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Dodatky:
Umění (odkazy na hudbu) - http://jkali.cz/data/umeni.pdf
Zajímavosti ze světa - http://jkali.cz/data/udalosti_ze_sveta.pdf
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Záchrana planety Země a nový ekonomický systém Eden - http://jkali.cz/data/eden3.pdf
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Je 3.1.2021 16:43. Na konci minulého dílu jsem došel opět k
myšlence, která se vyskytla v mém psaní už mnohokrát.
Potřebujeme tu mít něco jako knížete, který bude rozumně vést
zemi. Někoho, kdo nepodléhá kolektivnímu vědomí a nepovede
lidi do úpadku. Někoho, kdo není nepojen na žádnou mocnost a
tak mu nikdo nedrží kudlu u krku. Ideálně člověka, který je pod
Kristovou ochrannou, protože je to jeho služebník.
A jsme u toho! Ten, kdo je obrácený ke Kristu a jedná podle
jeho vůle, tak je pod ochrannou! Tím pádem nemusí mít strach
jednat. Takový člověk umí přemoci strach. Společnost takových
lidí může fungovat správně a spokojeně.
Koncem roku jsem si všiml neběžného úkazu. Je to úkaz zachycený na těchto videích:
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR32AzG-X0NjekSR4c2ru2eJpkKFU6G5ZK6y_yww4Ha87nJbDQCQ5cy2dc&v=zVDhvoyIvQ4&feature=youtu.be
a
https://www.youtube.com/watch?v=80x2OwEG4yw&t=1939s
Na prvním videu má celkem pěkný proslov astrolog Jindřich Pavlis, když chválí Hospodina a na
druhém poukazuje na Bibli Jiří Sapeta v dobrém, když tvrdí, že mu bylo odhaleno, že Bůh je láska.
Co se tady děje? V dnešní době vysoce ovlivněné sólovou esoterikou si lidé začínají uvědomovat,
že není dobré na to být samotní a je tu stále ta opora v Bohu. To je hrozně důležité. To lidem může
právě dát sílu přemoci strach. No a v dnešní kritické době lidé mohou být opět přivedení k Bohu
skrze Krista, ale ne takovým tím způsobem, co prezentují stávající církevní systémy a který působí
sektářsky a odpuzujíce pro mnohé. Možná to jsou právě stávající přístupy církve, které lidi motivují
raději zajímat se o esoteriku a o jiné alternativy, protože z toho cítí druh otroctví a nejsou moc
daleko od pravdy. Něco zde není v pořádku s tou stávající církví. Chce to zamyslet se nad tím.
Je 4.1.2021 0:14. Řekněme, že pokud máte v srdci
Krista, tak jste něco jako buňka, která je
prokrvovaná a dobře živená. Zdravá buňka, která
umí preventivně odolávat infekci. Dovede se
postavit strachu. Je tedy dobré budovat s Kristem
vztah, i když je teď pro nás v neviditelném světě.
To uznání, které mu člověk v duchu pošle, tak se
vrací. Člověk je šťastný a cítí se zdravý. Co mě
vrtá hlavou je, kde jsou církve? Lidé se spolčují na
různých komunikačních kanálech. V různých
klubech. Obzvláště teď by jsme měli spolu komunikovat, ale já nevidím nikoho z církví v těchto
místech. Pastorovi z církve Milost jsem to říkal. Divil jsem se, proč křesťané nenavšťěvují místa,
jako je například čajovna, ale i online diskuse? Tam se setkává spousta lidí. Ježíš přeci říkal, že
doktor chodí za pacientem a nevyhledává zdravé lidi. Povídal jsem mu, že mi připadá, jako kdyby
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křesťané byly pozavíraní v nějakých ghettech. Izolovaní od veřejnosti. Proč je nikde na veřejnosti
nevidím? Pravda asi tím nebyl moc polichocen. Povídal mi, že organizují hodně kázání venku.
Říkal jsem mu, že to je dobře. Přijde mi dobré, že se snaží, ale i tak mi to vrtalo hlavou. Vzpomněl
jsem si na to, jak jsem nedávno seděl na Sokolském ostrově a opodál byla nějaká evangelizace
tuším že asi od letničních. Sledoval jsem to z dálky a nepůsobilo to na mě moc dobře. Připadalo mi
to, jako když opakují stále dokola nějakou „mantru“. Byla to chvála Kristu, ale jak se to stále
dokola opakuje, tak je to k zblbnutí. Musel jsem po čase odejít. Ježíš upozorňoval na to, že být mu
blízko v srdci a ctít ho rty je dvojí. Ctění rty je vedlejší a když potom takové společenství působí na
lidi jako sekta, tak to nenamotivuje běžné lidi se o Krista zajímat. Můžete kázat lidem dokola a
dokola veřejně o Kristu s megafonem, ale když potom lidi přivedete na nějaký obřad a nebo nějaké
takové zpěvy, kde se přitom mává praporcema, tak lidé se leknou, že je to nějaká sekta a drží se dál.
Evangelium se dá šířit tak, že zapadáte úplně normálně mezi ostatní. Vídáte se s lidmi na místech,
která jsou pro běžnou veřejnost úplně běžná. Kam lidé chodí rádi. Třeba nábožensky neutrální
místa. Nejde o to denodenně neustále opakovat evangelium a vtloukat lidem do hlavy jak je jejich
vyznání špatné. Každý ať si má vyznání jaké chce, když je spokojený a přijde mu to smysluplné.
Tady jde o to, pokud má někdo něco lepšího, tak ať to demonstruje na svém vlastním životě a tím
může nalákat ostatní. Jít příkladem. Pokud scházení se ve sborech dává křesťanům pocit
zadostiučinění a izolují se tak od ostatních, tak potom je tento přístup problém. Na lidi to bude
působit izolovaně a nesvobodně.
Včera bylo setkání s šamankou Namu. Bylo nás tam asi 24. Na chvilku se tam ukázal i Jiří Sapeta,
ale jen poslouchal. Myslím, že tam byla i Eli Staníková. Chtěl jsem se zeptat, kolik je tam přítomno
křesťanů, ale nějak jsem se neodhodlal. Tak třeba jindy. Padlo tam, že by bylo dobré mít nějakého
vůdce. Přemýšlel jsem, že bych se toho zhostil. Musel bych asi začít nahrávat nějaká videa. Jen
psaní je takové ne úplně osobní.
Je 5.1.2021 1:12. Jak jsem psal, je potřeba začít něco
nahrávat. Hlas má také svůj vliv. Časem to možná bude
video, ale zatím alespoň povídání. Povídání se může dostat k
více lidem, než takové psaní. Je to sestřihané, ale nejsou tam
různé přeřeky a podobně.
Je tu první díl Večerního povídání zde:
http://jkali.cz/data/video/2021_01_05_vp1.mp3
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Je 8.1.2021 1:13. Nahrál jsem druhý díl Večerního povídání zde:
http://jkali.cz/data/video/2021_01_07_vp2.mp3
V první části jsem rozebral ještě myšlenku z minula ohledně
systematického boje s virem a systematické obrany. Pak se zabývám
otázkou „seštelováním“ vlády. Možná bych se příště soustředil na
záležitosti zahraniční politiky. Jsem pro suverenitu a zároveň mít
dobrý vztah s okolím.

Je 9.1.2021 21:05. Třetí díl Večerního povídání. Rozjíždím
zákonodárnou aktivitu.
http://jkali.cz/data/video/2021_01_09_vp3.mp3
Zdá se mi, že v tom psaní začínám nějak lenivět.
Je 10.1.2021 11:36. Před
vánoci jsem poznal paní
Janu Peterkovou z
Televize Natura. Viděl
jsem, že v té televizi
natáčí různé rozhovory.
Osobně mi dala nabídku, jestli také nechci s ní natočit rozhovor. Ptal
jsem se jí, jestli to může být psaný rozhovor? Myslel jsem na nějakou formu jejich blogu. Ona to
nezamítla, ale i tak si myslím, že to k psaní nakonec nebude směřovat. Minulou neděli jsme měli
zase „povídání s paní Babičkou“. Tak jsem si to sám pojmenoval. Jinak ale je řeč o povídání s
šamankou Namu. Jeden pán tam navrhl „obsadit Českou Televizi a říct lidem, jak to je.“. Tak jsem
řekl „Dobře, kolik z vás má zbraně a půjdete tam? Já vás povedu.“. Všiml jsem si, že reagovala jen
jedna paní a zvedala nadšeně roku. Paní, která je z Česka, ale žije teď v Americe. Pak tam padl
jeden takový zajímavý argument od jednoho mladšího týpka „Oni by vám ti lidé stejně neuvěřili,
protože na vás nejsou zvyklí. Ti jsou zvyklý na ty své moderátory a ne na neznámé lidi. Také by
tomu asi chybělo podaní nějakých fakt ze strany odborníků“.
Je tu více okolností. Jednak jsem dostal nabídku k rozhovoru pro Televizi Natura, ale také jsou tu i
jiné argumenty. Argumenty, proč se nesoustředit jen na psaní, ale začít nahrávat alespoň třeba jen to
povídání konané vždy večer.
Píši tedy paní Janě Peterkové:
„Ahoj Jano,
přemýšlel jsem nad nabídkou udělat rozhovor pro Televizi Natura, který jsi mi nabízela. Vidím to
jako smysluplné. Momentálně ale nejsem úplně v situaci, kdybych se chtěl postavit před kamery.
Nejsem dokonce ani v situaci, kdybych si troufl naživo veřejně mluvit v nějakém rozhovoru. Má
výřečnost není úplně ono, co bych si představoval. Trénuji ale teď povídání a třeba se to časem
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zlepší. Rád bych ale rozhovor udělal. Možná by to bylo zajímavé. Jestli tedy nejsi proti, tak bych
byl rád, kdybys mi poslala otázky. Ideálně namluvené v nějakém MP3 souboru, ale můžou být
klidně i psané. Řeč má ale výhodu, že se pojí skutečně s Tvojí osobou a nedá se tak snadno
falzifikovat. Ideálně bez servítek a na tělo. To lidi zaujme.
Já do audio souboru přidám mé odpovědi a odešlu Ti ho. Audio soubor s odpověďmi uveřejním i
zde.
Z čeho můžeš v rozhovoru vycházet? Klidně třeba z mých posledních tří dílů Večerního povídání,
které uveřejňuji v mém veřejném psaní zde, kde je i tato zpráva Tobě a stáváš se tak součástí mého
příběhu:
http://jkali.cz/data/spolecenstvi.pdf

