice.“. Ještě mi dokonce doporučoval, ať se pokusím znova
kontaktovat politické organizace, protože dnes je jiná doba a budou se na to dívat jinak. To jsou
slova povzbuzení. Nebo kamarád Míla, o kterém jsem psal začátkem roku, tak mi napsal „Jirko,
jestli někdy některé ze svých příběhů nevydáš sám, tak to snad udělám za tebe :)“.
Vydávat své psaní, že bych to nějak zpeněžil, tak to zásadně neplánuji. Každopádně to povzbudí.
Další věc, co ukazuje, jak mám pravdu v revolučních postojích, tak je tak zvaný „Islandský scénář“,
neboli „Kuchyňská revoluce“. Údajně v roce 2008, v době ekonomické krize, došlo na Islandu k
tomu, že se tam obyvatelé vzpouřili proti vládě a za pomocí kuchyňského vybavení zbavili funkce
stávající politiky a zabránili tomu, aby je bankéři škubali. No a v mediích se o tom nehorázně
mlčelo. Je vidět, že se, podle některých, nesmí lidem říkat o tom, aby si uvědomili svojí svobodu.
To bylo pořád řečí na mou adresu typu „Jirko v historii už se několikrát pokusili někteří jedinci
udělat pořádek silou a vždycky to špatně dopadlo.“. Jak je vidět, podobné řečičky a tlachání jen
brzdí společnost v řádném rozvoji.
No ale kastroooooly? To by mě nenapadlo, že
bude něco takového uskutečnitelné. Copak je
možné svrhnout zločineckou vládu jen pomocí
kastroooolů. Je vidět, že víra ve vítěství asi dělá
hodně.
Přijdu do krámu s domácími potřebami a řeknu
„Dobrý den........ nemáte tu jeden neprůstřelný
kastroooooool s vysokým omračujícím
účinkem?“ a prodavač odpoví „Ale jistě.......
mám tu vybavení přesně k vaší postavě.........
tady nový model Vypuklenec Hromovládný“. Potom si ještě budu muset skočit do obchodu s
módními doplňky pro Betonovou helmu s tankovým průzorem. Někteří módní návrháři dnes
omylem předčí mnohé zbrojovky.
Dojednávám cenu super kastrolu s prodavačem, ale v tom jsem nečekaně
odsunut. Byl jsem odsunut otevírajícími se dveřmi. Podrážky dostali na
chvilku zabrat. Do prodejny vstupuje mladší, menší, ale burácivější sestřička
pirátky-cvrčka Rozmarnetky. Mladá dívenka s křestním jménem
Pancerfauzka vstupuje do prodejny se slovy „Já si du také něco koupit.“.
Pochopitelně toto je celé vymyšlené. Nedá mi to proložit vyprávění sem tam
nějakou smyšlenou osůbkou.
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Je 15.6.2020 22:41. Nemyslím si, že by byl dobrý nápad pokoušet se
znova kontaktovat všelijaké organizace s mými nápady. Už jsem to
zkusil a řekl bych, že o mě vědí. Obzvlášť pro státní bezpečnost
musím být velmi ostře sledovaný člověk. Přitom právě mnoho lidí i
ze státní bezpečnosti si možná skrytě řekne „Jo Jirko... jdi do toho....
jdi do toho..... fandíme ti........ jsme ve spárech korupce dokonce i
my.“. Řeknou si to velice potichu, aby je nikdo neslyšel, ale časem
to třeba řeknou více nahlas, protože vědí, že setrvávat v tomto stavu
je pro všechny nebezpečné. Nebo to stále ještě nevědí.
Když uvěřím, že bych se měl nějak začít propagovat i mimo toto psaní, tak to možná zkusím, ale
zatím tomu nějak moc nevěřím. Správně lidé musí začít jednat, protože je k tomu vede rozum a ne
nějaká opakované vymývání mozků. Kontaktovat by měli ostatní mě, protože já začal s komunikací.
Představme si, že by teoreticky mohlo klidně dojít k nějaké revoluci. Obyčejní občané si prosadí, že
chtějí více vidět do věcí kolem zpronevěření státního majetku, tunelování a podobně. Jaké může být
z takové situace pro podvodníky v dnešní společnosti východisko? Určitě ne moc příznivé. Někde
to může být kriminál. Jinde takový člověk riskuje lynčování. V některých oblastech možná trest
smrti. Vypadá to bezvýchodně pro takové lidi. Na druhou stranu vlastně ani není spravedlivé, když
nějaká autorita přijde s nápadem, že nějakého takového zločince omilostní a to bez ohledu na to, že
ti lidé, co byly poškození, tak to nemohou nijak ovlivnit.
Jsou to dva extrémy, ke kterým dochází. V jednom případě jsou lidé naštvaní, že se jim nedostane
spravedlnost a v druhém je jejich chování tak nepříčetné, že nedává dotyčnému rozumné
východisko. Představte si řešení, ve kterém by se každý poškozený mohl rozhodnout o podílu, který
podvodníkům odpustí.
Pravděpodobně dojde časem ke „ztržení masek“. Ať už to bude revoluce, nebo nějakou jinou
cestou. Ukáže se, kdo kolik komu dluží. Tyto informace bude možné zanést do informačního
systému. Opět se může jednat o matici, která bude mít na řádcích podvodníky a na sloupcích
poškozené lidi. Jednotlivé buňky budou vyplněné částkami, které podvodníci vzali běžným lidem.
Každá velká ukradená suma se dá rozkouskovat podle určitých pravidel na jednotlivé obyvatele
země, kteří byly poškození. Každý poškozený si tak bude moci sám za sebe rozhodnout, kolik a
jestli vůbec bude chtít podvodníkovi odpustit. Pak by se teprve vidělo, kolik z těch lidí, co mluví o
lásce, jestli tím doopravdy žijí. Když odpustíte někomu, koho máte v hrsti a teče mu do bot, tak to
má úplně jiný účinek, než když na ty lidi nadáváte někde u televize a jim jste ukradnení. Teď si
představte ten efekt. Podvodníkovi bylo odpuštěno i když se tím nikdo nemusel zabývat. Úplně si
představuji tu vědu :).
„Jeeeeeeeeeeee....... ni mě mají lááádi.“.
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„Rozkaz zněl jasně............... zničit muže s
koženou brašnou.................. rozkaz je rozkaz.“.
Je 28.6.2020 19:03. Zajímalo by mě, jak k
velkému komunikačnímu šumu muselo dojít,
když polští vojáci nedávno překročili české
hranice a mířili tam zbraněmi na české obyvatele
přibližující se k jedné kapličce. Nakonec se
ukázalo, že to byl špatně pochopený rozkaz a
původně měli ti vojáci zajistit nějaký objekt,
který v té oblasti je na území Polska.
Překvapilo mě, jaký k tomu zaujala postoj ANS
(Aliance Národních Sil) a vlastně i česká vláda.
Vyjádření ANS směrem k vládě bylo takové, že tam mají okamžitě poslat české vojsko. Přišlo mi to,
že kdyby hypoteticky někdo tímto aktem chtěl vyvolat konflikt, tak reakce ANS jim hraje perfektně
do karet. Osobně mě tento přístup moc nepotěšil. Myslím si, že taková reakce by byla adekvátní,
kdyby Polsko začalo veřejně zabírat české území a rovnou by začali útočit na místní obyvatele. V
tomto případě, který se stal, tak mi přijde jako ideální rychle informovat místní obyvatele hranic, že
nastali nějaké problémy a ať se do odvolání drží déle od této oblasti. Vláda by měla urychleně s
Polskem toto začít projednávat a všechno publikovat tak, jak to je. Ať se mezinárodně vidí, kdo jak
se chová.
Vláda to komunikovat začala, ale až když je k tomu údajně dotlačili obyvatelé, což je také zvláštní.
Nakonec se ukázalo, že šlo údajně o nedorozumění, ale tady je vidět, jakých se mohou lidé při
rozhodování dopouštět chyb.
Je 28.6.2020 23:00. Zase se šíří zprávy, že
nakažení koronavirem údajně stoupá. Teď se
tedy můžeme jen dohadovat, jak moc je to
pravdivé a doufat, že na základě nějakých
mylných informací vláda pomocí všelijakých
zákazů zase nebude škodit podnikatelům.
Pomocí internetu by se dalo takovým
dezinformacím bránit systematicky. Pokud jste
evidovaný jako nakažený, tak ostatní by měli mít právo vás zkontaktovat pomocí nějaké online
komunikace a mít možnost si to ověřit. Stejně tak vědět o oblasti, kde pobýváte a od kdy jste
nakažení. Skrze evidenční platby Edenu by něco takového bylo realizovatelné už teď. I komunikaci
tam mám udělanou.
Problém je, že lidé se samostatně nerozhodnou k takové ohleduplnosti k ostatním. Leda že by se
nějaká větší část lidí shodla na myšlence, že si ustanoví autoritu, která tuto evidenci zavede.
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Je 30.6.2020 0:12. Vypadá to, že je tu jedna
dobrá zpráva. Jakési společenství údajných
hybridů, kteří to tu údajně mají ovládnout, tak
zajistit zavedení systému, který nějak nápadně
připomíná můj projekt Eden. Peter Insider o tom
mluví jako o jakémsi demokratickém systému,
kde si lidé budou na základě referend vybírat ta
nejlepší řešení, které předloží odborníci. Peter
Insider hodněkrát ve videu poukazuje na to, že
takováto změna se nesmí stát příliš rychle, ale společnost na ní časem přistoupí.
Video je zde: https://www.youtube.com/watch?v=GKZdictwFTM
Zdvižený ukazováček. Symbol poukázání na
problém, nebo jako že někdo dostal nápad...
Je 5.7.2020 15:21. Jeden slavný filozof řekl
„Líbivá slovíčka nebývají pravdivá a pravdivá
slovíčka nebývají líbivá.“. V pořadu na odkaze výše padlo, že někdy může
zpomalovat lidi ve spolupráci, když někdo poukazuje na chyby ostatních. To
je sice pravda, ale na druhou stranu může to zastavit činnost, která je špatná,
nebo úplně zbytečná a v tom je to pozitivní.
Dávám teď dohromady nějaké informace. V pondělí to zkusím nějak sepsat.
Je 6.7.2020 8:17. Nedávno myslím v pátek 26.6.
jsme se s kolegy bavili o věcech víry. Povídal
jsem začátkem tohoto dílu na straně 6, že tam je
nějaký kolega programátor, co poslouchá
Prodigy a který mě naučil nějaké dobré tipy v
SoapUI. Je nás tam celkem 6 a nezmiňoval jsem
úplně všechny kolegy, ale je tam ještě jeden
kolega, kterému budu říkat protestant. Já a
protestant jsme tam vlastně oficiálně jediní věřící
a ostatní jsou řekl bych ateisté.
No ale co se v mém příběhu nestalo. Proidžař nedávno začal projevovat zájem o záležitosti víry.
Říkal něco v tom smyslu „Mě zaujal Jirka, jak si dovede věčně zachovat ten svůj klid i v
nepříjemných situacích.“. Prodižař se začal ptát na věci kolem víry v Krista a já s protestantem jsme
mu říkali naše názory, které se v některých věcech liší. Prodidžař to posuzoval, co se mu líbí a co ne
z pohledu čerstvého hledajícího.
Protestant nepřímo poukazoval na to, že vidí na mě problémy jakožto na věřícím hlásícím se ke
Kristu, protože nenavštěvuji žádné církevní společenství. Já jsem na protestantovi žádné problémy
nevyhledával. Těžko mohu posoudit jeho cestu ze svého subjektivního pohledu. Každopádně to ve
mně nastartovalo zvědavost prozkoumat Kristovo učení a hledat, kdo je blíže k pravdě a kdo k
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nevidomosti. Když je tu nový hledající, který je čtenářem mých spisů a vlastně i protestant je
čtenářem mého dokumentu, tak touto cestou mohu dát odpověď ne jim, ale i ostatním.
Tak první výklad se týká knihy Matouše kapitola 18 verš 20: „Neboť kde jsou dva nebo tři
shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
http://jkali.cz/data/BIBLE21.pdf#page=1295
Protestant mi říkal, že tímto veršem se myslí dva, tři a víc, tak že to vede k většímu shromažďování
lidí. Můj názor je ale takový, že tento výklad deformuje původní myšlenku. Pokud autor psal dva,
nebo tří a myslel tím hromadné shromáždění, tak proč nenapsal prostě jen „Pokud se lidé shromáždí
ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“. Neříkal by „dva nebo tří“. Dá se to i racionálně
zdůvodnit. Pokud se sejdou dva, nebo tří lidé, tak komunikace, ke které u nich dochází je formou
dialogu. Jsou si v komunikaci rovní. Chvíli mluví ten, pak zase tamten, pak zase naopak. Mohou se
takto i vzájemně obohatit. No ale když se sejde větší skupina lidí třeba řádově v desítkách, tak ta
komunikace funguje úplně jinak. Buďto se konají v takovémto uskupení chvály a při nich se dialog
neděje. K chválám se ještě dostanu později. Další forma komunikace je ta, že mluví jen jeden k
davu. Při takovéto komunikaci se ale vytrácí výhody dialogu. Když jeden vyučuje ostatní, tak může
to mít přínos, proč ne? Má to ale i svá psychologická rizika. Dav je v takové situaci submisivní a
pod vlivem kolektivního vědomí. Považuje se obecně za neslušné argumentovat z davu k
přednášejícímu, když mluví a tak je nepsané pravidlo a ne vždy to platí, že dotazy mohou být
položeny až po skončení projevu. Pokud tedy chcete argumentovat, jste vystaveni nepřívětívým
vlivům. Jednak si asi budete muset sepisovat někam dotazy, které pak najednou vychrlíte na
přednášejícího. To se vám nemusí povést, pokud je stanovený časový plán a po přednášce následují
jiné akce. Pak je tu vaše pozice v davu. Musíte vystoupit z většiny a to někomu může také dělat
problémy. Ve výsledku dopad takové přednášky může být takový, že přednášející může mít třeba v
99% věcech pravdu, ale zanese tam v tom 1% například nějaký blud a publikum to pak podvědomě
přijme celé jako pravdu a třeba i bouřlivě zatleská. Už je tu prvek, který zavádí lidi od pravdy,
protože nejde o dialog, ale o určitou formu programování lidí. Proto má i výhody třeba si něco v
klidu přečíst a popřemýšlet nad tím o samotě. Případně to probrat v menší skupince lidí.
Další protestantova myšlenka byla ta, že si máme dělat vztah ne jen ke Kristu, ale je to budování
vztahu i ke společenství křesťanů. Protestant nezmínil, kde se o tomhle v Bibli zmiňují. Na to jsem
argumentoval tím, že Ježíš nic takového neučil. On učil, že se máme učit milovat všechny bez
rozdílu. Do tohoto výčtu zahrnoval dokonce i naše nepřátele. Pak jsem mu říkal, že nenavštěvuji
přímo žádné církevní společenství, ale vídám se s duchovně smýšlejícími lidmi a v podstatě jim
dávám svědectví o Kristu. Odvolal jsem se na knihu Lukáše kapitola 5 verše 30 – 32:
„30 Ale farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že jíte s celníky a
hříšníky?"
31 Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
32 Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“
http://jkali.cz/data/BIBLE21.pdf#page=1346
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Necitoval jsem to tam celé a doslovně, ale tu hlavní myšlenku. No a prodidžař na to reagoval tak, že
se otočil na protestanta a říkal mu něco jako „Mě se líbí ten Jirkův přístup. Přijde mi, že to co
propaguješ ty, tak je jakési elitářství.“.
To mě potěšilo, že mi dal prodižař za pravdu. Pak jsme řešili situace, kdy potřebuje křesťan pomoc
od ostatních křesťanů a tam je to společenství. Zase abych nad tím trochu popřemýšlel. Pomoc by
měla přijít tehdy, když o ní požádám, ale k tomu přeci nepotřebuji podle nějakého pravidelného
plánu navštěvovat společenství. Má osobní zkušenost s pastorem z Cesty Života, který mě pokřtil,
tak je taková, že jsem ho kdysi dávno pozval, zda by se se mnou nesešel v Čajovně. Byla tam
možnost i dostat se mezi lidi, kteří věci vidí jinak a třeba i příležitost jim vydat svědectví o Kristu.
Nikdy se mnou do čajovny nešel. Párkrát jsme se potkali na plovárně zcela náhodně a bavili se.
Omlouval se mi, že neměl čas se se mnou domluvit. Ten čas neměl doposud. Ani mi vlastně na mou
poslední zprávu neodpověděl.
Placatice „Maršál Malinovský.“ Naposledy jsem
tohle psal v minulém díle na straně 155. To bylo
nějak ke konci prosince 2019, kdy mě
kontaktovala Jaruška a potřebovala půjčit další
peníze s tím, že mi to vrátí nějak v únoru
myslím. Od té mi nic nevrátila a ni nic neřekla.
Jenom kontaktovala mojí mamku, že potřebuje
půjčit peníze a mamka jí nic nedala. No a dnes, když jsem psal o
sborech, tak mi Jaruška opět volala. Tentokrát nepsala, ale rovnou
volala. Povídala mi „Jestli nechci jít dnes na procházku“. Mám z toho špatný pocit. Po tom všem
ignorování. Po těch lžích. Povídal jsem jí „Že volá nějak pozdě, protože jsme byly domluvení, že
mě bude kontaktovat během února a vrátí mi peníze.“. Ona povídala, že to chce probrat osobně a
proto se mnou chce jít ven, když je dnes svátek. Tak mě napadá, že dnes je zrovna svátek upálení
mistra Jana Husa. Tak jsem jí odpověděl, že „Osobně se to mělo řešit už v únoru a že dnes píšu a
nemám na to čas.“ a zavěsil jsem to. Pak mě ještě prozváněla, ale jen jednou. Nic nepsala.
Zrovna včera mi volal kabalista Vašek, který byl nedávno odejit ze zaměstnání skladníka ve firmě,
kde dělá můj brácha, pak má nevlastní sestra, nevlastní brácha a bývalí spolužák. Povídal mi, že
potřebuje půjčit peníze do výplaty, tak jsem mu půjčil 1000 Kč. Fakt je, že stále musím vrátit
bráchovi peníze. Peníze, které z většiny postrádám kvůli tomu, že mi dluží někdo jiný. Sám jsem v
dluzích, ale až tento měsíc bráchovi vrátím splátku, tak už mu budu dlužit asi jen obnos, který mi
dluží ostatní.
Jaruška mi na jednu stranu řekne, jak moc jsem fajn, ale když ze mě dostane peníze, tak potom
nemá ani nejmenší snahu se mnou byť jen minimálně komunikovat. Nemá žádnou snahu nějak ty
chyby napravit a stále opakuje ty samé. To by pak byl z mé strany už zločin, ji nadále v tomto
zneužívání podporovat. Na druhou stranu je v souladu s mým vyznáním vlastně to, kdyby opravdu
měla snahu napravovat své chyby a polepšit se, tak by bylo mojí povinností ji to vše opravdu
odpustit. K odpuštění už vlastně došlo, ale její špatný postoj mě od ní drží dál. Jaruška zapadla dnes
do mého výkladu a asi o tom ani netuší.
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Je 6.7.2020 18:07. Další pozorování hledajícího
prodidžaře. Když tam protestant jednou nebyl,
tak se mi zmínil prodidžař, že jeho žena se s
protestantem zná. Že prý k nim chodívala do
sboru, ale vadilo jí, že se má veřejně modlit a tak
tam přestala chodit.
To je zvláštní, že se tam k tomu takto stavějí.
Není to ale poprvé, co vím o sboru, kde se
veřejně modlí.
V evangeliích se píše toto v knize Matouš
kapitola 6 verše 5 – 6:
„5 Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci.
Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách
a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi.
Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu.
6 Raději, když se modlíš, vejdi do svého
pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci,
který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě
odmění.“
http://jkali.cz/data/BIBLE21.pdf#page=1279
Je to divné, proč některé sbory odpuzují hledající lidí praktikami, které jsou vyloženě protibiblické
a zároveň prezentují, jak bazírují na bibli.
Co mě osobně vrtá hlavou a napadlo mě to už několikrát. Jak je možné, že v Budějovicích je tolik
všelijakých sborů, ale v klubu Čajový ateliér, který je orientovaný na východní kulturu a kam chodí
duchovně smýšlející lidé, tak tam o křesťany, které jsem potkal v místních sborech vůbec
nezavadím. Přemýšlím, jak je to možné? Vždyť právě tam by mohli působit a šířit Boží slovo.
V minulých dnech jsem zkoumal spis zvaný „Zjevení Hromnic“ od Boženy Cibulkové. Zmiňoval
jsem se o tom spise už 10.3.2017 v druhém díle mého příběhu na straně 4 pod obrázkem
„Psí poslání“. Je to v „Knize soudu a milosti“ zde:
http://bozena-cibulkova.sweb.cz/texty/ksm/ksm%20obsah.htm
Texty jsou označeny jako přímé zdělení Krista. Vypadá to, že to celkem do dnešní doby zapadá.
Není to jako v evangeliích, kdy je zachycen příběh kolem Kristovo působení na Zemi v těle Ježíše a
zmínky o tom, co tvrdil formou samostatných vět. Je to přímo celistvá dlouhá zpráva od Krista
týkající se stavu církve, o jeho odpůrci a také jaké má plány se svým lidem do budoucna. Chtěl
bych dále tento text trochu rozebrat, ale doporučuji ho prostudovat. Nepřijde mi, že bych tam našel
nějaké protiřečení a nebo něco, co by se dalo vyvrátit. Považuji to za důvěryhodné. Tedy minimálně
tu první kapitolu „Zjevení Hromnic“, která mě zaujala a pročetl jsem jí.
http://jkali.cz

49

Je 12.7.2020 10:17. K spisu s názvem „Zjevení Hromnic“ bych se ještě chtěl
vrátit.
Nedávno mi byly doporučeny k prozkoumání dva články:
https://www.tartaria.sk/zaklady/energie-zivota/653-na-mnozstvo-nehladte
https://www.tartaria.sk/zaklady/energie-zivota/562-svetlo-novej-hry
Nedalo mi to a chtěl jsem to prozkoumat. Je to od přátel, kteří se zabývají slovansko-árijskými
spisy. Od nich vlastně vím o skryté historii slovanů. O tom, jak je křesťanství ničilo. Slovanská
kultura mi přišla celkem vyspělá. Myslím si, že na tom je hodně inspirativního, ale poslední dobou
mi trochu připadá, jako kdyby to možná někdo ze strany vedení nějak chtěl zdeformovat. Možná, že
učení o slovanech není zcela pravdivé, ale přes to inspirativní. Každopádně o Kristově výkupní
oběti se tam nedozvíte nic. Možná nějakou kritiku. Je to celkem prostoupeno všelijakou mystikou.
Když tak koukám na symbol toho Kolovratu, což je údajně symbol slunečních bohů, tak to ve mně
navozuje myšlenky „Není to jen nějaká podoba New Age?“. Jedním z pilířů New Age je právě
uctívání slunce. To se nepřímo uctívá ale i katolicismu. I nacistický hákový kříž je sluneční symbol
i když tem měl symbolizovat jakou si SS (Schwarze Sonne) verzi.
Žijeme očividně ve světe, kde je běžnou praxí, že se ctitelé Slunce uzavírají do různých skupinek a
za pomocí mystiky se vzájemně likvidují. A když se nějaká z těchto skupinek neodkazuje na
sluneční symboly, tak se odvolávají přímo na Lucifera (světlonoše), jako to třeba dělají pseudo-židé.
Možná by to chtělo vytvořit nějakou kombinaci pouze toho, co je dobrého z křesťanství a zároveň
slovanství. To by možná mělo budoucnost. Mé vyjádření přátelům vkládám i sem, třeba se to hodí:
„Ahoj přátelé,

děkuji za zaslání odkazů:
https://www.tartaria.sk/zaklady/energie-zivota/653-na-mnozstvo-nehladte
https://www.tartaria.sk/zaklady/energie-zivota/562-svetlo-novej-hry

Oba články jsem si přečetl. Přemýšlel jsem nad tím a můj názor je takovýto:
V první řadě tedy ke slovům: Možno pre varovanie treba dodať, že na našu 12-rozmernú Hru
už nedohliada NIKTO!
To vypadá trochu, jako kdyby jsme žili v prostředí, kde neplatí žádná pravidla a kdo si co agresivně
zajistí bojem, tak to bude mít. Možná si to jen špatně vykládám, ale to slovo NIKTO je celkem
důrazné. Podvědomě to ve mě vyvolává takový pocit. Ale autor tam možná chtěl říct, že je tu velká
svoboda, ale zákony příčiny a následku dříve nebo později platí stále a s tím bych souhlasil. Pro
nezasvěceného člověka, co si to pročte, tak to asi bude ale působit zavádějícím nepravdivým
způsobem.
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Zaujala mě věta: Telo bieleho Človeka s čistou Krvou je dielom Stvoriteľa a principiálne môže
žiť tisícročia alebo aj večne. Ale výlučne pri patričnom zaobchádzaní, teda nie takom, ktoré
narúša Kony Stavby Sveta, možno v prvom rade spomenúť už Kony Rita. Porušovanie Konov
Stavby Sveta je porušovaním Vôle Stvoriteľa.

Mluví se tedy o Konech a autor poukazuje na to, že jejich porušování, tedy vůle Stvořitele vede ke
smrti. Toto mi připadá v souladu s biblickým učením. Hodně se tam mluví o jakémsi praktikování
proklínání, kdy šedivý na nás bílé útočí tímto způsobem. Nevím teď kde přesně je v bibli popsaná ta
problematika, ale jde o to, že pokud je člověk nevinný, což nikdo není a nebo pokud byl ze svých
hříchu dostatečně vykoupen přijmutím Boží milosti, tak nějaké takovéto duchovní vlivy nemají
žádný účinek. Nejenom duchovní vlivy, ale týká se to i hmotného nebezpečí, cože i autor potvrzuje,
že jsou mezi tím spojitosti.

V mnoha případech, které společnost má, tak by stačilo jen bojovat se lží. Hodně negativního vlivu
je díky lžím a teď poukazuji hlavně na finanční systém, který je příliš anonymní. Například kdyby
bylo vidět, co kde platí jaký Rotschild a podobní, tak by těžko docházelo k mnoha zločinům. Kdyby
lidé více mluvili pravdu v situacích co dělá ten za špatnost a co dělá tamten za špatnost, tak by toho
zla bylo hned méně, protože by nemohlo moc fungovat. Myslím si, že ale taková doba se přibližuje
a nakonec třeba i na Zemi to bude jednou takové, jak vtipně řekla Kamila naposledy v čajovně "Na
něco pomyslíte a hned to ví celý vesmír." :). Je to možná tak trochu vysněný svět, ale podle mě
neodvratná budoucnost.

Autor doporučuje meditace a třeba i to proklínání nepřátel. No řekněme že i kdyby jakási elita
najednou zmizela, nepůsobíme si ty problémy vlastně svým jednáním mi samostatně. I kdyby elita
zmizela, zůstanou tu ty figurky v politice a starý konzervativní politický systém, který bude žít
svým životem dále, protože sílu mu nedodává elita, ale obyčejní lidé pod vlivem jejich vlastních
strachů třeba jen ze změny.

Autor varuje před revolucemi, že prý všechny řídili elity, ale to není pravda. Třeba kuchyňská
revoluce na Islandu vedla k osvobození obyvatel od elit a i tak to byla revoluce. Autor upozorňuje,
že zákony psané elitami jdou proti nám a tak je třeba využívat duchovních praktik, na které se
zákony nevztahují. Také bych mohl říct, že třeba duchovní praktiky jsou pochybné a dostávají
člověka do vlivu zla, tak že je není zapotřebí regulovat zlem ustanoveným zákonem. Myslím, že
takové tvrzení mi nikdo nevyvrátí a může být třeba i pravdivé.

Jsem raději pro použití způsobů, které nejsou obestřeny záhadami. Nevím o tom, že by meditace
http://jkali.cz

51

někomu dodala odvahu jednat proti svým strachům. Říká se, že strach je způsoben nedostatkem
spojení s ostatními. Člověk se bojí o sebe, nebo o své blízké a pak ze strachu jedná v neprospěch
těch, které už za tak blízké nepovažuje. Je to tedy nedostatečné spojení s těmi ostatními.

Čtení těchto článku o upřednostňování bílé rasy mi trochu zavání podobným duchem odpojením se
od těch ostatních. Škatulkování lidí do nějaké kategorie rasy, náboženství, státní příslušnost a
podobně. Nevíme, zda nakonec ti vůdcové, co přinesli tyto učení o slovanství, tak zda nejsou si
stejní, co podporují zprofanované křesťanství a zrovna tak třeba i ten Krišnaismus a všechno možné
učení, které tvrdí "my jsme my a oni jsou oni". Já nechápu rozdíl mezi meditací u slovanů,
meditací u budhistů a nebo v křesťanství se tomu říká kontemplace. Nevidím důvod používat nějaké
duchovní praktiky, ale chci žít obyčejný čestný život, mluvit pravdu, mírnit negativní emoce a
podobně.

Další věc, ve kterou věřím, tak je to odpuštění skrze Kristovu oběť. Nevěřím na žádné křesťanské
liturgie a symboly, které mohou naopak asi od pravdy zavádět. Věřím jen v duchu, že jsem nejednal
vždy podle Boží vůle a dovedu si přiznat chybu a dovedu i požádat o odpuštění. Na základě tohoto
vzniká vztah s Bohem. Netvrdím, že pro lidi toto není problém. Pro někoho to může být obrovský
problém utvořit si takovýto vztah, ale já to vidím jako dobré takto to mít. Věřím pak, že člověku se
dostává jakási zázračná ochrana, či požehnání do života a podobně.

Toto v těch spisech nějak nevidím. Vidím tam určité kritizování ze strany autora na adresu židů, že
zavedli do křesťanství jakési symboly pití krve či jedení těla, aby se zbavili viny ukřižování Ježíše a
hodili to na křesťany. Třeba to tak i může být, ale poukazováním na tuto věc může zcela zastínit
fakt, že Kristus opravdu v těle Ježíše přišel jako oběť a trpěl za naše prohřešky proti Bohu, které nás
vzdaluji od jeho přítomnosti a tak vystavují nebezpečí. Ve společnosti je normální, že když si lidé
něco provedou, tak mohou cítit lítost za své jednání, mohou si odpouštět, přijít se omluvit a
podobně. Není to jev, který by byl obecně označován nějakým jedením těla druhých. Stejný jev je
ale i ve spojitosti člověka s Bohem. Je v naší přítomnosti, usiluje o propojení s člověkem a podobně.

Takto bych to shrnul. Zhruba můj pohled :)

Mějte se hezky,
Jirka“
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Když jsem včera kamarádům odeslal zprávu, která je výše, tak mi krátce na to obratem poslal
kamarád odpověď:
„Ahoj, Jirko.

Podívej se na toto (jestli jsi to už neviděl):
https://www.youtube.com/watch?v=aot1wERi_do

Hezký den
<iniciály>“
Tak nevím, jestli to mělo nějakou návaznost? Mě osobně přístup Viktora Orbána potěšil. Je to
skvělé gesto České republice, které navíc odhaluje, jaké tu vlastně máme vlastizrádné politiky.
Nesouhlasím s tím, jak věci vede Brusel a jsem proti tomu, aby nám tu šéfírovali. Je tam asi nějaký
nedostatek osvícenců a nebo jsou osvícení nějak divně.
Jsem ochoten nabídnout pomoc s kvalitním vedením České společnosti, ale komunikace s českou
vládou je pro mě nemožná, protože neodpovídají. Na opravu vlády mám k dispozici jednoho
člověka se samopalem. Tedy ten samopal mu musím teprve sehnat. Mám ale obavy, že až mu řeknu
„Je libo kastroooooool? …........ Ty jsou momentálně dostupnější.“, tak mi odpoví „To mi nějak
neštymuje“. Asi by se mu ani nechtělo jít do boje jen se mnou.