Přeji hezkou neděli,
Jirka Kalina“
Odesláno v 13:16 na info@tvnatura.cz s předmětem „Zájem o rozhovor“.
Je 11.1.2021 1:02. Mám
nahraný další díl mého
Večerního povídání.
Tantokrát uvozený
Madracovým faraonem.
Možná jsem měl použít
označení madracek-fracek.
http://jkali.cz/data/video/2021_01_11_vp4.mp3
Je 12.1.2021 22:59. Tak mám další Večerní povídání a to už pátý díl.
Nejdelší díl ze všech, protože už obsahuje rozhovor. Podařilo se
nahrát kratší rozhovor. Ne přímo pro televizi Natura, ale k výřečnosti
to možná pomůže.
http://jkali.cz/data/video/2021_01_12_vp5.mp3
(UPOZORNĚNÍ: V povídání se mohou vyskytovat smyšlené postavy
a smyšlené příběhy pro názornost situací a spestření. Nejedná se o
nějaké zkreslování faktů)
Je 16.1.2021 22:41. Je tu šestý díl mého Večerního povídání. Tentokrát na nějaké
obecné téma společenského fungování. Jak se k problémům stavět. Cesta ke
konsenzu. Kopné právo.
http://jkali.cz/data/video/2021_01_16_vp6.mp3
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Je 17.1.2021 15:37. Dostala se ke mně informace o webu:
https://www.jezistemarad.cz/
Ta reklama se mi celkem líbila. Mladá holčina tam mluvila,
že je důležité mít v srdci Božího ducha. Být v propojení s
Kristem. V této pochybné době se ta opora hodí.
V sekci Služby → Setkání se zázraky je několik videí. Videí
o tom, jak se třeba uzdravuje na dálku přes internet.
Například zde: https://youtu.be/Fxa8SryB9hI
V čase 1:33:33. Mladý Čech bojuje s boreliózou. Kazatel ho přiměje k uvěření v Ježíšovo
uzdravení, pak se kamera nahne a vzdáleně je vidět v televizi pomocník. To je bomba. Jak si lidé
dovedou vzdáleně poradit :). Hlavně snad to ty lidi nějak přivede blíže ke Kristu. Ta paní co tam
byla před tím nevypadala extrémně nadšená i když prý zrak se jí zlepšil.
Je 19.1.2021 23:45. Tak a je to tady! Můj obličej
se objevil na YouTube. Je to v záznamu z
posledního nedělního povídání s šamankou
Namu 17.1.2021.
Je tam i Jirka Sapeta a povídá o E-Koruně. To
bylo hlavní téma setkání.
https://www.youtube.com/watch?
v=VCIlTanbNAY
V něčem se odlišuji. Mezitím, co ostatní nehnutě sedí, tak já se neustále vrtím. Na fotce vidíte 3
Jirky. Je tu zajímavý úkaz. V čase 33:30 jsem položil dotaz na výkonnost. No a co se nestalo hned
druhý den. V rámci Kulatého stolu se mi dostali pod ruku návrhy, jak rozložit takovýto nějaký
systém na více serverů, aby to utáhlo velikou zátěž. Tak třeba se z toho něco vyklube.
Ve středu 20.1.2021 od 18:00 je online setkání Kulatého stolu na tomto odkaze:
http://meet.google.com/ztc-phgb-otw
Přijďte si popovídat.
Je 20.1.2021 1:40. Je tu sedmý díl mého
Večerního povídání. Tentokrát na téma
Monoteismus:
http://jkali.cz/data/video/2021_01_20_vp7.mp3
Tentokrát vážně. Bez imitací. Příště bych tam
dal asi téma ekonomika a finance.
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Je 22.1.2021 22:43. Je tu osmý díl mého
Večerního povídání. Nejkratší ze všech dílů a má
87 sekund.
Vyprávění Cvak. Vypnutý mikrofón. Přímý
přenos z parlamentu.
http://jkali.cz/data/video/2021_01_22_vp8.mp3
Je 23.1.2021
23:26. Po
nejkratším
Večerním
povídání
následuje nejdelší. Devátý díl má skoro
dvojnásob času toho, co jsou ty nejdelší. Povídání o ekonomice, E-Koruně a Edenu.
Odkaz na MP3 zde:
http://jkali.cz/data/video/2021_01_23_vp9.mp3
Je 26.1.2021 2:42. Desátý díl Večerního povídání. Tak nějak shrnutí.
Pochvala ostatním. Něco o autoritě (k desátému dílu str. 88 a 91).
http://jkali.cz/data/video/2021_01_26_vp10.mp3
Je 30.1.2021 1:42. Končí
měsíc a já doháním rozvolněný
fond pracovní doby. Nějaký
ten den jsem teď nebyl na
osobním počítači, tak že jsem ani nenahrával. Mám v hlavě
myšlenky. Večer asi něco nahraji.
Je tu jeden nápad. Nápad poslat vládě dopis ve větším
počtu. Popsáno v tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=hFDhz3DJlH4
Prozatím alespoň tento odkaz.
Je 30.1.2021 21:56. Je tu jedenáctý díl mého Večerního povídání. Téma
navazuje na dopis uvedený výše. Šíření pravdy o zločinu. Aktivace
svědomí. Trestní stíhání zkorumpovaných lidí.
http://jkali.cz/data/video/2021_01_30_vp11.mp3
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Je 31.1.2021 23:01. Dvanáctý díl mého Večerního povídání. Oko
klíčové dírky. Někdo šmíruje:
http://jkali.cz/data/video/2021_01_31_vp12.mp3
Je 1.2.2021 1:57.
Tak tady se asi
buduje ta tajemná
říše mrtvých
(zombie). V Tibetu. Podle Theodore Illiona není
všechno zlato, co se třpitká:
https://www.youtube.com/watch?v=z-7vDj5EUbw

Tady pro změnu nějaký sen o vytržení se smutnou
stránkou věci:
https://www.youtube.com/watch?v=iDabzyPgXNE
Nebo pozitivnější informace od Joela Staaba. Prorocký sen
pro Českou republiku na nadcházející období, že by
opravdu utvoření církve tak, jak má být a velké působení
Ducha Svatého:
https://www.youtube.com/watch?v=WFGIHX3SScE
Je 2.2.2021 1:30. Je tu třináctý díl mého
Večerního povídání. Tentokrát na téma
správcovství. Vzkříšení svého ducha.
Svouctnost. Jak hlemížď vlastnil Severní
Kontinent.
http://jkali.cz/data/video/2021_02_02_vp13.mp3
Je 4.2.2021
2:15. Je tu
čtrnáctý díl
mého Večerního povídání. Tentokrát o městečku Knedlíkovice.
O pravé a falešné jednotě. O síle oběti. Znáte přísloví „Láska
se nerodí z objetí, ale z obětí“?
http://jkali.cz/data/video/2021_02_04_vp14.mp3
Je 7.2.2021 4:24. Je tu patnáctý díl mého Večerního povídání. Palec nahoru pro
pana Blatného. Jak být finančním kormidelníkem mezinárodních bank. Snad to
Donald Trump nějak partyzánsky zvládne.
http://jkali.cz/data/video/2021_02_07_vp15.mp3
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Je 9.2.2021 2:49. Je tu šestnáctý díl mého
Večerního povídání. Na jednu stranu možná
povzbudivý a ne druhou tolik ne. Téma je kdo je
globální prediktor a jak moc na tom vlastně
záleží. Snílkovství a lhostejnost. Leviathan
(mořský drak). Film Kostka a zamyšlení.
http://jkali.cz/data/video/2021_02_09_vp16.mp3
Je 13.2.2021 15:57. Je tu zajímavý surealistický prorocký sen i s
výkladem. Sen o moderním „pastýři“ v teniskách a s kšiltovkou, který
pískne na píšťalku a hned na něj z houští vyhopskne ocsi jako embrio
a drží se ho.
Opodál vyhlíží strašně zlý černý had s korunkou.
https://www.youtube.com/watch?v=REGIJpabHyA
Sen je o posatanštělém evangeliu. Docela poučné řekl bych.
Je 15.2.2021 0:20. Nějak poslední dobou není
chuť nahrávat Večerní povídání. Koukal jsem
na tuto reportáž, kterou kamarád nasdílel:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3269576-jednani-o-nouzovem-stavubude-pokracovat-konecne-rozhodnuti-ucini-vlada-odpoledne?
fbclid=IwAR0_HAImOrOg4LoRGUSCSi--78TqaNDwj9yZ6OkasVfQb6Hly8iqxfJW-8
Přijde mi celkem odporné to Babišovo pokrytectví když do televize mluví o
tom, jak moc mu záleží na lidech, ale když za ním přijde opozice s návrhy
na rozumná řešení, tak je ignoruje, podle jejich slov. No a když přijde na to,
že už nikdo ve sněmovně kromě něj nechce prodloužení nouzového stavu, tak to hodí na hlavu
hejtmanům s tím, že „Nejsou žádná jiná opatření...... poraďte si.“. Potom, když to hejtmany zaskočí,
tak alibisticky poukazuje na to, jak mu nic jiného nezbývá a musí se prodloužit nouzový stav,
protože jde o zdraví lidí. Na a pak člověk slýchává ty informace typu „Já neznám nikoho v mém
okolí, kdo by zemřel na koronavirus, ale dva lidé spáchali sebevraždu z finančních důvodů.“, nebo
„Můj starý soused musel jít bydlet pod most, ale naštěstí se pro něj našlo místo v azylovém domě.“.
Ta správná řešení tu jsou. Dají se najít a nezabere to ani moc námahy. Jen že je tu i spousta korupce,
tak že není v tomto ohledu nic nového, co bych mohl sdělit. Nabízím možnost být jakýmsi pilířem.
Když budu mít k dispozici policii ať už klasickou a nebo nějaké partyzány, tak tyto záškodníky
„vydetekuji“ a „zneškodním“. Stačí se jen u mě hlásit třeba na Edenu. V aktivaci jednání může
pomoci pokání, jak bylo zmíněno v předchozím článku a ideálně završené křtem. Když budou mít
lidé jednu společnou hlavu, tedy Krista, tak budou více synchronní a bude to lépe fungovat.
Další souvisejici info: https://aeronet.cz/news/proc-musi-v-cr-trvat-nouzovy-stav-chybel-by-totiz-babisove-vladefarmaceuticke-lobby-a-nadnarodnim-online-retezcum-ktere-ryzuji-na-prodeji-naprosto-veskereho-zbozi-na-ukorzavrenych-kamennych/