Chce to více lidí s pevnou vírou měnit zákony. Můj email je zde: info@jkali.cz popřípadě telefon:
+420 775 218 558.
Je 14.7.2020 22:09. Přemýšlím nad Žalmem kapitola 110 verše 1-6:
„1 Davidův, žalm. Výrok Hospodinův mému pánu: "Zasedni po mé
pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám."
2 Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. Panuj uprostřed
svých nepřátel!
3 Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš; v
nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo.
4 Hospodin přísahal a nebude želet: Ty jsi kněz navěky podle
Malkísedekova řádu.
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5 Panovník ti bude po pravici, rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále.
6 Bude soudit pronárody - plno mrtvol všude -, on rozdrtí hlavu velké země. Cestou z potoka pít
bude, proto vztyčí hlavu.“
Trochu se to jeví, jako časová obdoba potrubní komunikace (pošty). V čase A sepíše král David,
inspirován Hospodinem, vzkaz pro jeho pána. Uplynou tisíce let a vzkaz se přepisuje z papíru na
další papír. Pak se pravděpodobně narodí někdo, kdo v čase B papír nahmatá a zprávu přečte.
Nevím přesně jak jinak by takový inspirovaný papírový vzkaz byl myšlen, kdyby adresát nebyl ve
fyzickém těle, ale byl by čistě duchovní bytost, která může zjistit informaci snadněji jinou cestou.
Možná, že je to ten samý člověk, o kterém se Kristus zmiňuje ve Zjevení Hromnic úplně na konci té
kapitoly (odkaz na str. 49). Záhadný muž, se kterým se Kristus nějak neobvykle propojí. Píše se tam
opravdu o jednom jedinci, který nebude nijak neobvyklý, nebude mít žádné viditelné znamení a ani
nijak zvláštní fyzickou sílu. Uvádí se, že by měl být tak nějak i mimo náboženské školy.
V Žalmu se uvádí „Panuj uprostřed svých nepřátel!“. No jestli někdo panuje uprostřed svých
nepřátel, tak to musí vzbuzovat v lidech dojem bláznovství. Bláznivé to možná přestává být v
moment, když nepřátelé tohoto člověka nakonec litují, když jdou proti němu.
To je záhada... je možné, že se takový člověk v poslední době někde vyskytl a ani o tom sám
pořádně neví, nebo nemá jistotu? To je hádanka tedy...
Je 15.7.2020 0:21.
Tajuplný chlapík s
neobvyklými
schopnostmi by
mohla být asi veliká
pomoc, ale
momentálně nevím,
jak ho přesně na
100% identifikovat. Zůstává stále velká naděje ve správném
dodržování nejhlavnějších přikázání. V tomto důvěřuji ve zprávu, kterou zanechal Ježíš a je v
evangeliu Marka kapitola 12 verše 28 – 31:
„28 Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedy a
zeptal se ho: „Které přikázání je ze všech nejdůležitější?“
29 Ježíš mu odpověděl: „Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli – Hospodin je náš Bůh, Hospodin je
jediný.
30 Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a
celou svou silou.‘
31 Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné přikázání není důležitější než tato
dvě.“
Dvě nejdůležitější přikázání v písmech. Potvrzeno Ježíšem. Budu teď poukazovat na to první, které
je i více rozepsané. První nejdůležitější přikázání v porovnání s dnešní dobou. Bavil jsem se tuhle s
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Vaškem a říkal mi, že se učí komunikovat s kameny. Povídal jsem mu, že bude lepší a jistější raději
komunikovat přímo s Kristem v duchu. On mi říkal, že to nemá takovou sílu. Úplně nepopsal, jaké
má prožitky při komunikaci s kameny. Nemyslím si, že hledání rozumu a pravdy by se nějak
prolínalo s prožitkářstvím. Něco vám vrtá hlavou, potřebujete poradit a v duchu požádáte Krista o
radu a za nedlouho se vám rozjasní. Víte jasněji, jak se rozhodnout. Věci dopadají dobře. Jednáte
racionálně. Není v tom žádné zvláštní prožitkářství, ale žijete spokojený život a když v duchu
projevíte vděk Kristu, tak se vztah buduje a první přikázání se vlastně tím naplňuje.
Dnes jsou ale lidé vyučování toto nevidět. Hledat cestu různých kulturních prožitkům. Upínat svojí
pozornost k různým artefaktům, jako jsou amulety, talismany, kameny, ochranné symboly a jiné
neživé předměty. Všechno to odvádí podle mě pozornost od budování si osobního vztahu k Bohu.
To se přeci navzájem vylučuje, aby člověk věřil, že se mu dostává ochrany díky různým předmětům
a zároveň byl pevný ve víře, že toto mu zajistí Bůh skrze Krista.
Já v tom vidím zádrhel. V různých tradicích, které tyto prvky zavádějí. V různé pověrčivosti a
podobně. Alarmující je, když se pak dozvíte, že dotyční lidé, co se zabývají těmito věcmi, tak mají
třeba dlouhodobě obrovské problémy v rodině a nebo nedokáží vycházet s ostatními lidmi. Mají
třeba dlouhodobě finanční problémy a podobně.
Je 19.7.2020 10:51. Příběhy rozcuchaného
revolucionáře pokračují a do dění přichází nová
postavička se jménem systemák. Se systemákem
jsem se viděl v pátek 10.7. a to asi po osmi
letech. Je to bývalý kolega asi v mém věku,
hubený, vysoký, se kterým jsme občas i
chodívali já a Vašek číslo 1 (adventista), na
obědy ještě ve firmě Infinity Systems. Systemák
mu říkám pro to, že nebyl úplně člen
vývojářského týmu, ale dělal přímo systemáka, tak že se nám staral o správnou funkci počítačů,
správnou funkci sítě a podobně. Prostě správce sítě. S adventistou Vaškem jsme se podivovali nad
jeho občasnou zvláštní víkendovou zálibou. Vyprávěl nám, že jezdívá do Prahy za skupinkou
podobně mladistvých, jako je on a že prý společně někdy dělají nějaké výtržnosti. Systemák nám
popisoval své prožitky, jak ho ten dav dovede někdy strhnout k jednání, která jako jedinec vlastně
odsuzuje. Co to asi mohlo být za akce? Nějaká Antifa, či něco na ten způsob? To nám systemák
neprozradil.
Když přišel do Infinity Systems Česťa, tak za nedlouho jsme to jako celý tým pod jeho koordinací
zabalili a šli jsme od Infinity Systems k jiné firmě. Systemák nebyl vývojář a nebyl ani mezi těmi,
co pracovali pro O2, tak že s námi nešel. Ten náš hromadný odchod ale asi systemáka inspiroval a
dal tou dobou také výpověď a šel pracovat do Prahy do nějaké banky. Od té doby o něm nic nevím
a ani od nikoho z bývalých kolegů nevím, že by měl na něj kontakt nebo podobně. V tomhle jsme si
já a systemák ve vztahu k Česťovo týmu podobní. Nějak navzájem nejsme v kontaktu. Já jsem chtěl
být skrze Vaška, po tom, co jsem si našel práci a zařadil se od normálního života, ale Vašek mě tak
nějak zavrhl, tak že jsem na to na straně 32 v reakci napsal příběhy „Vašek“.
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Setkání se systemákem vedlo k celkem zajímavému
pozorování chování lidí v určitých situacích. Řekl
bych, že i k pozorování, jak vzniká zlo.
Jak vypadalo setkání s bývalým kolegou po osmi
letech? S kolegou, který má tendence nechat se
ztrhnout davem a vyhledává takové davové prostředí.
Jdu do Indické restaurace na páteční večeři na terasu.
Když jsem na terase, tak si jdu sednout k volnému
stolu a najednou na mě někdo volá „Ahoj Jirko od jednoho ze stolů“. Tak se kouknu na toho
člověka a od pohledu jsem vůbec netušil, o koho jde. Došlo mi to až když mi řekl své jméno. Tak
jsem si sedl k němu. Byl jsem zmaten z toho, jak se změnil. Vypadal nějak až příliš nezdravě
hubeně. Hubeně k nepoznání. Jako kdyby trpěl nějakou anorexií a nebo něčím podobným. Tak jsem
mu to říkal, že se hrozně změnil a ptal jsem se ho, zda pořád dělá toho systemáka v bance. On říkal,
že dělá systemáka pořád, ale už ne v bance, ale myslím že říkal že pro nějakou akademii. Povídal,
že má na spěch a brzo bude muset vyrazit do Krumlova za rodiči. Akorát dojídal nějaký dezert a
pak si dal ještě nějaký další dezert. Nevím, co měl před tím, ale po těch dvou dezertech si dal ještě
pouze poloviční přílohu rýže. Přišlo mi to zvláštní, dát si po dvou dezertech jen tak neochucenou
rýži bez ničeho. Tak jsem se ho ptal, zda nemá nějaké problémy s jídlem. Z jeho odpovědi mi přišlo,
že to nějak zanedbává, či že snad na to nemá čas. Byl takový tajemný. Nebyl moc sdílný. Neříkal
nic, že by měl nějaké finanční problémy, nebo problémy celkově. Bavili jsme se i o Martinovo
čajovně a že tam dříve chodíval. Tak jsem mu řekl, že tam můžeme někdy zajít, ale on mi říkal, že v
Budějovicích je hodně výjimečně, tak že to neklaplo. Na to, že měl tedy celkem na spěch, tak mi
přišlo, že si snad ani nehlídá čas. Jedl celkem pomalu a asi věděl, proč si dát jen poloviční rýži.
Všeho všudy mi toho vlastně nic moc neřekl, ale dal jsem mu vizitku na můj web a řekl i o tom, že
píši příběh, tak třeba se touto cestou nějak z kontaktujeme. Řekl mi něco jako „No tak jo, já na to
čumnu“. On kontakt na mě má, ale já na něj ne.
Přijde mi, že úroveň sdílnosti, když se setkáte s někým po osmi letech, nebyla vůbec ukázková.
Setkání bylo tajemné, ale bylo v pohodě. Já jsem odcházel až o něco později, co on. Tak že jdu
zaplatit. S jídlem jsem byl spokojený a dokonce jsem na kuchaře z terasy ukazoval palec nahoru,
jako že se jim to povedlo. Je to takový zvyk. Přijdu k pokladně, vím jakou mi obvykle dává cenu a
mám vždy to samé jídlo se vším všudy a protože jsem byl spokojen, tak vím, že zaplatím i nějaké
dýško navíc, jako obvykle. Když přijdu k pokladně, tak servírka mi oznámí, že platím i tu rýži, co si
objednal bývalý kolega nakonec. Tak si říkám „Tady něco nehraje“. Nemělo by to být tak, že pokud
něco platí za vás někdo jiný, tak by jste se s ním měli prvně na tom domluvit? Já jsem v tomhle
ohledu asi celkem nekompromisní a bazíruji na slušnosti i kdyby měl být doplatek sebemenší. Jak
se říká „Dejte čertu prst a sežere vám celou ruku“. Pokud servírce kolega řekl něco jako „Jsme
domluvení s kámošem, že za mě tu rýži zaplatí“, tak to potom lhal a její chyba byla, že mi neřekla
něco jako „Hošane hošane ty jsi objednával a ty cáluješ, protože Jirka mi nic neříkal, že by se ulevil
za tebe něco platit.“. Takhle by to mělo fungovat úplně normálně, že pokud plátce neoznámí
dopředu, že za někoho něco platí, tak je samozřejmostí, že si pak u něj nebudou hrát servírky na
vymahačky, když neumí dělat svojí práci dostatečně důsledně. Tak že já byl v situaci, kdy mám
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nuceně platit za něčí chyby. Takhle vzniká zlo. Najdete si nedobrovolně nějakého obětního beránka
a ten bude doplácet stále dokola za chyby někoho jiného, tak že dotyčný nemá zájem své chyby
napravovat. Něco jiného je, když se někdo rozhodne sám dobrovolně, že se pro vás obětuje, ale
nikdo nemůže tak činit bez jeho svolení a myslet si, že je to ok.
Pokud kolega se servírkou řešili nějaký platební problém, tak měli sejít za mnou na terasu a požádat
mě, zda bych to tedy kolegovi nezaplatil a já bych s tím neměl nejmenší problém. Ale takto
přistupovat k věci mi přijde celkem neprofesionální postoj ze strany servírky.
Já jsem to vyřešil nakonec tak, že jsem jí dal přesně to, co jsem jí měl původně v plánu dát + dýško.
Tak že to, co platím pokaždé.
No a její reakce byla nějaká překvapená. Ona byla překvapená z toho, že jí dám ty peníze, které mi
naúčtovala (ale bez dýška). Přitom to je asi naprosto normální situace. Napadají mě dva extrémy,
proč byla z toho překvapená. Ten první, je že si pomyslela „No co je tohle za člověka? Já mu
zaúčtuji, že má platit i za někoho jiného, a on mi to bez problémů zaplatí“. Pokud jí zarazilo tohle,
tak to byl správný postřeh. Možná jsem se k tomu měl nějak vyjádřit a objasnit to, co tedy vlastně
platím. Můj momentální postoj byl vlastně špatný, protože já jsem přistoupil na to, že zaplatím
přílohu za kolegu a to bylo špatně, ale nedám jim to dýško v vzhledem k projevované bezohlednosti
ke mně. Správný postoj by byl, že jim řeknu „Mě nezajímá, co si kdo objednal na můj účet bez
mého vědomí a nebo co tu na mě zkoušíte. To co jsem si objednal já, tak to vám platím zde + dýško
za spokojenost.“. To by byla ideální odpověď z mé strany, ale já takto pohotově reagovat neumím.
Nic jsem jim k tomu neřekl a z toho co jsem zaplatil, tak si mohli vyložit i tu i tamtu odpověď.
Druhý důvod, proč jí to mohlo zarazit a to považuji za ten špatný důvod, tak je ten že si řekla něco
jako „Tééééééééda, ty jsi ale lakomec lakomý............... a jááááááááá žena tady budu něco ještě
nakonec doplácet? Viděl jsi, jak je hubenýýýýýýýýýýý????????“. No to by byla celkem zcestná
představa. Představa, která je absolutně mimo realitu. Pokud má někdo problémy a neumí požádat o
pomoc, tak je mu tímto směrem asi ukazováno, že se má nad sebou zamyslet a něco změnit. Stejně
tak pokud někdo dělá chyby a nudí ostatní, aby je za něj platili, tak to také není žádná cesta k
nápravě.
Chování servírky bylo divné, ale cestou domů jsem přemýšlel hlavně nad tím, proč to kolega
nezaplatil za sebe celé. Že by měl finanční problémy? Vzpomněl jsem si na jednu příhodu v
čajovně, kdy jsem byl bez práce, nic moc peníze a Martin mi nabídl „Tak co Jirko, dnes to vidím
docela na dýmku, jsi pro?“. Já mu řekl něco jako „No jo, to je super nápad, dnes bych si jí dal, ale
nemohu si to finančně dovolit.“. V tom se Martin otočil na řidiče číslo 2 a říká něco jako „Myslím,
že <jméno> ti s tímhle pomůže, co <jméno>?“. No a v tu ránu byla dýmka na světě a já dostatečně
vysmátý. Řidiči číslo 2 jsem poděkoval s tím, že „Až ty budeš někdy něco potřebovat, tak ti to
vrátím.“.
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Je 20.7.2020 0:21. Pokračování sledování chování Nepálců v
indické restauraci Gateway of India u nádraží, kam
chodívám, bylo o šest dní později ve čtvrtek 16.7. Důvod,
proč o tom píši je hlavně tento den, který je mou další
návštěvou tohoto podniku. Přišel jsem do interiéru restaurace
a opět na večeři. Byla tam ta samá servírka, co mě a
systemáka obsluhovala posledně. Tak že jsem si objednal a
posadil se ke stolu. Přinesla mi to samé jídlo jako minule.
Jenomže ta omáčka chutnala výrazně jinak. Jako kdyby tam
úplně chyběla nějaká ingredience. No a co se nestalo.
Servírka udělala něco, co snad nikdy neudělala. Malou
chvilku po tom, co mi donesla jídlo, tak znova ke mně přišla
a ptala se, zda mám všechno. Mě to zase zarazilo, protože
tohle nikdy nedělá. Podiveně jsem jí odpověděl, že mám
všechno, protože vše co jsem si objednal, tak jsem měl. I
když ta omáčka byla nějaká výrazně ochuzená. Po chvíli
jsem se rozmýšlel, že jim tu omáčku dojdu vrátit. Napadlo
mě, že ale toto podivné chování může souviset s tím, jak jsem minule zaplatil bez dýška i když jsem
byl v právu. V ten moment mi došlo, že jídlo se vlastně nedá reklamovat. Nedá se reklamovat,
protože nikdo mi nezaručí, že po reklamaci se mi opravdu dostane v lepším stavu bez ohledu na
chuť. Tím spíše ne v této situaci, kdy mi připadá, že ta servírka je snad na mě pořád naštvaná, nebo
co? Vědí o tom mém psaní a nebo minimálně přímo jí jsem před třemi roky dával odkaz. Když jim
to tam dojdu vrátit, riskuji, že je naštvu ještě víc. Možná jsem to měl nechat ležet a odejít. Není
vyloučené, že v tom jídle nebylo ještě něco, co tam ani nemělo být. Když jsem to dojedl, tak mi
bylo nějak divně v žaludku. Ptal jsem se té servírky, jestli kuchařům nechybělo nějaké koření, že to
jídlo bylo nějaké nevýrazné. Její reakce byla taková, že o ničem neví, ale nepůsobilo to na mě moc
důvěryhodně.
Pak jsem šel zaplatit a zrovna u okénka, kde předávají servírkám kuchaři jídlo, tak tam ten kuchař,
co mě zná čekal na servírku, co odnášela postupně jídlo. Tak jsem se ho zeptal na to, jestli mu dnes
chybělo nějaké koření, či co? Nějak na to nereagoval. Viděl jsem na něm takový mírně provinilý
výraz, jako když si v duchu řeknete „A sakra....“. Po chvilce jsem otázku opakoval a stále nic. Pak
odešel a skrze okénko mě zahlédl ještě jeden kuchař, který se hned na to otočil na toho
odcházejícího a ukázal na něj takový ten symbol spojeného palce s ukazováčkem jako „chuťovka“ a
přitom se tomu celkem smál. Bylo to celkem znechucující. Servírka, když kolem mě u baru
procházela s jídlem, tak říkala na mou adresu „Zítra bude dobrý vindaloo.“. Tím se tedy vlastně
prozradila a odkryla, že věděla, co tam je špatně, protože jinak by nemohla slibovat nápravu. Kdyby
to bylo jen nechtěně špatně uvařené, tak nemůže slibovat nápravu. Já jsem tam další den už nešel a
nemyslím si, že se tam ještě někdy ukážu.
Při odchodu jsem se ptal té servírky na bývalého kolegu a ptal jsem se jí „On neměl na zaplacení?“.
Tohle mi nepotvrdila. Z jejího vysvětlení jsem tak nějak pochopil, že tu platbu dali prostě na mě. On
o tom nerozhodl. Asi je (servírky) zajímalo, jak se zachovám. Pak jen dodala „Bylo to jen 25 korun“
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a „Vy jste kolegové, ne?“. Nevím, jak by se na to tvářil majitel pobočky, kdyby zjistil, že jeho
zaměstnankyně takto sprostě odhání mnohaleté dobře platící zákazníky. Ve mě ten její přístup fakt
vzbuzuje znechucení. Malý zločin se může časem rozrůstat, když si ho necháte líbit a pak se z toho
vyklube věta typu „Viděla jsem vás tuhle ve městě otočit se pohledem za skupinkou lidí, která tu
dnes byla a dali si všichni polévku. Napadlo mě, že se asi znáte, tak vám tu jejich polévku dnes
účtuji, protože není zas tak drahá.“. Něco na ten způsob mi v podstatě řekla, ale bylo to jen v malé
míře.
Je 23.7.2020 2:02. Pořád mi vrtá
hlavou podivné setkání se
systemákem. Vrtá mi to hlavou od té
doby, co na mě ta servírka zkoušela ty
její ofuky. Čistě hypoteticky by se dala
připustit i možnost, že ne vše, co mi
systemák povídal, tak byla pravda. Pro
mě je to těžce přijatelná myšlenka a vrhalo by to na něj špatné světlo. Co když ale ne vše, co mi
povídal, nebyla pravda a já tomu naivně věřil. Představte si, jak by bylo snadné žít ve světě, kdy při
lhaní by každému povyrostl nos. Hned by byla komunikace mnohem srozumitelnější. Věřím v
platnost jakési rovnice, že „mám zaměstnání“ = „mám jídlo“. Pokud máte práci, tak máte příjem
peněz a pokud máte příjem peněz, tak si můžete stanovit, že jídlo bude mít vždy nejvyšší prioritu i
kdyby se vám na to ostatní financí nedostávalo.
Třeba to opravdu nakonec bylo tak, že systemák kolem sebe mlžil, ale zároveň myslel, že mi nějaké
jídlo zaplatím. Že mi to nějak dojde a já neprojevil dostatek empatie to pochopit. Pro mě je ale
hlavní to, co mi kdo říká a nějaká empatie je pak druhotná. Lhát se nemá. Pokud někdo lže, tak si
může za své problémy sám. Lhaní je příčina problémů a pokud se někdo chce vyhnout problémům,
tak nesmí dělat to, co je jejich příčinou. Někdy ani není potřeba přímo žádat o pomoc, ale stačí
kolem sebe nevytvářet opar tajemna a lží. Neviditelná fasáda, která dělá ostatním problémy vám
pomoci. Přijde mi, že jediná empatie, kterou můžete takovým lidem projevit, tak je ta, že je prostě
necháte narazit. Ne žádné nekonečné ústupky, kterým je udržíte ve jejich omylu. To nikam nevede.
Systemáka se mi nepodařilo zkontaktovat na žádné síti, abych zjistil, jak to s ním doopravdy je.
Je 23.7.2020 21:21. Kdybych měl dojít k nějakému závěru z
posledních článků. Nějaké východisko, jak bojovat se zlem
skrze potlačení lží. Zlozvyk lhaní má asi počátek už v dětství ve
většině případech, na kterém budou mít asi ve většině případů
podíl i rodiče. Možná děti z počátku ani nechtějí vůbec lhát, ale
začnou si na to asi zvykat až v moment, kdy jsou trestání kvůli
své pravdomluvnosti. Přirozený postoj dospělých bude asi
takovýto, když dítě s něčím přijde „Ty jsi něco špatně udělal a ukazuješ mi to!!! Tééééédy to je ale
ee eeee a teď přijde trest.“. Místo aby raději zaujali postoj „Takto to nebylo dobré, ale je dobře, že
mi to říkáš. Za to tě chválím, ale příště si na takové věci dávej pozor.“. Lidé nějak nemají ve zvyku
vážit si pravdomluvnosti. Oceňovat jí. Podporovat jí. Upřímnost mnohem více lidi namotivuje vám
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případně pomoci. Naopak lhaní samo o sobě by mělo být hlavně příčinou nějakého trestu. Když se
trest za lhaní nedostavuje a ostatní jen ustupují, tak se lhář jen upevní v tom, že tento přístup je
vyhovující. Pak jen zneužívá ostatní a neumí se sám o sebe pořádně postarat, tak že ve výsledku tím
vlastně devastuje hlavně sám sebe a vlastní vinou obtěžuje okolí. Řešení je z poloviny drsné, ale z
druhé poloviny je příjemné pro toho dotyčného a směruje, nebo se alespoň pokouší směrovat a
motivovat k nápravě.
Při posledním telefonátu s Jaruškou mi říkala, že se „Se mnou chce sejít“. Já jsem jí říkal, že „Po
tom, jak se stále chová, tak v ní nemám důvěru a že z toho kouká další tahání peněz.“. Kdyby to
nebylo tak, nešlo jí o peníze, ale chtěla to mezi námi nějak urovnat, tak řekne „Ne tentokrát opravdu
ne, chci se sejít pro to a pro to.“. Ona to ale vůbec nevyvrátil a jen řekla, že „Je to osobní a chce se
proto sejít.“. Když ona po mě chtěla před necelým rokem peníze, nechal jsem se přemluvit a dal
jsem jí je. Svůj závazek ale nedodržela a ani se mnou opět nekomunikovala, po tom, co jsem jí je
půjčil. Udělal jsem to, protože se jevila fakt těžce zoufalá a hodně prosila, ale oplatila to tak, že mě
zase ignorovala. Po této zkušenosti už jí ani nechci dát prostor mě znova přeprošovat tak že jsem jí
to dokonce ani nezvedal, když mi naposledy volala. Ona je tedy doopravdy extrém v tomhle
chování a těžko se budu spoléhat na to, že se napraví, ale minimálně si myslím, že můj přístup je
správný.
Pokud jí napadne něco přesvědčivějšího, tak SMS mi může snadno poslat vždy.
Je 3.8.2020 8:54. Tak to nakonec u mě dopadlo s tím indickým jídlem
tak, že jsem ho přestal jíst úplně. Ani nechodím ke konkurenci a ani
nezvažuji, že bych si to vařil doma. Od 16.7. už to je 18 dní, co jsem to
nestrčil do pusy. Ani toho vlastně nelituji. Naopak mi to připadá trochu,
jako kdyby byl z mého mozku odpojen pomyslný
„konektor“, který způsoboval zbytečnou závislost ne
nějakých prožitcích. Jak se s nějakým prožitkem
propojí lži a přetvářka, tak je to asi u mě nejlepší
cesta k odpoutání se od prožitku.
Napadla mě fiktivní restaurace zvaná „Zůčtujem to“, kde výborně vaří. Přijdu
tam a z kuchyňského okénka na mě vykukuje hlava kuchaře rozpálená do rudava a volající na mě
„Jo tak to jsi Ty!!?? To jsi Ty, ten co nám nechce dobrovolně podporovat charitu v přikrmování? No
počkej, po jídle si to s tebou vyřídíme na ulici.“. Sedám si ke stolu a těším se na grand famózní
jídlo, protože dobře platím a chodím pravidelně. Rozčílený kuchař se pustí do jídla a udělá ho s
grand famózní důkladností, protože má rozum a ví, že není rozumné potápět podnik, kterého je
součástí. Po jídle slušně zaplatím a v klidu odcházím, protože kuchař si uvědomil při vaření jídla, že
to je nakonec každého osobní věc, za jakých podmínek někomu přispěje a nebo nepřispěje.
Jenomže místo toho, aby si některé podniky vážili stálých klientů, snažili si je udržet, třeba jim i
dávali slevy, tak to nakonec vypadá, že naopak po nich chtějí ještě víc peněz, nebo začnou schválně
kazit jídlo a na závěr to celé pohřbí lží a přetvářkou. Tak taková je má zkušenost s restaurací
Gateway of India na adrese Chelčického 121/10 České Budějovice. Celkem špatná recenze.
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A omluva z restaurace doposud žádná nedorazila.
Ani na email, ani že by mi volali telefonem. Nijak.
Než se člověk naděje, tak hned tu máme další
konflikt. Tentokrát s podvodnou seznamkou údajně
sídlící ve Švýcarsku, která si najímá Německou
inkasní společnost pro vymáhání dluhů od českých
obyvatel...

Je 4.8.2020 8:50. Na obrázku je smutný, okradený a
osamělý děda. V tomto článku s titulkem „Michal
(49) naletěl seznamce: Nemá lásku ani peníze a
hrozí mu žalobou!“:
https://www.ahaonline.cz/clanek/musitevedet/144865/michal-49-naletel-seznamce-nemalasku-ani-penize-a-hrozi-mu-zalobou.html

Je zachycená míra lhostejnosti, která se vyskytuje v
dnešní společnosti. Způsoby nekalého obchodování, vydírání. Osobně teď komunikuji se
seznamkou bdsm-cz.com, o které jsem se zmiňoval už na stránce 165 v 10. (předchozím) díle,
kterou provozuje Švýcarská společnost Paidwinds AG. Už tou dobou mi na nich něco nesedělo.
Vůbec jsem nebyl informován při platbě o celkové částce 996 Kč. Ta částka se mi nikde
nezobrazila. Ale bylo to tam nakonec v podstatě rozepsáno, kolik budu platit, ale takovým
jinotajem, si toho člověk nevšimne. Jak jsem viděl podle stížností ostatních na internetu, tak jsem
ale nebyl jediný, kdo cenu špatně pochopil. Bylo to tam psáno ve stylu Smlouva: 332 Kč a Doba: 3
měsíce. Pochopíte z těchto údajů uvedené u platby kartou, že vlastně platíte 996 Kč, když tam nikde
není žádná tučná informativní kolonka jako „Celková částka: 996 Kč!!!“. Mě to zarazilo, ale
nechal jsem to plavat. Vzal jsem to pozitivně, že mám 3 měsíce na to, najít si k sobě BDSM
partnerku.
Netrvalo to dlouho od mé koupě myslím asi dne 5.1.2020 a už jim píšu dne 10.1.2020 o mé
nespokojenosti, tedy necelý týden od koupě:
„Dobrý den,
zvažuji, že zruším své VIP členství, ale chtěl jsem se zeptat, jak je to s vrácením peněz v tomto
případě. Chtěl jsem si chatovat s ženami a poznat někoho blíže. Nemám zatím žádné odpovědi a
jediné ženy, které se mi ozvali, tak jsou řekl bych od vaší konkurence a prodávají se na sex.“
Obecně platí v ČR zákon, že při nákupu přes internet máte právo vrátit zboží bez udání důvodu a
dostat zpět své peníze do 14ti dnů v případě, že jste prodejcem o tomto právu byl poučen. V
podmínkách použití jsem ze strany Paidwings AG nebyl o ničem takovém poučen. V případě, že
kupující není o tomto poučen, tak se jeho nárok na toto vrácení peněz prodlužuje na 1 rok a 14 dní.
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V momentě, kdy o tomto poučen je, tak tato lhůta platí 14 dní od doby, kdy byl zákazník poučen.
Dává to smysl. Když něco kupujete na internetu, například nějakou služby, tak nevíte, do čeho
jdete. Nevíte, zda celá ta seznamka není jen virtuální služba, kde vůbec na žádnou reálnou osobu
hledající vztah nenarazíte a jenom vám tam dopisují lidé z konkurence. Nevíte, jestli je to podvod.
Proto je fér spotřebitele chránit určitou výpovědní lhůtou, kdy nemusí udávat žádný důvod.
Řeším komunikaci se seznamku a později jí tu uveřejním v nějakém separovaném souboru.
Administrátorka mi rovnou tyká i když jsem jí upozornil na to, že mi to vadí, tak je jí to očividně
jedno. Když se na něco ptám, tak to vypadá, jako kdyby si házela kostkou a podle toho, co jí padne,
tak se rozhodne, na co mi odpoví a na co ne. Nakonec mi ještě začíná lhát, protože tvrdí, že jsem
byl upozorněn emailem, ale ve skutečnosti mi nic nepřišlo a to ani do spamu.
Přestává mě ta komunikace s nimi bavit a už se obracím k bance ohledně možnosti „chargeback“.
Když platíte na internetu kartou, tak máte možnost u banky platbu reklamovat. Máte možnost tuto
platbu stornovat v období 13 měsíců od jejího provedení. Tak že se pokusím stornovat tu lednovou
platbu 996. Neřešil bych to, ale když vidím, že přes vyjádření mé nespokojenosti a zamlčení mi
informace o nároku na vrácení peněz bez udání důvodu a požadují po mě další placení, tak odmítám
finančně nějakou takovou organizaci s tímto přístupem vůbec podporovat. Banka není ze zákona
povinná chargeback provádět, ale třeba ho provede.
Další související články:
Neseriózní on-line seznamky z lidí vytáhly až 20 milionů:
https://www.novinky.cz/finance/clanek/neseriozni-on-line-seznamky-z-lidi-vytahly-az-20-milionu40314278
Bojujeme proti neférovým seznamkám:
https://www.dtest.cz/clanek-8014/bojujeme-proti-neferovym-seznamkam
Je 7.8.2020 9:09. Jednání s bankou ohledně zrušení lednové
transakce se zatím vleče. Psal jsem jim, ale zatím nereagovali.
Zrušení provedené lednové transakce je jako, když někdo někomu
nenápadně nalepí na chlupatou ruku kobercovou izolepu a v
nenápadné chvíli uslyšíte „Aaaaaaaaaa.... ŠUP!“, „No a najednou
chlupy nikde :)“. Opodál se směje rozjařený tvor, v očích jiskřičky
a mává na ostatní izolepou plnou chlupů. V mém případě by to
nebyly chlupy ale prachy. No a teď si představte, kdyby tohle udělali všichni jejich nespokojení
zákazníci se všemi jejich transakcemi provedenými 13 měsíců zpátky. Při představě, že tím tvorem
by byl spravedlivý tvor, který má pod palcem veškeré finanční operace celého světa, zároveň je to
nejvyšší světový soudce, nejvyšší světový zákonodárce a tedy i nejvyšší světový exekutor, tak by se
už poctiví lidé nemuseli vlastně bát zločinu.
Jsem členem nové komunity. Komunity „Žijeme s radostí“ na webu https://zijemesradosti.cz/
Komunitu znám přes jejího zakladatele Mirka Sekace, o kterém jsem se zmiňoval poprvé na straně
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24 v tomto díle. Řekněme, že uskupuje společenství duchovně hledajících lidí. Pravidelně se
setkáváme v sobotu v 9:30. No ale jak se setkáváme? Je to celkem originální. Setkáváme se na
internetových mítincích přes aplikaci Zoom. Minulou sobotu jsem tam byl poprvé, když tedy
nepočítám technické problémy, které jsem měl předminulou sobotu. Předminulou sobotu byla
pozornost soustředěna hlavně na jednu členku komunity. Vím to, protože taková byla informace v
emailu, který šel jako pozvání na meeting. Povídala o svém příběhu, jak autonehoda změnila její
život a vlastně tato členka má i web https://www.krokyksobe.cz/
Zhruba od poloviny jejího vyprávění jsem rozběhal zvuk. Tak že mě úvodní představování minulo a
vyprávění Moniky bylo pro mě trochu vytržené z kontextu. Nevěděl jsem, jak se začlenit do
diskuse. Bylo to dopředu plánované, o čem bude řeč. V čemsi mi to připomínalo prostě přednášku.
Něco i jako když jdete do církve. Já tohle momentálně nevyhledávám v ústní podobě. Mám poruchy
soustředění a neudržím dlouho pozornost věnovat jednomu člověku. Proto tento typ informací mám
raději ve čtené formě a nebo formou videa, které si mohu libovolně přehrát kolikrát chci.
No a co se nestalo. Další setkání Mirek zorganizoval tak, že nebylo dopředu naplánováno, kdo bude
mluvit a nebo o čem se bude mluvit. Pochválil jsem mu to, že to by mohlo být zajímavé. Připadalo
mi to, jako v čajovně. Do čajovny jdete většinou jako zákazník s tím, že tam utratíte peníze a ne se
záměrem, že budete vynikat komunikací nad ostatními. Martin bere svojí čajovnu jako klub lidí.
Jako jakousi komunitu a občas lidi mezi sebou navzájem seznamuje. Dochází tam k dialogové
komunikaci a ta může být někdy i zajímavá.
Tak že minulou sobotu jsem se v nové komunitě představil. Mé očekávání bylo nejprve trochu
takové, že vlastně mi bude chybět to prostředí například čajovny, které lidi stmeluje. No ale ono to
vůbec nebyla pravda. Když se dopředu komunikace nijak neplánuje, a lidé se drží určité zásady, že
se snaží každý mluvit tak, aby dal slovo i ostatním a neskáčou si lidé do řeči, tak tam je nějaká
neviditelná síla, která určuje to, o čem lidé budou mluvit. Vlastně to nakonec trvalo dvě hodiny a
bylo to zajímavé. Dokonce jsem i poukázal na nějaké věci, co učil Ježíš a zmínil jsem ho.
Toto úterý 4.8.2020 v 8:10 mi přišla zpráva od pastora Vladimíra
Kocmana z církve Milost pozvánka k nim do sboru na přednášku pastora
Petera Kuby na 9.8.2020 v 10:00 s textem „Peter Kuba je pastorem
nejrychleji rostoucích křesťanských sborů v České republice a na
Slovensku.
Přijď i ty načerpat svěží víru a životní povzbuzení!
Rodina, vztahy, zdraví, finance, podnikání - nejen to jsou oblasti, ve
kterých můžeš prožít zázračný rozvoj.“
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=3718977898117727&id=1092703467411863
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Je 7.8.2020 12:21. Tak že sobotní setkání pěti členů
komunity Žijeme s radostí se vydařilo pěkně. Nemám
tušení, kde kdo z nich bydlí. Celé to probíhalo vzdáleně.
Ale abych nějak odpověděl pastorovi Vladimírovi
Kocmanovi na doporučený odkaz:
„Ahoj Vladimíre,
děkuji za doporučení na přednášku. Osobně bych ale
raději preferoval nějaký nasdílený videozáznam. Je to z toho důvodu, že si jej mohu postit v
libovolnou dobu, kdy jsem duchem dostatečně soustředěný na danou věc. Také pro to, že pokud
nerozumím, mohu bez přerušování přednášejícího video pozastavit a přehrát konkrétní úsek znova
kolikrát budu chtít.
Výhodu to má hlavně také v tom, že mohu video nasdílet lidem z ostatních komunit, kteří se
fyzicky do Budějovic snadno nedostanou. Stejně tak přednášející ani není nucen nijak cestovat,
protože video může zhotovit kdekoliv.“