http://jkali.cz
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Další závažná informace o tom, jak skrze syndrom ADE
mohou vakcíny zabíjet. Ve smlouvě pacient podepisuje něco
jako, že je jen experimentální subjekt. Neetické.
https://aeronet.cz/news/americti-lekari-varuji-predsyndromem-ade-zpusobenym-vakcinami-na-bazi-mrna-kdyvakcina-ve-skutecnosti-zesiluje-ucinky-viru-v-tele-a-poaplikaci-vakciny-ockovane-osoby-okamzite-onemocni/
Je 18.2.2021 2:25. Po delší pauze opět mám další díl mého
Večerního povídání. Sedmnáctý díl zde:
http://jkali.cz/data/video/2021_02_18_vp17.mp3
Tentokrát na téma slepá důvěra a přijímání neúměrných rizik.
Tady mám zase z mého oblíbeného kanálu o prorockých snech
a to o ukradené autoritě:
https://www.youtube.com/watch?v=9oE6Rq0qkm0
Jsou tam zajímavá podobenství.
Je 22.2.2021 0:54. Je tu osmnáctý díl. mého
Večerního povídání. Povzbuzení k aktivaci lvů a lvic
:).
http://jkali.cz/data/video/2021_02_22_vp18.mp3
Převážně reakce na toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=c2osoaqhmJc
Na mimoparlamentní vyšetřovací komisi.
Je 27.2.2021 3:11. Je tu zase krátký komický
předvíkendový díl Večerního povídání s číslem
19.
Volá se o pomoc do Grafárny. Česko je svobodné.
Tak přitmavit ... přitmavit a hezky
odposlouchávat, co si lidé povídají:
http://jkali.cz/data/video/2021_02_27_vp19.mp3
Ještě jedno doporučení od kamaráda. O modifikaci DNA jsem nechal odkaz na
straně 100 v minulém díle příběhu, ale když to řekne místopředseda vlády...:
https://aeronet.cz/news/video-slovensky-mistopredseda-vlady-priznal-vtelevizi-ze-nova-generace-vakcin-na-bazi-mrna-zasahuje-do-lidske-dna-vpozadi-za-vznikem-vakcin-mrna-stoji-prevratna-a-soucasne-desiva-technologie/

http://jkali.cz
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Je 28.2.2021 3:36. Dostal jsem nějaký typ na
právní možnosti, jak se bránit vakcinaci a
testování. Je to na stránkách Aliance Národních
Sil zde:
https://aliancenarodnichsil.cz/pravni-ochranaproti-testum-i-vakcinaci/
Platí to i na děti ve škole. Mohou být zastoupeni
zákonnými zástupci.
Tady odborný pohled odvolaného primáře
MUDr. Ctirada Musila na výhody promořování:
https://www.youtube.com/watch?
v=0qGhLXstv0E
Zde rozhovor s ním, kde jsou celkem rozumné
postřehy:
https://www.youtube.com/watch?
v=EjUYInyowac
Prorocký sen o 4 jezdcích apokalipsy:
https://www.youtube.com/watch?
v=POMXmm3s5Us
Jaká je jejich povaha? Jak se dostat z jejich vlivu
a být v bezpečí.
Zase něco o vytržení.
Něco k
tématu
omezování pohybu policií. Je tu nějaké video, jak to může
po vyjednávání s policíjí dopadnout, že nakonec odjedou,
protože jednají nesmyslně a protizákonně:
https://www.youtube.com/watch?v=wl37PFYdnM4
Nějak se ještě opřít o zákony dá, ale to nemusí platit dlouho. Může nastat situace, kdy ale bude
potřeba naběhnout na vládu, utrhat těm grázlům palice a nastolit novou ELITU! Ten bez prominutí
ODPAD, který tam pod vlivem lží způsobuje tyto všechny katastrofy na to doplatí!

http://jkali.cz
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Je 28.2.2021 13:27. Přišla mi na mysl věta z knihy Matouš
kapitola 7 verš 19.
„Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a
vhozen do ohně.“ To jsou slova Ježíše a dává to naprostou
logiku. No a když si to porovnám s dnešní dobou, kdy
jakoby od některých lidí bylo slyšet „Kliďte se všichni
stranou....... kliďte se všichni stranou a tááááááááhněte na
míle daleko, jinak budeme mít ostré lokte!!! Běda jak
někomu, kdo neumí přežít se něco špatného přihodí!!!“.
No ale moudří lidé zde radí ostatním, jak se vyhnout
potížím. A jsou lidé, co musí odejít v těchto časech a
odcházejí docela běžně na různé problémy, jen se to tolik
nerozmazává.
Je 28.2.2021 16:01.
Na výzvu jednoho
mého známého jsem přeposlal senátorovi Faktorovi na
„faktorl@senat.cz“ email od něj, kde je poukázáno na
tento vzkaz:
https://www.youtube.com/watch?
v=SMKNEpkXGv8&feature=youtu.be
Má zpráva:
„Dobrý den,

i já přeposílám urgentní oznámení. Musí se jednat a zachránit svobodu
společnosti. Může jinak dojít i k svržení vlády, možná povraždění
politiků, jak o tom píšu ve svém dokumentu:

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

Je třeba jednat co nejdříve!

S pozdravem,
Jiří Kalina“

http://jkali.cz
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Je 1.3.2021 0:18. Situace se jeví tak nějak
zoufale. V týdnu jsem viděl video jedné zoufalé
paní, která si stěžovala na to, jak její syn trpí v
práci v roušce. Snažím se hledat řešení. Snažím
se nabízet pomocnou ruku. Tak že jsem možná
řešení aktuální kritické situace přednesl v mém
dvacátém díle mého Večerního povídání zde:
http://jkali.cz/data/video/2021_03_01_vp20.mp3
…
Je 2.3.2021 2:54. Nalodil jsem se na „pirátskou
loď“. Byl jsem vyzván k možnosti se představit
na online setkání. Dnes mi to moc nevyjde, ale představím se alespoň odpovědí textem. Zasláno na:
nikola.mrazova@pirati.cz, klara.bidarova@pirati.cz, bohuslav.svehla@pirati.cz
Text:
„Dobrý den,

dnes mi to nevyjde. Jenom prozatím k mému představení a nebo možná spíše
upozornění na to, co by podle mě měla vláda co nejrychleji prosadit, aby
byla v bezpečí

Má dvacátá nahrávka Večerního povídání zde, tam to rozebírám
http://jkali.cz/data/video/2021_03_01_vp20.mp3

Více o mých aktivitách zde:
http://jkali.cz/data/spolecenstvi.pdf

Jenom se zeptám. Jste schopni mobilizovat například policii a armádu pro
boj s korupcí? Mohu být v čele.

Teď se vás neptám jako politické strany, ale jako politicky orientované
komunity, co má jistě spousta známých na policii a vidí tento brajgl ve
společnosti.
http://jkali.cz
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Děkuji.

S pozdravem,
Jiří Kalina“
Tady je ukázka, jak vypadá hanba. Několik
policistů si troufne na jednoho dědu právníka,
který se zastává lidí:
https://www.youtube.com/watch?
v=YrdFValOVg4
Je to hanba. To jsme národ, co má držet pospolu?
Přitom je to celkem jednoduché. Stačí se jen
postavit na mou stranu.
Je 2.3.2021 1:41. Je tu další video s užitečnými
informacemi. Odkazuji na FB stránku „Mgr.
Lubomír Volný – Jednotní“ video v čase
„2.3.2021 14:52“.
Tady je potřeba uvědomit si, kdo je ten masový
vrah. Je to ten, kdo má informace a nejedná i
přes to, že je za to placený. To neplatí jen na
představitele vlády, ale i na ozbrojené složky,
které jsou podřízeny nesprávnému vedení. Ten,
kdo je vinen, tak nakonec zaplatí.
Je 4.3.2021 0:32. Ve Španělsku prý hoří velká města a nikde se o tom
neinformuje. Krize dopadla na lidi. Mám tu dvacátý první díl mého
Večerního povídání zde:
http://jkali.cz/data/video/2021_03_04_vp21.mp3
Témata jsou ověřená účinnost Ivermectinu potvrzená z více stran.
Motivační povídání.
…
Je 5.3.2021 2:33. Dostal jsem odpověď od pirátů na zprávu,
kterou jsem jim posílal. Senátor Faktor mi zatím
neodpověděl:
„Ahoj Jirko,
Procházela jsem si tvůj web a odkazy a zdá se mi, že ne vše je v souznění s pirátskými hodnotami?
http://jkali.cz
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Mobilizaci policie a armády není možné provést politickou stranou. A myslím, že to ani není
způsob, který by Piráti preferovali při snaze potlačit korupci.

Pěkný den,
Nikol

Nikola Mrázová
Koordinátorka pro Jihočeský kraj

nikola.mrazova@pirati.cz“
Asi se to dalo tak nějak čekat, že mě nepochopí. Tak jsem jim odpověděl, ale na to mi už
neodepsali:
„Ahoj,

díky za rychlou odpověď. Nebral jsem to tak, že vás chci oslovovat jako
politickou stranu. Spíše jako společenství lidí, se kterým mohu mít
schůdné názory i když ne třeba na 100%. Vím, že jako strana nemůžete
ovlivnit policii.

Policii můžete ovlivnit jako jednotlivci, pokud jste s jejími členy ve
spojení. Asi to vnímáme stejně, že kontrolní orgány, které mají pojistit
správný chod země, tak poněkud selhávají. To asi jako strana nemůžete
nijak ovlivnit, nebo se pletu?

Chtěl bych nějaký takový kontrolní orgán iniciovat. Něco, co může
dohlížet na chod médií, vlády, bank a podobně.