Tuto odpověď jsem před chvíli poslal na FB Vladimírovi, tak třeba nějaký videozáznam udělají. Já
to pak mohu odkázat odtud a dostane se to tak ke čtenářům těchto dokumentů.
Je 10.8.2020 10:03. Poslední dobou lidé z dvou nezávislých skupin, se
kterými se vídám, tak se se mnou baví o jedné a té samé věci. Přitom tu
snahu bavit se o tom vnímám z jejich strany. Nepřipadá mi to úplně jako
náhoda. Lidé mi povídají věci typu, jako že duše je neměnná. Že vědomí
je součást fyzického těla a společně s ním i zanikne. Souvisí to i s
názorem, že Ježíš sem nepřišel jako žádná oběť, jako beránek Boží, ale že
to byl jen učitel, který nám dal příklad. Slýchávám od lidí věci jako že oni jsou bozi, všichni jsme to
jedno a když řeknu, že já jsem Jirka Kalina, tak jim někdy skoro připadám jako šílenec.
Ona je to každého svobodná věc, jak to v nitru má a jak to chce cítit. Pro mě osobně je důležité mít
a budovat vztah s Ježíšem Kristem. Uvědomovat si, že on je moje autorita, já jsem služebník, ale že
on mi i zajišťuje spokojený a bezpečný život. Nikomu tento svůj osobní postoj nemohu nutit.
Druhá věc je, jak se na dopad těchto nauk dívat z pohledu sociálního vědce. Dejme tomu, že lidé
hromadně začnou věřit tomu, jak moc nemá smysl se svým okolím zabývat a zasahovat do něj.
Uvěří tomu, že jsme jen pozorovatelé a život nemá žádný smysl, abychom o něco usilovali, jenom
tady něco pasivně pozorovat. Toho se ale chopí zlo, které si uvědomí, že si necháme cokoliv líbit
jakožto pasivní pozorovatelé. Necháme si všechno vzít. Kdyby byla taková společnost úplně celá,
tak nebude nikdo, kdo by se vlastně zlu postavil, protože všichni budou považovat útlak jako něco,
co je v pořádku, a co mají přijímat. Podle biblických příběhů je zjevné, že Bůh uzavíral s lidmi
smlouvy a nový zákon uvádí, že smlouva je uzavřená ne jen s židy, ale i s národy, tak že úplně s
každým člověkem. Lidé jsou stále pod Boží ochranou, pokud dodržují jeho přikázání. Problém je,
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že náboženství bylo zprofanované a i když se jeví zbožně, tak asi ve většině případů lidi od Boha
odvádí. V tom se najednou začne mainstreamem odhalovat zkažené náboženství jako hlavní důvod
úpadku celé civilizace a přichází na scénu nenáboženské duchovní nauky, které vypadají velice
humanisticky a přátelsky, ale očividně připravují lidi na absolutní podvolení se zlu a absolutní
zakrytí toho, že Bůh je nějaká autorita, kterou by jsme měli poslouchat a že nakonec vlastně že my
jsi ti bozi.
Znevážení smlouvy mezi Bohem a lidmi. No kam toto může vést? Lidé bez ochrany a přesvědčení
něco změnit, rozšiřující se vláda zla na zemi..... tak že to asi vede k odpovědi na otázku, jak bude
vypadat situace s lidstvem na zemi pod absolutní nadvládou satana. Zkušenost vedoucí k takové
chybě, kterou si lidstvo zapamatuje na věky a už se jí nikdy nedopustí.
Ideálně by bylo dobré se co nejdříve probudit a obrátit co nejvíce lidí směrem ke Kristu jako k
výkupní oběti a uvědomit je, že Kristus přišel v evangeliích s nějakým zákonem, který je třeba brát
vážně.
Je psáno: „Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Následuje text knihy Jakuba kapitola 4 verše 7 – 8:
„7 Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,
8 přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte
dvojakou mysl.“
Je 11.8.2020 10:57. Tady je jedno video. Takový pohled z
Francie. Situace, o které je zakázáno mluvit:
https://www.youtube.com/watch?v=UWA3ohuFdcQ
Vysoká úroveň kriminality. Barbarská brutalita zabíjení lidí
na ulicích. Tamní policie radí občanům „Podvolte se“. To
jen pro zajímavost. Navazuje to na mé předchozí psaní.
Tak se mi dostala odpověď od pastora Vladimíra Kocmana,
jak jsem se na minulé straně ptal na video: „Vše máme na
youtube, církev víry České Budějovice.“
Je to tedy zde: https://www.youtube.com/watch?
v=TPfiLnbLdN8
Je to kázání pastora Petera Kuby dne 9.8. v Českých Budějovicích. Peter na úvod přichází se
zvláštním nápadem. Plánuje nákup dvou amerických pikapů z peněz věnovaných členy sborů a
plánuje zaměstnat kazatele, kteří v těchto autech budou vožení a budou hlásat evangelium a třeba
budou provádět i zázraky jako třeba vyhánění démonů z lidí a podobně.
Má to ale háček. Evangelium a učení církví se káže na Zemi už nějakých 2000 let a za tu dobu se
stihla církev celkem zprofanovat. Já osobně jsem se setkal s velkým množstvím lidí, kteří koukají
na církev skrz prsty pro zločiny páchané v minulosti a i potají v přítomnosti. Možná, že pro někoho
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může být způsob služby Kristu tím, že bude jezdit v pikapu a bude kázat, ale nevidím to jako hlavní
způsob, kterým se plánuje Bůh oslavit.
Žijeme v době internetu a když dojde k nějaké senzaci, tak lidé si to mezi sebou nasdílí. Šíření
informací není dnes takový problém, pokud máte dostatečně velkou senzaci. Něco, co lidi zaujme.
Kolik lidí v dnešní době vyhledává nějaké kázání o Ježíši Kristu? Koho to dnes zajímá? Společnost
se prvotně zajímá o řešení problému, které dnes přibývají. Máme tu problémy s kriminalitou, jak
jsem psal výše, hrozí ekonomický kolaps. Nebo například migrace. Běžný člověk se zabývá těmito
problémy a kázání o Ježíši Kristu nebude vnímat jako možné řešení.
Při prvním příchodu Krista tu byl Jan Křtitel, který těsně před ním křtil lidi ve vodě, ale Ježíš byl
mnohem větší, než on a ten dokázal lidi léčit, dokonce vzkřísit. Povolal lidi k tomu, aby se šířila
dobrá zpráva o něm. No a teď má přijít Kristus jako dobyvatel a má zlikvidovat zlo na Zemi. Pokud
si před sebou pošle průkopníka, podobně jako za dob Jana Křtitele, tak s největší pravděpodobností
se nebude jednat o léčitele. Nedávalo by to smysl. Pravděpodobnější by bylo, kdyby se jednalo o
člověka s určitou mocí vykonávat spravedlnost. Jaký si obránce. Někdo, kdo disponuje výkonnou
mocí. Někdo, kdo dokáže třeba i vymyslet spravedlivější fungování společnosti, než ve které
žijeme.
Přesně ale těmto aktivitám se věnuji a jsem za to zatracován právě církvemi. Vyčítají mi, že nejsem
součástí jejich útvaru. Že nepomáhám budování církví zevnitř a nezapojuji se do jejich aktivit.
Konzervativní přemýšlení těchto lidí je, že církev je pouze to, co se děje uvnitř sborů a ten, kdo
nenavštěvuje sbory, tak je vlastně outsider. Vnímám to z kázání pastora Kuby. Tito lidé se dívají na
svět trochu jako přes klíčovou dírku a už je asi nenapadne, že kromě modlení, chvál a kázání je
potřeba řešit i jiné druhy problémů a i to může stát spousta úsilí. Rozhodně nejsem podporovatel
názoru, že Kristova církev je pouze to, co se tak viditelně tváří ve sborech a že pokud opustíte
sbory, tak jste odpadli od Krista.
Poslední poznámka. Peter Kuba upozorňuje na to, jak špatné je sjednocování lidí a proč Bůh vlastně
rozboural Babylonskou věž. Pastor to podal dost nejasně. Z jeho výkladu vůbec není jasný hlavní
problém a tak ho doplním. Zakladatel Babylonu byl jakýsi lovec Nimrod. Měl světovládné
myšlenky, na čemž není vůbec nic špatného. Hlavní problém ale byl, že tento člověk se stavil na
roveň Bohu. Neměl žádnou pokoru. Byl bezohledný k podaný. Peter správně zmiňuje, že důvod
pádu Babylonské věže byl ten, že Bůh vnímal hrozbu neovlivnitelnosti lidí pod vládou jednoho
nepokorného člověka a tušil, že to povede jen ke zlu, tak že to byla užitečná prevence. Celá tato
hrozba se ale vylučuje v případě, že nejvyšší vůdce je podřízen Kristově vůli. Bůh svému
vyvolenému lidu nedoporučoval mít krále, ale protože ho chtěli, tak ho dostali. Bůh lidem posílal za
tímto účelem proroky, protože byly na tyto účely vhodní. S obyčejným člověkem to nevedlo
dobrým směrem. Lidé ve vedoucích pozicích bývají větším terčem démonických sil a to se ve
společnosti zanedbává. Neklade se důraz na duchovní obranu takového jedince. Pak se lidé diví, že
to v politice chodí tak, jak to chodí. Pouze počáteční dobré úmysly lidí jdoucí do politiky je nijak
neochrání před negativními vlivy. Nakonec jsou strženi davem, mafií a podobně. Tak že Peter tam
něco prohlašoval proti vůdcovství, ale přitom asi sám úplně neví, jak to vlastně ve skutečnosti je.
Židé nikdy neměli demokracii a ani neměli mít krále, ale měli mít vždy proroka.
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Je 11.8.2020 22:40. Jedno
hvězdné semínko mi poslalo
odkaz na tak zvaného
Indigového zpravodaje –
mimořádné vysílání.
Jsou tam zajímavé postřehy, tak jsem dal odkaz
níže. Dám si asi teď pár dní volno od psaní,
abych se trochu od toho odpoutal.
Odkaz: https://www.youtube.com/watch?
v=t2SqYKxIH1s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Xr7biuh9wn2DSAQP4aVHHjDFURBfuF_X0_VwNbkNFdO1KOa9XkOKCPs

Video je o přípravě na jakýsi záblesk v roce 2022. Pravděpodobně to asi dost zamává se společností.
Stávající státní systém něco takového asi neunese, tak že lidi budou mít asi snahu a dobrý důvod
hledat nějaké efektivnější organizování.
Je 17.8.2020 0:46. Několikadenní
odpoutání se od psaní mi trochu
pomohlo načerpat další sílu.
Nedávno jsem na zastávce zahlédl
plakátek na web: https://www.spolusilnejsi.cz/
Je to aktivita, kterou založil generál Petr Pavel. Uskupení
odborníků za účelem dobrovolné pomoci s krizovými
situacemi. Je možné se na webu přidat jako člen uskupení,
tak jsem se tam také přihlásil. Třeba z toho něco zajímavého
vznikne. V úterý 18.8.2020 od 18:00 budou mít veřejnou
debatu v Jihočeském divadle. V mém příběhu je to
návaznost na minulý 10. díl strana 145 a pak poznámky na
straně 148.

To mi trochu připomíná web: https://www.scuk.cz
Autoři tím možná chtěli říct „Scuknem se do jednoho chuchvalečku!“. Cílem
webu je zprostředkovat prodej lokálních výrobců potravin v místě jejich působení. Taková pomoc
malým zemědělcům. Nebo mi to tak připadá.
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Je 19.8.2020 0:21. Chodívají
mi různé nabídky na přednášky
o osobním rozvoji, třeba od
Konec prokrastinace a
podobně.
Tady je pestrá paleta jejich
webinářů:
Webináře (se záznamem dostupným ještě 30 dní po datu konání)
20.8. WEBINÁŘ PETRA LUDWIGA: NASTAVENÍ MYSLI: Jak změnit svoje myšlení?
25.8. WEBINÁŘ: OSOBNÍ HRDOST A ASERTIVITA: Jak žít život podle sebe?
26.8. (ENG) WEBINAR: HAPPINESS AND MINDSET: Life satisfaction, well-being, and the
ability to resist negativity in our lives
27.8. WEBINÁŘ: DOBA DIGITÁLNÍ: Pozornost, soustředění a odpočinek v dnešním světě
10.9. WEBINÁŘ: VYJEDNÁVÁNÍ: Jak umět dosáhnout svého cíle?
16.9. WEBINÁŘ: INSPIRATIVNÍ PREZENTOVÁNÍ: Jak předat myšlenku a nadchnout pro ni
publikum
22.9. WEBINÁŘ: Jak budovat spokojený partnerský vztah?
23.9. WEBINÁŘ: EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Jak proměnit informace v dlouhodobé vědomosti
30.9. WEBINÁŘ: SEBEDISCIPLÍNA: Jak se naučit posilovat svoji vůli?

<okomentováno na straně 73>
Je 20.8.2020 1:32. Byl jsem dotázán jedním
mým čtenářem na to, jak to dopadlo s tou
seznamkou Paidwings AG, jak jsem o tom psal
na straně 61. Momentálně to stoji na jednání s
Komerční bankou, kde mám účty. Napsal jsem
mé poradkyni 5.8. že bych si rád sjednal schůzku
ohledně zrušení mých podnikatelských účtů,
kontokorentů a vrácení kreditek a zrušení
transakce na 996 Kč v lednu u pochybné seznamky. Nechtěl jsem tyto věci před pár týdny moc
řešit. Dal jsem si odpočinek i od psaní, ale tento týden už to zase komunikuji. Na email mi nikdo z
banky neodpověděl, tak jsem tam před pár dny volal té poradkyni a říkala mi, že má dovolenou do
konce týdne, ale že mě může přesměrovat na kolegyni. Tak mi na ní poslala číslo, které mi ale
nefungovalo. Nechápu. Vypadá to, jako nějaké neustále uhýbání. Tak že jí příští týden zavolám a
domluvím si schůzku.
Při jednání se seznamkou jsem je dopředu varoval, že si je mohu podat i energeticky ve jménu
Ježíše Krista bez ohledu na to, v jakém státě jsou. Cítil jsem to jako povinnost je takto varovat, bez
ohledu na to, zda mě budou mít za blázna. Po tom, co jsem je varoval, ale vlastně i trochu před tím,
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tak mnou opravdu nějaká energie několikrát proběhla směrem k nim. Od té doby mi už neposílají
žádné upomínky na zaplacení nějaké částky, ale to neznamená, že to nebudou chtít později nějak
vymáhat.
Seznamky už neřeším, ale na Zuzku jsem nezapomněl. Dokonce se mi podařilo dohledat záhadný
profil na FB s jejím jménem i příjmením. Profil je výjimečný v tom, že mám nějak asi zablokované
cokoliv na něm vidět. Nebo je možná úplně prázdný, což je neobvyklé. I tak mi to nedalo a pokusil
jsem se zdvořile omluvit za své neuctivé jednání a říct, že mi na ní záleží. Ať už to došlo kamkoliv,
ať už je zakladatelem tohoto účtu kdokoliv, tak mi nepřišla zatím žádná odpověď.
Je 23.8.2020 12:06. Jak
jsem psal na straně 67,
tak v úterý 18.8. byly v
Českých Budějovicích
generál Petr Pavel a
diplomat Petr Kolář.
Trochu se mi připomněl seriál Černobyl. Nesledoval jsem
ten seriál, ale dostali se ke mně kdysi nějaké informace, že Černobyl byl použit jako zbraň
hromadného ničení ve věci bojů Židů proti židům. Při havárii Černobylu bylo porušeno příliš
mnoho bezpečnostních předpisů, tak že to více vypadá jako sabotáž. Najednou se nám v televizi
začne pouštět seriál, celkem krátký, minisérie jako kdyby to mělo předat lidem vzkaz. V době, kdy
západ Evropy se stává pomalu Chalífátem a unikají informace, že oblast tak zvaného Třímoří by
podle některých plánů měla být radioaktivní neprostupná zóna dělící Rusko a západní Evropu.
Máme tu protiraketové štíty, které nebyly vybudovány na přání České vlády a do toho se zvažuje,
nebo ne zvažuje, ale dogmaticky se přijímá myšlenka na stavbu dalšího reaktoru v jaderné
elektrárně Dukovany. Na diskusi se přihlásil o slovo jeden postarší pán, který řekl, že dělá v oblasti
energetiky a že podle něj by bylo mnohem efektivnější postavit na vybraných místech přečerpávací
elektrárny. Vyšlo by to mnohem levněji a přečerpávající elektrárny nepotřebují další palivo.
Jednoduše jen přečerpávají do přehrad vodu v době, kdy jsou elektrárny například přes noc méně
vytížené, ale stejně jsou v provozu. Potom přes den tyto elektrárny fungují jako vodní elektrárny a
dá se pomocí nich i dobře regulovat vytěžování sítě. Ušetřilo by to finance i energii. Sám nechápu,
kde se bere tvrdohlavá myšlenka, že se musí neefektivně dostavovat další reaktor. To nás tu chtějí
vyhodit do vzduchu i s celou tou slavnou rádoby demokracií?
Na tuto otázku nebylo dovoleno moderátorem Jiřím Šestákem odpovědět, protože se to netýkalo
oboru diplomacie. Vzhledem k tomu, že pan Petr Pavel bude chtít kandidovat na prezidenta, tak se
to myslím jeho oboru týká. Myslím si, že prezident by měl mít celkový přehled o všech věcech, byť
ne příliš hluboký. Toto je dotaz na úrovni střední, byť ne základní školy z fyziky, kterou se musí
učit všichni.
Zmiňovala se i návštěva Mika Pompea. Já z té návštěvy tohoto diplomata vnímám, že hlavně
poukazoval prstem na Rusko a Čínu a že by jsme si neměli ten reaktor nechat stavět od nich, ale
měli by jsme si na to najmout Americkou firmu. Je to jeho práce. Je to diplomat. Není placený od
toho, aby nám dával rady, že se úspora energie dá vyřešit mnohem šetrněji k prostředí i financím.
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Je 23.8.2020 18:16. Petr Kolář povídal, že je
zklamaný z českého národa, že neumí dát
dostatečně najevo politikům, když se jim něco
nelíbí. Přemýšlím, jak to asi mohl myslet.
Demonstrací se koná spousty. To asi nebude
zrovna ono.
Obvykle vídám od politiků názory typu „Jo to
musíte za tamtím a za tamtěmi, ty tyhle věci schválili...“. Absolutní neschopnost rychlé a správné
rozhodnosti. Nic takového v demokracii nehledejte.
Situace se stavbou dalšího reaktoru by se dala opravdovou demokracií vyřešit tak, že se žádný další
reaktor stavět nebude, protože je to nesmysl. Pouze se sestaví řekněme 5 plánů o různých polohách,
kde by se dali postavit případné přečerpávací elektrárny a lidé si referendem odhlasují, jakou
variantu chtějí. Lidem se nechá svobodné demokratické rozhodování o variantách předložených
experty a nesmyslné návrhy se odborníky vyloučí za dohledu nějaké rozumné autority.
Teď ještě najít způsob, jak aplikovat toto řízení do naší společnosti. Tyto obrané mechanizmy proti
ničemnosti. Klasická revoluce je problém. Takové to uvažování typu „My jsme masa, oni jsou masa
a proto je musíme zmasit!“. Na to se poslední dobou dost poukazuje jako na vlastnost
neomarxismu. Takto to dělat opravdu nelze s tím souhlasím. Je to zlý přístup, protože v té mase je
napadeno spousta nevinných. Způsob, který se mi ale zamlouvá je systém vyjednávání „Kamarád
do deště“. Člověk, který dělá problémy, tak je zavlečen například do chlívku na převýchovu. Tam je
s ním vyjednáno, co je potřeba a jak má k věci přistupovat. Například nějaký politik a nebo skupina
politiků, co se neumí dostatečně rychle rozhodnout v něčem, tak je jim pomoženo s rychlejším
rozhodnutím. Dokonce na samotce je i dost prostoru ke komunikaci a není třeba uhýbat od témat.
Tímto přístupem by se dala demokracie zrekonstruovat k lepšímu bez nějakých strašidelných
krvavých masových převratů.
No ale jak to zrealizovat? Jak zrealizovat organizovanou spravedlnost pomocí legálních únosů
státních činitelů? Zorganizovat to jde. Lze hledat inspiraci v přírodě přímo u buněčných organizmů.
Buňky si mezi sebou povídají. Komunikují mezi sebou například „Hele řekni mozku, že Buňák
vedle mě má problém..... něco tam snad bují, nebo co.“. Díky této komunikační aktivitě se mozek
dozví, kde jak má zasáhnout. Buňky musí být ale čiperné v komunikaci. Samotný mozek bez
spolupráce s ostatními buňkami, byť by byl sebe-zdokonala-geniálnější, tak je mu to k ničemu.
Toto by se dalo nazvat „Na slovíčko“ revolucí. Jako byla „sametová“ revoluce, tak toto by mohla
být „na slovíčková“ revoluce. Politik je sledován veřejností. Pořadatelé honu jsou běžní občané,
kteří jsou napojení na mozek a ochotní s ním komunikovat a předávat mu informace o pohybu
činitele. V každém městě je policie, která by měla pomáhat a chránit a určitě by měla s mozkem
spolupracovat. Úplně spoléhat se na to nedá. Stejně tak by měli být v každém městě jinoši s
mačetami, motýlkami a třeba sem tam i nějaká ta devítka. Jinoši budou také napojení na mozek.
Budou to bílé krvinky organismu. Předpokládejme, že není třeba jejich pohyb mezi městy, ale i k
tomu může dojít. Politický činitel se může všelijak pohybovat po planetě Zemi, ale ať je v tom
městě nebo v tamto městě, tak všude budou jinoši, kteří se elektronickou komunikaci domluví na
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únosu činitele do místního sklípku a nebo místní věznice. Odtud může probíhat vzdálená
komunikace činitele s mozkem ve vyvolený čas.
Tímto delikátním a vyvoněným způsobem organizované spravedlnosti by se dalo dát hodně věcí do
pořádko. Ovšem ne bez neaktivity ostatních. Atom-Hřibová neaktivita je tu jen na obtíž.
Mozek by mohl pompézně a okázale zveřejňovat v PDF souborech to, jak se mu daří přemáhat zlo
ve jménu Ježíše Krista.
„Ledba vánkem větérku........ a hlavně nezapomínat na eleganci“.
Je 24.8.2020 23:00. Tento elegantně oblečený zaječí pán mi připomíná, že
je potřeba dbát na eleganci. Není možné „jen tak někoho zatknout a strčit
do chlívku s prasaty“. Ani v případě, že by tím člověkem společnost
opovrhovala. Kamarád do deště je sice inspirativní, ale nedá se to brát
absolutně vážně.
Nevidím ale žádný důvod, proč by se běžní lidé nemohli stát protaženou
rukou zákona, když si zachovají určitou profesionalitu a zásadovost.
Mačety a kudly sice vypadají výtržnicky, ale to samo o sobě nic
neznamená. Každý únos bude muset být důkladně dokumentován. Natáčen
a nahráván, aby nedocházelo ke zkreslení. Nechceme přeci, aby nám sem
sousední státy poslali zbytečně mírové sbory. Může se stát, že sem někoho
pošlou a proto je potřeba si zachovat Boží přízeň a nechovat se jako
zvířata. Vlivem Boží intervence je možné odrazit útoky agresora proti
němu bez ohledu na jeho sílu. K tomu je ale potřeba dbát určité morální
čistoty. Jako obyvatelé země máme ale svůj nárok projevit, i třeba silou,
svůj nesouhlas s hloupostí a bezohledností vlády bez ohledu na to, zda jsme v modré uniformě a
nebo nejsme v modré uniformě.
Je 26.8.2020 0:50. Hezký
přístup, co se týče
rozhodování, tak měli
slovanské systémy
vládnutí. Konsensuální
rozhodování. To je
rozhodování typu „Nesmí neexistovat nespokojenost,
jinak se nejde domů.“. Kdybych to přirovnal k mozku
člověka, tak to bude mozek perfekcionalisty.
Přistupování k řešení problému opakovaně, s vervou a dokud se nenajde to nejlepší řešení, tak se
nerozhodlo. Ve stávající demokracii se hlasuje podle většiny. Jenomže ta většina se právě může
mýlit. Když bude ve skupině jeden super expert na nějaké téma a 9 laiků, tak ho v rozhodování
snadno přehlasují, pokud chtějí rozhodování uspěchat a nenechají si poradit. Před chvílí jsem viděl
jedno video od Tomáše Lukavce, jaká je situace s koronavirem v zahraničí. Popisoval to tak, že
experti na zdravotnictví jsou celkem ve střetu s vládními činiteli. Jeví se to konspirátorsky.