Vidím v tom potenciál a snažím se jen šířit myšlenku. Možná to cítíme
podobně.

http://jkali.cz
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Pěkný den,
Jirka Kalina“
Je 5.3.2021 3:22. Je tu dvacátý druhý díl mého Večerního
povídání. Tentokrát info o stavu v Českobudějovické
nemocnici. V médiích tuny dezinformací.
http://jkali.cz/data/video/2021_03_05_vp22.mp3
…
Je 6.3.2021 23:27. Máme tu
jedno hororové svědectví
bývalého zdravotníka. Uložil
jsem do MP3 zde:
http://jkali.cz/data/video/2021_03_06_svedectvi.mp3
Když nad tím tak přemýšlím, celkem to zapadá. Tohle by mělo zajímat
hlavně policii.
Je 7.3.2021 13:26. Pusťte si FB přímý přenos z Prahy.
Knedlíkovice v přímém přenosu. O tom jsem mluvil na
straně 9 ve čtrnáctém díle Večerního povídání. Obyvatelé
překonávají dlouhé vzdálenosti, aby hučeli, protože taková
jsou PRAVIDLA HRY. Lubomír Volný mě tento týden na FB
vyzval, abych dal jeho FB stránce, že se mi líbí, ale
nekomunikuje se mnou. Neodpovídá mi. Tak co to je?
Řízená opozice? Tvrdí o sobě na FB, že je potřeba dostat na
svojí stranu policii a vojáky přesně jak tvrdím já. No ale co
to dělá...... co to dělá??!! Nahání lidi na demonstrace, vyzývá
k hučení, mlácení na kastroly a podobně. Zavádí lidi k tomu,
aby dělali hovadiny. Takto snadno někoho nalákáte na nějaké
místo, aby ho tam pochytala policie. Takto někoho snadno
nalákáte, aby byl chaoticky agresivní. Tohle je přesně ale
plán zlé strany a ničemu to nepomůže. Jeho školení
zaměstnanců bude o propagaci jeho politické strany. Snaha
vzkřísit umírající systém.
„Aaaaaaaaaaa …... Pomoooooooooocccccc!!!! Vetřelec se
líhneééééééééééééééé..... zachraň se kdo můžéééééééééšššššš!!!
Vychází to z lidíííííííííííííí!!!“
http://jkali.cz/data/video/2021_03_07_vetrelec.mp3
„A přichází to v podobě jehliček“

http://jkali.cz
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Je 7.3.2021 23:08. Víte o tom, že vaše
osobnost je podle základních pramenů
ústavy nedotknutelná? Je možné se
proti testování a očkování bránit. Rada
nad zlato. Můžete vysoudit obrovské
peníze!

Více zde: http://jkali.cz/data/video/2021_03_07_chartaalistina.mp3
Je 8.3.2021 1:55. Vakcinace policistů. Svědectví. 5 ze 7
policistů se složilo. Řval bolestí. Fleky na kůži, horečky:
http://jkali.cz/data/video/2021_03_08_ockovani.mp3
…
Píši panu Volnému. Nějak mám pochybnosti v jeho
aktivity. Připadá mi, že se hrne na pozici, na kterou nemá
a že tahá z lidí energii, kterou by mohly vynaložit lépe.
Ztrácím v něj důvěru. Mluvil o školení, které mohl klidně
dát snadno na FB a nepřesouvat kvůli tomu lidi teď v
těchto dobách, když je to úplně zbytečně vystavuje
nebezpečí. Připadá mi jako provokatér. Píši tedy na
info@volnyblok.cz
„Dobrý den, pane Volný,

četl jsem ve vašem příspěvku na FB, že chcete získat zpět policii a
armádu. To je dobrý nápad a jako politická strana můžete mít něco
takového ve správě?

Víte o mých publikacích? Myslím, že ano:
http://jkali.cz/data/spolecenstvi.pdf

Mám obavy, že jste jen řízená opozice. Co myslíte, že dnes změní
demonstrace?

S pozdravem,
http://jkali.cz
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Jiří Kalina“
Teď vzhledem k tomu, co se děje není vhodná doba, aby lidé následovali někoho, kdo na to nemá.
…
Je 9.3.2021 1:14. Tak mám tu odpověď z Volného bloku:
„Dobrý den,
nemyslíme jako strana, ale pod vliv lidí, tedy poté co vyhrajeme volby, vrátíme jim jejich svobodu
pohybovat se jen v mezích zákona bez diktátu politiků. I to bude velký pokrok
Volfová“
Odpověď od paní Volfové. Skoro to až
nabádá k myšlence vlka v rouše
beránčím. Když se dostane policie pod
vliv lidí, tedy asi tím myslí pod vliv
mas, tak to z pravidla nedopadá moc
dobře. Ano jsou tu nějaké sliby
svobody, ale otázka je, zda to tu už
nebylo ze strany regulerních politiků,
co?
Je to dvacátý třetí díl mého Večerního
povídání. Tentokrát na téma důvěra a
jak se bránit neupřímnosti:
http://jkali.cz/data/video/2021_03_09_vp23.mp3
Tak oprava: Řekl jsem, že tu je komunikační síť, ale myslel jsem tím software. Myslel jsem tím, že
teď asi není potřeba hledat SW vývojáře a něco programovat. Aplikace tu jsou, jen je potřeba udělat
síť ze správných lidí a to tu není. Asi nedůvěra, možná strach z represe. Strach je problém.
Je 10.3.2021 1:17. Je tu dvacátý čtvrtý díl mého Večerního
povídání. Tentokrát na téma Gog.
http://jkali.cz/data/video/2021_03_10_vp24.mp3
Izraelské hory. Jak splynout s okolím a držet se zároveň svého
svědomí. Nějaké tipy. Podivné energetické působení poslední
dobou.

http://jkali.cz
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Je 11.3.2021 1:18. Je tu video, co se našlo na
antigenních testech pod mikroskopem. Jsou tam
záhadní pohybující se parasiti. Pak nemají být
lidé nemocní:
http://jkali.cz/data/video/2021_03_11_parasit.mp4

Tak opatrně. Raději na to jen plivnout a
nepřikládat na sliznici.
Je 11.3.2021 17:01. Je tu další video, které odhaluje, že
vláda vnucuje lidem používat nelegální respirátory KN95,
které žádnou ochranu proti virům neposkytují:
http://jkali.cz/data/video/2021_03_11_kn95.mp4
Je
11.3.2021
18:18.
Je tu takový vzkaz z Izraele od opozice. Je to
tam kritické:
http://jkali.cz/data/video/2021_03_11_israel.mp4
Vybavuje se mi 16. verš z knihy Matouš kapitola 24:
„tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor.“
Souvisí to s tím, co jsem povídal ve Večerním povídání 24 o Ezechielově proroctví v jeho knize v
kapitole 38. Je řeč o Izraelských horách. U Matouše je v překladu Bible21 jen, že jde o „hory“.
Místo Judsko je ale jasně stanovená zeměpisná oblast.
„Tak Rumuni do toho práskly....... Rumuni do
toho práskly :)“
Sesazení vlády asi po vzoru Islandu:
http://jkali.cz/data/video/2021_03_11_trpelivost.mp4

Je 12.3.2021 4:47. Je tu slovo lékaře pana
Václava Jordána. Slovo chlapa k starostům a
primátorům měst:
http://jkali.cz/data/video/2021_03_12_sdeleni.mp4
Nějak mi tam hučí větráček. Toto nahrávání do MP4
se mi moc nepovedlo a vnitřní audio přenos mi dělal
problémy u tohoto videa.

http://jkali.cz
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Je 12.3.2021 4:59. Kamarád mě požádal o nasdílení textu nalevo.
Jsou tam zajímavé nálezy v názvech firem z latinských a
hindských překladů.
To jen tak okrajově pro zajímavost.
Tedy na výzvu pana
Václava Jordána píši
starostovi Uherského
Hradiště panu
Stanislavovi Bláhovi
na:
Stanislav.Blaha@mesto-uh.cz

Text:
„Dobrý den, pane
Bláho,

musím Vám předat urgentní vzkaz i když jsem Budějovičák.
Musíme ale jako
národ držet pospolu. Vzkaz je od pana doktora Václava Jordána. Vzkaz
najdete v mých publikacích zde na straně 20 vespod:
http://jkali.cz/data/spolecenstvi.pdf

Pokud si prohlédnete i jiné příspěvky, mužná to bude jedině dobře, aby
jste byl v obraze, co se děje ve světě.

On se skutečně může najít někdo, kdo se za ty lidi postaví a nebude to
pro gaunery příjemné. Proto je potřeba rozumně jednat.

Děkuji.

S pozdravem,
Jiří Kalina“
Ještě tedy napíši panu Jordánovi na FB:
„Dobrý den, pane Jordán,
líbí se mi Váš vzkaz starostům a primátorům měst. Sice jsem z Českých Budějovic, ale nedalo mi to vzkaz
starostovi Uherského Hradiště přeposlat. Je to zaznamenané v dokumentu zde na straně 21:

http://jkali.cz
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Přeji hezký den,
Jiří Kalina“
Je 12.3.2021 14:39. Je vidět, že „jiný kraj jiný mrav“.
Toto je video z Londýna. Veliký průvod a ani jedna
rouška:
http://jkali.cz/data/video/2021_03_12_londyn.mp4
Že by to rouškování bylo nějak rasově či nábožensky
motivované?
…
Je
13.3.2021
4:27. V tomto článku je něco o živých vláknech na testovacích
tyčinkách:
https://otevrisvoumysl.cz/nebezpeci-testu-na-covid-19-coobsahuji-tycinky-ktere-nam-strkaji-do-nosu/?
fbclid=IwAR2tsBMlKC1gThCSbfKFSUGUbdQY-BVudWWV2Bt4q4m_r1_KrLvN77vIKCA
Další odbornější rozbor videa o parazitech na testech co jsem dal na straně 20 je zde:
https://aeronet.cz/news/video-lekar-identifikoval-desiveho-parazita-na-sterove-tycince-antigenniho-testuzkoumaneho-pod-mikroskopem-na-uniklem-videu-jedna-se-o-hlistice-strevni-parazity-na-kterych-vedci-vpolovine-roku/
Výsledek jednání Daniela Landy s vládou je nulový.
Vláda si jede svůj „monolog“ i když imunologové to
vidí jinak:
https://www.youtube.com/watch?v=Dd5hE3RDzX4
Další
zásadní
informace
od
právníka pana Hlásenského. Pokud se prokáže, že na národě je
páchána genocida a to je, mělo by být možné se vyvázat ze všech
podvodných smluv a z EU. Povídání zde:
https://www.youtube.com/watch?v=HMUvMEC3yqM
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„Ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady
uděláme moc :)“
Je 14.3.2021 23:29. Je tu dvacátý pátý díl mého
Večerního povídání:
http://jkali.cz/data/video/2021_03_14_vp25.mp3

Povídám o tom, jak se propojujeme, jsme
jednotní. Vyměňujeme si informace. Je to
super!! Jen tak dál!
Zde je odkaz na zmíněný incident s policií ve
vlaku:
https://www.youtube.com/watch?v=UUpaXs8W2mg

Je 15.3.2021 11:34. Je tu další šílená událost. Tentokrát vnucování
nošení roušek policií v Českých Budějovicích. Tak že píši primátorovi
města. Primátorovy s příjmením Svoboda.
Na email: „svobodaj@c-budejovice.cz“
Text:
„Dobrý den pane Svobodo,

rozmáhají se nám tu nějaké problémy se státním terorem. Nevnímáte to
také?