http://jkali.cz

71

Konsenzus se očividně moc nehledá. Teď ale k čemu vlastně směřuji. Snažím se vykreslit
společnost, která funguje na principu živého organismu. Řekněme třeba člověka perfekcionalisty.
Převážná část organismu tvoří buňky, které všechny umějí mezi sebou komunikovat. To je důležitá
věc. Jak není komunikace, tak asi to je způsobeno nějakou nemocí. Jsou tam pohyblivé bílé krvinky
které mohou vyřešit nemoc na určitém místě. No a pak je tam mozek. Rozhodovací orgán složený
ze spousta buněk. V tom najednou tento člověk se bouchne do hlavy a většinová část mozku je
připitomělá. Pomatené buňky ztrácí soudnost a agresivně si prosazují své názory bez ohledu na ty
buňky, které jsou nezasažené otřesem. Člověk se motá a může snadno třeba zakopnout a neštěstí je
na světě. Agresivní zmatené mozkové buňky je možné dostat do konsenzuální komunikace s
ostatními mozkovými buňkami správného perfekcionalisty a napřímit tak jeho krok, ale ne bez
využití síly to nepůjde. Na hlavě povstane boule a v ní bílé krvinky usměrňují to, co je potřeba :D.
To bylo tedy přirovnání. Jak se tedy pojistit, aby politici nereagovali na dotazy odborníkům typu
„Hele mě letí docela slušný prachy, odpovědnost žádná, tak co bych se staral, mě nezajímáš..... a za
to všechno stejně může tamten a tamten ….. Nazdar!“.
Dnes je možné pořádat konference i vzdáleně přes internet. Dovedu si představit konferenci, kdy
experti a skuteční odborníci z pohodlí svého domova rozebírají problémy s politiky, kteří dočasně
nejsou v tak pohodlných podmínkách a hledá se usilovně konsenzus.
Je 30.8.2020 8:55. Povídá se, že konsenzus je umění hledat
kompromisy. Jak říká můj bývalý garant z VOŠky „Aby se
vlk nažral a koza zůstala celá.“. Těžko se bude hledat řešení,
ve kterém budou vždy všichni naprosto spokojení. Ale
spokojenost se dá vyjádřit mírou stejně tak jako
nespokojenost se dá vyjádřit mírou. K hledání konsenzu se dá přistupovat systematicky a zcela
průhledně pro veřejnost. Zase se v tomto případě dá použít matice. Matice, kde řádky mohou být
předložené návrhy, sloupce představují odborníky, kteří tyto návrhy hodnotí a kteří rozhodují o
jejich schválení. Každý odborník se vyjádří ke každému návrhu buďto jako spokojený a nebo
nespokojený a uvede stručně důvod.
Pokud neexistuje návrh, kde jsou všichni spokojení, tak se snaží najít další varianta. Pokud existují
nějaké návrhy, kde jsou už všichni spokojení, byť ne v plné míře, tak se konsenzus nalezl. Potom už
v podstatě stačí vybrat tyto návrhy, kde je shoda a předložit je běžným lidem k odhlasování, který
konkrétní návrh si zvolí. Mají tak svobodnou demokratickou volbu a nemělo by nastat, že zvolí
nějaké opravdu špatné řešení. Lidí si svobodně vyberou a zároveň bude zamezeno schvalovat šílené
návrhy.
No a aby se tento systém rozhodování dotáhl do úplné dokonalosti, tak je možné uchovat jakousi
matici nespokojenosti do dalšího hlasování. Jde o to, že ne všichni budou na 100% spokojení s
odhlasovaným návrhem. Tato nespokojenost odborníků a nebo možná i jednotlivých lidí by se dala
uložit do jakési matice. Matice s jedním sloupečkem. Podle míry nespokojenosti se schváleným
řešením dostanou lidé body. Body se vždy při každém hlasování navýší. Je to ukazatel u každého
hlasujícího, jak moc byl nespokojen s dosavadními schválenými návrhy. No a při výběru dalších
řešení by měl systém upřednostňovat takové návrhy, které uspokojí hlavně ty lidi, co mají nejvyšší
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nespokojenost. Taková kompenzace za předchozí nevyslyšené hlasování.
Nedovedu si představit, jak by se něco takového dalo dělat neelektronicky. Asi by s tím bylo hrozné
papírování a hrozné náklady na komunikaci. Vím, že se najdou odpůrci digitálního hlasování.
Chápu to, že jsou obavy z toho, že vzdálené hlasování může být snadno zkresleno. Jenom že
klasické hlasování do uren může být zkresleno zrovna tak. Stačí jen podplatit ty, kteří počítají hlasy
a tuším, že se to opravdu děje. Už několikrát se ke mně dostala informace od lidí, kteří tvrdili, že
volili určitou stranu, ale ve výsledcích za tu danou lokalitu tato strana neměla žádné hlasy. A jsme u
toho. Je vidět, jak je důležitá systematická zpětná kontrola. Zpětná kontrola, která je lidem
odebírána tím, že se obecně lidem masíruje dogma „O vašem hlasování s nikým nemluvte, to je jen
vaše osobní věc.“. Lidé se asi pořádně ani neptají, proč je jim toto říkáno, proč je kolem voleb tolik
nabubřelé anonymity. Nebo proč vlastně dáváme hlasovací lístky do něčeho, co se jmenuje urna.
Stávající volební systém nenabízí zpětnou kontrolu a naopak jí ještě potlačuje.
Když používají elektronické volby například v takovém Švýcarsku, které má celkem vysokou
ekonomickou úroveň, tak mi nepřijde nic nebezpečného na tom to používat i jinde. Důležitá je
právě ta zpětná kontrola. Každý člověk by měl mít právo na to vidět konkrétní seznamy lidí, co
hlasovali pro hledaný výsledek hlasování. Ne jen vidět jejich seznamy, ale dokonce mít možnost je
kontaktovat emailem, telefonicky a jakkoli jinak. Jedině takto si můžete ověřit zpětnou kontrolou,
zda nedochází k podvodům v hlasování. Takovýto způsob kontaktování ale asi nepůjde zařídit jinak,
než elektronicky. Hlavně by lidé museli prvně opustit naprosto nesmyslné dogma, které je jim
vtloukáno, že nemají mluvit o tom, koho volí.
Je 30.8.2020 10:59. Na straně 68 mám poznámku, že chci
okomentovat odkazy na webináře na konec prokrastinace. Zatím
jsem nic neobjednával. Je to zajímavý druh kontrastu, když ta
samá firma, co bojuje s prokrastinací, tak si dá do reklamy v
emailu zrovna lva. Zrovna právě lev se věčně někde jen
povaluje. Není to zvíře, které by jedlo každý den. Účel toho
povalování je asi ten, řekl bych, že se koncentruje na další lov.
Krátce na to asi hned druhý den mi došlo od této firmy povídání
o hrdosti. O tom, jaké jsou rozdíly mezi hrdostí a sebevědomím.
Když se nad tím zamýšlím, tak hrdost je pro mě docela neznámé
slovo. K čemu tu je? Možná být hrdý na někoho, to možná jo, ale sám na sebe? Mira loajality a
pokory ke Kristu mi nějak neumožňuje být hrdý na to, co dělám a jsem tak spokojený. Vyhovuje mi
to.
Nebo být třeba hrdý na to, že jsem se donutil cvičit a podobně? Ani to nejsem schopen nějak
propojit s hrdostí. Maximálně s radostí z toho, že se cítím lépe. To, že mám takto potlačenou snahu
dělat věci kvůli tomu, že bych na sebe byl hrdý, nebo kvůli nějaké ctižádosti, tak to je asi možná
nějak propojeno s mým vyznáním. Vedu spokojený život. Jsem spokojen se svou prací. Rád se
věnuji této oblasti programování mikrosystémů. Ukazuje mi to způsob, že pokud nějaký informační
systém využívá velké množství uživatelů, například jako platební systémy, tak už to nemůže běžet
na jednom serveru, ale musí se software rozdělit, do více modulů, které spolu navzájem komunikují
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a každý má na starosti nějakou oblast aktivit.
Proto nemá cenu dělat si například řidičák, když víte, že budete řídit třeba až za deset let a spoustu
věcí zapomenete do té doby. Mám na disku spousta všelijakých výukových videí, ale není priorita
se tomu věnovat. Jsem momentálně jednostranně technologicky zaměřený a bokem mimo
zaměstnání vymýšlím koncepty nové společnosti, které píši sem. Rád se i učím sám ze své vlastní
zkušenosti. Je to pozvolný a neuspěchaný způsob učení. Kam chvátat, když mi nic nechybí?
Partnerku nemám, i když jí mám vybranou, ale možná bych teď při mých aktivitách na ni ani
pořádně neměl čas. Možná jsou na ní mé aktivity moc bujaré a divoké, než aby se mnou mohla
komunikovat. Pro mě je asi určitá míra prokrastinace a samoukovství i důležitou součástí života.
Nebo se mi ukazuje hodně reklam od Jiřího Čmolíka o tom,
jak se osvobodit z tak zvaného krysího závodu. Tím myslí
osvobodit se ze zaměstnání. Jenomže já vidím ve svém
zaměstnání smysl. Baví mě rozvíjet něco, co lidé používají a
nabývat zkušeností s používáním mikrosystémů. Baví mě ten
tým lidí. Nechtěl bych odejít z mého zaměstnání. I po finanční
stránce jsem spokojen.
Je 30.8.2020 14:50. Teď úplně
nechápu, co má společného
marketing s bičující ženou. Včera
se mi zobrazila zase jedna z těch
reklam, jak dělat marketing
pomocí internetu a během
odborného vyprávění o marketingu
tam proskočilo krátké videjko, jak
je tam ohnutý obšírný nahatý chlap a za ním je nějaká paní, co ho bičuje.
Reklamy jsou čím dál rozmanitější. To tam ještě proskočilo pár
pentagramů a bílý dům v jakém si červeném prostředí. Přemýšlel jsem
nad tím, jestli si tu reklamu sám takto poupravil autor a nebo mu to udělali na YouTube. Ani raději
nebudu uvádět, o jakou firmu šlo.
Nad marketingem jsem sice přemýšlel, ale úplně mi ten můj projekt nezapadá do kapitalistického
prostředí. Já přeci nic v podstatě neprodávám. Jen povzbuzuji k určitému druhu uvažování. K tomu
stačí pouhý proklik na PDF, které je pro všechny zdarma. I kdyby mi reklama na marketing měla
nějak pomoci. Mělo mě to naučit být expertem na reklamu, tak narážíme na i zde na myšlenku
mikrosystémů, ale místo serverů u lidí. Já už na to nemám kapacitu, abych se věnoval tomuto
oboru. Abych si vytvářel nějaké reklamy. Samo o sobě toto psaní plné obrázků je něco jako
reklama. Obrázky mi ochotně nabídl k dispozici pan Google. Není to má tvorba a proto mám
zásadu, že do tohoto psaní netahám komerci a je to zadarmo.
Bez nároku na odměnu obohacuji lidstvo svými vynálezy. Kdokoliv je může použít k lepšímu
vedení společnosti. Netvrdím, že to musím být zrovna já. Pro mě by to jen znamenalo po
zaměstnání další starosti. O to já nestojím. Vzhledem k tomu, že někdo by se toho ale ujmout měl,
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protože zde panuje neskutečná korupce a podvody a nikdo se o tento post nemá asi odvahu přihlásit,
tak já tomu mimo zaměstnání jsem ochoten věnovat svůj volný čas bez nároku na odměnu. A jak se
říká „Darovanému koni na zuby nehleď“, tak nechci se k tomu navíc učit ještě věci jako marketing
a podobné. Je to hrnutí spousta dalších úkolů na jednoho člověka. Další a další práce. Má aktivita se
dá využít ve prospěch všech tak, že jí třeba i někdo marketingově obohatí, ale ten někdo nebudu já.
Motivem musí být dobročinnost a ne zisk. Nedá se spoléhat na to, že budu věnovat další energii do
toho učit se další a další obory, když v tom jsou dobří zase jiní odborníci.
Je 30.8.
2020
19:13. Je
pěkné, že
jsou tu
lidé, kteří
se snaží
šířit důležité informace. Informovat veřejnost o
potenciální hrozbě. O tom, co se děje v okolních zemích. Jaká nebezpečí tam číhají.
Třeba seskupení lidí kolem Michala a Petra: http://www.michalapetr.cz/
Mají hodně videí na YouTube. Tak třeba tento díl 475: https://www.youtube.com/watch?
v=idzxsnsT-N4
Poukazují zde v tomto díle na jakési šílené neziskové organizace a šílené postoje EU, které usilují o
to, aby se zrušili zákony, aby se zrušila policie, aby se propustili zločinci z věznic. Aby se vězňům
jen domlouvalo, že nemají páchat násilí.
Tady je ukázkové video, co se stane, když odstraníte autoritu. Jaký pak nastane chaos:
https://www.youtube.com/watch?
v=Ooy1DcaKxYc&list=PLIBEwrDxQYmIZD0Fts2yx6hpLrDKqsuVs
Osobně sympatizuji s těmito lidmi, co šíří tyto informace. Líbí se mi jejich snahy. Stále ale tam
vnímám jejich jakousi snahu dokola apelovat na vládní systém, ať dají věci do pořádku. Stále tam
vidím snahy stát se součástí vlády. Kandidovat do různých stran volené demokraticky. Nikdo, kdo
se pokusil udělat pořádek ve společnosti skrze stávající vládní systém, tak nikomu se to nepovedlo.
Je to takové Sisyfovské úsilí. Na straně 70 jsem popsal způsoby, jak by vláda opravit šla. I ta naše
„demokratická“. Jde pouze o obnovení autority, která i zde dobře upadá. Poukazovat na události
dějící se kolem nás je skvělé a užitečné. Něco úplně jiného ale je, pokud se veřejně ohlásí „Byla
zvolena Autorita.“. Autorita, která je schopna informovat veřejnost o tom, co se bude dít. Následně,
tato autorita bude informovat veřejnost, které síly postupně pod ní začínají spadat. Takováto autorita
může být značena něco jako „Pořádková služba“. Autorita je veřejně kontaktovatelný bod. Pokud
vás už ve vašem městě nebaví jen přihlížet dění kolem vás a jste ochotni stát se informátory, či
obránci a protaženou rukou této autority, jednoduše jí kontaktujte. Tato autorita veřejně oznámí, že
seskupení tolika a tolika lidí spadá pod její působnost. Nejde o to zveřejňovat kdo přesně jsou ti
lidé. To není důležité, ale autorita by měla o sobě dát vědět, aby se s ní počítalo. Teprve potom se
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můžou nastartovat v nepříteli různé myšlenkovité pochody, které možná posunou události vpřed.
Čím více se přihlásí seskupení v různých městech, tím intenzivnější myšlenkovité pochody v
nepříteli budou proudit. No a o to jde.
Já sám za sebe prohlašuji, že jsem ochoten stát se touto autoritou, ale bohužel musím také prohlásit,
že mám zatím k dispozici jen jednoho muže, který říkal, že bude bojovat, když mu seženu samopal.
Nevím, jak moc to myslel vážně a zda si mě třeba jen nezkoušel. Docela jiný nádech by to mělo,
kdyby se ke mně připojili celé skupinky lidí z různých míst.
Je 2.9.2020 22:33. Docela mě potěšil nedávný příspěvek
pastora Vladimíra Kocmana. Vlevo je jeho komentář k Janu
Žižkovi. Jeho citace k Žižkovi „... Muž spíše starozákonní,
mnohdy krutý, vždy oddaný Bohu. Rozhodně však kus naší
historie na který jsem hrdý.“.
Trocha toho vzpurného ducha by tomuto národu prospěla.
Když říkám vzpurného, nemyslím tím úplně petice a
hlasování. Zrovna včera večer před spaním jsem si pustil MaP
díl 565 ze dne 31.8.2020. Je to hned ten den poté, co jsem
zmiňoval na minulé straně web michalapetr.cz a fotku
statečných informátorů. V díle 565 úplně na konci zaznělo, že
máme vstupovat do politických stran a chodit na demonstrace, protože jedině tak změníme věci k
lepšímu. Dnes je tu další díl 567, ve kterém se zmiňuje problematika 5G, že Brusel povoluje u 5G
maximálně 5 voltů na metr čtvereční, ale tady bude povoleno až přes 50 voltů na metr čtvereční. No
povídám si, zda je něco takového vůbec možné? Debatovaná pokusná oblast je snad Plzeň a Praha.
Zde je video o petici proti těm 5G: https://www.youtube.com/watch?v=a2NPh6_zGcY
Jak by se na něco takového asi koukal sado-maso pionýr Jan Žižka časo-kukátkem ze středověku do
dnešní doby? Zda by se mu také chtělo rozdávat letáčky a petice?
Je 6.9.2020 23:08 a já byl potrestán. Ve středu 2.9. když
jsem v noci psal článek o Žižkovi. Napadlo mě Ježíšovo
tvrzení "Vrať svůj meč na místo. Všichni, kdo meč berou,
mečem padnou.“. Chtěl jsem to rozporovat tvrzením „Jan
Žižka měl za uchem a používal palcát, tak že nebyl zabit.“
a dodat, že nechci Ježíšovo učení nijak znevažovat ale
nevíme zda jeho slova někdo nepřekroutil při přepisování.
Měl jsem nějaké nalomené myšlenky. Text jsem tam
nakonec nedal. Konec konců i ve zjevení se píše, že kdo má zemřít mečem, ten zemře mečem. Je to
dopředu dáno. Dost možná s ohledem na reinkarnaci. Tím chci říct, že nikdo nemůže vyloučit, že
člověk, který zabije mečem, tak se třeba dožije poklidného stáří. Jistě by se tací našli, ale v dalším
životě třeba opravdu zemře mečem.
Můj článek o Žižkovi na mě neměl zdravotně dobrý dopad. Připadá mi, že nabádám lidi k něčemu,
k čemu bych je nabádat neměl. Nebo možná to bylo způsobeno o pochybnosti v Ježíšovo tvrzení.
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Ještě ve středu jsem si všiml, že mě v nosohltanu začíná dráždit přicházející rýma. A taky že ano. Ve
čtvrtek už jsem pocítil únavu a v pátek jsem si vzal sick day. Byl jsem sice v úterý po delší době na
plovárně a mohl jsem to chytit tam, ale kdo ví. Ty špatné myšlenky vždy mají negativní vliv na
imunitu.
Je tu další díl MaP 573:
https://www.youtube.com/watch?
v=pGpSGtzuPzM
Poukazuje na neférovou byrokracii sociálek.
Konkrétně v Plzni. Tvrdě a dlouholetě pracující
ženy by nechali umřít hlady.
V Plzni se roztahuje jakýsi Baxa. Často toto jméno v MaP slýchávám. Ozvali se ve mně energie
proudící směrem k tomuto člověku. Bylo to asi něco kolem půlnoci. Něco tam prošlo, ale netuším,
jaký to může mít dopad. Nechť se tím ale oslaví Kristus.
Politici ve svých okresech by měli projevovat větší zájem o své obyvatele a nenechat poctivě
pracující lidi hladovět.
Je 11.9.2020
0:01 a já jsem
na stránce 77.
To bylo mé
číslo na
náramku v porodnici. Zdá se, že Michalovi a Petrovi nějak
nepomáhá to, že o nich píšu. Nepomáhá z pohledu sdílení
YouTube videí. Na jejich webu se zmiňují, že jim kvůli poslednímu dílu MaP 577 YouTube zrušili
kanál. Video nesoucí fotku jakéhosi Baxy ověšeného řetězy, proti kterému jsem poslal nedávno
palbu energií za bezohlednost k občankám, tak jsem ani neměl možnost si prohlédnout na jejich
stránkách.
Jednou mi jeden kamarád řekl, že kdokoliv je se mnou jenom ve spojení, tak je ztracenec. Možná
bych to mohl brát i jako kompliment. Emailová komunikace a dávání videí na prostý web je nějaká
základní záruka, že vám to nikdo nebude mazat. Snad tedy prozatím.
Je 13.9.2020 12:21. Vzpomněl jsem si na
milostnou scénku z filmu Blade Runner, která je
vidět zde: https://www.youtube.com/watch?
v=pOfvq5ZO-Qw
Scénka pro mě úplně ne moc k pochopení.
Krásná kudrnatá černovláska Sarah a drsný
zabiják. Jsou do sebe zamilovaní, ale i tak je tam moment, kdy se kráska snaží před ním „jakoby
prchnout“. On jí dohoní a skoro to vypadá jako znásilnění, ale ona je asi nakonec ráda, že jí dohonil.
Trochu to nedává smysl podle mě. To ukazuje, že nakonec vlastně i normální vztah je vždy BDSM.
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Viděl jsem včera poslední tři díly rozhovorů s
Petrem Insiderem na Studiu Morava. Zjistil
jsem, že se to koná po dvou týdnech. To o čem
mluví, tak asi bude pro hodně lidí neuvěřitelné a
neuchopitelné. Mluvil o podzemní základně
Yamantau na jižním Urale. Celkově poslední
dobou mluvívají o podobných věcech, jako já.
26.8.2020 jsem mluvil o konsenzu a nedávno o
Černobylu a ten Černobyl i konsenzus zmiňovali
28.8.2020.
V povídání o Yamantau se dotýká jakéhosi splynutí dvou ras, které se odehrálo nebudu rozebírat
kde. Splynutí, které vedlo údajně ke spokojenosti obou těchto ras i přes to, že jedna, ta inteligenčně
vyspělejší prokázala jakousi dominanci. Vystrčili drápek a lidstvo se přizpůsobilo. Něco jako když
muž ženě zabouchne dveře, když chce utéct před milostným aktem. No je to fakt tragikomické, co
si budeme povídat. Na mě to tragikomicky působí. Jako kdyby nedílnou součástí komunikace mezi
lidmi bylo uplatňování síly. Lidé se jinak neumí domluvit normálně bez bičíku na nějaké rozumné
vládě. Potom tam Peter v jednom díle popisoval, jakou tragédii vyvolá ve společnosti, když se
například zavede něco jako „nepodmíněný příjem“. Pamatuji si, že někteří lidé, co se současně
zabývají novou ekonomikou, tak také přišli s návrhem jakéhosi nepodmíněného příjmu a jsem rád,
že to někdo takto rozporuje. Člověk musí být stále aktivní, jinak se začne „rozkládat“. Začne být
nemocný. To je také určitá forma biče, když lidem nelítají vypečená holoubátka sama do pusinek a
přitom ruce dozadu.
Je 13.9.2020 15:18. Slýchávám o lidech, kteří si často
ztěžují na to, že jim odchází všelijaká technika. Jednou je to
notebook, pak třeba vysavač, pak auto a hned znova na to
notebook. Někteří se domnívají, že tito lidé snad něco
vyzařují, čím si tyto problémy abnormálně přitahují.
Možná, že na tom něco fakt bude. To by bylo zajímavé
zjistit, jaký dopad asi má obrácení se ke Kristu a učinění
pokání, na tyto neštěstí. Kristus se konec konců někde v
písmech označuje i jako „Pán Pokoje“. Netvrdím tím, že každý, komu se často ničí věci, že si to
způsobuje tím, že není obrácený křesťan, ale mám takovou zvláštní zkušenost s jedním kamarádem.
Konkrétně kamarád ateista, který už za život vyměnil velké množství všelijaké techniky, zatímco
mě se skoro vůbec nic neničí. Notebook Asus, který jsem si koupil před cca dvanácti lety, tak mi
stále funguje, ale používám ho jen jako pomocný počítač, protože výkonnostně už to je pomalé.
Hlavní notebook, co mám tak je Dell a ten používám od roku 2013 a stále funguje. Ten kamarád, co
jsem o něm mluvil, tak si koupil jednou i přesně toho samého Della, co mám já, ale nevydržel mu.
Už dávno od té doby vystřídal myslím několik počítačů a já mám stále funkční ten první 12 let starý
Asus. Přijde mi to kontrastní sledovat na jednu stranu lidi, co třeba šíří nějaké vědomosti, ale
doprovází je všelijaký nepokoj a Kristovo milost neuznávají.
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Je 13.9.2020 17:49. Byl údajně jedním známým
nasdílen příspěvek na Trocnovské slavnosti
konající se 19.9.2020. Dole pod podrobnostmi je
vidět, že 777 lidí zdreagovalo. Než jsem
reagoval já, tak tam bylo opravdu 776
reagujících, tak že jsem byl 777dmý. No jo, ale
když jsem se koukal na nástěnku toho známého,
tak tam nikde nic takového nesdílel. Nikde jsem
to tam neviděl. Tím pádem to může být jen
schválně narafičené nějakým administrátorem, abych to viděl a to číslo 777 také může být
nepravdivě nastavené. FB se mnou ale funguje ve větším souladu než třeba takový YouTube.
Naproti tomu kontrastně je vidět napravo Michal Svatoš a vedle něj dvě ženy z videa MaP 577,
kterým sociálka nechtěla dát dočasně peníze i když poctivě pracovali. Jak jsem psal, tak nejsem pro
nepodmíněný příjem, ale toto je trochu jiná situace. Někdy je najít práci prostě po nějakou dobu
problém a systém by měl zajistit pomoc a to zejména lidem, co se opravdu snaží. To není
nepodmíněný příjem. Dvě ženy odjeli na Šumavu za prací, která jim byla nabízena. Nastal ale další
problém. Zaměstnavatel na Šumavě je nutil pracovat snad 14 hodin denně a za velmi málo peněz.
Vždyť byly podvýživené. No a na sociálce řekli, že „pokud nemají peníze na jídlo, tak mají pít
vodu“. To je tedy zacházení. Naštěstí na obrázku je v pozadí vidět i člen domobrany. Nevím tedy
jaké přesně. Máme tady zemskou a národní domobranu, ale je hezké, že domobrana a MaP pomohli
v nouzi těmto dvěma ženám, které už na Šumavě nejsou. Také tam padlo něco jako že nějaká paní
na té Šumavě jim dala 2000 Kč, což je také hezké.
Přívětivější obrázek vojáků z řad lidí je takový, co lidem pomáhají v nouzi a to beze zbraní. Je to
hezčí pohled, než na toho Žižku nalevo. Pravda je, že kdyby se našli nějací zapálení vikingové, pro
které čest jít do boje. Nějací berserkeři, jako je třeba ten na obrázku na straně 76, tak to nebude
vůbec špatné. Tedy podle mého názoru to nebude špatně. Vypustit mezi lidi dravé šelmy, aby udělali
pořádek. Šelmy pod vedením někoho spravedlivého. Možná se nám poštěstí a třeba zjistíme, že pod
povrchem země se skrývají mnohá překvapení, které odplevelí lidstvo. I dravé šelmy musí mít
svého pastýře, který jim dá najíst a nenechá je pojít hlady. Buďme objektivní a nestavme člověka na
vrchol potravního řetězce. To že neschvaluji to, aby lidé páchali násilí, tak ještě neznamená že
žádný zlý člověk nesmí být pozřen jiným druhem bytosti. Stejně tak jako nezazlívám nikomu z lidí
volbu, že jí zvířata.
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Mám obavy, že bych byl upírům či ghůlům, pokud něco
takového existuje, asi nakonec jen pro pláč v roli nějakého
dirigenta, co bude určovat, koho mají vysát a koho ne. Zlým
lidem by to možná nahnalo strach. Možná by se
vzpamatovali k lepšímu a já bych měl tendenci nakonec
každého omilostnit. To by pochopitelně nebylo pro
konzumenty moc příjemné. Spíše k naštvání.
Je tu ale k dispozici využívání záhadných energií. Nějak se
to ve mně vzalo a pořádně tomu nerozumím. Asi to
způsobuje nějakou formu trestu na dálku, ale mnohem
humálněji. Možná přivození smůly v životě či co. Poslal
jsem to proti tomu Baxovi nedávno a když jsem se dozvěděl
o sociopatických úřednicích, tak tam tím směrem také něco prošlo. Sice jsou to úřednice a nemohou
toho tolik ovlivnit, ale měli by se snažit jednat slušně, dávat si pozor na jazyk a snažit se hledat
pomoc.
Další případ. Vláda nakupuje očkování, které nebylo otestované. Unikají informace, že to snad
může způsobovat i ochrnutí. I toto ve mně navozuje ty záhadné energie, které jdou na adresu
politiků, co jsou v tom namočení.
„Podejte Nám něco podepsat, máme namočené
pero...“
Je 15.9.2020 21:56. Z toho posledního odstavce na
minulé stránce se mi později udělalo nějak špatně
od žaludku. Přijde mi šokující operovat s jakousi
myšlenkou, ve které bych vypustil na zlé lidi
jakési bestie, co je požerou. Ježíš učil milovat své
nepřátele a já se těmito postoji tomto učení nějak
moc vzdaluji. Asi za to mohou negativní informace, co vyvolávají negativní přemýšlení. Ještě že
jsem schopen alespoň sebereflexe a přiznat si to, že to na mě nemá dobrý vliv.
Zkoušel jsem operovat alespoň se záhadnou energií. Energií, která může snad něco změnit.
Používání energie nefunguje úplně ve stylu, že bych jí mol používat stále a neomezeně, jako když
císař potřebuje rychle něco podepsat, protože má namočený brk. Po jejím používání narazím na
jakousi zábranu, která mi nedovolí pokračovat. Zábrana se dá trochu potlačit modlitbou ke Kristu.
Nabušený mág či čaroděj se ze dne na den ze mě nestane touto metodou, ale třeba to někde něco
ovlivní k lepšímu. Správně bych asi slovo mág či čaroděj neměl jako křesťan vůbec používat.
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Je 16.9.2020 22:19. Zahlédl jsem tento plakátek.
„Jedno Společné Srdce“. Setkání v Praze na
Palackého náměstí 27.9.2020. Nejsem úplně
příznivec demonstrací, ale něco mi říká, že bych
tam měl jet. Třeba to bude nějaká nová
zkušenost.
Je 19.9.2020
11:47.
„Návštěvník
Kalina – krycí
jméno Vikingská
košile a dlouhý
nacuchaný vlas“.
Mám teď nově
slovanskou
lněnou košili se
šněrovačkou od
jedné mé známé z čajovny. Už jsem v tom byl
párkrát v práci a jeden kolega se mě poprvé ptal
„Jirko, ty jdeš dnes na nějaký středověký
šermířský turnaj?“.
Teď si představte, že na setkání v Praze dne 27.9.2020 přijede na Palackého náměstí nějaká záhadná
existence. Existence, co na sobě bude mít šedivou lněnou košili se šněrovačkou, trochu delší
rozcuchané tmavě hnědé vlasy, bílé kraťasy-kapsáče a na nohou černou pracovní poštovní obuv z
depa. Umíte si někdo takovou existenci představit? Možná ještě na zádech modrou tašku značky
Dell.
Dobré ale je, že na sobě nemusím mít mínusy. Bráchovi už dlužím jen cca 50000 Kč a Jaruška mi
dluží 43000 Kč a čajový génius mi dluží 20000 Kč. To znamená, že kdyby teoreticky Jaruška a
čajový génius mi vrátili peníze, tak ještě můžu zbytek 13000 Kč dát Zuzce na podporu rodiny.
Kdyby se tedy o ně přihlásila.
V tom, co si vzít na sebe by mi asi nejlépe poradila Zuzka. Ta se
umí oblékat opravdu frajersky i elegantně. To mi připomíná webinář
na straně 68 na téma „Jak budovat partnerský spokojený vztah?“
dne 22.9. Na jednom webináři jsem nedávno od firmy Konec
prokrastinace byl. Webinář v hodnotě 490 Kč a přednášelo tam 7
koučů o různých tématech. Ten webinář byl super a dokonce mám
dostupný záznam. Jenže nějak není čas a nebo energie prozkoumat
to detailně do hloubky. Všude kolem je spousta zajímavých
informací. Možná není motivace na ty poučky stále myslet. I tak ale
na webinář o vztazích chci jít. I přes to moje špatné soustředění.
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Je 19.9.2020 13:44. Včera se mi ve vlaku cestou
do práce „zhmotnil“ přímo před očima člověk,
kterého často vídávám v reklamách na YouTube.
To je něco, když lidé z YouTube na mě vykukují
už i ve skutečnosti. Je to Šéf-Mistr společnosti
Inizio. Správně bych měl říct CEO společnosti
Inizio, ale Šéf-Mistr je takové češtější.
Působí to zvláštně, když ředitel společnosti zároveň dělá reklamu na svou firmu a pak najednou z
nenadání na vás vykoukne ve vlaku. Pamatuji si, že v jedné reklamě ukazoval, kolik má jedna z
jeho firem miliónů na účtě. O to pozoruhodnější je, když místo jízdou autem dá přednost vlaku.
V jedné reklamě říkal, že ho můžeme klidně i kontaktovat se svým projektem a uvidí se, zda by to
mělo smysl řešit marketingově.
Kontaktní formulář na stránkách:
https://www.inizio.cz
Píšu jim seriózní zprávu:
„Dobrý den,
stále se mi zobrazuje na YouTube reklama na
vaší společnost, ale nedokáži si to vysvětlit. Já
vlastně momentálně ani nepodnikám, ale jsem
zaměstnaný se zastavenou živností.
Mám určité představy o tom, že by se dalo
vybudovat harmonické společenství lidí.
Jenomže to jde mimo stávající finanční systém.
Obchod by v takovém společenství mohl být založen i na principu „Úsměv na tváři na jedné straně
a příjemný pocit v srdci na druhé straně“.
Marketingově mi to nějak nezapadá. Možná jsem jen špatně volený cíl reklamy.

Přeji pěkný den,
Jiří Kalina“
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Je 19.9.2020 18:28. Dostal se ke mně jeden
příspěvek na Facebooku od Báry Basikové. Už
dlouho jsem nic na FB nenasdílel, ale tohle mi
nedalo to tam nasdílet, tak že to dám i sem. Lehce
emoční, ale i tak se mi to líbí:
„LIDI, VZPAPATUJME SE!!!
Omlouvám se, ale hned v úvodu budu sprostá.
Musím být sprostá. To už jinak nejde!!! Budu
sprostá a hotovo. At' už jdou všichni, co otravujou
s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do
prdele!!! At' už držej hubu a neotravujou nás
všema katastrofickýma kecama, at'už nás
přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum
a o práci! Do prdele do prdele do prdele!!! Tohle má bejt jako co??? Máme se všichni zhroutit???
Proč??? O víkendu jsem přečetla pár rozhovorů s chytrými lidmi, většinou lékaři, také s hygienikem
a imunologem, viděla jsem na netu rozhovor s velmi povolaným člověkem. Proč říkají úplně něco
jinýho než to, co nám vnucují politici a ostatní panáci v televizi??? Co to má znamenat? Je to
spiknutí? Proč se máme bát? Do prdele! Na všech odborných a povolaných místech se dozvídáme
stále totéž. Že koronavirus není nebezpečný víc než silná chřipka, infekce nebo jiná viróza. Zdravý
člověk ve středním věku nemá při nakažení vážnější problém. Nemoc proběhne a zase zmizí.
Samozřejmě ti, kteří již nějakou nemoc mají, nebo jsou již ve vyšším věku, se musejí chránit stejně
tak, jako když bývají na podzim chřipkové epidemie. A to je celý. Denně umírá na leukémii,
rakovinu, plicní choroby a stovky dalších nemocí, mnohem mnohem více lidí!!! Ale nikdo nás tím
nestraší! Nikdo z infekčních oddělení našich nemocnic neběhá do televize a nenahlašuje varovná
čísla právě zemřelých obětí. Nikdo nás neinformuje, kolik pacientů denně zemře na onkologii,
kardiologii nebo oddělení respiračních chorob. Proč by to dělal? Abychom se báli??? Ale nemoce a
smrt jsou součásti našeho života, do prdele! Byly, jsou a budou, a my to nezměníme. A že v
Čechách zemřelo dvě stě lidí na koronavir, když nás je tady deset milionů? To je nějaká hrozba,
nějaká katastrofa? Můj kamarád měl kovid minulý týden, dva dny teplota a kašel, a to bylo
všechno. Takže o co tady jde? Chci vám, vážená vládo, vzkázat, že to, co jste dopustili na jaře, se
podobá zločinu. Připravili jste statisíce lidí o práci, peníze, existenci a živobytí, vyvolali jste v
lidech nesmyslnou paniku a strach, zničili jste zavedené systémy a procesy, a vzali jste lidem ideály
a klid. Vaše směšné finanční podpory a almužny nikomu nepomohly, protože nemohou pokrýt
všechny výdaje a ztráty, jen jste tím dostali stát do dluhu a nastolili jste hospodářskou krizi, ze které
se jen tak nedostaneme, a jenom to odnesou naše budoucí generace. Proč jsme se ke kovidové
situaci nepostavili jako Švédsko, které už to má za sebou a dávno je dál? V televizi, kde natáčím,
nám dělají testy každý týden a už nás to všechny strašně štve, a já si tajně přeju, abych už ten kovid
taky chytla a už to měla za sebou. Já chci kovid!!!“
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Je 20.9.2020 12:44. Tady je například názor jednoho zkušeného
lékaře na nošení roušek na veřejnosti u lidí, co nemají příznaky a jsou
zdraví:
https://www.facebook.com/petrsirky/videos/10222288779715613
Říká, že v takovém případě si lidé zadělávají na budoucí problémy,
protože se tak zvaně neimunizují. Mluví o tom, že covid je v podstatě
chřipka a nikde na školách se nikdy neučilo zavádět taková
nebezpečná opatření v době epidemií, jako zavádí vláda. Z toho
vyvstává otázka, kam na ty nápady tedy ty vlády chodí? Nehledě na
to, jaký bude mít ekonomický dopad zavádění opatření jako
omezování pohybu a podobně.
Tohle opravdu zavání něčím špatným. Pro mě to znamená, že jelikož
jsem zdravý, tak už mě žádná rouška nezajímá. Od zítřka jezdím
autobusem a vlakem bez roušky a nikam si jí nebudu brát. A jestli se
kvůli tomu se mnou někdo chce dostat do konfliktu, tak se nemá na co těšit. Nehodlám si kvůli
kreténizmu vlády či snad nějakému spiknutí zlikvidovat svoje zdraví.
Je 20.9.2020 15:06.
Byl jsem pochválen
jedním svým
kamarádem
zastávající
slovansko-arijskou
kulturu za poslední
odstavec na straně
79 o šelmách
požírajících špatné lidi. Bylo to od kamaráda, který je
zastáncem mírumilovné společnosti. Není to trochu
rozporuplné? Rozporuplné to vůbec není, ale může se nám to zdát trochu zvrhlé. Možná divošské.
To je tím, že žijeme v problémovém systému a už od narození se ho snažíme tak nějak brát jako
správný. Hledal bych inspiraci ve starobylých slovanských společenstvích, kdy existovalo něco,
čemu se říkalo vyhnanství. Nebylo to postavené na tom, že by lidé, co svým jednáním společenství
stahují ke dnu, tak že by jim společenství neustále nějak přisluhovalo. U takových lidí se prvně
pokusila sjednat náprava. Pokus o znovuzačlenění do společenství. Neznám úplně detaily, ale pokud
nedošlo k nápravě, tak to opravdu směřovalo k vyhnanství. Takový člověk musel společenství
opustit a jít do divočiny. No jo, ale v divočině mohl být třeba sežrán šelmami. Šlo tam o život i když
z lidí ale nikdo přímo vrahy nedělal. To byla pouze přirozená úloha dravců a tak by to mělo i zůstat.
Díky tomuto přístupu se zachovávalo společenství ale zdravé. Dnes žádná taková opatření nejsou.
Bohužel k neštěstí nás všech. I Ježíš mluví o dravcích, co přijdou. Je to na konci 17. kapitoly v
knize Lukáše. Tam se ale nehovoří o vyhnanství, ale o vytržení. Naopak to co je dobré, tak má být
vzato do bezpečí. Mluvívá se poslední dobou o jakési realitě 3D, ve které žijeme a 5D, která je ta
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lepší. Dokonce jsem slyšel i o realitě 1D, kde je prý špatně a nikdo tam nechce jít dobrovolně. Já
osobně se snažím řešit hlavně to, co je tady. Udělat pořádek tady, ale třeba to není úplně správné.
Nebo třeba ten, kdo se snaží udělat pořádek tady, tak za snahu bude přenesen do té 5D a ten, kdo na
to dlabe a nebo podporuje zlo, tak 3D mu bude trestem. Z toho mi vyplývá, že je důležité se snažit.
Je 22.9.2020 0:21. Je tu další video, které shrnuje
informace z různých zdrojů a poukazuje na to
samé, co poukazuji v podstatě já:
https://www.youtube.com/watch?v=1UdSmClImo
Korona plašení lidí. Obchod s drahým
testováním, manipulace, hra na city. Moje intuice
mi říká, že jde opravdu jen o velký podvod a
příprava na něco více špinavého.
Dnes ráno kolega říkal, že nevím zda se ministr Vojťech rozhodoval dobře, nebo špatně, ale
obdivuje ho za to, jaký ustál tlak. Druhý kolega říkal, že tady je zapotřebí člověk, který to rozhodne,
jakou cestou se vydat. To je skoro bych řekl ideální úloha pro mě. Rád bych se toho zhostil.
Jednoznačně bych se přiklonil na stranu těch lidí, co zmiňuji, že je to jen obdoba chřipky. V dnešní
době je šíření lží tak agresivní, že opravdu už to nejde jinak, než spoléhat na šestý smysl. Těší mě
ale že jde vidět teď lidi, co také vnímají pravdu.
Vzhledem k tomu, že je potřeba imunizovat společnost a zároveň k určitým jedincům je potřeba být
opatrnější, tak z tohoto vidím jen jediné řešení. Prosté řešení, které tu bylo vždy. Žádné plošné
zakazování nebo nucení roušek. Řídit se jednoduše podle svého vědomí a svědomí. Kdo má potřebu
se chránit a nebo se cítí být nemocný, tak ať si roušku nosí. Kdo nevěří, že jí má nosit a chce se
imunizovat, tak ať jí nenosí. Lidé, kteří se řídí svým svědomím, tak utvářejí dobře fungující a
zdravou společnost. Možná by se dalo i zajistit nějakou modlitbou, že se odvracením od svého
svědomí lidem podlomí intenzivněji imunita, než je běžné a naopak těm, co jsou svědomití, tak se
naopak imunita posílí. Takové zesílení přirozeného efektu příčina-následek, které by vedlo k větší
pořádnosti. Úplně o takové modlitbě ale neuvažuji. Mou pozornost, co se týče negativních energií,
teď momentálně přitahuje Babiš s nastávajícím ministrem zdravotnictví. Nechci už slyšet o žádných
restrikcích. Správně by se tito lidé z vlády měli zodpovídat přímo mě osobně.
Je 24.9.2020 0:06. Světem se šíří atmosféra strachu a z čeho vlastně?
Kolega se dnes na obědě zmínil, že jeho malý syn chytil obyčejnou
rýmu a zachvátila ho z toho panika že má covid. Vytváříme si tady
atmosféru strachu z druhu chřipky, která je medializována jako něco
ohromně nebezpečného leč někdy to v sobě máte a ani o tom vlastně
nevíte. Lidi se slabší imunitou to neohrožují více něž běžné virózy.
Testy jsou finančně velice lukrativní. To skoro až nabádá k otázce, proč
musí být testy tak moc drahé? Kolega z práce se na mě dívá subjektivně jako na sobce, když se
zastávám myšlenky promořování společnosti a nemám nasazenou roušku. Už si ale neuvědomuje,
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že promoření vede k přirozené imunizaci, která společnost posílí do budoucna a tím, že si on
nasazuje roušku, tak brání imunizaci lidem, kteří si to naopak přejí, ale ve své toleranci mu
nevnucují, že si má roušku sundat. Z tohoto objektivního úhlu pohledu se utvrzuji v přesvědčení, že
o tom může rozhodovat jen každý sám za sebe, zda chce nebo nechce nosit roušku, nebo zda to
bude v autobuse, či někde venku.
Když jdeme do restaurace, tak na dveřích je cedulka, že máme vstupovat s rouškami, ale když se
posadíme ke stolu přesně naproti sobě, tak si roušky sundáme. Jeden kolega na tu cedulku reagoval
nekriticky se slovy „Budu akceptovat toto nařízení“, ale druhý kolega na něj „To asi nemusíš....
stejně si to u stolu sundáme.“. Možná už ale málo lidí si uvědomí, že tu cedulku tam restaurace má
jen proto, že je to v předpisech, ale všechny tam ty roušky štvou.
Já nějak nevidím názor ale fakt žádný názor echt odborníka, který by deklaroval že fakt je důležité
ty roušky nosit. Naopak echt odborníci se k tomu vyjadřují negativně. Ano pan strach z bacilu
intuitivně ukazuje, že rouška se zdánlivě jeví jako ochrana + byznys kampaň na lukrativní testy a
sem tam nějaké to bububu, bububu od vlády složené i z byznys manů.
V autobuse roušku nemám nasazenou a lidé si mě nevšímají. Každému je to asi šumafuk. Že by
tichý souhlas?
Je 25.9.2020 2:55. No kdybych měl přirovnat práci s
energií k jakémusi druhu posilovny, tak Prymula je
momentálně má nejoblíbenější činka.
Ten člověk se mi vážně ale vážně nelíbí. Co má co dělat
takový podnikatel v politice? Vždyť to je přeci střet zájmů
jako hrom.
No uvidíme, jak se tato situace bude ubírat dále.
…
Je 26.9.2020 13:25. Během včerejška už mnou žádné
energie neprocházely a i dnes je to klidné.
Včera jsem večer četl emaily a přišla mi zpráva od jednoho
člověka, který je schopen kontaktovat Andreje Babiše a osobně
zná i Romana Prymulu.
Je to generál Petr Pavel a iniciátor organizace „Spolu silnější“,
do které jsem se nedávno zaregistroval.
Zde je jeho rozhovor o jeho aktivitách s http://denik.cz
https://www.denik.cz/z_domova/petr-pavel-rozhovor-krize20200923.html
s titulkem „Generál Petr Pavel: Během krize lidé musejí vědět,
kdo jim velí“. Jeden můj kolega už několikrát v práci říkal, že
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tady fakt chybí nějaká autorita, která rozhodne jakou cestou se vydat a i já s tím souhlasím. Myslím
si, že poslední dobou se v lidech začíná upevňovat Kristovo vědomí. Lidé začínají jednat bez
ohledu na strach. Začínají se spojovat do různých „hloučků“. Do všelijakých „skupinek“. Tato
uskupení ne vždy navzájem mezi sebou se vším souhlasí, ale myslím si, že mají snahu směřovat v
podstatě k tomu samému a tím je „abychom to společně zvládli“.
Máme tu skupinku kolem Michala a Petra + různé domobrany, máme tu různé druhy svobodných
vysílačů jako třeba Studio Morava, AENews, lidi, co se zabývají finančním pohledem jako třeba EKoruna, ke kterým jsem se ještě nestihl vyjádřit. Máme tu různé influencery jako třeba Elli
Staníková, nebo Indigový zpravodaj. Nebo i organizace jako Milion chvilek, která umí myslím
uskupit lidi dobré vůle. Určitě se najde mnohem více takových uskupení.
Jaké jsou tedy ty aktivity generála Pavla? Jako generál ví o čem mluví, když poukazuje na problém
nejednotnosti a neschopnosti se domluvit. Dal dohromady skupinu odborníků a snaží se situaci řešit
odborně. Já to hodnotím jedině pozitivně. To co tady potřebujeme, tak je jednotný odborný názor a
jednotnou rozhodnou vůli. K tomuto jeho jednání směřuje. Souhlasím také s tím, že je potřeba
mobilizovat sílu dobrovolníků. I dobrovolnictví může tuto rozdělenou společnost semknout
dohromady. Jsou tu lidé, kteří třeba nemají rodiny, nejsou zainteresovaní v jiných bohulibých
činnostech a mohou věnovat trochu toho svého času pro ostatní. Sice ještě nejsou jasně stanovené
úkoly, ale situace k tomu bude směřovat, že vzájemná solidarita bude potřeba.
Generál Pavel se pokusí dojednat s předsedou vlády to, co vymyslel ohledně Ústředního krizového
štábu. Podle iniciativy Spolu silnější by měl být jmenován člověk na pozici „státní tajemník pro
bezpečnost“. Tento člověk bude v čele Ústředního krizového štábu. Zde jen okopíruji dva poslední
dotazy na generála Pavla ze strany denik.cz.
„Na vládní úrovni se vedly dlouhé debaty o aktivaci Ústředního krizového štábu. Nakonec k ní
došlo tento týden. Mělo se to stát dříve?
Ústřední krizový štáb je poradním orgánem vlády a má být plně k dispozici vždy, když je krizový
stav. Dává jí odborná doporučení, takže by se do jeho činnosti neměla vnášet politická stanoviska.
Když se tyto dvě roviny míchají, lidé v tom mají zmatek a nevědí, jaká instrukce je závazná.