Nerozumím tomu, jak je možné, že si policie dovoluje vnucovat lidem,
aby na otevřených prostorách museli nosit roušky a respirátory, když to
žádný zákon neukládá. Lidé musí mít nárok na to dýchat čerstvý vzduch
a zrovna tak se přirozeně imunizovat. Teď poukazuji na to, co se dělo v
sobotu:
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policiste-zaklekli-mladika-bez-rousky-v-ceskych-budejovicich40353925

Vláda možná tyto nesmysli nařizuje, ale to není nijak odborně podložené. Všímáte si, jak se nám tu postupně
rozmáhá fašizace? Tak že až vláda nařídí, že policie bude střílet bezdůvodně do lidí, tak to také uposlechnou?

Vnímáte to hrozící nebezpečí?

Chci, aby jste varoval městskou policii před tímto terorem, kterého se dopouští. Já osobně usiluji o to, abych
získal pravomoce k tomu, abych toto šílenství zastavil v čas. Proto vás chci varovat, aby jste začal jednat a
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dělal s tím něco. Postavil se na odpor šílenství vlády. Může se stát, že vás v budoucnu připravím o funkci
primátora, ne li něco horšího!

Už jsem psal starostovi Uherského hradiště a je to v mé publikaci na straně 21 zde:
http://jkali.cz/data/spolecenstvi.pdf

Zrovna tak uveřejňuji tuto zprávu.

S pozdravem,
Jiří Kalina“
Je 17.3.2021 11:26. V sobotu
20.3.2021 je první jarní den.
Koná se mezinárodní online
konference hnutí AllatRa.
Hnutí, které obklopují
záhadné symboly. Na
obrázku vidíme podezřelé
okultní symboly. Samotný
název AllatRa se dá rozložit
jako All At Ra, tedy všechno
v Ra, nebo všechno ve Slunci, pokud boha Ra (Re)
ztotožníme se Sluncem. Uctívání Slunce navozuje představy jakého si New Age odvětví. Zde je na videu
jedna z představitelek hnutí AllatRa, jak umí mrknout zvláštně očima. Zřejmě se bude jednat o reptiliánku:
https://www.youtube.com/watch?v=GKEXDtYCi9g
Zatím to ve mně moc důvěru nevzbuzuje. Objevuje se kritika jako třeba tento článek s nadpisem „AllatRa:
Nové reptiliánské hnutí odhalilo komu slouží. Anastasia Novych neexistuje, past na lidstvo sklapla“ zde:
https://aluska.org/allatra-nove-reptilianske-hnuti-odhalilo-komu-slouzi-anastasia-novych-neexistuje-past-nalidstvo-sklapla/
S nápadně podobnou symbolikou slunce a měsíce se můžeme setkat i
například ve filmu Barbar Conan z 82. ročníku.
Nebo záhadně vykukující paní Marina Tsvigun, která
umí nalákat lidi na hromadnou sebevraždu článek zde:
https://aluska.org/je-allatra-druhe-bile-bratrstvopolitika-strachu-aneb-jak-se-pozna-sekta/
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Je 18.3.2021 21:12. Do 21.3.2021 si potřebuji dát pauzu od všeho i včetně tohoto
psaní a sledování dění. Nabrat novou sílu a třeba i inspiraci.
…
Je 23.3.2021 1:07. Ahoj Pondělí! Kdybych dával
Večerním povídáním názvy, asi bych dvacátý šestý díl
mohl pojmenovat „Ahoj Pondělí!“. Pondělí nebývají moc optimistická, ale já se
dnes cítil skvěle a celkem mi práce i šla. Ráno bylo slunečné vstal jsem trochu
dříve než jindy. Mysl mám čistší...
http://jkali.cz/data/video/2021_03_23_vp26.mp3
…
Včera jsem zapomněl připojit to zmíněné video, je zde:
https://www.facebook.com/watch/?v=494167008269514
Je 28.3.2021 23:43. Tématem mého dalšího večerního povídání
jsou ženy v mém okolí:
http://jkali.cz/data/video/2021_03_28_vp27.mp3
Večerní povídání díl 27. Nějak se ze mě stává ignorant k dění, které
se mě bezprostředně netýká. Bohužel asi. Nebo je to přirozená
reakce na to, že nemám k dispozici to, co bych měl mít i když ne
mou vlastní vinou? Nebo do dění vstoupí nějaká odvážná kurážná
žena bojovnice? I Mojžíš kolem čtyřiceti let, když šel do akce, tak
měl při boku jistě nějakou ženu.
Zde je Svépomoc, o které jsem se zmiňoval. FB skupina s kontakty
na okresní/krajské spojky:
https://www.facebook.com/groups/svepomockontakty
Opět je tu jedno vysílání, co mě zaujalo. Povzbuzení pro lidi, co
jsou psychicky na dně v dnešních dobách:
https://www.youtube.com/watch?v=0UYnS1hgP2U
Je 4.4.2021 1:41. Prožívám teď nějakou
spisovatelskou a politickou letargii. Více se teď
zase zajímám o programování. Jsem v podobném
stavu mysli jako začátkem roku 2020, kdy jsem se s
vervou pustil do programování a nechal politiku
celkem plavat. To jsem ale měl dluhy z podnikání,
které už teď mám zaplacené.
Ale něco se děje. Lidé se propojují a aktivují více a
více. Není vyloučené, že nebudu něco kutit na
Edenu třeba i při zaměstnání.
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Je 11.4.2021 23:53. Zase se hlásím. Dvacáté osmé
Večerní povídání je tady:
http://jkali.cz/data/video/2021_04_11_vp28.mp3
O stavu Českobudějovické skupinky Svépomoc.
Komunikujeme na této FB skupině:
https://www.facebook.com/groups/2261510360647858

Pár vět pro povzbuzení a k vzájemné solidaritě.
Je 22.4.2021 0:45. Uspořádal jsem v sobotu 17.4.
setkání u mě doma. Pohoštění + výlet do lesa Bor u
sídliště Máj s tím, že jedna moje star seed (tak se
sama označila) kamarádka bude vyprávět o místních
portálech. Záběr na hostinu je v tomto videu:
http://jkali.cz/data/video/2021_04_17_hostina.mp4
Toto je dvacátý devátý díl mého Večerního povídání:
http://jkali.cz/data/video/2021_04_22_vp29.mp3
Sociální experiment setkávání lidí ze skupiny Svépomoc pro okres
České Budějovice.
Dále povídání Vaška kabalisty o přirovnání mé osobnosti k
oranžovému mocnému drakovi. Nebo že já jsem doslova ten drak?
Drak připomínající fénixe. To nezní na křesťana moc lichotivě. Popis
vlastností byl ale pozitivní. Tvrdil, že to není propojené s Českou
státností ale sahá to jinam. Má to souvislost s tím mým projektem
Eden tvrdil.
Hodně mě ale poslední dobou zase pronásleduje číslo 36 a 37. Jeden
čas se mi to už dělo a psal jsem o tom.
Je 3.5.2021 1:09. Na nedělní
povídání s Namu zavítal srb
se sympatickou úvahou.
Další report dění kolem mě
je ve Večerním povídání díl
třicet zde:
http://jkali.cz/data/video/2021_05_03_vp30.mp3
Je 12.5.2021 0:02. Chlupatá deka. Ta vystihuje třicátý první díl mého
Večerního povídání. Tak to ze mě lezlo. Asi nejhorší díl, ale dlouho jsem nic
nenahrával, tak jsem se chtěl ozvat. Melancholické, utahané asi jako situace v
české společnosti:
http://jkali.cz/data/video/2021_05_11_vp31.mp3
Něco málo i o ženách a vztazích.
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Je 20.5.2021 2:21. Tentokrát Večerní povídání díl číslo třicet
dva už ze mě nešel tak „pod tlakem“, abych alespoň něco
řekl:
http://jkali.cz/data/video/2021_05_20_vp32.mp3
Je tam ke konci i imitace, za což jsme rád. Na obrázku je
zmrzlina, tak to napovídá, že to bude něco kolem vztahů.
Zachycení podivné synchronicity. Nová postava se jménem
„Jaruška číslo tři, co se nejmenuje Jaruška“.
Je 30.5.2021
10:43. Jsou tu
šokující
informace o
vakcínách na
bázi mRNA .
Údajně generují
jakési spike
proteiny, které
celou situaci s imunitou naopak ještě zhoršují. Vědecký
článek se ke mně dostal dnes a je zde:
https://naseveru.org/2021/05/15/nova-zprava-srovnava-vakciny-s-kultem-poslediho-soudu/?
fbclid=IwAR0yop712vIhDXSpTTtYEItZE8AWB6Wnuy_HPElwOSdPc_d901QVMtQNzUM
Mimo to mi poslední dobou začalo přicházet na mysl, jak je důležité, aby lidé měli snahu hledat pravdu.
Mimo to, že jsem nad tím přemýšlel, tak se ke mně dostalo video od lidí, kteří nad tím také přemýšlejí.
Stejná myšlenková vlna a týká se to také tohoto tématu mRNA:
https://aliancenarodnichsil.cz/video%e2%80%81bkp-je-treba-se-chranit-pred-temi-kteri-skrze-ockovaniprijali-mrna-vakcinu/
Je 13.6.2021 0:33. 23.5. jsem byl
pozván na rituál potní chýše a naskytla
se možnost zkusit i Rapé. Bylo to
poprvé, co jsem zkusil něco takového.
Potní chýše byla celkem společensky
příjemná událost. Až na to že tam bylo
trochu klanění se matce Zemi a to z mého křesťanského úhlu
pohledu je v podstatě porušení prvního přikázání. Měl jsem z toho
později divný pocit. Do přípravy nám pršelo, tak jsem trochu zmokl
a to byl asi hlavní důvod, proč jsem se nachladil a chytl nějakou vleklou virózu. Nebo že by na to mělo vliv i
to Rapé? Při podání Rapé jsem nezvracel, jen jsem cítil jakési celkem příjemné omámení. Přišel prvně kašel,
ale nic na plicích. Jen podráždění průdušek a pak se dostavila jakási ztráta čichu, ale až po několika dnech.
Rýma pomalu žádná, ale mělo to delší průběh než běžné mívá nachlazení. Kdybych něco namlouval, asi by
mě to dráždilo na průduškách a kašlal bych. Tak že jsem byl teď nějakou dobu pasivní bez energie něco sem
psát nebo nahrávat.
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Je 16.6.2021 3:53. Mám tu po delší době další díl Večerního
povídání číslo třicet tři:
http://jkali.cz/data/video/2021_06_16_vp33.mp3
Obsahuje hlavně varovný vzkaz pro lidi, ať se nevědomky
nestávají protaženou rukou zločinu. Následky za své jednání
půjdou proti nim. Také oznámení, že jsem sympatizant
Kulatého stolu ČR. Jsem s nimi v kontaktu. Kdyby bylo potřeba něco pomoci, počítají se mnou. Možná mě
nějak využijí.
Eden jsem zatím stopl. Server neběží. Nebyla tam žádná aktivita a asi o to prozatím nebude zájem. Když
bude zájem, mohu to po domluvě zase spustit.
Je 22.6.2021 2:18. Je tu další třicátý čtvrtý díl mého Večerního
povídání:
http://jkali.cz/data/video/2021_06_22_vp34.mp3
Obávaná četa terminátorů dobyvatelů přímočaře postupuje vpřed,
ale narazila na tvrdý magnetický patník.
…
Je 27.6.2021 8:46. Z Kulatého
stolu ČR mám přislíbeno, že se
mi ozvou s nějakou aktivitou,
která by pro mě byla vhodná.
Zatím se mi neozvali. Většinu
své energie věnuji zaměstnání programátora, kde má možnost pružné
pracovní doby. Jak dělám ještě stále z domova, tak nevydržím doma
pracovat celých 8 hodin v kuse za den, tak že odpoledne chodívám ven a
zbytek práce doháním po nocích. Někdy se mi stane, že osobní počítač
několik dní ani nezapnu. Je to takový zvláštní kolotoč, při kterém není
moc prostoru věnovat se věcem jako je psaní a povídání. Nebo si ten
prostor moc nedovedu vytvořit.
V týdnu jsem se potkal s kabalistou Vaškem. Zase ho zaujal ten drak,
kterého ve mně vidí. Vnímá to jako pozitivní bytost, která je čestná a
hodně mocná. Osobně mě zneklidňuje, že vidí zrovna draka. Ptal jsem se ho, k čemu mi to je dobré? Povídal,
že je to jakýsi můj obránce na mé cestě. Abych dosáhl svého poslání. Pravdou je, že na sobě vnímám
působení jakých si energií, když někdo jde nějak proti mně. Jako kdyby se to proti tomu danému člověku
nějak otáčelo energeticky.
Dostala se ke mě taková zvláštní zpráva, kterou se údajně stávající správci planety snaží zamlčovat. Ďábel se
vtělil do někoho, aby předal vzkaz elitám a teď nevím, jestli to byl rok 2006 a nebo 2016. Prý mají přenechat
vládu nad zemí po následující období převážně bílé rase, jinak elity bude soudit. Ten, kdo na to přistoupí, tak
bude mít určitý podíl na vládě s ďáblem, až se zase vrátí. Anglická královna s tím souhlasila, ale ne všichni z
její rodiny jsou stejného názoru. Po předání vzkazu posel údajně vytáhl zbraň a střelil se do hlavy.
Tedy vedení bank a podobní by měli svůj majetek předat lidem a to převážně bílé rase podle toho, co jim
ďábel nařídil. Správci planety zdá se jako kdyby už vlastnili vše a měli vše hmotné pod totální kontrolou.
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Přitom paradoxně na jemnohmotné úrovni to může být zcela naopak a absolutně prohrávají. Skoro se zdá, že
by teď jen stačilo, kdyby přišel nějaký člověk a nebo skupinka lidí, co bude mít na jemnohmotné úrovni
dostatečnou sílu na to, aby převzali kontrolu. Nabádá to k tomu zamyslet se nad tím, že pokud by se měl stát
nějaký převrat, tak to bude ale za pomocí využití něčeho esoterického. Není to z mé hlavy, ale přišel s tím
jeden člověk, viděl jsem to ve videu.
Já sám nějak asi nemám dostatečné sebevědomí se nějakých takových aktivit ze své vlastni iniciativi
účastnit. Sázel jsem hodně na to, že lidé v sobě najdou odvahu a někteří jí třeba i nacházejí a jednají. Také
jsem sázel na to a sázím, že najdou cestu k spojení se s Kristem, který je oporou. Věci jako esoterika a třeba
řeči o dracích ve mně vyvolávají pochybné představy. Evokuje to trochu myšlenku na očekávaný příchod
šelmy, jak se píše v Bibli. To neznamená, že bych si to nutně musel vztahovat zrovna na sebe, ale minimálně
mě to znepokojuje do takové míry, že se snažím v této oblasti nebýt moc iniciativní.
Další úkaz byl letos o velikonocích v Káhiře. Rituální představení, kde bílý árijský chlapec nese světlo
(světlonoš). Není to ten typ árijce, jak si je představoval Hitler, tedy blonďáci s modrýma očima. Jedná se o
ten typ bělochů, které najdete třeba v Íránu. Samo o sobě to nemusí znamenat nic špatného, ale toto
globalistické téma v určitých lidech navozuje jisté pochybnosti. Kdo je ten světlonoš? Je to už konkrétní
známá osoba? Je to člověk narozený někde v Íránu a nebo má jen genetický původ odtamtud i když se
narodil jinde?
Je 27.6.2021 10:37. Je tu další video, které mi poslal kamarád. Autor prohledává
na webu složení vakcín od Moderny. Nalézá ve složení tajemnou látku označenou
jako SM-102. Při dalším hledání na videu je nalezeno několik informací o látce
SM-102 a není to nic moc:
http://jkali.cz/data/video/2021_06_27_vakcina_slozeni.mp4
…
Je 27.6.2021 11:37. Zvláštní náhoda.
Minutou 37 začíná tento článek a
začínal i ten předchozí o kousek výše v
10:37. Opravdu to nedělám tak, že bych
vyčkával až ta minuta nastane, ale
všimnu si, když začínám psát. Třeba mi
to má něco říct. Nebo čtenářům.
Každopádně číslo 36 a 37 stále takto podivně vídávám a je to
většinou na minutách u hodin, když ze na ně podívám. Další článek je k tématu astrální cestování. Několik
lidí, co osobně znám, tak tuto schopnost mají. Dá se toho docílit různými způsoby. Jeden z nich je třeba ten,
že se využijí rostliny. Existuje rostlina, jejíž název se do češtiny překládá jako liána duše a nebo také liána
mrtvých. Nevím, jestli je toto pravdivá informace a zda ten druhý název nemá být jen nějaké záškodničení.
Zaslechl jsem, že ale někteří lidé, co tuto kůru podstoupí, tak se do těla už nevrátí, tak na tom něco asi bude.
Díky astrálnímu cestování je pak možné špijónit všude možně. Kdo ví, třeba i ne jen špijónit. Připomíná mi
to ale v něčem film Constantine. Jedna z postav je vybrána peklem k posednutí démonem Mamonem,
protože je vhodné médium. Peklo s tím má problémy, protože tato osoba není jaksi otevřená působení sil
duchovního světa. Osobou je žena, která chce znát nějaké informace ohledně její sestry a tak se s pomocí
znalce okultních praktik Constantina otevře duchovnímu světu a tím to peklu velice usnadní.
Věřím v tato rizika. Dnešní společnost je hodně nakloněná esoterice a představují se různé výhody. Tak nějak
mi připadá, že se ale tolik nepoukazuje na rizika, které to má. Tím, že se člověk otevře duchovnímu světu,
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tak se nakloní i té zlé odpadlé části a té tady údajně není zrovna nejméně. Jsou tam rizika, která je třeba mít
na paměti. Někdy pozoruji takovou určitou spojitost, že lidé naklonění těmto praktikám mívají nějaké
problémy v životě a nebo třeba začnou zdravotní problémy až po tom, co tyto praktiky opustí.
…
Je 17:32 a já pokračuji v psaní. Poslední dobou o něčem jako je astrální cestování minimálně alespoň
přemýšlím. To se mi dříve nedělo. Je to zvláštní. Kdyby to mělo v něčem nějak pomoci, tak to motiv je. Byl
by to takový vyšší level, než podstoupit Rapé.
Jak jsem psal dnes ráno. Nejsem poslední dobou nijak horlivý po tom být aktivní v politice. Nevnímám
nějak, že by to bylo chtěné jak ze strany Kulatého stolu ČR tak asi celkově. Můj přístup má svá rizika.
Možná přijde čas a začnu být aktivnější. Možná i v duchovním směru. Možná si to někdo vyžádá, někdo
komu uvěřím a pak budu mít o to větší motiv.
Je 28.6.2021 2:29. Našel jsem zajímavý rozhovor s imunologem
Jiřím Šinkorou s titulkem „Jiří Šinkora: Už je po všem. Nejlepší
bude, až sundáme roušky a vir mezi námi začne cirkulovat“:
https://www.youtube.com/watch?v=bkTHZhcQBqo
…
Je 5.7.2021 9:22. Dostal jsem zajímavý tip od jednoho staršího
pána,
kterému je přes 70 let. Tip na lék proti všelijakým
bakteriím. Popisuje, že chytil nějakou neobvyklou
virózu, přes to že chřipku neměl mnoho let, která byla
hlavně na průduškách a připadalo mu to jako
koronavirus o kterém se hodně mluví. Poradil si s tím
za pár dní. Výrobek se jmenuje Žlutá voda a má tento
web: https://zlutavoda.cz/, kde se propaguje hodně v
souvislosti s léčbou koronaviru. Vyrábí si to sám
nějakým svým ověřeným postupem. Řekl jsem si, že
to zkusím preventivně jako pročištění, tak jsem si od něj flašku objednal. Cenově to od něj vychází nějakých
400 Kč (flaška) + doprava na měsíc.
Je 5.7.2021 12:05. Zatím mě nikdo z Kulatého stolu
ČR nekontaktoval ohledně nějaké možné spolupráce.
Přichází na mě ale teď jakási potřeba už začít své
schopnosti využívat. Mít jakousi záhadnou obranu je
sice fajn, ale samo o sobě to je dost pasivní záležitost.
Chtělo by to nějaké společenství, kde bych byl
aktivní. Vzpomněl jsem si na cechy. Něco se tu
formuje díky šamance Namu. Skupina svépomoci v
různých regionech. Nedávno říkala šamanka Namu,
že se jí ptají lidé „co mají dělat?“. Očekávám, že se
sem budou hrnout dezinformace o tom, jak se tu šíří
další nebezpečný druh koronaviru delta. Přikláním se k imunologům, co tvrdí, že po promoření už by jsme to
měli zvládat dobře. Chtělo by to ale aby lidé v regionech byly opatrní a raději si ověřovali stav v
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nemocnicích. Klidně mi mohou poslat i nějaké videa nebo svědectví zásadních odhalení. Mohu to publikovat
zde. Pomůže to případně zmírnit potencionální paniku. Zbytečné šíření strachu rozhodně lidem na zdraví nic
dobrého nepřidá.
Prozatím jsem se rozhodl, že něco jako astrální cestování se nebudu
učit. Nic proti lidem, co astrálně cestují, ale prozatím se chci držet
klasických křesťanských schopností, které lidé získávají. Myslím,
že tohle je jedna z nich. Pastor o tom jednou mluvil, že takové věci
se stávají.
Tedy mělo by teoreticky fungovat, pokud mě někdo bude
kontaktovat s žádostí o ochranu a nějak mi popíše daného
zloducha, co udělal, jaký je s ním problém. Mělo by jít pomocí
modlitby nějak případně přivolat trest. Bude ale potřeba s tím
dotyčným prvně komunikovat, že by se měl nad sebou zamyslet,
jinak se může dostat do nepříjemností. Zde by se mohlo zdát jako
samozřejmé řešení „Proč takto rovnou nejít proti zkorumpované
vládě?“. To je skoro jako ptát se „Proč Bůh nezruší peklo?“. To
není tak jednoduché, protože lidé mají být vystavení zkouškám v
této realitě a i když tato vláda tu nebude věčně, tak má svoje
období, kdy musí působit a testovat lidi, na jakou stranu se přidají.
Na dobrou nebo na zlou? Vláda se snaží delegovat špinavou práci
na lidi, co jsou úplně nejníže a hodně v tom pomáhá strach. Blbé je, že tito lidé, kteří jsou vykonavateli
špatných věcí na sebe vztahují zodpovědnost a tedy i trest. Na této nízké úrovni bude docházek ke konfliktu
a ideálně je potřeba prvně šířit pravdu těmto lidem a pokusit se je dostat na správnou stranu i když strach je
bude nutit jednat opačně. V tomhle by mělo pomoci hledat víru v Krista a požádat ho v duchu o pomoc.
Pro každý případ kontakty na mě jsou:
Email na seznamu: kallii@seznam.cz
Email na mém webu: info@jkali.cz
Telefon: 775 218 558
Je 6.7.2021 12:33. Včera jsem mluvil s jedním esoterikem. Povídal, že na
práci s energií není nic zvláštního. Povídal o způsobu, že se lze takzvaně
nacítit na daného člověka tím, že mám například jeho fotku. Když se
nacítím na někoho, kdo například dělá nějakou neplechu v politice, tak
budu moci nějak uchopit jeho negativní energie a poslat je proti němu. Tím
budu moci pracovat s negativní energií lidí, co třeba nejdou nějak přímo
proti mně. Myslel jsem si, že toto „nacítění“ se uskuteční tím, že mě
například někdo kontaktuje, kdo řeší nějaký konflikt a já se do toho
vložím. Esoterik mě ale varoval, že to musí být negativní energie, kterou
ten člověk vysílá. Pokud by to nebylo od něj a já to přijal odjinud, tak už to
je propojení se zlým světem.
Zmínil také, že lze posílat i léčivou energii. Něco takového se mi v
minulosti také myslím povedlo. Letniční toto dělají asi běžně.
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Je 6.7.2021 17:47.
Přikládám pár
obrázků na téma
pohyb. To jenom
tak pro odlehčení.
Budu muset zase
začít běhat. Od té
doby, co jsem měl
virózu, tak jsem se
k tomu nějak
neodhodlal. Z toho,
co jsem slyšel by
mě ale měla dobře
povzbudit Žlutá voda, tedy obdoba MMS kapek, tak
uvidíme.
Je 8.7.2021 10:01. Nějak se nemohu soustředit na práci
pro Sodexo, tak píši příběh. Naléhavost událostí této
doby mě nějak odvádí od mé práce programátora. Jako
kdyby na mě šlo zase vyhoření.
Napadlo mě napsat dopis ministru zdravotnictví
Adamovi Vojtěchovi. To povinné očkování o kterém
slýchám mě zneklidňuje. V úterý jsem psal o
naciťování na lidi. Prý by měla stačit fotka, ale věřím,
že nacítit se dovedu i když zahájím třeba jednání.
Napsal jsem tedy dnes tento email na adresu
vojtecha@psp.cz nalezenou na tomto webu:
„Dobrý den pane Vojtěch,