Ideální je, když na vrcholu pyramidy krizového řízení stojí odborník, z našeho pohledu by to měl
být státní tajemník pro bezpečnost, který by se svým pracovištěm posílil v době krize Ústřední
krizový štáb, v jehož čele by také stál. A za důležité považuji i takzvané právo první informace, jež
by zaručilo, že o zásadních opatřeních by se nejprve dovídali odpovědní činitelé v obcích, městech
a krajích. Teprve poté by šly na veřejnost.
V pondělí došlo k výměně ministra zdravotnictví, Adama Vojtěcha nahradil epidemiolog
Roman Prymula. Je to z vašeho pohledu dobrý tah?
Pana profesora Prymulu znám z dob jeho působení na vojenské lékařské akademii. Je to odborník
na slovo vzatý a jeho jmenování může přispět k tomu, že výstupy z ministerstva zdravotnictví
budou věcně podloženy.„
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Ten druhý dotaz ohledně Prymuli se setkal s diplomatickou odpovědí. Je to věc pohledu. Já mám
zase o něm informace typu, že pro jednou je pokuta za nenošení roušky 10 000, pak u té samé
osoby za 50 000 a pak snad za 3 000 000 Kč. Přitom roušky jsou tu spíše jen na škodu ač chřipková
epidemie řádí. Další informace, co mám, tak že je to velkokapitalista podnikající ve vakcinačním
odvětví a už v roce 2007 přišel s pochybnou očkovací látkou s neblahým dopadem. O jeho
odbornosti třeba nemusí být pochyb, ale to neznamená, že to musí být dobrý člověk.
Je 26.9.2020 18:11. Jen takové zpestření. Něco
ze světa bojových umění. I když otázkou je, jak
moc bojových. Bývalý učitel Aikida Karl
Grunick ukazuje, jakým způsobem můžete
odrazit úročnou energii proti útočníkovi bez
toho, aniž by jste se ho fyzicky dotkly. No zdá se
to být nemožná. Zázrak. Zlý kritik by mohl
tvrdit, že ti lidé to mají sehrané a předvádění to
jako senzaci, ale já bych tomu moc nevěřil.
Tady je video: https://www.youtube.com/watch?v=O8lJ7vQwy6g
Nějak mi v hlavě naskakuje představa nějaké takové politické postavičky, která umí něco
podobného, ale na další vzdálenost. Politik, který dělá správné rozhodnutí s podporou svého týmu, a
když se popletení lidé proti němu obracejí byť v nevidomosti, tak v příslušné míře jejich vlastní
negativitu obrátí vzdáleně proti nim. Asi by ale nešlo úplně o běžné lidi tam „ve spod“.
Je 26.9.2020 19:18. To už je asi víc jak 10 let, co mi
jeden křesťan, který si dával na jednom fóru
přezdívku „Oko které vidí“, tak mi povídal o tom,
jak umí vyhrávat v pokru (nebo co to bylo za karetní
hru už nevím), protože dodržuje pravidla fér hraní,
ale jeho soupeři se snažili stále podvádět, aby měli
navrch. On mi tvrdil, že díky Boží intervenci a
jejich nefér přístupu stále vyhrává a oni to nejsou
schopni pochopit.
Hned na čtvrté stránce prvního dílu mého příběhu
popisuji takový příběh se zlodějem ještě v budově
O2, který se mi stal. Zloděj byl nakonec chycen
policií, ale až za několik dní. Vnímal jsem to jako
ukázku božího zásahu.
Je tu další informace ohledně typu bílých krvinek, které se nazývají T-limfocity. Tyto krvinky umí
podle studií účinně bojovat s covidem a k tomu, aby dobře fungovali, tak potřebují prostý vitamín
D. Teď je ale otázka, jak se dá na vitamín D udělat nějaká Bouře-Prachy-Sypající kampaň? Možná
si tu otázku byznysmani už dávno zodpověděli.
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Je 28.9.2020 10:33. Včera jsem byl na demonstraci na Palackého náměstí v Praze. Jelikož první
spoj, kterým jsem chtěl jet přes Písek, tak měl 40 minut zpoždění, tak že jsem se tam dostal něco
málo po čtvrté. Pokud se nepletu, tak to bylo od tří. Zhruba v 18:00 jsem si skočil na čínu nedaleko
od náměstí a když jsem se vrátil, tak už to bylo rozpuštěné a na náměstí čoudila modrá dýmovnice.
Demonstraci kromě sekuriťáků hlídali i dva rytíři. Blaničtí rytíři. Bylo to docela stylové. Povedlo se
jim to. Jedna paní, co tam měla projev, tak na to poukázala a říkala, že naštěstí jsou tu ti rytíři zatím
jen dva. Jo a pak byl v davu ještě jeden člověk napůl středověky oděný. V podstatě také něco jako
rytíř. Byly jsme tam nakonec tedy tří, ale neřekl bych že bohužel. Nakonec prč jen tří..... sešlo se
tam hodně snaživývh lidí s vůli něco změnit k lepšímu. Už jen to, že lidé přijeli v těchto dobách, tak
ukazuje na určitou odvahu. Já jsem cestou na nádraží měl telefonát se strejdou ohledně problémů s
počítačem jeho známého a ptal se, že jsem někde venku na procházce, tak jsem mu řekl, že jsem na
cestě do Prahy. On mi povídal že tam by teď tedy rozhodně nejel a ptal se mě, zda mám v kapse
alespoň tři roušky, tak jsem mu řekl, že nemá ani jednu. On na to, že jsem tedy odvaha, ale že jsem
mladý a mám dobrou imunitu.
Tématem veřejných projevů bylo převážně právě to zapeklité rouškování. Kromě Michala Svatoše
tam byly například i Jiří Černohorský, Dan Hůlka a jiní známí lidé, ale i neznámí. Dan Hůlka zmínil
něco jako „Podívejte na tu oblohu, jak je krásně.... i ten nahoře je s námi.“. To se mi líbilo :).
Jenomže byla tam cítit taková trochu zoufalá atmosféra. Atmosféra s nádechem volání o pomoc. V
zemi se šíří určitá forma udavačství. Společnost je nepěkně rozdělené. Například cestou do Prahy
vlakem jsem měl takovou debatu s průvodčím ohledně nošení roušek. On se mi přiznal, že polovina
lidí to zpochybňuje a jemu samotnému by to bylo jedno, ale říkal že na něj byly ze strany vedení v
poslední době tři stížnosti, protože prostě lidi to nenošení roušek nahlašují. Stěžují si na toho
průvodčího, že si neudělá ve vlaku pořádek. Vnímal jsem ten tlak na něj a vyřešili jsme to tak, že on
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se mi nabídl, že mi roušku přinese, aby se vyvarovalo tomuto konfliktu. Já jsem na to přistoupil.
Nic za ní nechtěl i když jsem mu říkal, že mu jí zaplatím. V této situaci jsem si sám připadal
bezohledně. Koneckonců já můžu tu roušku nosit jen v momentech, kde to nepřivádí zbytečně lidi
do konfliktů a mimo tyto momenty jí nenosím, tak že se normálně imunizuje. Je to určité
kompromisní řešení, při kterém jsou obě strany spokojené. Je to sice tyjátr, ale asi v tomto případě
nejschůdnější řešení.
Je 28.9.2020 12:19. Na demonstraci byl jeden moment, který mě celkem
znechucoval. Měla tam proslov jedna paní ze zdravotnictví. Myslím že nějaká
zdravotní sestřička nebo tak něco. To co tam řekla vypadalo celkem zoufale.
Povídala „Než aby byla nucena nosit roušku, tak ať jí raději střelí kulku do
hlavy.“ a ukázala si prstem na čelo. O to více to bylo znechucující, když kolem
lidi tomu bouřlivě tleskali. Musíme si prvně uvědomit, že nám nikdo roušku
násilím nenasazuje. Nikdo té paní nedrží násilím 24 hodin denně na puse roušku a
nasazuje si jí jen ona sama, protože má něco v hlavě. V tom je celkem zásadní
rozdíl. Někdo třeba umí jen mávnout rukou a roušku nenosí. Mnohkdy tu roušku
nikdo ani nepostřehne, že jí nemáte nasazenou. V místech jako je třeba vlak, kde je průvodčí a ten
nese určitou odpovědnost za dodržování pořádku a je spojen s určitou směnou a určitým vlakem,
tak chápu, že může být terčem stížnosti a tam dává smysl roušku si nasadit s ohledem k němu.
Vyslovovat ale na veřejnosti „Střelte mě do hlavy!“, tak to bych bral jako hanbu, která není hodná
potlesku. Je ale vidět, jaký tyto nesmyslné restrikce mají dopad. Nevidím důvod, proč nenosit
roušky, ale jsem zásadně proti tomu, aby to bylo nařízeno povinně. Lidé upadají do zoufalství jen
pro to, že mají něco ve své hlavě. Že se bojí ostatních, jak budou reagovat. Doporučoval bych
podívat se na film „Na ostří nože“. Skupina dobrodruhů ztroskotá v divočině a intelektuál zdánlivě
nepoužitelný vynikne nad ostatními, protože má silného ducha. Tvrdí, že lidé v divočině často
zemřou právě hanbou. Doporučuji těmto lidem podívat se na to.
„Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší“. Naštěstí máme tu vhodné
lidi. V tento moment může pomoci špetka diplomacie. Generál Pavel
tvrdil, že je schopen navázat komunikaci s předsedou vlády. Stačí
popřemýšlet, co a jak. Zkusím to dát nějak dohromady.
Je 29.9.2020 15:41. Tak jsem připravil osobní
dopis generálu Pavlovi. Musel jsem se prvně
naladit na styl, jakým mu bodu psát. V celém
dopise není ani jednou použito slovo Kristus i
když na konci je použito slovo Bůh. Na adresu
církve jde spousta všelijaké hany a výčitek.
Krista ve svých osobních spisech vychvaluji, ale
mám obavy s veřejnou komunikací, že to teď pro začátek bude
komplikace.
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Můj dopis je zde:
„Dobrý den,

děkuji za informativní zprávu o aktivitách Vaší iniciativy Spolu silnější. Souhlasím s Vaším
krizovým přístupem k současným problémům a také vnímám velké potřeby propojení odbornosti s
dnešní politikou.

Ten hlavní důvod, proč Vám ale píši, tak je ten, že sem přichází něco, co v dosavadní dějinách
lidstva nebývalo moc běžné. Nechci se v této zprávě zabývat teologií, ale přichází určitá neviditelná
síla. Síla, která má vliv na rozhodování lidí, ale ne všech. Síla, která dovede měnit běh věcí a
události v našich životech. Tato síla se chce postavit na odpor těch lidí, co mají v rukách
neoprávněně moc nad ostatními a chce zajistit spravedlnost. Když to řeknu jinak a možná přesněji,
tak jsou zde lidé co plní vůli této síly byť si to třeba ani plně neuvědomují a právě těmto lidem se
zmíněná neviditelná síla bude snažit zajistit bezpečí. Bezpečí například před těmi, co zneužívají
státní moc v neprospěch občanů.

Jmenuji se Jiří Kalina a jsem něco jako mluvčí této síly. Uvědomuji si, že se tu těžko mezi sebou
domluvíme, pokud nebude zajištěný nějaký komunikativní útvar, který by mohl být veřejností i
politiky brán vážně. Vidím, že Vaše iniciativa přesně k tomuto směřuje, protože vnímá problém
stejně.

Toto zprávu ale píši s určitou urgencí. Urgencí směrem k naší vládě. Sám se momentálně dostávám
do určitého tlaku zvláštních těžko popsatelných sil a musím jednat. Pokud je nějaká cesta, jak
formálně komunikovat s vládou už teď, tak bude potřeba jí asi brzo využít. Vláda sice může dostat i
neformální vzkaz od záhadného jedince, ale dovedu si představit, že s něčím takovým těžko obstojí
před veřejností. Uskupení odborníků pod vedením známého generála budí už větší důvěru.

Naléhavý vzkaz směrem k vládě se týká zavádění určitých omezení, která zde přináší mnohem více
škody než užitku. V první řadě je to povinné nošení roušek na určitých prostorách. Lidem vrtají
hlavou věci jako například když plukovník Prymula v dobách prasečí chřipky informoval, že roušky
jsou k ničemu, tak proč teď v době chřipkové epidemie zavádí povinné nošení pod hrozbou pokuty.
Člověk, který podniká v oblasti vakcinace by přeci neměl mít post ministra zdravotnictví kvůli
střetu zájmů. Ke slovu se dostávají jiní odborníci, kteří tvrdí to samé, co původně tvrdil plukovník
Prymula a to, že roušky nemají na veřejnosti smysl v tomto případě. Společnost je zbytečně
rozdělená. Vznikají konflikty a přichází obavy z potenciální totality, která bude zase zneužita ve
prospěch mocnářů. Děti ve školách jsou přidušené a devastuje se jim imunizace. Já jsem viděl na
vlastní oči jednu paní na demonstraci prohlašovat: "ať jí raději střelí do hlavy než aby jí někdo nutil
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nosit neustále roušku". Lidé poukazují na tuto nepochopitelnou povinnost na přirovnání k
povinnosti židů nosit šesticípé hvězdy. Vnímají podobnost s tou dobou, protože se tu začíná
rozmáhat duch udavačství a mají obavy, kam to bude směřovat dál. Roušky mohou být pouze
doporučeny, ale ne žádné restriktivní přikazování.

Stejný problém co tu máme souvisí s likvidací ekonomiky. Opět se zavádějí opatření, která nám
zakazují provozovat podnikání. Nedává mi žádný smysl, proč například noční restaurace má
omezovat svůj provoz, když denní restaurace tu fungují úplně normálně. Pro takovou firmu je to
likvidační. Tato omezování volnosti pohybu je potřeba s okamžitou platností zrušit stejně tak jako
povinné nošení roušek. Boj s chřipkovou (corona) epidemií spočívá v něčem úplně jiném. Lidé si
musí především podpořit svojí imunitu. Takovýmto přístupem bude panovat ve společnosti jen a jen
větší strach z potencionální tyranie.

Vláda musí začít doporučovat lidem v boji proti epidemii dostatečnou konzumaci vitamínu D,
protože právě ten je podle studií velice účinný pro správnou funkci imunitního systému.

Vláda musí co nejdříve zavést mechanizmus místní dobrovolné pomoci. To povede k větší
soudržnosti lidí. K větší solidaritě mezi lidmi. Bude potřeba skrze vládu nařídit občanům, aby dali
najevo, jaké je jejich stanovisko k dobrovolné pomoci ostatním v místě jejich bydliště. To se bude
dít tak, že si budou muset obyvatelé v místě jejich bydliště označit v nějaké cedulce na dveřích
bytu, nebo na schránce, nebo na vrátkách u domku, že buďto jsou ochotní pomoci v případě potřeby
svému okolí a nebo nechtějí tuto případnou dobrovolnou pomoc nabízet. V případě, že jsou ochotní
nabízet dobrovolnou pomoc, tak tam musí být uveden seznam jmen členů domácnosti, kteří jsou
ochotní pomáhat. Přemýšlel jsem, zda tam bude nutnost uvádět telefonní číslo. Byť třeba jediné
telefonní číslo z členů domácnosti. Hodně mě napadá myšlenka, že pokud tam nebude povinnost ty
telefonní čísla uvádět, tak je tam lidé nebudou dávat a budou v podstatě absolutně nedostupní, jako
například lidé, co jsou věčně někde mimo domov. Pomoc u takových lidí je k ničemu a mohou si
tam rovnou dát, že nejsou ochotni pomoci ostatním. Takto nějak jsem uvažoval. Na druhou stranu
mě napadlo, že pokud si tam někdo dá byť jen své jméno, tak už jde vlastně vstříc těm, co by mohli
pomoc potřebovat a ti si mohou o číslo těchto lidí dopředu vlastně zažádat. Nad těmito detaily by
bylo dobré dát hlavy dohromady a třeba v rámci iniciativy Spolu silnější najít nějaké optimální
řešení. Mé uvažování směřuje ale k tomu vyjít vstříc těm lidem, co mohou potřebovat pomoc
ostatních a nemají se na nikoho obrátit. Lidé jsou dnes zaškatulkovaní ve svých rodinách a pro
mnohé může být složité, neběžné zaklepat sousedovi na dveře s prosbou, jestli by třeba nezašel na
nákup, nebo zavolat jestli by se cestou z práce nestavil do obchodu a podobně. U starých
nemocných lidí by to nemělo být bráno jako něco neobvyklého. Otázka povinnosti telefonního čísla
je zatím nejasná, ale pokud jde o uveřejnění svého stanoviska k pomoci ostatním, tak to by vláda
měla co nejdříve uvést v povinnost. Třeba časem i zavádět nějaké namátkové kontroly.
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Pokud je dostupný nějaký tým specialistů, bylo by jistě dobré v souvislosti s případnou
nedostupností nemocnic popřemýšlet nad tím, jak by se dala využít místní pomoc, o které jsem
mluvil výše. Vycházím z předpokladu, že asi ne úplně každý, kdo jde navštívit nemocnici, tak by do
ní nutně musel, kdyby se mu dostalo místní pomoci. Pokud možno odborné pomoci. Směřuji k
tomu, jak lidi naučit nějakým odborným školení, aby si pokud možno co nejodborněji uměli pomoc
v místě jejich bydliště. Věřím, že odborníci snad na něco přijdou. Je to takový tip směrovaný na
iniciativu Spolu silnější. Vymyslet případně vytvořit nějaký takový videokurz.

To by tedy momentálně ode mě bylo vše. Dá se říct 4 nařízení směrem k vládě. Já cítím, že v
souvislosti s představiteli naší vlády se bude dít něco neběžného. Možná nepříznivého, pokud se
budou rozhodovat špatně. Jak jsem napsal, tak ve světě působí neviditelné síly těžko vysvětlitelné a
cítím povinnost na to upozornit.

Pokud má jít zodpovědnost za tyto rozhodnutí na nějakou konkrétní osobu, tak vláda může klidně
informovat občany, že to je na zodpovědnost Jiřího Kaliny, který se prezentuje na webu
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Pokud to není úplně vhodné a iniciativa Spolu silnější se rozhodne přebrat zodpovědnost jako celek,
tak mě osobně je to celkem jedno. Toto asi nechám na vás.

Bůh si ale stejně nakonec bude vždy věci dělat tak, jak sám uzná za vhodné.

S přáním hezkého dne,
Jiří Kalina“
Odesláno na adresu generalpavel@spolusilnejsi.cz dnes v 15:50 s předmětem „Urgentní vzkaz vládě“.
Je 30.9.2020 13:00. Za posledních tři a půl roku se stalo něco neběžného
v dějinách lidstva. Údajně tedy. Americký prezident Donald Trump si
údajně podmanil všechny velké mocnosti světa. Využil k tomu jisté
informace týkající se zločinu páchaným na dětech ze strany těchto
mocností. Jedná se například o Švýcarsko, Vatikán, Izrael, Saudskou
arábii, Anglii, Francii, Mexiko, Kanadu, Čínu a Japonsko. Co se týče
Ruska, tak tam to bylo myslím nějak jinak, ale i tak Putin přistupuje k
Trumpovi asi jako k velké autoritě. Domníval jsem se, že Trump je jeden
z těch dvou biblických svědků, co budou zmocněni na dobu 3.5 let a pak
je porazí šelma. Třeba i je, ale pak by to znamenalo, že doba jeho
zmocnění nezačala jeho nástupem na prezidentský post. Jakási usvícená
žena Julipo, které se celkem plní její předpovědi, tak tvrdí, že zmocnění
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těchto dvou svědků začalo nějak v polovině roku 2019. Jenomže ta samá Julipo tvrdí, že biblický beránek,
který je po boku nebeského otce, tak je ve skutečnosti anunnaki Marduk, což je spíše negativní postava.
Babylonský vládce. Pak se v tom vyznejte.
S tím Trumpem je to zvláštní. Viděl jsem svědectví od člověka, který tvrdil, že měl tu čest setkat se s
jakýmsi neznámým lordem Maytrejou. Povídal o tajném setkání všech významných prezidentů Země. Na
setkání byl informován o tom, že o tomto setkání se nemá veřejnost dovědět. V čele těchto oficiálních
vůdců stoji právě jakýsi tajuplný lord Maytreja. Jméno Maytreja v hebrejštině, když sečtete jednotlivá
písmenka, tak v součtu dává 666. No a najednou před 3 lety přišel prezident Donald Trump. Vybrán
záhadnou anonymní organizací Qanon. Organizaci uskupilo několik amerických patriotů + 10 tajemných
mocnářů. Nikdo neví kdo. Ani Donald Trump neví s kým má tu čest a pouze mu bylo řečeno, že byl touto
organizací vybrán k plnění určitých úkolů, které si ale finančně bude platit ze svého. Donald Trump neví,
komu vlastně pomáhá. Teď nedávno vyjde zpráva, že Donald Trump si podrobil svět a zhruba 10
prezidentů mu kapitulovali. No skoro to vypadá, jako naplnění proroctví o deseti rozích dravé šelmy, co se
jednomyslně shodnou na tom dát osmému králi moc a ten pak rozerve nevěstku sedící na šelmě. V
Americe Donald Trump údajně skutečně provádí pronásledování všelijakých bankéřů a likviduje je. No
vypadá to hrozně zvláštně. Já osobně si ale stále myslím, že Donald Trump skutečně stojí na straně dobra,
byť to celé s ním vypadá jakože kdyby celé narafičené. Jako kdyby někomu dělal bílého koně s cílem
vytvořit světovládu.
Záhadný lord Maitreya. Psáno bez j. Málo lidí ví, že význam slova
Barack Obama ve skutečnosti znamená něco jako světlonoš. Právě
po nástupu Obamy se údajně seskupila organizace Qanon, která
pomohla dosadit budoucího prezidenta Donalda Trumpa. Za doby
Obamy se hodně poukazovalo na to, že on je ten falešný prorok a
vzpomínám si, že i když už prezidentoval Donald Trump, tak přišlo
najednou několik mladých lidí na YouTube, že měli vizi o tom, jak
právě Obama získá v budoucnu ohromnou moc. Že by se mu opět
podařilo nějak vrátit do prezidentského křesla? Těžko říct.

Je 4.10.2020 19:19. Ocitám se v záhadném světě 21.
století, který se začíná plnit všelijakými záhadnými
mystiky, esoteriky či okultisty. Indigová zpravodajka v
jednom ze svých dílu povídala o tom, že na ní nějak
jednou začali padat červy a když se podívala nahoru, tak
viděla nad sebou ošklivou babici. Bylo to v díle o boji s
černou magií. Myslím, že i já jsem určitě terčem pokusů s
černou magií, ale nikdy jsem nad sebou neviděl
čarodějnici, ze které by na mě padali červíci a nic
podobného. Elli Staníková četla nedávno nějaký text, že planeta země si nepřeje, aby po ní chodili
čarodějové a čarodějnice. Takhle to přímo neřekla, ale v tom smyslu. Máme tu všelijaké New Age
praktiky, jako Reiki a podobné. Jednou se jeden křesťan na fóru nešťastně zmiňoval, že tato planeta bude
planeta Eso. Eso jako esoterika.
Předminulý pátek jsem v Písku cestou na oběd potkal skupinku mnichů hinduisticky oblečených. Zpívali
nějakou mantru. Taková zvláštní náhodička. Nikdy před tím jsem je v Písku nepotkal a zrovna tu středu
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před tím mi provozovatel Čajového ateliéru nabídl, ať se jdu s nimi podívat na promítání filmu Člověk ze
Země. Na promítání byl i otužilec. Tak říkám jednomu týpkovi co chodí do čajovny a obléká se přesně
jako hinduistický mnich. Dělá i jógu.
Film Člověk ze země je o nestárnoucím chlapíkovy, který o sobě tvrdí, že žije od dob pravěku a že je on
sám Ježíš Kristus, ale ukřižování ve skutečnosti přežil. Vypráví to skupince jeho přátel s tím, že se s nimi
louží protože vzhledem k jeho nestárnutí nikde nevydrží usazen, aby to nebudilo rozruch a musí neustále
cestovat.
Po promítání filmu jsme se pobavili o dojmu, jaký z něj kdo měl...
Je 5.10.2020 2:03. Překvapivý názor na hlavní postavu filmu měl
provozovatel čajovny Martin. I když je Martin hodně ovlivněn
hinduismem, tak i přes to tam pocítil snahu autora příběhu o
odvrácení od živé povahy Boha k nějakému druhu ateismu či
materialismu. Já jsem v tom s Martinem naprosto souhlasil.
Postavu vydávající se za Ježíše Krista ve filmu beru negativně.
Antikristovsky. Dokonce v ní vidím jakéhosi upíra, který
nepatrně naznačuje, že je to upír, ale neřekne to naplno. Mě
osobně to tak přišlo, ale to jsem byl asi jediný, komu to tak připadalo. Naproti tomu otužilec bral postavu
důvěryhodně. Martin mi už cca před rokem říkal, že nějak nově zažil něco jako poznání osobního vztahu k
Bohu. Pátrá pátrá a něco nalézá. Možná jsem to já ten, kdo v něm probouzí zvědavost hledat. Třeba tu
svou zkušenost přenese i na ostatní.
Já sám jsem byl po filmu podezírán z toho, jestli nejsem upír. Ostatním vrtalo hlavou, že v hlavní postavě
vidím něco, co ostatní nevidí. Odpověděl jsem, že nejsem upír leda že bych o tom sám nevěděl. Rozhodně
nepiji krev a nikoho nekoušu, ale musím si přiznat že snad už od malička cítím jakési záhadné propojení s
touto temnou říší. Asi něco upírského v krvi mám. Něco divokého. Vlastnost, díky které cítím jakousi
náklonnost celkově k těmto bytostem. Pochopení.
Je 5.10.2020 23:26. Jeden můj kamarád nedávno důrazně ostatní
varoval, že se tento měsíc něco stane. Koncem října. Ještě k
tomu navíc i jedno hvězdné semínko, které znám, tak také
vyslalo signál ostatním, že to také cítí. Konkrétně tuto zprávu:
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLY07M2_g
Sám jsem na to zvědav, co se vlastně stane. Uvidíme kosmické
koráby a létající talíře na obloze? Či něco podobného?
Zajímavé je ovšem na uvedeném videu to, co se povídá v čase
9:50. Mluví se tam o jakémsi probuzení. Probuzení, které by se dalo přirovnat k jakémusi kritickému
období života. Taková cesta biblického Joba, a nebo ve větším měřítku pokoušení Ježíše Krista samotným
ďáblem. Období krize, které bych řekl má za cíl posílit ducha a umožnit člověku najít správný směr v
životě. Já jsem si tím řekl bych už prošel v minulých třech letech života od začátku roku 2017. Stvořitel
strategicky zařídil, že jako první zažili tuto krizi ti, kteří museli ustát tlak ostatních a jejich soudů že
děláme něco špatně a podobně. U mě osobně se to obrátilo a teď momentálně vnímám, že někteří lidé z
mého okolí, co mě třeba i soudili, tak najednou prožívají svou krizi ale mohou mě mít jako takový opěrný
bod. Řeknou si, že když já jsem to zvládl, tak asi jsem opravdu něco dělal době. Třeba si řeknou, že jejich
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předsudky byly opravdu špatné. Necítím se v pozici, že bych se těmto lidem chtěl nějak na oplátku
posmívat, ale naopak poskytnout jim případnou pomoc. Dívat se na věc z nadhledu jako na lidi, co si
úplně neuvědomovali, co dělali a třeba oni tak začnou brát i své okolí, tak že se mezilidské vztahy vylepší
řetězovou reakcí.
Situace v některých okolních zemích je otřesná. Vládne tam bezpráví. Co mám informace, tak například v
Německu třeba soudce nařídil, aby se manželé v důchodovém věku vystěhovali z podnájmu a nechali ho
jiným. Jedna politička prohlašuje věci jako že nechají Polsko a Maďarsko vyhladovět, pokud nebudou
poslouchat či podobné útoky na jiné státy. Když někde provede nějaký muslim zločin, tak se o tom nesmí
ani ceknout.
Úplně mě to nabádá k myšlence. K potřebě moralizovat některé evropské politiky. Představte si, že
politička po vykřikování názorů o vyhladovění nějaké země bude znenadání nečekaně chycena jakousi
nadnárodní umravňovací jednotkou. Bude převezena do země, kterou chce nechat vyhladovět a umístěna
do jakési vazby, ve které nebude mít žádný přísun jídla od místního kuchtíka, ale bude moci dostat jídlo z
milosrdenství od místních obyvatel, které chtěla nechat vyhladovět. To by se dalo považovat za férové
moralizování Evropy. No jo, herdek špalek. To je nápad. Politici by si hned uvědomili, že si mají dávat
pozor na jazyk. Nový spravedlivý svět oblečený v hávu skutečného multikulturního umění. Český BDSM
umělec, Polská věznice a Bruselský parlament. Hotová symfonie internacionálního umění.
Teď je otázka, jak takového moralistu vyzdvihnout? Jestli napsat Donaldu Trumpovi: „Gratulace a
Blahopřání k Vašemu novému Světovládí. Zbystřete své Oko zblýzka.... hle Evropě chybí Moralista....
Nedávejte svou pažbu ladem..... Jen ať Evropa vidí, kdo je tady pánem.“. Zvláštní diplomatický vzkaz. O
to zvláštněji by působil, kdyby vyšlo na povrch, že Donald Trump je jen loutkou Baraka Obamy. Nebo že
se jedná o jakési dvě strany jedné mince. Že oba prezidenti jsou jen loutky toho jednééého.
Nebo když ne Donalda Trumpa, tak zapojit rovnou upíry, či nějakou supervojenskou sílu. Myslím si, že
Nadnárodní umravňovací jednotka je super název.
Je 6.10.2020 22:09. Musím přiznat, že na smyšlené postavě
Moralisty mi něco nějak nesedí. I kdyby to byl člověk
sebelepšího charakteru, tak využívání moci tímto způsobem
by ho asi dříve či později stáhlo duševně ke dnu. Už samo o
sobě to, že by tady někdo takový byl, tak by vzbuzovalo
obavy i v hodných lidech a to by byl problém.
Pravděpodobně někdo takový přijde, ale stále jsou hodní lidé
důvod, proč mu to není dovoleno. Je docela dost možné, že
jsem sám s někým takovým nějak záhadně duchovně
propojen.
Donalda Trumpa nechci nijak soudit. Jeho plány sou
velkolepé. Jeden člověk mi kdysi řekl, že Donalda Trumpa
právě hodně inspiroval můj systém Eden. Zajímavě popsáno
zde:
https://www.youtube.com/watch?v=PVrRtzhdCgc&t=439s
Těžko říct, co je Qanon doopravdy zač. Můžou být hodní. Stále je tu ale určitá hrozba, že pokud se někde
centralizuje moc, tak to může přitáhnout někoho špatného, kdo tu moc zneužije. Energie mnou poslední
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dobou žádné neproudí. Je teď klid a když se ptám, co tedy teď dělat, tak dostávám odpověď „že teď mám
čekat“.
Je 11.10.2020 12:53. Jsou tu mimořádné zprávy:
https://www.youtube.com/watch?v=vM9JTXmydZc
Děje se to začátkem října. Neobvykle silné bouře.
Kamarád mi to dnes poslal, tak to sem dávám.

Další informace. Plukovník Prymula se prokecl.
Chce očipovat lidi, jak je vidět na jeho vyjádření
zde:
https://www.youtube.com/watch?v=5YG6f3Lr-OY
Asi z těch tajných satanistických porad je už tak
zfanfrnělý, že už o tom má tendence povídat i na
veřejnosti.
Spolupachatelé těchto ničemných praktik bude
především každý sám na sobě, když přistoupí na
tyto zločinné praktiky. Bez ohledu na to, zda se to
opírá o děravé zákony, či ne.
Podle předpokladů viroložky Soňy Pekové má
Covid do vánoc zmizet. Spousta lidí už je
nakažených a virus je hodně oslabený. Sama je
proti nošení roušek:
https://www.youtube.com/watch?
v=708hlOvBUH8

Další vědec je profesor Richard Charles Norton z Londýnské školy
hygieny a tropické medicíny upozorňuje na nebezpečnost nošení
roušek:
https://www.youtube.com/watch?v=tNCIDVgmLnw
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Konečně se světo-inteligence dostává ke slovu. Americký ministr
zdravotnictví Alex Azar ve spolupráci se svými experty
předstoupil před Trumpova poradce Scota Atlase s návrhem, že
nejlepší způsob, jak zajistit imunitu veřejnosti je ten, že se prostě
nechá virus volně šířit veřejností.
Vysvětleno zde:
https://www.youtube.com/watch?
v=tWNoJaHblDM&feature=youtu.be
Takhle to dopadá, když napíšete veřejný dopis adresovaný
místnímu českému generálovi, ale efektivně jednat začne úplně
jiný světakout. I to se dá brát ale jako pozitivní výsledek.

„Syndrom vařené žáby, též žabí syndrom, označuje neschopnost nebo
neochotu lidí reagovat nebo si uvědomovat hrozby, které se neobjeví
náhle, ale přicházejí pomalu a postupně narůstají. Metafora vychází z
bajky o žábě, která je pomalu ohřívanou vodou uvařena za živa.“
Je 11.10.2020 17:41. Je taková zvláštní souhra osudů a dnešních
událostí, že jeden můj starší kamarád Jarda, kterému je už přes 60 let,
tak má plicní nemoc CHOPN. Jeho plíce fungují jen na 14% a to už
několik let. Doktoři nad tím vrtí hlavou a nechápou to, protože na tuto nemoc se umírá už cca na 30%
účinnosti. Jarda žije zdravým způsobem. Nepřejídá se. Teď jí jen jednou denně. Má zkušenosti i s 40
denním půstem, kdy vůbec nic nejedl. Úplně zvláštní je, že nad kritikou nošení roušek mě motivoval
přemýšlet právě on. On roušku zásadně nenosí. Má k tomu důvod i ten, že v jeho případě vdechování
oxidu uhličitého je celkem komplikace, když má tak malou efektivitu plic. On to nošení roušek ale
neuznává ani u ostatních, protože to také považuje za zdraví škodlivé a ne jen to. Jednou jsme se sešli v
čajovně a byl tam s jednou známou. Viděli, že jsem měl venku roušku. Já jsem nad tím zhluboka moc
předtím nepřemýšlel, ale tvrdili mi, že už jen to nucené nošení roušek vyvolává ve společnosti jakýsi
Symdrom vařené žáby. Společnost pomalu přistupuje na opatření, které jdou v její neprospěch a
neuvědomuje si nepatrné zvyšování intenzity těchto opatření. Asi mi to začalo vrtat trochu hlavou a díky
tomu jsem trochu začal hledat. Až to došlo k tomu, že jsem se také stal odpůrcem těchto opatření.
No jo, ale pořád je zvláštní, že mě na to upozornil můj kamarád, kterému je přes 60 let a jeho plíce fungují
na 14%. To jsem se ho tuhle ptal, jaký názor má na to, že v nemocnicích je údajně dost nemocných a on je
právě ohrožená skupina, ale je proti rouškám celkově. Jeho odpověď byla stejná s mým názorem.
Odpověď pokorného člověka smířeného s realitou: „Jestli mám vzdechnout, tak vzdechnu.“.
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Je 12.10.2020 1:05. Znáte tajnou organizaci se zkratkou
JKČBNTŠR? Asi ne. Zkratka znamená Jirky Kaliny
ČeskoBudějovická Nemocnice Tajná Špionážní Rozvětka.
Organizace je v chodu teprve asi týden, ale už v ní projevovali
aktivitu 3 agenti a to Agent001, Agent002 a Agent003. Vzhledem
k tomu, že po internetu se šíří všelijaké informace obsahující
děsivé informace v digitální podobě obrázků obsahující lidi v
plynových maskách, ochranných oblecích, obsahující podpisy
vysoce postavených nemocničních funkcionářů, děsivé informace
a podobně, tak se tato tajná špionážní organizace celkem hodí. Lidé na takovéto plakátky reagují panicky,
že tomu hrozně moc věří, ale přitom to nemusí být vše tak zcela pravdivé, jako se jeví.
Svědectví agentů:
Agent001: Potkal jsem jednu sestru z nemocnice. Ta mi říkala, že doktoři tam nošení roušek řeší tak na
půl. Půlka tomu věří a půlka ne. K pacientům máme úplně stejný přístup ať už mají covid a nebo ne. Pak
Agent001 vydal svědectví při setkání s jedním výše postaveným lékařem, který když viděl, že se jedná o
tohoto pacienta nerouškaře, tak si s poklidem také sundal roušku, protože věděl, že ho nenabonzně vedení.
Tedy vyskytuje se tam jakýsi strach z corona-fašismu a corona-udavačství.
Agent002: Sleduji doktory a je na nich vidět, jak si potají sundavají roušky a nebo je mají pod nosem. Jde
z toho vidět obava před bonzováním.
Agent003: Povídal, že tuhle asi před týdnem se potkal s jednou sestrou z infekčního oddělení, která šla z
noční a povídala mu unaveně „dnes došly pytle“. Myslela tím pytle na mrtvoly. Tak se ptám Agenta003,
jestli tu situaci vnímá také tak vážně, jak se to prezentuje. Povídal mi že vůbec ne. Říkal, že vnímá
infekční oddělení jako ohnisko, kde k úmrtím nejvíce dochází a ta sestra byla unavená po noční, tak se to
odráželo v její náladě. Povídal, že sleduje nerostoucí křivku úmrtí a rostoucí křivku nakažených a nedává
mu to smysl.
Je 12.10.2020 22:48. Dnes mi přichází na mysl
jedna zpráva, kterou jsem nucen sdělit. Týká se to
toho teroru všude kolem ohledně omezování
pohybu. Ten, kdo s tím přišel, tak musí nést
zodpovědnost. Na mnohé obyčejné lidi to za těchto
okolností může mít dost špatný dopad. Vláda byla
varována, že nesmí docházet k těmto omezování.
Český ministr zdravotnictví Roman Prymula je
tímto odsouzen k smrti za ohrožování české
společnosti zneužitím své moci.
Takový je vzkaz, který jsem zde nucen sdělit.
Na obrázku vidíte hada Urobora. Požírá své vlastní tělo, ale úplně tu nejnižší strukturu. To je zvláštní
živočich. Zrovna nedávno jsem viděl film John Wick 3, kde se právě tento symbol vyskytoval. Hlavní
hrdina John byl součástí tajného řádu assasínů (zabijáků), ale byl za porušení pravidel exkomunikován z
organizace, tak že na něj vypsali velkou odměnu. John patří sice k těm nejlepším, ale když se všichni
obrátí proti němu, tak je to velký problém. Pozoruhodné bylo ve filmu znázornění Kristovo milosti, když
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mu ruska Roma při útěku pomohla jakýmsi ocejchováním a vypálením kříže na zádech. Propůjčení určité
ochrany, že tento člověk má nad sebou nějakou Boží ochrannou ruku. Lidé se mě někdy ptávají na mou
spojitost s temným světem. Myslí si, jestli nejsem třeba upír, nebo něco podobného. Nebo jestli nepřejdu k
temné straně. Nebo zda se třeba jen nepřetvařuji a jen se snažím vydávat za něco co nejsem.
Je to tak, jak už jsem napsal. Řekl bych, že jsem celkem obyčejný člověk hlásící se ke křesťanské víře a
snažím se být v tomto směru věrný svému přesvědčení. I přes to je na mě cosi temného, ale asi nakonec na
kom ne. Něco temného, díky čemu umím být empatický a chápavý k těm, co třeba zaprodali duši právě
ďáblu. Právě díky této vlastnosti si myslím, že bych to měl být právě já, komu se podaří obrátit ke Kristu i
ty z temné říše, kteří ze svého rozhodnutí nejsou zrovna nadšení a cítí, že byly podvedení.
Ať se to jeví na povrchu jakkoliv, tak věřím, že v jádru jsem stále křesťan.
Je 18.10.2020 18:20. Dostal se ke mně celkem zajímavý dopis.
Dopis určený Prymulovi a to až z Ameriky. Prymula se má v
podstatě smířit s tím, že půjde k soudu a může se obávat člověka
, ze kterého má obavy i Washington DC. Člověk, který pracuje
na úrovni DARPA, což je hodně vysoko.
V dopise stojí například: „Ve chvíli, kdy si toto čtete, se
připravuje soudní žaloba proti vládě kancléřky Merkelové a
jejím ministrům zdravotnictví a institucím jako je institut
Roberta Kocha a dalším.“
Dopis je k dispozici zde v češtině:
http://jkali.cz/data/Prymula_CZE_final.pdf
Dopis obsahuje z velké části odborná vysvětlení, jak jsou vnucovaná vládní opatření v podstatě zločiny
proti lidskosti. Šokující je také odhalení vyhlazování lidí v domovech důchodců. Ukazuje se značná
souvislost mezi touto silně očkovanou skupinou a úmrtími na koronavirus. Je to popsáno ke konci dopisu.
Další takový dokument poukazující na to, že pandemie je dopředu
naplánovaná je zde:
http://www.jkali.cz/data/dukazna_studie.pdf
500 lékařů v Německu. 600 lékařů ve Španělsku. V USA 27 000
lékařů. To nejsou zanedbatelná čísla.
No a ty demonstrace v některých zemích. Počty účastníků řádově
v milionech. Copak toto se ukazuje někde ve veřejných médiích?
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Je 19.10.2020 0:01. Poslední dobou se potýkám s
takovým zvláštním tématem. Řekl bych zcela
zásadním tématem ovlivňující životy každého z
nás. Je to obecné podvědomí a pohled na různá
světová náboženství. Vše zastřešené už v podstatě
pod kategorií New Age. Už dokonce snad i
křesťanské směry. Předevčírem jsem se bavil s
jednou paní o knize Kurz zázraků, kterou chválila.
Povídala, že jde o knihu, která je poslední dobou
celkem populární a je to inspirováno samotným Kristem. Velice chytlavá kniha. Zaujalo to mou pozornost.
Přišlo mi z chování té paní, že je na ní něco arogantního a projevuje jakýsi neklid. Přišla mi celkem
povýšená ve svém jednání a to moc nejde dohromady s učením Krista. Vůbec se mi nejevila, že by tím
žila.
Tak že jsem začal zkoumat zdroje. Narazil jsem přímo na lidi, co knihu přeložily. Jedná se o lidi v okruhu
jakéhosi občanského sdružení Goscha. Zde je povídání některých autorů překladu o knize Kurz zázraků:
https://www.youtube.com/watch?v=zU2drqAz14I
Celkem mě šokovalo to, co popisoval překladatel v čase 0:48. Připomíná to vymývání mozku, kdy si
častým opakováním nějaký myšlenky vypnete přemýšlení a ztratíte tak vlastně úsudek. Překladatel
popisuje, že nikdy neměl rád katolicismus, ale po této zkušenosti se stal příznivcem. To není moc radostná
zpráva. On si tou „mantrou“ vsugeroval myšlenku, že hřích neexistuje a všechno je v pohodě. Tak že je to
jakési křesťanství v plášti New Age, které tedy vyvrací Krista jakož to oběť Boží.
Okopíruji sem dvě reakce k zamyšlení o New Age, které přišli na web goscha.cz:
Reakce 1:
„O New Age (tj. hnutí Nového věku, či věku vodnáře apod.)
Zvláštní místo mezi sektami v současnosti zaujímá hnutí New Age, jež se ani nedá nazvat v pravém slova
smyslu sektou, ale spíše duchovním hnutím. Je to syntéza východních náboženství, gnose a spiritismu,
založená na esoterických (tajných) učeních, zprostředkovávaných duchovními démonickými silami. Je
proto samozřejmé, že zde má místo okultismus, ufologie, astrologie, hypnóza, jóga. Přítomno je kompletní
spektrum pohanských kultů - až po prvky z nejprimitivnějšího animismu afrických domorodců. Věří, že
všechna náboženství obsahují „společné pravdy“, které se jako most klenou nade všemi rozdíly (založeno
na theosofii). Hnutí si klade cíl sjednotit duchovně svět a jako překážku tohoto sjednocení vidí křesťanství,
k němuž se chová nepřátelsky a vidí v něm příčinu rozkolu světa. Získává si podporu ve vlivných kruzích
a je zajímavé sledovat, jak jimi vypracované cíle a metody duchovního ovládnutí světa korespondují se
současnými světovými politickými trendy. Vedle zaručení minima práv a svobod každého obyvatele
planety se zde setkáme s požadavkem nutného podřízení osobního života jednotlivce kontrole z duchovněpoliticko-ekonomického centra země.

Součástí programu je příprava na masové „zasvěcení“ lidstva a očekávání Maitrei, „vychovatele“ našeho
lidského rodu: „Osobnosti, jíž se v judaismu a křesťanství říká Mesiáš, v buddhismu Maitreia (pátý
Buddha), v islámu Mohamed, hinduisté ho nazývají Krišnou.“ „Nebude soudit svět,“ ale bude „pomocí a
inspirací“. Vezme do svých rukou vládu, již mu svěří Lucifer. Lucifer je vyhlašován za vstupní bránu do
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nové epochy. V knize jednoho z vůdců hnutí New Age se píše: „Lucifer působí v každém z nás, aby nás
uvedl do stavu dokonalosti.“ Maitreia, Luciferův služebník a „vychovatel“ lidstva, přijde pomocí velké
invokace, která bude „povinná“ pro všechna náboženství a bude uvítán jako „znovu přicházející Kristus.“

Křesťan si zřejmě při čtení těchto řádek vzpomene, že podobná ideologie je ve Zjevení sv. apoštola Jana
popsána a spojena s očekávaným příchodem Antikrista, což je součástí posledních, apokalyptických
událostí, předcházejících Druhému příchodu Kristovu.

Učení hnutí New Age působí na lidi svojí atraktivitou. Je prezentováno jako nastolení míru na světě. Kdo
by odolal?, kdo by se nechtěl zapojit se do tak velkolepé akce...? Když porovnáme toto učení s obsahem
Zjevení sv. apoštola Jana, vidíme zcela jasné styčné body učení New Age s tím, co Bůh zjevil sv. apoštolu
Janovi o posledních dobách. Toto duchovní hnutí – New Age, se ve světle evangelia jeví jako zabraňování
spasení lidí cestou přípravy lidstva na příchod antikrista (podle Bible – Zjevení sv. Jana – jediného
světovládce, který se nejdříve bude jevit jako velmi kladná a lidstvo zachraňující osoba, ale posléze – až
do svých rukou skutečně soustředí všechnu světovou moc – se změní na satanského krutovládce), na jeho
kladné přijetí, na to, aby lidé do něj vkládali důvěru a předali moc do jeho rukou. Sleduje se, aby obelstění
lidé na něj pohlíželi jako na zachránce lidstva a vzdali mu úctu jako svému Bohu.

Zjevení sv. apoštola Jana říká, že skrze působení antikrista nastane největší nápor ďábla k získání vlády
nad světem, což se mu skutečně skoro podaří. Jenom ti, kteří až do konce zůstanou věrni Kristu, přes to, že
budou pronásledováni, budou zachráněni pro Království Boží. Ve Zjevení se jasně píše, že takoví lidé,
kteří dají svou důvěru antikristu, se vlastně odevzdají pod moc ďábla a že se i s jejich pomocí strhne
strašné pronásledování křesťanů. Můžeme tuto situaci porovnat s prvními křesťanskými dobami, kdy
křesťané pro svou víru v Krista mučednicky umírali. Tak to zřejmě bude i v posledních dobách.

Křesťané, kteří skutečně žijí pro Království Boží, jež není z tohoto světa, světu budou vždy vadit, neboť
Pán pravil učedníkům: "Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa,
svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět
nenávidí" (Jan 15,18-19). A jinde praví Písmo o této věci: „Co má společného spravedlnost s nepravostí? A
jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké
spojení chrámu Božího s modlami?... A proto 'vyjděte z jejich středu a oddělte se,' praví Hospodin, a
'ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu' a 'budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami,
praví Hospodin zástupů.' Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla
i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží“, to praví sv. apoštol Pavel (2 Kor. 14-15, 17-18) a
sám Pán Ježíš Kristus říká: „Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč“ (Mat. 10, 34) (ve smyslu rozdělení
lidstva na ty, kteří Krista přijmou, a na ty, kteří Ho nepřijmou; možno vztáhnout i na pronásledování
křesťanů). S tím souvisí i Kristův výrok o těch, kteří Ho následují: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl
pozbude chuti, čím bude osolena. K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali“ (Mat. 5,
13).
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Více zde: https://www.goscha.cz/napiste-nam/“
Reakce 2:
„New Age má globalistický a totalitní charakter utopie

Pod pojmem New Age se skrývá dnes velmi módní ideologie, jejíž stoupenci předpovídají brzký příchod
nového věku (New Age) ve světových dějinách – věku vodnáře. Má se vyznačovat všeobecnou hojností
(symbolizuje ji mytologický mladík Ganymédes vylévající vodu ze džbánu) a především celkovou
proměnou lidského bytí: dojde ke zbožštění člověka a k jeho konečnému osvobození od zla.

Mohlo by se zdát, že se tyto vize nemusejí brát příliš vážně, že se jedná o svého druhu neškodnou kulturní
zvláštnost, která stejně jako jiné módní trendy pomine a nakonec jednou provždy upadne v zapomnění.
Vždyť lidské dějiny jsou plné mýtů a utopií, různých vzletných idejí, které lež prezentují jako pravdu a s
oblibou vytvářejí obrazy dokonalých společností a států. To je sice pravda, jenomže z historie víme, že
tyto sny nekončí tam, kde by skončit měly – pouze na papíře –, ale že jsou velmi často živnou půdou pro
společenské ideologie a jejich úsilí přeměny světa a že tato přeměna s sebou namísto slibované hojnosti
dobra a vysvobození z moci zla přináší rozklad kultury a civilizační můry.

New Age vychází z mýtů a utopií a následně je roubuje na tzv. gnózi. Tato tajná nauka je základem každé
ideologie a je největším ohrožením lidské kultury – proto ji není radno podceňovat. Ba co víc, New Age
rádo cituje vědu. Využívá jejích pikantérií (o ty ve vědě nebyla nikdy nouze), zároveň si ji přivlastňuje,
přičemž se mu mnohdy daří svést vědce: filosofa, přírodovědce, humanistu, ale i psychologa a psychiatra.
Když se učenec stává rukojmím New Age, pak se gnózí nakazí i jeho vědní obor a stane se pseudovědou,
„služkou ideologie“. Dodejme ještě, že se New Age zmocňuje i teologie a náboženství, umění a morálky,
má totiž „zálusk“ na celého člověka, na veškeré jeho aktivity.

Co je na New Age tak přitažlivého? Tak tedy: jedná se o vizi a té je vlastní tzv. holistické pojetí, tzn. že
podává ucelený obraz světa. Na tomto pozadí pak stanovuje konečný cíl lidského života a předkládá
zaručené recepty k jeho dosažení. Dále pak New Age vychází vstříc světonázorovým potřebám člověka,
přičemž síla jeho vlivu a atraktivita spočívají v jednoduchosti předkládaného obrazu světa i samotných
receptů. Každá společenská ideologie žije z propagandy a nejspolehlivějšími nástroji propagandy jsou
právě jednoduché vize plus snadnost dosažení cíle.

Na „špek“ New Age skáčou nejen jednotlivci, ale i celé národy, ba dokonce celá pokolení. Běžně se
takovéto „pastičce“ velmi trefně říká manipulace. Ovšem budeme-li na tuto manipulaci pohlížet v zájmu
přesnosti s jistou účastí, nazveme ji spíše sebemanipulací, jejíž příčina tkví ve zcela obyčejném pochybení
v poznání, tedy v neuvědomělém zaměňování lži za pravdu, klamu za skutečnost. Není proto od věci
podívat se na New Age a seznámit se s historickými i věcnými příčinami jeho zavádějícího smýšlení.
Název článku předpokládá, že pramenem New Age je jakási pseudofilosofie, tedy – z hlediska původu a
etymologie – falešná moudrost. Doplňme ještě, že gnosticismus dělá lidstvu společnost „odjakživa“ a jako
filosofický směr spatřil světlo světa teprve někdy mezi šestým stoletím před Kristem a čtvrtým stoletím po
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Kristu. Avšak omyly filosofie (navzdory její vlastní podstatě) jsou gnózi nakloněny a stojí u základu New
Age.

Co je to New Age?

Jak již bylo řečeno, jde o učení hlásající příchod věku vodnáře – období hojnosti a osvobození člověka z
moci zla. Tato idea vyplývá z tzv. spekulativních slunečních teorií a z astrologických představ s nimi
spojených, podle kterých závisí běh dějin a osud člověka na postavení planet a pohybu hvězd. Základem
astrologických předpovědí je horoskop, tedy tabulka předkládající zvěrokruh, označující polohu planet,
která souvisí se znameními zvěrokruhu v určitém časovém okamžiku. Stoupenci New Age jsou
přesvědčeni, že astrologie je nejstarší a nejhodnotnější naukou, která navíc má i antropologické poslání.

Tak tedy, podle astrologie, přesněji řečeno, podle historiosofie, jež je s ní spjata, ovlivňuje lidské dějiny
vesmírný rytmus, přičemž každý věk, např. věk raka, berana, ryb či vodnáře, imanentně vymezuje jeho
specifický archetyp – archaický kód (řec. arché = praobraz, počátek, princip, pralátka) –, který rozhoduje o
charakteru země i na ní žijícího člověka. Ke svému konci spějící věk ryb byl (přes všechny své výdobytky)
epochou válek a materiálního nedostatku. Věk vodnáře má být naopak „nadčasový“, má být obdobím, v
němž dojde k naplnění dějin a člověk dosáhne plnosti svého lidství. Hovoří se zde o božské přirozenosti
člověka, potažmo o nahrazení Boha Člověkem.

Zrod a rozšíření New Age spadá do druhé poloviny dvacátého století (šedesátá až osmdesátá léta) a jeho
počátky jsou co do organizace spjaty s utopickým společenstvím ve skotském Findhornu a s tzv. Institutem
pro rozvoj lidských schopností sídlícím v kalifornském Esalenu, neposlední řadě s nesčetnými sektami
navazujícími svým učením na myšlenkové konstrukty New Age a užívajícími shodné praktiky a rituály.
New Age je z hlediska uspořádání a učení velmi pestré, pod jeho praporem můžeme nalézt nejen rozličné
sekty a celosvětové organizace, kupříkladu tzv. scientologickou církev či svobodné zednáře, ale také
nespočet příležitostných a místních společenských směrů či subkultur.

Jejich programy ovlivňují různé filosofie, které hrají dominantní roli: např. složka náboženská – v ní se
předpovídá sloučení všech stávajících náboženství do jednoho celosvětového nadnáboženství nebo
odstranění těchto náboženství z života „newagera“; složka ekologická – její realizace probíhá v souvislosti
s kultem Matky země (Gaia) a s politickými aktivitami „zelených“; složka společenská – zde se propaguje
anarchie (stádní komunismus) a tzv. otevřená sexualita (zejména homosexualita a pedofilie), boj o
legalizaci omamných látek (zejména tzv. měkkých drog) a nevázaný životní styl (ideologie MTV); složka
„demografická“ – morální i právní uznání antikoncepce, potratů i eutanazie a na druhé straně genetické
zdokonalování lidstva (eugenika).

Styčným bodem všech modifikací New Age je víra v to, že po roce 2000 vchází lidstvo do nové epochy,
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epochy konce dějin i vesmíru (dojde k „smrti“ dějin, k období posthistorickému), epochy vyznačující se
tzv. rozšířeným vědomím, oplývajícím světlem a harmonií. K tomu je nutné doplnit fakt, že ideologie New
Age, vyznačující se doktrinálním eklektismem a synkretismem, není ani tak ve většině případů
proklamována, jako spíše nevědomky praktikována. Přispívá k tomu rozvoj sdělovacích prostředků a s tím
související informační globalizace světa, jež zcela zřetelně napomáhá šíření tzv. multikulturalismu („multikulti“), který razí názor, že všechny kultury jsou si rovné, a hledá inspiraci v dávných civilizacích a
laciných senzacích.

Kritika New Age

Hlasy s New Age polemizující jsou zajedno v tom, že jeho učení není projevem, potažmo známkou
vyššího poznání či pokročilejší civilizace, nýbrž znamením hluboké krize, v níž se západní civilizace
ocitla. Tato krize se vyznačuje ztracenou schopností rozumět světu, člověku i místu člověka ve světě,
stejně jako konečnému cíli lidského života. V názoru, resp. světonázoru hnutí New Age můžeme nalézt
prazvláštní směs útržkovitých vědomostí – výpůjček z rozmanitých oborů, náboženských systémů a mýtů,
které jsou spolu provázány na principu „zbožného přání“ (wishfull thinking).

New Age nezapadá do klasického pojetí logiky a běžně chápané racionality. Jeho základní teze jsou buď
nepravdivé, anebo si navzájem odporují. Nejsou tedy ani tak lživé, jako spíš nesmyslné. Kromě toho jsou
na hony vzdáleny přirozeným (spontánním) zkušenostem, na nichž je založen celý vědomý život člověka,
a to dokonce i našeho „newagera“. Největší odpor vzbuzují případné reálné (!) následky ideologie tohoto
hnutí, a to v rovině antropologické, civilizační a kulturní.

Je mu vyčítáno, že odosobňuje a odlidšťuje člověka, přispívá k úpadku života společnosti a k
„zglajchšaltování“ kultury a stírá hranice mezi vědou, uměním a náboženstvím. Poukazuje se přitom na
praktiky New Age, jež představují velké nebezpečí pro psychiku člověka a škodí samotné podstatě jeho
lidství. Jedná se zejména o citovou izolaci, holotropní dýchání, hypnózu, mantry, nedostatek spánku a
nepřiměřené posty, kineziologii, mandaly, cvičení tai-či, aikidó, feng-šuej, rolfing, iridologii, reiki,
bioenergoterapii, používání kyvadélek atp.

Jmenované parapsychologické a alternativní medicínské směry, zvláště ty, jež jsou k nám importovány z
mimoevropských kultur, neslouží k rozvíjení lidského rozumu, aby člověk více a lépe rozuměl (přitom
myšlení je nejvyšším lidským poznávacím aktem), ale ke snižování rozumové schopnosti člověka a v
konečné fázi až k jejímu rozvrácení. Mimo to tzv. selfismus [zaměření na vlastní já – pozn. red.] a
pozitivní myšlení zabíjejí v lidském jedinci schopnost reflexe a sebereflexe, která je nezbytnou podmínkou
bytí „ve světě“, zejména společenského života a jeho měřítka – solidarity.

Žádná z technik New Age pak není neutrální v otázkách poznání či světonázoru a údajné „nové stavy
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vědomí“, kterých toto hnutí dosahuje, jsou výsledkem působení šamanismu a iniciačních technik.
Poukazuje se rovněž na naivitu lidí, kteří se ideologií New Age nechají ovlivnit a hledají v ní proslulý
„kámen mudrců“, jakýsi univerzální recept na lidský život. Přívrženec New Age většinou prochází
„vymýváním mozku“ a mění se v „nového proletáře“, povolný nástroj komerčně zaměřené civilizace.

Řada kritiků New Age správně podotýká, že tato ideologie má globalistický a totalitní charakter. Jeho
mluvčí hovoří otevřeně o vládě New Age či taky plánu New Age, jenž obsahuje všecko, co nabízejí utopie,
jmenovitě záměr vybudování světa-stroje, ve kterém bude zmiňovaný proletář (Gemeinermann,
Everyman, Homo Sovieticus), tento reprezentant „lidského potencionálu“, podléhat byrokracii, kulturní i
civilizační uniformitě, rovnostářství, militarizaci, přerozdělování statků a eliminaci (osob politicky
nepřizpůsobivých). Typické pro New Age je rovněž fakt, že nesvádí pouze prostotou svých myšlenek a
jednoduchými recepty, ale i náboženskou rétorikou, propaguje přece světové náboženství, čímž slibuje i
ukončení náboženských rozporů a válek, smíření lidstva v nové duchovní hlavě, které oni říkají Maitréja a
my Antikrist, přičemž „osvíceným“ slibuje „samospasení“.

Více zde: http://m.goscha.cz/napiste-nam/discussioncbm_93672/40/“
Je 21.10.2020 0:09. 18.10.2020 se na Staroměstském náměstí
konala demonstrace proti opatřením na covid. Už jsem psal,
že nejsem zastánce demonstrací i když na té předminulé, co se
konala na Palackého náměstí, tak tam jsem byl a přišla mi
celkem inteligentní a pokojná. Bez výraznějších projevů
veřejného násilí. Na té minulé demonstraci, co jsem slyšel, tak
z ní odešlo 25 zraněných policistů. Někteří demonstranti měli
v batozích všelijakou pyrotechiku a našla se prý u někoho i
jedna pistole. Otázka je, komu tohle hulákání pomůže? Řekl
bych, že to může vyvolat ve společnosti špatné podvědomí o
tomto organizování jako celku i když tam je spousta pravdivých názorů. Rvačky s policií nic dobrého
nepřinesou. Stejně policie jen nuceně plní rozkazy svých nadřízených a tímto způsobem nátlaku se spíše
bude zvyšovat agrese z jejich strany. Agrese policie se zvýší a tím se bohužel zároveň potlačí potenciál
jejich přirozeného lidského úsudku na celou tuto situaci a vymizí šance dostat policii do takového jednání,
které je žádoucí. Předpokládejme, že opatření se budou stupňovat a budou čím dál více nesmyslná.
Potenciál, že policie zmírní svůj vliv bude stoupat, ale ne za těchto podmínek. Toto povede přesně k
opaku. Důležité je šířit pravdu o těch genocidních vakcínách, o tom, že nás stejně práškují viry z letadel a
podobné informace, jako jsem odkazoval na straně 100. Napomáhat utvářet takové prostředí, které potlačí
účinky těchto negativních vlivů, co dávají stávající vládě větší moc.
Lidé, kteří dokáží zachovat klidnou mysl, tak dovedou i v těchto podmínkách normálně fungovat a
uvědomují si lépe správné řešení. Nepřitahují tolik pozornost těch, se kterými by se za jiných okolností
třeba dostali do konfliktu.
Dá se to brát celé jako výzva něco nového se naučit.
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Je 25.10.2020 11:35. Den, kdy se konala poslední
poprava gilotinou ve Francii byl údajně ten samý
den, kdy se ve Francii prvně promítal první díl
Hvězdných válek v roce 1977. Zajímavá shoda
okolnosti, když si vezmete že hvězdné války jsou
točeny i v duchu jakéhosi vnitřního boje s dobrem a
zlem.
Dne 12.10.2020 na straně 99 jsem musel oznámit, že
Roman Prymula je odsouzen k smrti za své zneužití
moci. To jsem byl nucen oznámit, ale to byla jen
polovina pravdy. Nebylo zcela jasné kým byl takto
odsouzen. Zdali to bylo nějakou vyšší mocí? Nebo
se přimlouval ještě někdo? Nebo to bylo přímluvou
pouze ze strany více lidí či jen jednoho člověka zcela bez zásahu vyšší moci? Na druhý den 13.10. se ke
mně dostal tip podívat se na AENews, kde byl článek o jakémsi bizarním přednesu Romana Prymuli a za
ním stálo 8 kravaťáků v rouškách. Autor článku se zmiňoval, že mu to hrozně připomíná 9 andělů pomsty
živého Boha, která je vedená proti lidem. Že prý Prymula nepřirozeně málo nemrká a že snad tím
hypnotizuje celý národ a má tak našlápnuto možná i na prezidentský post.
Ve mě to úplně navozovalo pocity, že jestli tohle jsou nějací poslové živého Boha, tak to já s těmi svými
ofenzivními postoji bránící utlačované musím snad nakonec být nějaký ten Antikrist. Prymula si udělal z
ostudy kabát a Babiš striktně prohlásil, že ho odvolá z funkce. Přemýšlím, jaký tohle může mít
pokračování. Možná že se stane toto:
Roman Prymula na svůj vlastní povel vetuje Babišovo odvolání a svým bystrozrakem celého Babiše
hypnotizuje. Následně táhne na hrad, kde svým bystrozrakem hypnotizuje i prezidenta a na místo něj sám
usedne na trůn. V tom náhle se ozve dunivým mocným hlasem z hradu po široké Praze až se chvějí okna
„A bude tu ještě jeden stejk.......... a bude to bez roušky!“.
Pak by mohl nastat třeba ještě druhý scénář. Prymula byl odvolán z funkce a na místo něj přivedl Babiš
nového náčelníka ve zdravotnictví. Jedná se o majora Hail-Hail-Pažbu. Major Hail-Hail-Pažba uvozuje
svojí kariéru legendární větou „A od teď budete nosit utažené igelitky přes hlavy ve dne v noci!“. To by
byl asi konec strany ANO.
Lord Woodborne. Hlavní padouch ve mé oblíbené hře Daggerfall.
Nenápadný mocichtivý šlechtic, jehož osud je nějak záhadně spjat s
totemem Tibera Septima. Totem umožňující ovládat golema
Numidium s nepředstavitelnou silou byl záhadně nalezen tímto
šlechticem, který jej vyměnil s králem Daggerfallu za mocenskou
podporu, protože Totem smí držet dlouhodobě bez ztráty života jen
někdo z pokrevní linie Tibera Septima a to Woodborne není. Totem je
ale sám o sobě nepoužitelný, dokud se nepodaří někomu přenést do
duchovní sféry zvané Aetherius, kde je jakési vězení Mantellan Crux,
kde je dobře střežené srdce Mantelly. Mantella je pouhý drahokam
zelené barvy s neobvykle velkými rozměry. Jediné, co hráč musí
udělat je, že se k němu dostane a pouze se ho dotkne, což uvolní
Numidium a hráč je přemístěn zpět k mystičce, která jej do této
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hororové oblasti s jediným možným východem poslala. Mystička je stará paní, vlastně matka
zavražděného krále Lysanda, která má vzhled podle místních legend připisován jakési „madoně“ držící
nůž, kterým chce obětovat malé dítě. Působí to děsivě, když jdete za někým takovým na jeho vlastní
vyžádání a má vás poslat do duchovního světa. O to podezřelejší je, když bouře, která zasáhla hráče na
začátku hry cestou na lodi, tak byla vyvolaná právě onou mystičkou, ale v domnění, že to půjde proti
někomu špatnému. To jsou celé ty záhadné mystické síly. O umělecké tvorbě s podobnými motivy jsem
psal už v minulém díle na straně 160 a dále.
Jediný způsob, jak ovládnout golema Numidium je ten, že srdce nejasné dualistické podstaty Mantella
bude osvobozeno dotekem hráče a tím tak předá absolutní moc vládci, kterému se sám hráč rozhodně
odevzdat Totem. Pak je ještě jedno elegantní řešení, jak hru dohrát/nedohrát. Odevzdat Totem loajálně
císaři, který hráče poslal na cestu, ale už nenavštěvovat tajuplnou mystičku a nechat Numidium neaktivní.
Zelený drahokam neobvyklých rozměrů. Něco takového
vám utkví v pamětí, když projdete Mantellan Crux a
dostanete se ven živí. Tak jsem si říkal, co to má znamenat?
Proč zrovna na konec dali něco takového? To musí být snad
nějaká hádanka? Zelený drahokam se někdy spojuje s
drahokamem (smaragdem) pravdy a léčení. Něco jsem o
tom psal na straně 33 v minulém díle. Bývá spojován s
andělem Rafaelem. Nebo někde je možná uváděn jako
archanděl. Andělem, který je nositelem jakéhosi poznání.
Pomáhal Noemovi. Podle knihy Enocha to byl Raphael,
který svázal Azazela na poušti. Raphael by měl být jedním ze tří postav v čele s Michaelem, které potkali
Abrahama a Michael mu požehnal. Nevím co je na tom pravdy, ale Gabriel coby ničitel seslal na Sodomu
oheň, tak Raphael se chopil role průvodce a vyvedl Lota. Teď nevím, zda to byl Raphael, kdo předával
instrukce Noemovi na vybudování archy. Některé zdroje tvrdí, že Raphael byl i Hermes, nebo Anubis.
Mocichtivý Hermes (bitevní mág) pod vládou Poseidona za dob Atlantidy. Vůdce školy hermetismu, který
usiloval o sesazení vládce. Působí to jako nějaký takový Darth Vader z hvězdných válek. Nevíte, čemu z
toho máte věřit.
V bibli ve zjevení najdete text o jakémsi mocném andělovi s otevřenou knížečkou. Anděl stojí jednou
nohou na zemi a jednou na moři. Nejspíš se tím poukazuje na zemi jako na Ameriku a na moře jako na
Evropu. Následně je předána knížečka pisateli Zjevení, aby jí spolkl. Na ústech bude sladká, ale v břiše
zhořkne. Po spolknutí je pisatel informován, že bude znova vydávat národům svědectví a pisatel vidí dva
svědky oblečené ve smuteční šat. Svědci, kteří jsou po určitou dobu 3.5 ruku nesmrtelní. Tak mě napadlo,
jestli není řeč právě o Gabrielovi a Raphaelovi. Umístěním podle nohou velkého anděla jeden v Americe a
druhý v Evropě? S tím, že spolknutá knížečka naznačuje neobvyklé spisovatelské sklony.
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Je 25.10.2020 15:58. Proč jsem si vzpomněl na
lorda Woodborna z hry Daggerfall? Je to hlavní
padouch ve hře, protože je vrahem krále Lysanda.
Lysandus byl velmi loajální císaři a tak dělal
rozhodnutí, která se místní šlechtě moc nelíbila a
pro lidi jako Woodborne byl problém. Hráč má za
úkol najít vraha a vyřešit problém s neklidným
duchem zabitého krále. Po komunikaci s duchem
krále zjistíte, že král má být pomstěn a to jde dvěma
způsoby. Buďto vraždou lorda Woodborna a nebo
jeho ponížením. V zámku Woodborne Hall je taková
chodbička, co ze zrcadlově dělí na dvě další chodby.
Levá chodba vede do bloku, kde se nachází Woodbornův pokoj a tam může dojít k jeho vraždě, čímž se
požadavek krále Lysanda splní. Není to ale jediná možnost. Pravá chodba vede do bloku, který je o něco
větší a dají se v něm najít Woodbornovo zápisky, ve kterých je vše o jeho zradě a ničemných mocenských
plánech. Tak že stačí jen spisy donést králi, který je otcem Woodbornovy snoubenky. No a tím se
požadavek zemřelého krále Lysanda také splní. Splní se aniž by došlo k zabití zločince. Prostě jen vyjde
najevo pravda. Je to má oblíbená cesta, kterou volím. Ve skutečném životě se ale ta pomyslná pravá
chodba poněkud rozplývá. Jako kdyby nebyla moc vidět.
Je 26.10.2020 0:00. Nějak poslední dobou neeviduji
ty záhadné projevy energie jako dřív. Tedy něco se
poslední dobou dělo, ale něco více neobvyklého. Je
to asi tak dva týdny, co mi volal kamarád a
zmiňoval se o opatřeních, které oba vnímáme jako
nesmyslná z hlediska boje s koronavirem. Ptal se
mě „Co na to říkám?“ a já mu odpověděl „Nelíbí se
mi to.“. Sice jsem v situaci, kdy mě to omezovat
příjem nebude, ale jemu ano. Mě to v podstatě nutilo přistupovat k tomu tak, že je tu nějaký problém,
někdo tu terorizuje obyvatelstvo a já jsem za to zodpovědný, protože s tím mám něco dělat. Takto nějak
jsem to vnitřně cítil. Stalo se to ještě před tím, než jsem psal toho 12.10. o Prymulovi. Donutilo mě to k
tomu, že jsem modlitbou začal přivolávat na Prymulu smrt. Vroucně jsem si přál, aby byl co nejdříve
Prymula po smrti. Nakonec jsem si z tohoto konání cosi poučného ale odnesl. Například kamarádka kterou
vídávám se normálně ke mně chová usměvavě s běžným chováním. Krátce na to jsem se jí zmínil, když
přišla řeč na toto téma, co v souvislosti s Prymulou dělám na duchovní úrovni. Jí to zarazilo. Byla tím
drobet šokovaná a povídá „to je černá magie“. Do toho se přidal jeden člověk, co to zaslechl a povídal „to
je zvláštní, protože to už je podruhé co v krátkém období na Prymulu něco takového slyším“. Neslyšel to
ale ode mě. Já jsem se hájil tím, „že se jedná o pouhou sebeobranu a nic temného bych v tom nehledal,
protože Prymula překračuje jisté meze“. Při dalším setkání s touto kamarádkou se ale chovala jinak.
Nebyla už tak přirozeně usměvavá. Byla nějak strnulá. Jako kdyby s robotickým chováním. Jestli snad pod
vlivem strachu ze mě. Z mých způsobů. Přitom je to vlastně celkem absurdní, protože právě Prymula
svým přístupem jí působí, že ona může mít teď nedostatek financí a ne já. Je to taková první indicie, že se
něco neděje úplně správně. Tento autoritativní přístup navozuje v lidech takové pocity, že se tak trochu
chovají jako roboti v přítomnosti někoho takového. Nevnímám, že by Kristus chtěl, aby jeho společenství
takto fungovalo. Další problém byl v tom, že se ze mě cosi nějak vytrácelo. Asi takový ten obyčejný pocit
štěstí. Měl jsem pocit nepokoje. Oddálení se Bohu. Neměl jsem z toho moc radost i když původní pocity z