dostávají se ke mě nějaké informace o tom, že prý očkování dětí má být povinné a vůbec očkování všech
celkově. Docela mě tyto informace znepokojují, protože očkování není dostatečně prověřené a navíc
očkování na bázy mRNA může vytvářet škodlivé spike protejny.

Vnucovat povinně lidem něco takového nebezpečného se dá považovat za zločin. Nevím, zda vlády někdo
do takovýchto aktivit někdo nenutí, protože se to děje i jinde, ale ten, kdo podobné věci schvaluje a provádí,
tak musí převzít zodpovědnost. Tací lidé mohou mít na rukách krev ať už si myslí cokoliv.

Doufám, že se vláda k ničemu takovému nechystá. Kdyby mělo dojít k nějakému takovému ohrožování
společnosti, počítejte s tím, že můžete narazit na lidi jako jsem já, kteří jsou ochotni bránit ostatní
prostřednictvím esoterické úrovně. Lidé, kteří umějí zločin obrátit proti těm, co ho působí.
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Neberte tento vzkaz na lehkou váhu. Něž se pouštět do takovýchto aktivit, tak bude lepší, když raději opět
odstoupíte a nebo se raději spojíte se mnou a vneseme do zdravotnictví více zdravého rozumu. Ani to
rouškování na veřejnosti odborníci nedoporučují.

Děkuji za pochopení,
Jiří Kalina“

Přemýšlím, zda jsem se neměl podepsat něco jako „Bratrstvo mágů Jiřího Kaliny a Cech mžouravého oka“,
nebo „Ochranné služby Jiří Kalina“. Ne to je vtip.
Je 8.7.2021 10:41. Toto je zpráva, kterou jsem
zahlédl na Seznamu před chvílí s titulkem
„Covid oddělení hlásí klid. Ale pozor na
nesmysl z ministerstva, varuje lékař“.
To jen potvrzuje, že jsem chtěl napsat Namu ohledně těchto dezinformací. Tak tedy zpráva pro Namu:
„Ahoj Namu,

možná by se našla aktivita, které by v nadcházející době mohla být užitečná v rámci svépomoci. Jedná se o
to, že se asi budou zase šířit spousta dezinformací o tom, jak jsou plné nemocnice. Zrovna na toto téma jsme
četl dnes na Seznamu zprávu. Myslím, že se hodí, když lidé v jednotlivých regionech na to budou dávat
pozor. Bude dobré, aby se spojili s místními doktory a sledovali dění. Když pošlou nějaká užitečná videa a
nebo audio nahrávky, tak by se to dalo i někde centrálně/necentrálně publikovat. O to bych se mohl nějak
případně postarat.

Jinak nabízím teď soudcovské služby. Tedy ještě jsem to nedělal, ale asi bych měl být schopen, pokud někde
bude docházet ke konfliktu s pronevěřenou státní mocí, myslím, že bych se do této situace mohl vložit,
pokud mě o to lidé požádají a v případě potřeby přivolat i duchovně trest.

Pokud jsi ve spojení s krajskými spojkami, můžeš jim tyto informace sdělit, ať je pošlou dále.

Měj se hezky,
Jirka“
Je 8.7.2021 22:49. Dostal se mi do ruky zajímavý dokument o souvislosti očkování s
úmrtími na španělskou chřipku před válkou. Svědectví lidí ukazuje, že tam asi
souvislost s očkováním opravdu byla:
http://jkali.cz/data/pracovni_list_pro_ss.pdf
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Je 10.7.2021 18:01. Včera jsem zaznamenal myslím cca v 10:00 a pak cca v
10:45 uvolnění negativní energie směrem k ministrovi zdravotnictví
Vojtěchovi. Dnes se to opakovalo cca v 10:35. Zatím od něj nemám žádnou
reakci.
Na Aeronetu je nový článek. Je to o tom, jak je možné ovládat mysl pomocí
adenovirů, oxidu železa v mozku a vnějšího elektromagnetismu. Je to zde.
Tím to tak nějak zapadá k těm vakcínám. Proč tak vlády tvrdě bazírují na
tom očkování... Další článek o podivném hromadné zkolabování studentu
policejní školy. Nemůže to mít souvislost?
Je 11.7.2021 23:50. Je tu další díl mého Večerního povídání. Jenom kvůli
tomu, že jsem to pojmenoval Večerní povídání, tak se snažím zachovávat
pravdivost názvu a nahrávám pouze večer a v noci. Tentokrát díl třicátý
pátý na téma zdravá agrese a ego.
http://jkali.cz/data/video/2021_07_11_vp35.mp3
Tady je zmiňované související video, tak je to čerstvější, než jsem říkal a
to z 9.7.2021:
https://www.youtube.com/watch?v=t8va47pl2M4
Jenom zajímavý postřeh doplňuji. Já začal mít kašel 24.5. a to den po
rituálu potní chýše. Zmiňovaný incident s kamarádem nastal 26.5 a on mi
pak zpětně říkal, že to byl den, kdy chytil covid a kdy se mu náhle udělalo
blbě. Někdo tvrdívá, že viry se ve skutečnosti nešíří jako částečky
vzduchem, ale je to jakýsi energetický přenos.
Je 20.7.2021 1:34. Toto je třicátý šestý díl mého Večerního
povídání a mě je 36 let. Rekapitulace současného dění v mém
životě:
http://jkali.cz/data/video/2021_07_20_vp36.mp3
Detaily doplním později.
…
Je 20.7.2021 21:31. Zde je hrubý
soupis energetické aktivity
související s ministrem zdravotnictví Vojtěchem:
16.7.: 7:32
17.7.: 1:55, 18:55, 22:55
18.7.: 12:45, (pak myslím něco v noci)
20.7.: 8:39, 15:25
Něco mi říká, že bych ho na to měl upozornit, tedy píši opět na vojtecha@psp.cz:
„Nemám tu stále od vás žádnou reakci na mou zprávu z 8.7.2021. Vnímám to tak, že se spolu máme o čem
bavit. Ta komunikace je potřeba a pokud tomu nějak bráníte, stahujete si na sebe energie, které mohou
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nepříznivě ovlivňovat váš život. Situace ve společnosti je vážná a je potřeba se o tom začít bavit. Berte mě
něco jako jednatele pro obyčejný lid a duchovního.
Záznamy o komunikaci a energetickém dění je možné veřejně sledovat zde:
http://jkali.cz/data/spolecenstvi.pdf