http://jkali.cz

109

toho, že takto jednám byly celkem euforické. Nepochopitelné. Asi to mělo jen smysl v tom, dojít k
určitému závěru.
Tento, vlastně už minulý týden to přišlo. Přišla mi myšlenka, abych to utvrdil, o co jsem žádal. Jako kdyby
žádost nemohla být vyřízena hned, protože bych nevěděl, jaká bude cena. Ale i tak jsem se těžce
rozhodoval. Bylo to opravdu těžké. Připadalo mi to, jako když obě ty volby jsou správné, ale ta jedna
přece jen o něco lepší. Nakonec jsem si ale vybral tu, kterou považuji za lepší. Tak že jsem své původní
přání odvolal. Jak jsem to odvolal, tak jsem cítil, že se začínám vracet do normálního spokojeného
duševního stavu. Tak že to celé bylo snad z nějakého hecu? Nechal jsem se k tomu vyprovokovat
kamarádem + jsem si zkušeností ověřil, že toto nechci už v budoucnu zkoušet.
K celé této situaci se dá přistupovat nenásilně. Bez vražd politiků. Vlivem strachu si lidé nechají odebírat
svobodu a tak je potřeba vymanit se z tohoto vlivu. Dost pomáhá i šíření pravdy, ale to už rozepíšu jindy...
Je 28.10.2020 10:44. Dnes je svátek vyhlášení
samostatného Československa. Takový symbol
osvobození se.
Zrovna v posledním článku jsem psal o tom, že je
potřeba se osvobodit od vlivu strachu. Tím jsem
myslel, že se musíme každý z nás sám za sebe
osvobodit od vlivu strachu ve své vlastní hlavě. Ano
máme tedy vládu, která je silně zkorumpovaná a
působí nesmyslným vlivem. Jenomže hlavní
problém je v tom, že moc této vládě dává každý z
nás. Je to jako v těch příbězích o golemovi, kdy
golema ovládá padouch místo idealisty a způsobuje
nesmyslnou tyranii. Je to způsobené strachem v
lidech, že svou vůlí pohání zlého golema.
Mě posílá nesmyslně nějaká Německá vymahačská společnost emaily a i jeden tištěný dopis, že mám
platit nějaké poplatky a zaplatit podvodné seznamce i když vím, že jejich praktiky jsou nekalé. Jsem jeden
z mnoha, ale nepošlu jim ani korunu. Nebudu podporovat žádné takové praktiky. Kdybych jim zaplatil, tak
bych to podporoval. Je to nenásilný přístup.
Příkazy, které vláda nařizuje jsou zločinná, byť to třeba vypadá dobře pro mnoho lidí, ale samotným
vykonavatelem zločinu jsou úplně běžní lidé, protože oni jednají ve strachu. Policie bude těžko někoho k
něčemu nutit, budou li lidé jednat nenásilně. Při projevování všelijaké agrese dáváte protivníkovi nad vámi
výhodu. Vím o situacích, kdy policie nad lidmi co se nechovají agresivně ale přesto neakceptují nařízení
vlády, tak neměla vliv. O tomto to je.
Může to dopadnout nakonec i tak, že na můj příkaz budou lidé jako Babiš a jemu podobní policií
pozavíraní. Já jsem ochoten do toho jít a velice rád. Důkazy jejich zločinu se snadno dohledají, ale musí
být proveden prvně výpad a pozatýkat tyto lidi. Jedině tak bude možné dohledat důkazy a najít pravdu. K
tomu aby se něco takového uskutečnilo, tak musí prvně odpovídající část veřejnosti vědět, že skutečně
stávající vládní systém a vláda je pro nás všechny hrozba. Policie je také složená z běžných lidí a i oni si
uvědomí nutnost přidat se na mojí stranu. K tomu aby se mohlo něco takového zrealizovat, tak ale stále
platí důležitost toho, že je třeba nepodvolovat se zlé vůli, ale ani nejednat agresivně. Je důležité přidat se
ke mně. I kdyby to bylo nesnadné. Osobně věřím v to, že lidé, co se nepřidají na dobrou stranu, tak jdou
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cestou, která je zavede nakonec do záhuby.
Tady z mé strany není žádná možnost kandidovat do politiky. Politika je celá vyhnilá prorostlá skrz na skrz
mafií a osobními prospěchy. Jsem ochoten v tom všem udělat pořádek, ale udělám to po svém. Teď je
potřeba zajistit podřízenost české policie mě osobně. Čím větší část se připojí, tak tím pravděpodobnější
bude, že ten zbytek se podřídí také. Nikdo neví, kdo všechno toto psaní čte. Není to sledovatelné a není
možné nechat jakýkoliv komentář. Lidé se tak mohou domlouvat už teď na potřeby změny ve vedení
republiky a nemusí být o mě osobně ani žádná řeč. Žádná spojitost s mou osobou. Vypadám takto naivně
jako nějaký snílek. Důležité je, že svými názory budu splňovat představy domlouvajících se lidí a jejich
společné vědomí pravděpodobně poroste ve společnosti. No a až to bude reálné, bude opravdu muset být
někdo zmocněn, aby zahájil akci. Ať už to budu já a nebo někdo jiný.
Do té doby ale jediné co se dá, tak šířit pravdu. Ne každý dovede pravdu vidět ale tak snadno.
Je 28.10.2020 12:52. Se zajímavým vynálezem
přišla společnost Infinity SAV. Zde mají web:
https://infinitysav.com/
Ve spodní části webu je video s prezentací jejich
produktu. Jedná se o generátor elektřiny. Jde o tak
zvanou volnou energii. Tedy elektřina, která je
zadarmo. Tedy pokud nepočítáte náklady na prodej
toho zařízení. Na webu je v nabídce předprodej. 10KW generátor za 15000$ a 5KW generátor za 8000$.
Není to zanedbatelná částka. Úplně nejsem sám ujištěn, zda se opravdu nejedná o nějaký podvod. Já jsem
si sám s magnety experimentoval a sám mohu potvrdit, že na YouTube je nepřeberné množství všelijakých
podvodných videí na volnou energii, které nefungují.
Na webu Infinity SAV je světová distribuční mapa, která mí vyhazuje odkazy s chybou že nebylo
nalezeno. Zvláštní.
Představte si, jaký by mělo dopad na vysvobození z ekonomického otroctví používání těchto zařízení.
Je 1.11.2020 10:37. Mám čerstvé informace z
nemocničního dění. Konkrétně z nemocnice v Českých
Budějovicích. Takto bych interpretoval slova ze strany
personálu: „Většina nemocných lidí s covidem by zde
vůbec nemuseli být, ale oni jsou tu ze strachu.“. Zrovna
tuhle před pár dny si telefonovala mamka s mým
bráchou. Brácha jel do Německa za přítelkyní, která
tam dočasně pracuje s koňmi a musel si dělat test na
covid v ceně cca 2000 Kč. Když přijel do Německa za
přítelkyní, tak se dozvěděl výsledky testu a výsledky jsou pozitivní. V důsledku toho, a nevím kdo přesně
o tom rozhodl, ale museli se oba vrátit do Čech. Když mamka telefonovala s bráchou, tak zrovna byla u
mě v bytě a já pracoval. Slyšel jsem z vedlejších místností, jak mamku najednou něco z telefonu šokovalo.
To byl šok, jako kdyby někdo umřel. Pak mi to mamka vysvětlila, že brácha je pozitivní na covid a že ona
s ním byla ve styku, tak že nebude teď moc chodit do práce, jinak bude mít milion pokutu. Mamka je
náchylná na paniku, tak jsem se jí snažil uklidňovat, že nemusí řešit vůbec nic, protože o nic nejde.
Zdravotní sestra jí sama říkala, že covid má každý druhý. No za několik dní mamka z toho nějak
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vystřízlivěla a uvědomila si, jak se zachovala hloupě. Co mě osobně přišlo hodně zvláštní, tak byla reakce
nemocnice. Mamka jim tam volala „že by jen chtěla nějaký ten Remdesivir a že to vyleží doma“. Přišlo mi
nesmyslné, že mamka chce něco léčit, když jí nic není, ale ještě nesmyslnější mi přišla reakce té
nemocnice. Z nemocnice jí říkali „přijďte k nám“. Tak že nemocniční personál si jednak uvědomuje, že
mnoho lidí tam je úplně zbytečně ale podle zprávy mé mamky ještě navíc se snaží motivovat lidi, aby do
té nemocnice chodili, když to vůbec není nutné. No a pak se šíří v médiích zprávy, jak jsou nemocnice
přeplněné k prasknutí a neuvědomělí lidé mají ještě větší strach, který je tam zbytečně vhání.
Takový koloběh strachu a nevidomosti.
Je 1.11.2020 12:24. To mi v něčem připomíná film Země zítřka.
Lidem se tak dlouho dokola opakuji předpovědi všelijakých
katastrof, že tomu začnou věřit a začnou se zařizovat tak, že
katastrofy na sebe přivolají. Je to trochu podobné.
Michal a Petr (na http://michalapetr.cz v kapitole MaP 650) zvou
lidi do svého klubu s žádostí o pomoc při „koordinaci české vlády k
lepším zítřkům“, nebo tak bych to popsal. Napsal jsem jim na
uvedený email, tak jsem zvědav, jaké jsou plány.
Hodně se poukazuje i na problém s migrací a starosti s islámem.
Křesťané jsou napadáni. Jsou ohrožené křesťanské hodnoty. Mě to
nedá a okopíruji sem dva bloky textu z příběhu o jednom
obráceném satanovo agentovi ke Kristově ochraně.
Je to příběh, na který je odkaz v 6. díle mého příběhu na straně 29.
Jsou tam dva odkazy, tak myslím ten první s titulkem „V Y S V O B
O Z E N Z M O C I T E M N A - Emmanuel Eni“.
Kus od konce druhé kapitoly temný mág popisuje, jak navštěvuje peklo za pomocí magického rituálu a
popisuje, na koho tam naráží:
„Takže jsem odešel na jedno opuštěné skryté místo, provedl jsem nějaké zaříkávání podle knih, které mi
darovali, a poručil jsem zemi, aby se otevřela. Země se otevřela a démoni mi okamžitě vytvořili schodiště.
Po tomto schodišti jsem sestoupil do nitra země. Byla tam velmi hustá tma, jež se dá srovnat jen s ranou,
kterou Bůh ranil Egypt, jak je to zaznamenáno v Bibli. V nitru země jsem viděl spoustu věcí, které lze jen
stěží popsat. Viděl jsem tam například lidi spoutané v řetězech. Údělem lidí, kteří zneužívali druhé, aby na
nich vydělali peníze – je pracovat dnem i nocí, aby zaopatřili peníze svým trýznitelům.
Viděl jsem tam některé členy elitní společnosti, kteří na tohle místo přišli, aby tam vykonali některé oběti
a poté se vrátili s dary, které jim dali tito duchové, kteří tohle místo měli pod kontrolou. Viděl jsem tam
některé vůdce církví, kteří si tam přišli pro moc – moc je něco, co se v církvích přijímá bez otázek. Zůstal
jsem tam dva týdny a poté, co jsem získal větší moc, jsem se vrátil. Lidé mne viděli jako mladého a
nevinného, ale ve skutečnosti nevěděli, jak nebezpečný jsem. Takových lidí je všude kolem spousta; v
pravém slova smyslu jsou v bezpečí pouze ti, kteří jsou v Kristu Ježíši.“
Satanův agent se ale časem obrátil ke Kristu a vydal svědectví. Byl pronásledován, ale byl pod ochranou,
jak popisuje:
„Neuplynulo ani patnáct minut od chvíle, co odešla, a slyšel jsem, že někdo klepe na dveře. Tentokrát to
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byli čtyři muži. Ukázali na mě, že mám jít s nimi. Když jsme ušli kousek cesty, jeden z nich se mě zeptal:
„Znáš nás?“ Řekl jsem, že ne. Pokračoval: „Najal nás tvůj domácí, abychom tě zabili.“ Jeden z nich vytáhl
střelnou zbraň a druhý nůž. Byl jsem bezbranný.
Věděl jsem, že mě zabijí. Ale Bůh nadpřirozeně zasáhl a učinil zázrak – tím zaskočil je i mne samotného.
Muž se střelnou zbraní v ruce na mě vystřelil, ale nevyšla rána. Když mi ten druhý chtěl vrazit nůž do
zad, nůž se do mě nezabodl, jen se ode mne odrazil jako kus klacku. Byli vyděšení – stejně jako já. V té
chvíli na mne sestoupil Duch Boží a já jim začal kázat. Tři utekli, ale čtvrtý se rozplakal a prosil mě, abych
se za něho modlil. Tehdy jsem ani nevěděl jak se modlit. Jenom jsem řekl: „Pane, prosím, odpusť mu to,
zapomeň na to a promiň mu. Amen!“ Odevzdal svůj život Kristu, takže jsem ho vzal do jednoho letničního
sboru a pastorovi vysvětlil, co se stalo.“
Je 2.11.2020 1:10. Nedávno mi doporučil kamarád
odkaz na toto video od Elli Staníkové:
https://www.youtube.com/watch?
v=WefMm1Pwpl0&t=1s
Je to jakýsi rozhovor ve kterém padne řeč na to, že
oklamaní lidé, kteří se přiklánějí na špatnou stranu,
tak budou unešeni zlými mimozemšťany. Přijde mi
celkem aktuální se tímto zabývat zrovna v této
době. Připomněli mi to videa od jakéhosi Alaje,
které mám s českými titulky uložené na disku už od roku 2013. Nemyslím si, že by bylo od věci se na tyto
videa podívat. Tady je část 3. ve které Alaje dává nějaké základní informace o problematice:
http://jkali.cz/data/video/2020_11_02_ALAJE03.flv
Zde je devátý díl:
http://jkali.cz/data/video/2020_11_02_ALAJE09.flv

Připomíná to v čemsi nápadně dnešní dobu, ale to
zdaleka ještě není finální fáze plánu. Plánem je
prostřednictvím médií prezentovat velkou událost
navázání zdánlivě přátelského kontaktu s
mimozemšťany. Předcházet tomu bude upevnění
kontrolních prvků jako je vakcinace, čipování a
podobně. Vyvolávat v lidech paniku, že Země
bude zničena a přichystat zdánlivou záchranu. Pomatení lide pod vlivem strachu a všelijakých kontrolních
prvků nebudou schopni zjistit, že je to past. Dozví se to příliš pozdě.
Například v 15. díle:
http://jkali.cz/data/video/2020_11_02_ALAJE15.flv
Alaje poukazuje na řecká božstva (mimozemšťany) jako
Dia, Poseidona, Herma a podobné celkem pozitivně. Ne
každý by asi úplně souhlasil. Calkově si nejsem úplně jist,
zda je vše popisované bezpečné, ale to už je tak se všemi
zdroji informací.
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Je 3.11.2020 14:52. Nedávno jsme se bavili s
jedním člověkem o tom, že můžeme kontaktovat
například naše senátory a poslance. Týkalo se to
záležitosti 63. schůze poslanecké sněmovny a
záznam je dostupný zde:
https://www.youtube.com/watch?
v=YjxiKSJX4EQ&t=1941s
Na schůzi se probíralo to, že by bylo vhodné
přijmout zhruba 30 vojenských doktorů z Ameriky na pomoc do Čech s epidemií. Neozbrojených doktorů.
V prvé řadě se to chce asi zamyslet, zda k řešení problému vůbec přistupujeme správně. Je tu spousta
zbytečné paniky a panika rodí další paniku, jak jsem psal na straně 111. Média nám tu dělají problémy a v
prvé řadě je potřeba zkrotit média, ale nevěřím, že by něco takového dovedl ovlivnit nějaký jedinec uvnitř
státu. Osobně sázím na to, že se společnost přikloní k nějaké silné osobnosti, která se nebude bát žádné
mafie a tato silná osobnost se postaví na odpor zločinu. Zrovna tuhle jsem viděl povídání, jak umí řádit
mafie převlečená za policisty.
Já se mafie nebojím, ale nejsem si jist, zda jsem dostatečně silná osobnost co se týče ovládnutí sám sebe v
určitých konfliktních situacích. Zrovna tento víkend jsem prožíval velký vnitřní boj. Utkvěla mi v hlavě ta
představa, jak ukázal Kristus v příběhu zmiňovaném na straně 112 satanovo agentovi obraz pekla a kam
vlastně bude směřovat, pokud své jednání nepřehodnotí. On mu vlastně ukázal jen pravdu. Pravdu, která
mu pomohla vyhnout se katastrofě. Osvobozující pravdu. Problém je, že mnoho lidí si tuto pravdu
neuvědomuje a směřují zbytečně do problémů. Obdobné řešení, které mě napadlo, tak je hrůzostrašné.
Jenom nad tím přemýšlet je sporné. Nějakým způsobem zřídit kus toho pekla tady na zemi. Jako takový
odstrašující ukázka. Úplně jsem si vzpomněl na smyšlenou postavy Moralisty ze stránky 96. Moralista
Hrůzovládce I. Tento člověk reálně někde už je, ale je veřejnosti skryt. Znepříjemňuje mě samotná
představa toho, že bych měl nějakým způsobem přivolávat problémy tohoto druhu. Byť by to třeba mělo
být v podobě posílení Moralisty a jako že koncem roku už jsem o něčem takovém psal, že se opravdu
stalo. Někde tam kolem strany 156 v minulém díle dne 28.12.2019, jak je obrázek ghůla. Psal jsem tam, že
lidé co budou mít strach, tak se vystavují nebezpečí.
…
A teď je tu výzva. Napsat například senátorovi Vladislavovi Faktorovi. Má to cenu...? Dnes jdu po dlouhé
době brigádně na poštu na překládku na 4 hodiny. Ne kvůli penězům, ale prohýbat se. Tak mě možná něco
napadne.
Je 4.11.2020 0:13. Jsem po 4 hodinové brigádě
na poště. Bolí mě sice nohy, ale cítím se díky
pohybu skvěle svěží. Bylo tam toho hrozně moc.
Odcházel jsem ve 21:00 a teď tam stále mají lidi
směnu, co přišli nastejno jako já v 17:00 a budou
končit až v cca 6:00. Sice jsem tyto směny dříve
také dělával, ale teď mi to přijde těžko představitelné po té delší době, co jsem tam byl naposledy v lednu.
Taková pravidelná výpomoc na poště by byla zdraví prospěšná, ale tak 3x do týdne po 4h směnách a to v
rámci 40ti hodinové pracovní doby. To znamená, že bych například já 28 hodin týdně programoval a 12
bych nadělal na poště. Finanční situace ve světě je nejistá. Třeba se nějaký takový zdraví prospěšný
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systém časem vyklube.
Došla mi upoutávka na další webinář. Webinář na téma zacházení s emocemi. Na webinář ze stránky 81 o
spokojeném partnerském vztahu jsem nakonec nešel, protože žádný vztah nemám. Naskýtaly by se
možnosti vytvořit vztahy ale ne u té ženy, kterou jsme si vybral. Tak že je to něco jako dělat si řidičák,
když budu řídit až za deset let. Jsem hotový ničitel romantiky.
Teď je tu ale téma jako vybrané pro Hulka a nebo nějakého Vlkodlaka. Člověk s mírnou povahou a třeba i
vědec, který si v sobě nosí temnou neovladatelnou polovinu, kterou sám odsuzuje. Zvláštní je, že autoři
těchto postav vytváří těmto osobám partnerky typu černé vdovy. Například Hulka uměla zkrotit jen žena,
která si přímo říkala černá vdova. Nebo takový Underworld. Mírumilovný vědec Michael, který je nositel
zvláštního druhu krve se stane ojedinělou a velice mocnou kombinací vlkodlaka i upíra zároveň. Jeho žena
není černá vdova, ale má povolání smrtonoška. Upírka oděná v černém. Že by to mělo nějakou spojitost?
Když se podíváte na ty herečky, tak vypadají dosti podobně. Zrovna tak třeba Trinity z Matrixu, nebo
Ghost in Shell, Alita bojový anděl, Sarah v Blade Runner. Je to takový ten Zuzkovský typ.
V pondělí 2.11.2020 mi napsala unisex email výkonná asistentka
generála Pavla:
„Vážená paní, vážený pane,

ráda bych Vám poděkovala, že jste se v uplynulých týdnech
zaregistroval/a na našich stránkách www.spolusilnejsi.cz.

Ačkoliv jsou v tuto chvíli veřejné aktivity pana generála Pavla limitovány anti-covid opatřeními, nepřestali
jsme se dívat do budoucnosti. Pokud byste měl/a zájem o další spolupráci s námi, ráda bych se s Vámi
krátce telefonicky spojila.

Prosím, dejte mi vědět (a pro jistotu prosím i o opětovné zaslání Vašeho telefonního čísla, na kterém
budete k dosažení).

Přeji Vám krásný den a především hodně zdraví v tomto mimořádně náročném období,

Linda Kopecká
osobní asistentka generála Pavla“
Na email jsem odpověděl a svůj telefon jsem poslal. Tak že by mě měla krátce telefonicky kontaktovat.
Tak uvidíme, co se z toho vyklube.
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Je 6.11.2020 0:52. Zatím jsem nepsal senátorovi
Ladislavovi Faktorovi, protože jsem nevymyslel nic,
čemu bych uvěřil že bude mít smysl mu poslat.
Nevěřím ani tomu, že by byla nejšťastnější volba
žádat o nějakou pomoc jiné státy. Věřím, že Češi v
sobě najdou odvahu jednat samostatně a umět si
pomoci. To je výzva. Výzva se něco naučit. Jsou tu
lidé s odvahou. Skupinky lidí, které jsem zmiňoval
nedávno. Odpovídal jsem na unisex email od osobní
asistentky generála Pavla a zatím mi nevolali. Ale zobrazilo se mi nedávno jedno video a to z data
3.11.2020, tak že docela čerstvé. Je to rozhovor s generálem Pavlem a řeší se tam aktuální krizové otázky:
https://www.youtube.com/watch?v=G2RShtGpp28
Generál identifikoval problémy. Řekl bych, že je identifikoval docela přesně. Souhlasím s ním. Jenom ale
neřekl, jaké je jejich řešení. Nedávno jsem dostal od něj email, ve kterém píše, že s Andrejem Babišem je
problematická domluva a už několik domluvených setkání odložil. Pro tyto účely je potřeba člověka na
pozici jakéhosi organizátora lidských svobod. Pokud je problematická s někým domluva, tak je potřeba ho
přemístit, aby měl dostatek klidu na komunikaci. Je to naprosto legální činnost policie, když se třeba něco
vyšetřuje. Řekněme třeba podvody a podobně. Je to v pořádku, ale nesmíte sázet na to, že policie bude
jednat vždy správně a to i tehdy, pokud někdo využívá formalit k její zkorumpování. Pak je potřeba, aby se
národ probudil a zvolil jiného šéfa policie. Teprve potom je možné předvést pojem věty „Pravda vítězí“.
Když začnete odhalovat veřejnosti skryté pochybné bankovní toky financí, různé důkazné usvědčující
materiály a podobně. Ztrhávat masky přetvářky. Pak se dá už celkem snadno zařídit například to, že média
začnou fungovat v dobrý prospěch. Pak můžete organizovat správně i toky financí. I to se dokonce dá. Dá
se pak rozhodovat o mnohém a změnit mnohé.
Je 8.11.2020 14:19. V pátek 6.11.2020 mi odpověděla asistentka generála
Pavla na mojí zprávu s telefonním číslem o které jsem se zmiňoval na
minulé stránce. Nevolala mi, ale napsala, že se omlouvá, protože se jí toho
sešlo moc. Jednak práce, ale i distanční výuka prvňáčka. Tak mi napsala, že
ona a nebo její kolegyně mi v následujících dvou týdnech zavolají.
No když se to telefonování tak odkládá, tak jí alespoň napíšu, že je součástí
veřejného románu a já jsem romanopisec:
„Dobrý den,

to se mi nemusíte omlouvat. Vím, jaké to je věnovat se zaměstnání a pak ještě sledovat všechno to
dění a snažit se to nějak vyhodnocovat a řešit. Snažíme se být užiteční a to je správné.
Můžete mi zavolat, ale nejsem asi moc dobrý v mluveném slově (prozatím). Ve skutečnosti jsem
něco jako romanopisec. Píši svůj příběh, který se teprve děje a nikdo tedy neví přesně jak to
dopadne, ale čtenáři mohou zasahovat a měnit ho. Má to už myslím přes 1500 stran na 11 dílech.
Generál Pavel a i Vy jste už součástí tohoto příběhu a vůbec netuším, kolik lidí to sleduje. Jeden
můj čtenář se mi svěřuje, že tam nakukuje.
V tom příběhu jde mimo jiné i o to, že se snažím vytvořit spravedlivou společnost. Je to tedy i
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politicky orientované. Generálovi Pavlovi jsem už psal na email generalpavel@spolusilnejsi.cz dne
29.9.2020. Ta zpráva je i v příběhu v posledním díle na straně 91 - 93 zde:
http://jkali.cz/data/pribehy.pdf
Kdybych se měl nějak stručně popsat, tak jsem duchovní. Věřím, že za mým jednáním stojí vyšší
moc. Usiluji o to, aby ve společnosti byl zaveden pořádek a nevěřím na to, že to ovlivní volba té či
oné politické strany. Ať už je vybraná jakákoliv politická strana, tak by měla policie fungovat
férově, ale to se neděje. Z tohoto důvodu se snažím přistupovat k situaci tak, že se snažím i
prostřednictvím tohoto příběhu vzbudit v lidech snahu se sjednotit a mít nějaké jednotné chytré
vedení. Generál Pavel to vidí podobně. Jak jsem psal na straně 116 ve zmiňovaném díle, tak
souhlasím s jeho pohledem na problémy, ale snažím se to pojmout i z hlediska jejich řešení.
Věřím, že jsem inspirovaný vyšší sílou, která dovede zajistit bezpečí. Proto je potřeba skrze úplně
obyčejné lidi šířit informace o mém projektu a pokud možno dostat pod mé vedení co nejvíce lidí z
policie, vojska, odborníků a podobně. Nejsem zastánce krvavých převratů, ale je pravděpodobné, že
pokud většina přistoupí na můj plán, tak ten zbytek bude mít respekt.
Každý z nás má nějaké známé. Ti jejich známí mají zase nějaké známé. Nakonec se všichni lidé
navzájem asi přes někoho znají. Tak že stačí jen potlačit strach a komunikovat.
Takto bych to shrnul.
Přeji hezkou neděli,
Jiří Kalina“
Je 9.11.2020 1:04. Vzpomněl jsem si na věšteckou kouli. Včera jsem
poslouchal na doporučení na svobodném vysílači rozhovor s VK
ohledně voleb v Americe a operace Sting. Je o tom článek zde:
https://aeronet.cz/news/video-byvaly-zpravodajsky-dustojnik-ciaodpalil-na-infowars-bombu-ze-joe-biden-a-demokraticka-strana-seocitli-ve-stredu-trumpem-nachystane-sting-operace-na-odhaleniplanu-demokratu-a-deep-state/
VK tam zmiňoval, že existuje jakýsi projektor. Zařízení, skrze které
se dá vidět budoucnost. Dokonce se skrze to zařízení dá vidět i Bůh a
když to popisoval, tak řekl před tím, ať křesťané neposlouchají.
Samozřejmě, že jsem poslouchal. Popisoval Boha dost negativně a hrůzyplně. Došla mi spojitost s tím, jak
se věštění i ve starém zákoně negativně popisuje. Věštění není nic dobrého a znát dopředu cestu může
člověka snadno ztrhnout z cesty, po které má jít teď. Je to ošemetná záležitost a s největší
pravděpodobností i obsahující lži. Z vyprávění od lidí, co viděli tváří tvář Krista vím, že je velice
charismatický a zrcadlí osobnost Boha Otce. Zmiňovaný projektor bude zařízení, které pravděpodobně
bude pekelného charakteru. Z podobných důvodů nejsem moc nakloněn všelijaké mystice. Nechci se
přibližovat zbytečně temným energiím. Podle novozákonního učení v této době máme hlavně „Víru,
Naději a Lásku“. To bohatě stačí pro řešení výzev. Někdo se třeba narodí už jako mystik a asi se to dá brát
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jako dar, ale za sebe k esoterice nějak naproti jít nechci.
Prapodivné je to, že právě židé jsou nakloněni všelijaké mystice. Prý mají také nějaké své orákulum.
Možná je to právě ten zmiňovaný projektor. Ve starém zákoně je příběh o králi Saulovi, který propadl
radám nějaké věštkyně a doplatil na to.
Je 10.11.2020 21:10. Byl jsem dnes na webináři od
GrowJOB, který jsem zmiňoval na straně 114. Vrtala
mi hlavou ta jejich otázka v reklamě „A je vůbec
správné držet své emoce na uzdě?“. Webinář se mi
líbil a bylo tam spousta zajímavých postřehů, ale
nesouhlasím se vším. Emoce se dají brát jako
informativní prvek, který nás donutí k tomu jednat.
Donutí nás, protože třeba něco potlačujeme a to by
se nemělo dít. Síla toho donucení je ale taková, že
prvopočáteční jednání může být přehnané a to je
potřeba učit se zvládnout. Asi by se to dalo brát tak,
že vliv emocí nás asi má něco naučit. Naučit je jednak nepotlačovat a i umět zvládnout. Je to opodstatněný
vliv a dobrý. Jako jakási výzva pro sebeovládání.
Co mi ale nešlo moc na rozum je doporučované praktikování meditace, které tento vliv potlačí. No sám
jsem ukázkovou meditaci zkusil, abych mohl sám na vlastní kůži zhodnotit. Klasické uvolnění těla a
představa, jak vdechuji do různých částí těla od nohou až po hlavu. Bylo to příjemné to nepopírám. No jo,
ale po meditaci jsem se cítil nějak nesvůj. Nějak jako kdyby ne úplně ve vlastní kůži. Necítil jsem se moc
dobře. Nebylo to poprvé, co jsem to zkoušel a takto to dopadlo. Nějak jsem se vnitřně otřepal a v duchu
navázal kontakt s Kristem a zase se to vrátilo do normálu. Postřehy ve webináři byly jinak dobré, ale
abych se osobně cítil sám sebou, potřebuji udržovat vnitřní spojení s Kristem skrze srdce a pak je to ok.
Praktikování meditace mi trochu připadá jako otupování zdravého aspektu osobnosti. Je to jen má
zkušenost. Třeba na to nemám typ těla.
V neděli je od 18:30 zase online setkání na Zoomu viz. komentář videa zde:
https://www.youtube.com/watch?v=q8qO05WTVts
Nebo můj další tip je na komunitu: http://zijemesradosti.cz
Setkáváme se pravidelně soboty v 9:30 také na Zoom.
Je 15.11.2020 12:23. S emocemi hodně souvisí
psychologický jev zvaný zrcadlení. Takové to lidové
„Podle sebe soudím tebe“. Osobně znám jednoho
člověka, který se dovede výrazně explozivně chovat.
Dělá to například v moment, když někdo něco
nedodělá pořádně a on to třeba po něm musí
dotahovat a nebo třeba je tam jen jakýsi náznak, že
by někdo něco odflákl, ale není to pravda.
Pozorováním jde vidět, že se v mnoha případech
mýlí a i když něco musí dodělávat, tak se třeba pak ukazuji, že on sám často nedotahuje věci do konce a
pak na to naráží ostatní. Rozčiluje ho na ostatních to, co je jeho vlastní slabinou. Vrací se mu to takto.
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I v tomto případě nedotahování věcí do konce platí, že se
nevyplácí podléhat strachu. Mám to vyzkoušené na sobě.
Například mám nějaké úkoly a jsem v časovém tlaku.
Najednou přijde někdo a potřebuje s něčím pomoci.
Snažím se to brát jako výzvu. Pomohu mu i když jsem
třeba ve tlak. Jenomže co se stane. Po vyřešení jeho
problému mi nějaká síla napomůže a já ten svůj vlastní
úkol pak zvládnu mnohem rychleji a snadněji. Jak by to asi
dopadlo, kdybych ostatní odmítal a nebo na ně házel své
nedotažené věci, ve kterých se ostatní teprve budou muset
zorientovat? Nebo neodpovídal na SMS, čímž teď přímo
narážím na toho člověka, který mi nereagoval a jsem zvědav, jestli si tohle někdy přečte. Asi bych vše
zvládal dost špatně.
Druhý extrém je Česká pošta. Na čtvrtek 12.11.2020 jsem měl předběžně domluvenou brigádu na poště od
17:00 do 21:00. Ještě mi v týdnu volali z pošty, že by urgentně potřebovali pomoc na nějaké noční třeba
jen na 6 hodin. To jsem odmítl i když se dotazovali, jestli třeba nechci z pátku na sobotu. Mám
zaměstnání, ve kterém musím odvést 40 hodin týdně a to že tam jdu ještě na 4 hodiny navíc není žádné
gesto pomoci, ale dělám to ze zdravotních důvodů, protože pohyb mi v této míře prospívá. Navíc teď,
když mám home office a nejezdím do písku, tak se to dá stihnout. Rád bych poště pomohl, ale nedá se to
řešit tímto způsobem, že ještě mimo pracovní dobu tam lidi budou chodit.
Tak že jsem tam toho 12.11. přišel. Směnařka se divila, že mě nemá napsaného na papíru, ale říkala že
není problém, že mě tam dopíše. Bylo tam celkem dost lidí a asi jsem byl nad preferovaný počet vzhledem
k očekávanému objemu. Povídá se tam o mě, že dělám v politice. Ptal jsem se tam jedné starší paní na
malých balíčcích, co už tam dělá mnoho let „Jak se daří?“. Byla jiná, než jsem jí znal dříve. Jako kdyby ze
mě byla nějak zatrpklá. Nebo jestli měla jen špatnou náladu z toho všeho. Říkala že to nestojí za řeč. Pak
se ptala o mě, jestli dělám do té politiky. Povídal jsem jí, že se živím jako programátor, ale dá se říct, že
dělám i do politiky. Tak nějak jsem to řekl. Ona říkala, že „Politika je plná špíny“. Titulek mých příběhů
by mohl vlastně být „Ponořen do bahna skrze PDF soubor.......... a nemá z toho ani korunu.“. Ani nevím,
kdo na poště to tam čte a jestli někdo. Minimálně někteří o tom mém psaní ale vědí. Měl jsem z té její
špatné nálady takový blbý pocit.
Pošta plní své úkoly a snaží se „Doručit balíček“. Otázkou je, kdy bude balíček doručen. Konkurence tlačí
poštu držet krok. Slib je doručení balíčku do druhého dne. No jo, ale co když nepřijde dostatečný počet
lidí na překládku? Tím pádem se stává, že ti lidé, co tam jsou, tak musejí oddřít práci za ty, kteří nepřijdou.
Přestávky tam jsou a dodržují se, ale přeci jen, když je tam více lidí, je trochu více prostoru na odpočinek
a to se při takto tvrdé práci hodí. Lidé z toho nejsou tak na hlavu a neodchází tak často na nemocenskou.
Možné řešení je a to se dříve o vánocích dělo, že se nějaké klece s balíky přesunuly na vedlejší halu a tak
počkají na vytřízení později. Třeba až další den za dne, kdy je možné na to najmout například externě
brigádníky. To ovšem je problém při volné ruce trhu, kdy tu není žádná autorita, která by určila, že cena
například na přepravu zásilek obecně nepůjde pod takovou a takovou hodnotu. Nebo že přepravní
společnosti nemohou dávat takové a takové sliby pokud jde o dobu doručování. Kdyby tu taková autorita
byla, tak se omezí chamtivost a nebude taková dřina. Já sám bych určitě tímto způsobem těm lidem rád
pomohl, ale to by mě musela obecně společnost brát vážně, což závisí na každém z nás a lidi na poště
nevyjímaje. Každý někoho přes někoho zná, jak jsem psal v dopise na straně 116.
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Je 15.11.2020 15:00. Nový pojem „Daň z obratu“. Zaslechl jsem
nedávno, že tuším Polsko to zavádí a ještě nějaká/é země. Jde o extra
zdanění na míru udělané pro velké korporace. Jak obrat přesáhne
například 3 000 000 Kč, tak se podnik daní extra navíc. Je to nápad, jak
pomoci zemi v obraně například před zahraničními obchodními centry a
podobně. Stojí za zmínku. Bylo by dobré to prosadit i u nás. Už vidím
toho daňového inspektora, jak vchází do kanceláře, kouká do papírů a
pak začne hlásit do všech stran „Je to bude drahota........ Je to bude drahota.......... no to teda!“. Jako ten
dragoun, když obehrál v kartách samotné čerty.
Vyskytl se určitý názor, nápad na ekonomickou obranu Čech
před levnou ekonomikou Číny, která místní lidi připravuje o
práci. To by se dalo vztáhnout asi celkově na hodně
importovaného zboží. Padl pojem Churchillovská železná
opona. Že by něco takového potřebovalo obnovit. To znamená
kompletně se uzavřít. Osobně se mi řešení kompletního uzavření
hranic moc nelíbí. Je to takové dost černobílé. Buď všechno,
nebo nic. Dovedu si představit tu nelibost některých obyvatel,
kdyby k něčemu takovému mělo dojít. Je spousta užitečných
věcí, které si momentálně ani neumíme vyrobit. Elegantnější
řešení mi připadá uvalit embargo jen na nějakou konkrétní věc.
Například jsou věci, které by jsme si jistě dovedli vyrábět
samostatně, tak proč něco takového zbytečně dovážet? Jistě by
se takových věcí našlo dost a nevidím důvod, proč by měl český lid, obzvláště v dnešní době, při
takovýchto opatřeních něco měl namítat. Je to přeci v zájmu vlasti.
Pak by se dalo třeba hovořit o něčem, jako je daň za
dovoz. Chcete zboží, na které je uvalené embargo?
Ano, můžete ho mít, ale připlatíte si na dani. Tato
daň půjde na podporu ekonomiky země. To by
mohla být také určitá rozumná možnost. Pokud by
tedy někdo ohlídal, že se opravdu peníze dostanou
do správných rukou.
Ze Slovenska přichází zprávy, jaká je tam tyranie na
lidech. Úplně to ve mně evokuje myšlenku stát se osvoboditelem rovnou celého Československa. Čechy a
Slovensko jsou prý podle mezinárodního práva jen společnosti s ručeným omezeným, ale Československo
je stále platná republika. Dostal jsem to jako tip. Když se obnoví Československo, tak se prý snáze
budeme moci domáhat nějakého vlastnictví toho, co bylo prodáno. Zajímavé. Kdybych tak na tyto věci
věřil. Věřím, že domáhat rozumného práva se můžeme i tak. Stačí když masy povstanou pod inteligentní
vedení a pak se dá změnit ledacos.
Testovaní lidé na Slovensku začínají být nemocní. Odborníci údajně zjistili, že těmi testy se dostávají do
lidí nepatrné čipy na likvidaci jejich zdraví.
…
Tak dnes se na nedělní on line setkání na Zoomu nedostanu. Přijede návštěva.
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Je 22.11.2020 10:15. Minulou neděli mi online
setkání na Zoomu nějak nevyšlo, ale získal jsem
oficiální pozvánku, která je zde:
http://jkali.cz/data/nedelni_setkani_namu_zoom.pdf
Dnes mi to už snad vyjde. Organizátorka si říká
šamanka Namu a má stránky zde:
https://samanka.paprsky1.com/
Způsob, jakým jsem se o ní dozvěděl byl ten, že se mi prostě nějak zobrazilo její povídání na YouTube v
přední nabídce. Stejně jako u klubu Žijeme s radostí jsem vděčný za tyto setkání lidí, kde si lidé sdílejí
online informace a komunikují běžným dialogem.
Narážím teď na zneklidňující informace, které už jsou
dostupné v druhém dokumentu na straně 100, ale toto je jen
potvrzuje. Týká se to vakcín na Covid-19 od firmy
AstraZeneca. Není na škodu to tu připomenout.
Článek: https://www.otevrisvoumysl.cz/baleni-vakciny-nacovid-19-od-firmy-astrazeneca/
FB video:
https://www.facebook.com/michal.shark/videos/4969618913048549/

Doporučuji na to mrknout. Smyslem těchto vakcín je
modifikovat lidem DNA. To rozhodně nikdo z nás tady
nechce. Populaci to jen zdevastuje. Navíc pro výrobu těchto
vakcín využívají lidské plody. Jo to z malých dětí.

Je 22.11.2077 11:39 a na školách se v dějepise učí o založení
Československého království v roce 2020...
To jsem trochu předběhl o 57 let dobu. Viděl jsem včera
šokující povídání zde:
https://www.youtube.com/watch?v=tAJR73FJC7w
Vysílání z pátku. Odkrývají se informace o manipulaci
hlasování poslanců skrze hlasovací software. Tak že dochází k
tomu, že někteří naši poslanci hlasují pro stažení krizových
opatření, ale někdo záhadný vzdáleně tyto hlasy převrací na
opačný význam. No v případě monarchie by se toto dělo
hodně těžko.
Dále na Slovensku ministr obrany říká lidem, že jsou opice a psychopati, když jdou demonstrovat.
Komentátoři bystře dodávají, že v Americe by za něco takového koupil kulku do hlavy. Možná že i jo. Na
Slovensku střílí do demonstrantů plastové projektily na hlavu a jednoho chlapce zranili, že silně krvácel.
Bohužel jen zvedáním hlasu ještě nikdo nikoho do vezení nedostal. Na to je potřeba být organizovanější a
hlavně dobře vědět, kdo tomu tady velí. O tom už jsem psal ale mnohokrát.
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Je 23.11.2020 1:09. Včerejší nedělní online setkání s šamankou Namu už mi
vyšlo. Padl tam od více lidí takový nápad. Taková myšlenka, že by to tu
chtělo mít jakéhosi člověka na vysoké funkci. Nenašel se vhodný termín.
Jestli král, či něco podobného. Nebyl by to přímo zákonodárce, ale měl by
oprávnění ověřovat věci. Nahlížet do věcí, které jsou podezřelé. Takový
zastánce lidí, na kterého se může obrátit třeba nějaká babička, když se k ní
někdo bude chovat špatně. To bylo uvedené na setkání jako příklad. Tento
člověk by ve své funkci měl nejvyšší moc a ještě k tomu navíc by to bylo
pojištěno tím, že by na něj duchovně dohlížela šamanka, zda náhodou ho
nesužuje nějaký zlý duch a zda je opravdu pro tuto funkci vhodný. Na setkání někdo zmínil, že v Atlantidě
to měli zrovna tak.
To by byl v podstatě takový šerif. Dá se říct šerif pravdy. Mě osobně to přijde jako celkem dobrý nápad v
duchu „důvěřuji, ale prověřuj“. Když bude možnost nějakého takového postu se ujmout a lidi budou mít
zájem někoho takového mít, tak jsem ochoten na něj kandidovat.
Nová smyšlená postavička vstupuje do smyšleného
děje. Atomový Venca. Jedná se o trochu jinou
postavu, než je ta ze seriálu Vašek na straně 32, ale
je tak nějak inspirovaná stejnou osobou.
Atomový Venca dostává nápad „Zvětším si atom!“.
Venca začne zaříkávat náhodně kolem-letící atom
„Atome ryšavý zvětš se i hned........ musíme rychle
letět na med! Atome ryšavý zvětš se i hned........
musíme rychle letět na med!“. V tom náhle se kolem-letící atom zvětší do velikosti motocyklu. Atomový
Venca pevně obejme atom. Stejně pevně jako když malá holčička pevně obejme huňatého plyšového
méďu. „A letíme!“. Lidé z oken vidí v dálce letět kuličku a ukazují prstem „Podívej..... Venca letí na
atomu.“. V tom náhle jedna skupinka lidí kouká do okna a vidí tam malou kuličku. Ta kulička se ale
zvětšuje. Jeden z pozorujících to rozlouskne „Bacha!! To je Atomový Venca! Letí přímo sem vzdušnou
čarou. Schovte ten med!“.
Doufám, jestli tohle Vašek bude jednou číst, snad se neurazí. Nemůžu za to, že mě inspiruje k vymýšlení
takových příběhů. Nejprve to byl Vašek vzdělanec a teď Venca cestovatel na atomu. Nemohu zapomenout
na to, jak jsem mu jednou volal a on mi do telefonu říkal, že vidí letět atom. Posledně jsme se viděli s
Vaškem ve čtvrtek. Povídal mi, že nějak vidí mou auru. Prý všichni, co se s nimi setkal a jsou na cestě
císaře, tak jí mají modrou, ale já jí mám takovou žlutou. Zemskou. Pak mě říkal, že vidí něco cosi jako
křídla. Snad dračí křídla..... a pak dodal že takové křídla má asi harpie. Povídal mi, že by se mě pokusil
vytáhnout, ale že na mě si fakt netroufá, protože mám fakt páru. Povídal, že by to chtělo někoho fakt
hodně silného na takovou prácičku. Zvrhlo se to v jakou si kritiku. Že prý fakt neviděl moc lidí s tak
zavřeným třetím okem jako mám já. Pokoušel jsem se mu vysvětlit, že to beru jako svou silnou stránku, že
mám zavřené třetí oko. Je to obrana. O chvilku později mi Vašek říkal, že mě vidí zase jinak. Otázka je,
jak moc se na toto vidění dá spoléhat a co to vlastně má znamenat?
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Je 26.11.2020 20:42. Včera jsem se setkal s člověkem, který pracuje na
zajímavém projektu. Týká se to čistění vody. To má dopad jednak na
zdraví lidí, ale ne jen to. Zásadně to může podpořit údajně i zemědělství.
Zde je jeden příspěvek od nich:
„Uvádíme další z našich pokusů....🍅
Rajčata od semínka zalévaná vodou z řádu vs. rajčata od semínka zalévaná
vodou z jednotky STABFOR. Totožné podmínky - doba výsevu, typ půdy,
zalévání.. A výsledek?
Výška rostliny: ŘÁD 86 cm vs. STABFOR 132 cm
Počet plodů (zatím): ŘÁD 3 vs. STABFOR 25
„Rajčata z řádu“ napadena plísní vs. „STABFOR rajčata“ bez plísní
Ostatně fotky mluví za vše, posuďte sami…
Více informací: https://www.newhumansolution.com/cs/doma/stabfor?fbclid=IwAR0eD5Hm_U4i0YV7G6TIIJBH3WnpQcU5Obq6nwI68GFafjo91l1pBoOnHs“
Na odkaze výše je krátká video prezentace a popis principu.
Facebook: https://www.facebook.com/newhumansolution/
Je 26.11.2020 21:16. Dostal jsem zajímavý tip společenství:
https://kulaty-stul.cz/
Je to rostoucí společenství odborníků, které má řekl bych
dobrý potenciál stát se novou politickou stranou. Když
slýchávám vyprávění od MaP (Michal a Petr) o tom, že je
potřeba aby mladí šli do politiky, tak mě v tento moment
nenapadá lepší volba, než pomoci lidem z kulatého stolu. Proběhlo tam s některými členy osobní setkání z
mé strany a připadají mi důvěryhodní. Potvrzoval mi to i člověk, kterému celkem věřím a co zná mnoho
let zakladatele osobně. Ledacos vědí o politice a i o různých osobnostech. Nejsou tím nedotčení, ale i přes
to tam nebyla porušena zásada nechat se zkorumpovat. Vidím v nich potenciál. Bude to ten samý typ lidí
jako Michal Svatoš, který má kontakty na policii, protože tam sám dělal, ale nenechal se zkorumpovat.
Jejich pohled na společnost je takový, že se snaží využít potenciálu tvořivých lidí s heslem „Dělejte to, co
umíte a my se vás pokusíme navzájem propojit.“. Tedy jedná se o jakéhosi integrátora. Asi si uvědomují,
že se nemohou zhostit nějaké vlády s vůdcem v čele, protože ty tvořivé lidi už někdo řídí. Řídí je tak, že o
sobě třeba ani nevědí, ale vzájemně se doplňují. Organizace, která je si vědoma určitých duchovních
principů, která prosazuje nenásilné působení. Jejich nenásilnost tkví v uvědomění, že pokud lidé přestanou
dávat pozornost starému systému, tak ztratí sílu.
Takový dojem z té organizace mám zatím coby vzdálený pozorovatel. Zatím nejsem člen, ale chystám se
jim napsat se zájmem o členství.
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Je 29.11.2020 16:30. Dnes jsem se místo nedělního
psaní věnoval „oprášení“ systému Eden. Obnovení
SSL certifikátu a také tvorbě struktury témat vhodné
pro kulaté stoly (to popíšu dále). Paleta vzhledů je
zde:
http://jkali.cz/index.php?page=eden
Třeba se to časem rozroste i o Kulatý stůl ČR.
Musím teď oslovit tu organizaci. Vidím to zase na
nějaký veřejný email. Zpráva určená obecně pro
organizace jako Kulaty stůl ČR, Spolu silnější,
Zákony bohatství, Rodina matky Země, E-demokracie, Žijeme s radosti třeba i křesťanské a jiné církve, či
politické strany pokud budou chtít a podobné.
Taková výzva k veřejné komunikaci u „kulatých stolů“.
Je 30.11.2020 0:19. Tak tedy zpráva pro Kulatý stůl ČR je zde:
Dobrý den,
zaujala mě vaše aktivita a postoje k dnešnímu dění. Vím, že
chcete zahájit veřejnou celoplošnou diskusi a chcete pomoci
lidem řešit jejich problémy. Zajímám se o informační
technologie a před nějakou dobou jsem začal pracovat na
řešení takovýchto situací. Nedělám to pro zisk, ale vnímám to jako jakési poslání. Mám teď připravené už
nějaké funkční řešení, které počítám že budu časem vylepšovat. Předpokládám, že tedy chcete celoplošně
seskupovat lidi ke kulatým stolům podle jejich lokalit, aby se hledala řešení na jejich problémy. Systém,
který mám umožní lidem zakládat požadavky a náměty v podobě diskusí. Poté, co se diskuse k danému
požadavku či námětu ukončí, tak se diskuse přesune do sekce pro vyřešené záležitosti. Klidně je možné
vyřešené věci i nějak kategorizovat, aby se dali snadno v budoucnu tyto informace dohledat. Tímto
způsobem bude snadno stále na očích to, co je potřeba stále nějak dořešit a nebo označit jako neřešitelné z
toho a toho důvodu. Tento systematický dialog, mezi ať už politiky a nebo občany, dnešní společnost
bohužel postrádá. Dokud komunikace nebude mít takovýto řád, tak se podle mě toho moc nevyřeší.
Když se podíváte na tuto stránku: http://jkali.cz/index.php?page=eden
V nabídce jsou 3 různá témata systému Eden. Jedná se jen o 3 různé druhy vzhledu. Když budete chtít, tak
nemám problém přidělat téma třeba pro Kulatý stůl ČR.
Při nastartování systému vidíte nabídku, kde jsou prezentace
různých funkcionalit systému, ale ty se převážně komunikace
vůbec netýkají.
Funkcionalita o které se zmiňuji, tak je o kousek níže a je
dostupná pro každého bez nutnosti se přihlašovat do systému.
Po otevření okna s tématy je možné klikem na lupu hledat téma podle
kategorií a oblastí, které vás zajímá.
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V nabídce kategorií je vidět Kulaté stoly. Tato kategorie se dělí na
požadavky a vyřešené témata, jak jsem psal v úvodu. Pokud chcete
tedy vyhledávat obojí, vyberte klikem kategorii Kulaté stoly. Pokud
chcete prohledávat například jen požadavky, tak klikněte Otevřít a
pak vyberte podkategorii Požadavky a náměty.
Tímto rozvětveným způsobem funguje vyhledávání i v rámci
oblastí.
Napravo je přehled oblastí
v ČR. Vidíte tam dva kraje,
ale je tam i kategorie pro obecné záležitosti České republiky. Tato
kategorie pro obecné věci by tam být nemusela a stačilo by
obecné požadavky zadávat přímo do oblasti ČR, ale to by mělo
nevýhodu v tom, že pokud bych si chtěl vyhledat pouze obecné
témata/požadavky pro ČR, tak by se mi prohledávali i témata
jednotlivých krajů. Proto doporučuji toto větvení oblastí.

Pokud si otevřete nějaké vybrané téma/požadavek, tak
vidíte v horní části popis témata, dále můžete zadávat
podtémata, pokud chcete a vespod je sekce s příspěvky,
kde můžete přidávat komentáře a nejnovější se zobrazují
nahoře.
Například toto je téma v kategorii Oznámení a pod
kategorii Události. Téma pro online setkávání v oblasti
ČR – obecné.
V kategorii pro oznámení jsou pak i třeba varování
možných nebezpečí. Je to tam jako příklad. Nebo
systémová oznámení o změnách a podobně.
Témata/požadavky, kategorie a oblasti si libovolně podle
potřeby každý může zakládat. Vidíte, že se dá jednotně
komunikovat o obecných věcech ČR a i o lokálních
věcech. Vše zcela průhledné. Pokud už někdo vyřešil váš
problém, je možné systematicky ho dohledat a nebo se zeptat někoho, kdo bude mít přehled ve správě
problémů a navede vás. Pokud zadáte problém, který už někde někdo řešil a ví se o tom, tak stačí jen
popsat do komentáře, v jakém tématu už se to řešilo a využijí se ty to znalosti.
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Další funkcionalita je možnost pročítat všechny příspěvky. Časem tam bude
potřeba asi dodělat nějakou filtraci, ale dokud bude dopisovat málo lidí, tak to není
třeba. Funkcionalita je dostupná v nabídce přehledu témat. Nabídka se otevírá
tlačítkem v levé horní části okna.
Pokud chcete vidět nejnovější
komentáře v systému ať už jsou
kdekoliv, tak je to v tomto okně.
Snadněji pak jde sledovat celkové
dění a nemusíte prohledávat
jednotlivá témata.
To by bylo k veřejné komunikaci v systému Eden prozatím
vše. Je možné posílat i osobní zprávy, ale to je jen pro
registrované uživatele.

S pozdravem,
Jiří Kalina
---- konec zprávy
Doporučení na popis výše odeslán na team@kulaty-stul.cz v 1:43.
Je 8.12.2020 0:18. Nějak se mi nedostává energie na
psaní. Je to asi tím home office. Když trávím 8 hodin
doma u počítače prací, tak už počítač nemůžu skoro
ani vidět a potřebují jít ven. V neděli jsem měl jiné
starosti.
Komunikace s kulatým stolem nějak vázne. Viděl
jsem včera na FB nějakou výzvu od Pirátů na online
setkávání na Zoomu. To by mohlo být dobré, ale
obávám se, že Piráti jsou hodně chycení
nefungujícím systémem.
Včera na setkání s šamankou Namu mluvila jedna
češka žijící v Americe v Oregonu. Když jsem jí slyšel
mluvit, připadal jsem si jako kdybych sám byl Američan. Povídala o šerifech co mají odvahu postavit se
guvernérům a jakési schopnosti sebeobrany místních obyvatel. Obyvatelé jsou v Americe ozbrojení. Tady
v čechách to vypadá, že se tu bude rozmáhat jakási forma omezování těch, co se nebudou chtít očkovat.
Něčím takovým se tady také hrozí. Proti tomu je opravdu potřeba se postavit. Ne ale na vládní úrovni.
Vláda lidi ignoruje. Zakazovat lidem chodit do práce pokud se nebudou chtít očkovat a podobně.
Očkování, které je zdraví škodlivé a mění lidem DNA. Stále tady nabízím komunikační systém, který jsem
naprogramoval. Není cenzurovaný. Stále nabízím ochotu stát se Evropským šerifem a nebo třeba jen
československým. Očekávám ze strany ostatních přemožení strachu. Zažít se mnou komunikovat.
Koordinovaně řídit únosy bezpáteřních vlastizrádných politiků. Jejich věznění. Žádné zabíjení. Možná to
vyvolá odpor, ale co zbývá? Pud sebezáchovy se hlásí o slovo. Přijetí odpuštění od Krista je velká pomoc.
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Je 14.12.2020 2:09. Zítra je mi už 36 let. 36 je
číslo, které mi do nedávna hodně poutalo
pozornost, ale už se tak nějakou neděje. Nějak
vypadávám ze psaní. Není na to energie a asi
to je hodně tím home office.
Co ale stojí za zmínku je údajně super
utajovaný projekt MK Perseus popisovaný
Peterem Insiderem zde:
https://www.youtube.com/watch?
v=DqldaGrBd9o
Je to údajně Ruská obdoba nechvalně známého projektu MK Ultra. Budu
si to muset ještě asi jednou pustit abych pochytil více detaily. Jedná se o
jakousi elitu pro mě ne úplně s jasnými motivy. Údajně jim jde o to, aby se podařilo spojit dvě reality. Je to
nějaké celé zaseklé. Dost možná to souvisí i s mojí aktivitou. Snažím se povzbuzovat obyvatele k odvaze,
ale běžní lidé nejsou bojovníci. To možná platilo ve středověku, ale ne dnes. Tady by to opravdu chtělo
nějakou pádnou ruku, která pevně situaci chytne pod kontrolu a udělá pořádek. Možná nějaké super
vojáky nebo něco podobného. Někoho, kdo se nebojí. Bojovníky pevně oddané svému vůdci.
Také se tam probírá téma sparťanů, jak přistupovali k zachovávání kvalitní společnosti tím, že děti, které
se jim nezdáli házeli ze svahu. Třeba i Covid-19 je nějakou takovou zkouškou „Tak co.... budete hodni
dalšího života?“. Slyšel jsem věty typu „Kdyby ti lidé přežili koronavirus, mohli by tu klidně dalších pár
desítek let žít.“. Mě takové tvrzení nedává moc smysl. Před námi je apokalipsa a jak někdo něco takového
může tvrdit? Ta zátěž se bude zvyšovat. Asi těžko obstojíme jako společnost, pokud vláda bude plná
slabochů, co nás buďto zrazují a nebo mají přemateřštělý přístup.
Nejsem úplně zastánce Sparty. Spartu zajímali jen vojáci a nikdo jiný. Nebo takový dělala dojem. Když je
někdo slabší po určité stránce a nebo slabší celkově, tak věřím že dobře fungující systém pro něj najde
odpovídající uplatnění, aby si daný člověk připadal užitečný a byl spokojený. Na druhou stranu trochu té
Spartské povahy by tu také neškodilo. Nesmíme se zase bát úplně všeho. Každé bacilky.
Hmm..... tak že špióni. Jak se může dostat špiónům z MK Ultra a
MK Perseus dostat do rukou. Přemýšlím.... Napadá mě jeden český
mafián, který měl údajně mocnou bedýnku plnou porno kazet. Na
těch kazetách nebyly herci, ale politici. Oni vlastně ani nevěděli, že
budou na těch kazetách. To je jedna z možných variant co mě
napadá.
Je zajímavé že Americká špionážní rozvědka a Ruská špionážní
rozvědka uvažují, že se dají dohromady. Dohromady mají vliv snad
úplně všude. Teď k tomu ještě připočíst postavu, která veřejně píše
o různých věcech a máme prudkou chemickou reakci :D.
Nějak mi ale unika podstatná věc. Kde jsou nějací vojáci?
Proslýchá se ledacos, ale někdo musí s tou pravdou také umět nějak naložit a soudci to asi nebudou.
Nevěřím v nezlomitelnost soudců. Například J. F. Kennedy mladší teď informoval o tom, že podávaná
vakcína způsobuje HIV pozitivitu. To je závažná věc. Ví se o tom, ale není tu žádná ultimativní síla, která
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by došlápla na ty, kteří se to lidem snaží vnucovat.
Přemýšlím, jak zkontaktovat Petra Insidera, popřípadě nějakou tu rozvědku. Možná by stálo za to
dozvědět se, jaké jsou jejich požadavky. O co jim vlastně jde. Že by o bezpečný svět? Že by se nějací z
nich obrátili ke Kristu a usilovali o bohulibou aktivitu? I o tom se ve Zjevení píše hned z kraje, že andělu,
který otevírá dveře co nemůže nikdo zavřít, tak budou přidělení k službám lidé ze satanova spolku.
Je 20.12.2020 14:19. Tady je jedna reklama na
vakcíny. „Reklama tisíciletí“.
Vrchní sestra se nechala v přímém přenosu
vakcinovat. Velice si to vychvalovala, ale asi po
sedmnácti minutách se potácela k zemi:
http://jkali.cz/data/video/2020_12_20_neuspech.mp4

Video z YouTube jsem nahrál k sobě na web.
Nemyslím si, že to tam vydrží.
O této zprávě jsem se dozvěděl ze svobodného vysílače zde: https://www.youtube.com/watch?
v=BJDTKN1rTGA
Šéf redaktor tam popisuji i jiné „delikatesy“. Například jako že
doktoři se nechávají v televizi vakcinovat jen takovými těmi
injekcemi co používají filmaři, kde se jehla zasune dovnitř
stříkačky ale k vpichu nedojde. Ukázka, jaké habaďury lidi na
lidi jsou schopní. Byl jsem minulou neděli na povídání s
šamankou Namu. Je to takové obyčejné povídání. Bylo nás tam
asi 10. Nadhodil jsem tam informaci o tom, že očkování
způsobuje HIV pozitivitu. Další tři lidi mi to potvrdili, že se k nim tato zpráva také dostala. Na to přišla
taková zvláštní reakce. Snaha obrátit list na jiné téma. Povídat o něčem veselejším. Třeba o vánocích. Je
pozoruhodné sledovat chování některých lidí. Přijde například problém. Ten problém se zvětšuje.
Najednou cvak a je tu snaha příliš velký problém nevidět.
Je 21.12.2020 0:45. Už je
mi 36 let. Nacházím se
čerstvě v pátém
devítiletním životním
cyklu, tak jsem zvědav,
co mě čeká. Včera večer
jsme měli zase povídání s
šamankou Namu. Zmínila se o díle Anastasia, ve kterém poukazuje na to, že lidé mají tvořit a ne jít silou
proti něčemu. To je ideál mnoha lidí. Být tvořiví a vyřešit vše bez použití síly. Mě by se to také líbilo, ale
co potom dělat v případě, že naší tvořivost někdo omezuje. Co dělat, když nám někdo zakazuje dělat tohle,
dělat tamto, chodit tamhle a chodit semhle... Jak potom něco tvořit, když je činnost zakazována? Je to ten
případ, kdy se asi ideál stává utopií. Někdo by namítl nevšímat si těchto zákazů. Nenásilně to prostě
ignorovat. Jenomže pak se dějí takové situace, že policie například s beranidlem vtrhne násilně do míst,
která poutají její pozornost. Je to problém. Další problém je, že ne všichni jsou natolik mentálně silní, aby
například uměli provozovat své služby i přes zákazy a vše možné hrozící pokuty. Myslel jsem si nedávno
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že je to o vnitřní síle postavit se strachu a z většiny je to pravda, ale každý máme svojí hranici. Je problém,
když se na lidi klade větší tlak, než jsou schopni ustát. Za tímto účelem tu musí být ustanovená nějaká
rovnováha. Rovnováha u které vnímám, že je momentálně porušována. Někdo si testuje různé národy co
snesou.
Snažím se hledat jakousi ideální zlatou střední cestu. Nezdá se mi, že z tohoto bude jiné východisko než
použití síly. I kdyby se mělo jednat jen o pouhé zatýkání (únosy). Zatýkání je podle zákona legální, ale
policie nějak nemá to správné vedení očividně. Domobrana o sobě prohlašuje, že je politicky neutrální a
pouze učí lidi osobní sebeobraně. To je sice chválihodná snaha, ale v mém záměru je mi k ničemu. Prostý
lid nepřipadá v úvahu. Tím spíše tady v Čechách. Česká lid nemá aktuálně atributy válečníků. Ani by
nebylo křesťanské nutit běžné lidi brát zbraně. To už jsem zde také rozebíral. Kulatý stůl ČR má nápad
vyřešit to legální politickou cestou. Úplně se mi vybavuje Donald Trump, jaké má problémy se soudy. To
jsou hrozné oplétačky. Něco pro mě nepředstavitelného, že bych se měl s někým zkorumpovaným takto
„pachtit“, když mi přímo Bůh ukazuje spravedlivou cestu. Když má i Donald Trump takové problémy s
formalitami, tak jak na tom asi bude teprve nějaký Kulatý stůl ČR?
Nechám si pokračování na později, už je pozdě...
Je 22.12.2020 13:36. Sleduji trochu společenské aktivity. Vypadá to, že se
opravdu něco snaží probouzet. Lidé se začínají tak nějak „shlukovat“. Snaha
udělat mírumilovnou změnu. Zrovna dnes jsem telefonoval s jedním mým
čtenářem, kterému se zamlouvá můj projekt. Ptal jsem se ho na názor k
mému poslednímu článku. Říkal, že souhlasí s názorem šamanky Namu a to
s naprosto nesilovým přístupem.
Mé úvahy, jak se zdá, tak úplně nekorespondují s postoji lidí, které mě
obklopují. Něco se formuje. Kdybych měl dělat nějaké zásadní rozhodnutí,
tak by bylo rozumné prvně vědět, jak se na to budou tvářit druzí. Ani Bůh
nevnucuje lidem svá pravidla, ale nechá na lidi dopadnout důsledky jejich
rozhodnutí.
Vzpomněl jsem si na hádanku Cicada 3301, o které se zmiňoval Peter
Insider. Doufám, že jsem nepopletl to číslo, protože je těch hádanek myslím více. Jakási internetová
hádanka, co má zavést inteligentní jedince do jakéhosi klubu. Nějak úplně nemám přesvědčení tu hádanku
teď luštit, protože to zahrnuje i cestování napříč světem a hledání různých indicií, ale Peter se zmiňoval na
svobodném vysílači o jakémsi projektu MK Perseus. Vedení této organizace tak nějak neví, komu má
věřit. Nevěří prý snad ani sobě. Je to vůbec možné? Napadlo mě napsat Peterovi vzkaz přímo zde v tomto
dokumentu a doufat, že se to k němu přímo a nebo přes někoho dostane. Odpověď by mohl nechat někde
na fóru Edenu. Bylo by asi dobré veřejně a zcela průhledně detailněji rozebrat, co MK Perseus nabízí a co
chtějí. Vzhledem k tomu, jak na mé názory reagují lidé z mého okolí, nějak nemám motivaci to teď moc
řešit. Tím spíže, že bych si rád vzal přes vánoce přestávku celkově od všeho.
Přeji klidné prožití vánočních svátků.
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Je 2.1.2021 11:34. Máme tu nový rok a já se chystám
založit nový díl příběhu, protože jednak něco nového
začíná. Mám teď pátý devítiletý životní cyklus a tento
díl už je celkem velký co se týče grafiky, tak že to chce
nový soubor.
Přemýšlel jsem nad názvem dalšího dílu. Už jsem
název vymyslel. Název bude odpovídat tomu, kam by
se měl můj příběh odebírat. Bude se jmenovat:
„Společenství společně“
Zítra se pustím do psaní. Bude to příběhově navazovat na Příběhy rozcuchaného revolucionáře, ale mělo
by se to více ubírat směrem k uskupení nějakého společenství.
Je 3.1.2021 14:59. Před námi cítím významný rok. Mě se podařilo
za rok 2020 vydělat na splacení dluhů, které jsem si udělal v roce
2019. Podařilo se mi peníze na zplacení vydělat v termínu
domluveným s bráchou, což mi udělal radost.
Někteří lidé hlásí na internetu „Je za pět minut dvanáct!“ a já se
pomalu chystám k psaní mého dvanáctého dílu příběhu s názvem
„Společenství společně“. Název je založen na tom, že je vidět
snaha utvářet jakási společenství. Lidé přicházejí s různými
projekty. Mají dobrou snahu něco vybudovat a i budují. Někdy se
ale na něčem zcela neshodnou a každý si chce jít svou vlastní
cestou bez podpory té druhé strany a to je špatně. To určitě nevede
ke spolupráci. Smyslem je najít společný záměr a nějakým způsobem lidi k němu nasměrovat.
Tak třeba například záměr o lepší politickou působnost. Někdo přišel s návrhem, že chce skrze novou
politickou stranu ovlivnit dění v Čechách k lepšímu. Začal shánět příznivce. Když se začala sestavovat
skupinka, tak náhle členové skupinky se rozhodly ve smyslu „ne nebudeme do toho tahat politiku, protože
starý systém takto nezměníme“. Budeme jen tvořit. Tato skupinka lidí si asi uvědomila problém, se kterým
se už několik stran potýkalo v minulosti. Je to problém fungování kolektivu. Přijdete do nějakého
kolektivu jako noví, kde fungují nějaké praktiky. Třeba ne úplně čisté. Časem se vám to třeba nelíbí, ale po
čase se buď budete muset přizpůsobit a nebo odejít. Většinový kolektiv ve špatně a korumpovatelně
fungujícím systému nezměníte, proto je nesmysl dávat moc nějakému takovému kolektivu. Tento problém
si tito lidé uvědomí, ale už nemyslí na to, že stále musí stejně platit daně, se kterými je špatně zacházeno.
Stále přikrmují špatný systém. No a když se rozhodnou ho nepodporovat, tak je tu jednak problém se
vznikající anarchií. Státu se to nebude líbit a tím státu bude dána moc zasáhnout, protože je tu nějaká
infrastruktura a tu je potřeba držet v chodu. Stát si jí bude bránit. To už se stalo v Rakousku a stát zasáhl
silou. Infrastruktura se musí udržet v chodu. Potřebujeme stále například lékaře, dopravní služby, školství
a podobně. Ne třeba v takové podobě, jako je to teď. Hodně věcí se v těchto oblastech sabotuje, ale to
neznamená, že to můžeme jen tak prostě zahodit jako celek. Dá se to opravit.
No tak co tedy vlastně potřebujeme? Jaké je řešení? Já to vidím celkem jasně. Potřebujeme tady mít něco
jako knížete. V lepším případě proroka. Člověka, který nepodléhá manipulativnímu kolektivnímu vědomí.
Člověka s páteří, který se nenechá jen tak někým zastrašit a má to v hlavě srovnané. Takový člověk
nenapadá anarchisticky infrastrukturu, ale snaží se jí správně udržet v chodu díky dostatečnému zavádění
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průhlednosti. To je to, co historicky vždy selhávalo. Nebyla dostatečně zavedená průhlednost a tak lidé
měli vždy tendence zakrývat některá fakta před ostatními a znevýhodňovat je. Pokud se tedy máme
pohnout ve vývoji dopředu, tak na toto je při zavádění nového systému dbát.
Kromě knížete ale je potřeba mít lid, který se nebojí postavit na jeho stranu. Lid, který umí přemoci strach.
Přemoci strach mu například napsat svůj názor. To je to nejmenší. Může nastat i situace, kdy bude potřeba
vzít zbraň a jít uhájit své území. To už je náročnější. Dokonce i staří slované, jejichž jsme potomci, tak
měli zbraně. Neměli přímo něco jako policii, ale jako jednotlivci byly ozbrojení. Uměli se bránit. K
přemáhání strachu a možné sebeobraně se dostanu v dalším díle na této adrese:
http://jkali.cz/data/spolecenstvi.pdf
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