Jiří Kalina“
Je 22.7.2021 0:03. Je tu třicátý sedmý díl mého
Večerního povídání. Už nedělám průkopničinu tak
dlouho, že mi snad začíná ochabovat mozek. Mám
cca 10 hodin skluz ve fondu pracovní doby ale i tak
jsem se rozhodl věnovat večerní soustředění do
nahrávání povídání zde:
http://jkali.cz/data/video/2021_07_21_vp37.mp3
Povídání o pravé podstatě zla, vnímání, kam se ubírá
současné uvažování lidí, anarchie a jak se cítím být
vnímán.
…
Je 25.7.2021 18:02.
Zmínil jsem se, že
budu brát Žlutou vodu (oxid chloričitý) pro vyčištění. Jednu lahvičku
koncentrátu o objemu 3.3 dl jsem spotřeboval za 7 dní. Má zkušenost je, že
to mohu jedině doporučit. Po pročištění jsem cítil větší přísun energie.
Zbavilo mě to chuti dávat si vodní dýmku. Od té doby jsem jí zatím neměl
ani jednou. Teď to nijak preventivně neberu, ale mám nakoupeno v zásobě až budu třeba marodit.
Našel jsem kontakt na člověka jménem systemák, o
kterém jsem psal v minulém díle na straně 55 dne
19.7.2020 před rokem. Tak jsem se ho zeptal, jestli je
v pohodě s jídlem a zda to zvládá finančně v Praze.
Tak je to dobré. Povídal, že to jídlo sice někdy fláká,
ale práci má a o hladu není. Důvod, proč nezaplatil tu
půlku rýže byl, že chvátal na vlak a asi na to
zapomněl. Při tom, jak vypadal extrémně hubeně
člověka ale napadalo ledacos. Nakonec jsem rád, že v tom nebyla žádná neupřímnost a můj první dojem byl
správný. Do té Indické restaurace mě jednou vytáhla kamarádka a od té doby jsem tam zase začal chodívat,
ale už si neobjednávám nic speciálního jako že jídla extra bez masa, s více omáčkou a podobně a nejsou
komplikace.
Dostal jsem další email od iniciativy generála Pavla Spolu silnější.
Desatero proti krizi na tomto webu:
https://www.spolusilnejsi.cz/desateroprotikrizi
Je to jakýsi koncept, co bude potřeba řešit. Generál Pavel uvádí, že
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bude apelovat na politické strany. V konceptu je zmíněná i informační technologie. Vlastně mi to připomíná
ten důvod, proč jsem programoval Eden. Také jakási příprava na možné krize. Kdyby se mi podařilo nějak
uvolnit ruce od mého aktuálního zaměstnání, tak bych měl silnou chuť Eden dále rozvíjet. Mám i nějaké
finanční prostředky na nějakou dobu. Neřeším ale odchod ze zaměstnání. Cítil bych to ze své strany trochu
jako podraz proti zaměstnavateli, nebo možná spíše proti Sodexu. Teď se snažím překonat krizi a přijít na
chuť práci kterou dělám. Nějak se mi to tento týden trochu i dařilo. Nechci si připomínat ten „pohlednepohled„ generálního ředitele začátkem roku 2021, kdy jsem přišel s návrhem, že bych místo Sodexa dělal
raději na projektu pro Kulatý stůl ČR. Obchodně by to nebylo pro firmu, kde pracuji nic moc a mám s nimi
dobré vztahy, vím, že hodně i vycházejí vstříc zaměstnancům, tak že se snažím najít zalíbení v tom, co
dělám, za co jsem ceněný.
Kulatý stůl ČR se rozjíždí. Začínají se na
YouTube objevovat nahrávky z rozhovorů:
Související projekt Evoluční proměna ČR:
https://epcr.cz/
Projekt cílí na obrodu střední vrstvy. Není
to postavené na tom, že nutně musí
vzniknout nějaká nová politická strana a v
tom se mi tento projekt líbí.
Přišla mi už i pozvánka na online setkání,
ale nedostal jsem se k tomu.
…
Pokud jde o
energetickou aktivitu, tak ta nějak ustála. Nějak se to uklidnilo. Poslední impulz byl
myslím v pondělí 19.7. myslím v 23:45. K žádné komunikaci s ministrem zdravotnictví
zatím nedošlo a i tak to mojí pozornost už nepřitahuje. Tito lidé tu z určitých důvodů
stále mají být a mají mít svůj vliv a asi se tímto způsobem zajišťuje nějaká rovnováha, aby jejich vliv nebyl
silnější, než je třeba. Tak si to zatím vysvětluji.
Je 25.7.2021 19:45. Už nevím, jak jsem na tento web přišel, ale
nějak mi posílají emaily. Organizace hájící práva občanů. Možná
spadají pod nějakou církev. Stojí za zmínku:
https://www.kverulant.org
Je 27.7.2021 0:09. V neděli bylo nějaké divné
přerušované spojení na setkání. Navíc se mí zdá, že
Namu svazuje nějaký divný duch lhostejnosti či co.
Proto píši Namu:
„Ahoj Namu,

to včerejší online setkání bylo nějaké přerušované.
Zmiňoval jsem, co mám informace o té Moravě, že tam těm lidem nechtějí exekutoři vyplácet peníze z darů
na opravy, protože mají u bank půjčky. Tak nějak se to ke mě dostalo. Když jsem o tom mluvil, najednou se
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přerušilo, tak jsem se připojil znova a asi mi utekli nějaké reakce od ostatních na to co jsem říkal.

Potom jsem se tam zmiňoval o tom, že kamarád se nechal očkovat Pfizerem a vůbec nic ani při první ani
druhé dávce nezaznamenal, ale to byla reakce jen na to, co tam padlo o tom, že je podezření, že v Čechách
jsou ty vakcíny bez účinku oproti Slovensku. No a když jsem o tom mluvil, najednou jsi mi skočila do řeči
jako kdybych nebyl vůbec slyšet. To jsi mě fakt neslyšela, nebo toto děláváš normálně? Nebo to byla nějaká
zkouška, jak se zachovám?

Je mi i celkem nepříjemné, že od tebe nemám vůbec žádnou reakci na zprávu ze dne 8.7.2021. To ti nic
nepřišlo? Když se s něčím na někoho obrátím, nečekám, že mi nutně vyhoví, ale považuji za slušnost alespoň
nějaké vyjádření. Co si pamatuji, tak to není poprvé, co mi od tebe nepřišla odpověď. Vím, že jsi sama
žádala o pomoc, zda nevíme o někom z Plzeňska, kdo by ti pomáhal s přesouváním. Já o nikom nevím, ale
běžně to chodívá tak, že ta pomoc někde poblíž je, jen je potřeba se k ní nepřímo dostat nějakou jinou
pomocí. Například jedna taková smyšlená ukázka, která by mohla i být reálná. Představ si, že někde poblíž
tebe je člověk, který by ti uměl pomoci, ale není dostatečně motivovaný a ani o sobě vzájemně nevíte. Ten
člověk je příbuzný lidí na Moravě, kteří mají problémy s tím, že jsou jim zabavovány dary na opravu
domovů a já se zajímám o způsob, jak lidem v podobné situaci pomoci tím, že zatlačím na zločince. Jenomže
k tomu jsem vedený svou vírou za tebou, aby jsi mi pomohla s propagací. Ty se ale z nějakého důvodu
rozhodneš se mnou nekomunikovat a nerespektovat mě. Potom se tím uzavírá i cesta k tvé pomoci. To je jen
možná příklad. Nedá se s tím nějak kalkulovat ale často to tak je nastavené. Když pak lidé jeden druhým
opovrhují, tak se těžko někam posunou jako celek.

Myslím, že Stania to řekla přesně, že je potřeba mít nějaký odboj. Možná k tomu postačí jen se spolu bavit
alespoň prozatím emailem. Dokud se nenastartuje nějaká komunikace mezi lidmi alespoň po emailu, tak asi
nemá smysl přecházet k rozvinutějším technologiím jako je třeba Eden. Určitě víš něco o konech, tedy
vesmírných zákonech. Lidé se podle nich stávají spolupachateli zločinu i když jenom přihlížejí a nesnaží se
tomu zabránit. Toto nekomunikování, ne li přímo házení klacků pod nohy, mi připadá jako ukázka takového
jednání. Zrovna dnes jsem cca v 8:40 ucítil nějaké uvolnění energie na tvou adresu a nevnímám to jako
dobré znamení.

Asi to není moc povzbudivé čtení, ale musel jsem předat informaci.

Ať se daří,
Jirka“
Je 27.7.2021 23:03. Dnes se ke mně dostala informace, že prý nejvyšší soud zrušil
povinnost nosit roušky a respirátory. Doufejme, že obdobný přístup bude i s
vnucováním jakýchkoliv vakcín ať už komukoliv. Psala mi dnes Namu. Reakce na můj
dopis ze včera. Říkala, že jí ta zpráva zapadla v době, kdy jí chodili přání k
narozeninám. Navrhla mi několik termínů setkání online jen s ní, což se určitě hodí.
Tedy reaguji:
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„Ahoj Namu,

určitě budu rád, když to budeme moci probrat nějak osobně telefonicky. Ten pátek půl devátá mi vyhovuje.

Na svépomoc inspiraci jsem to nedal i když o ní vím. Mám nějak obavy ze sebepropagace, když jde o
takováto nepřízemní témata. Nechtěl bych zbytečně něco pokazit a tak se chci domluvit prvně s někým, kdo
má zkušenosti ve spojování lidí, kdo je vidět i v kameře. Dávat takovéto informace na FB je možná i kvůli
cenzůře riziko a je to takové celkově nestrukturální a neosobní. Snadno to tam lidé mohou přehlédnout.

Sázel jsem více na osobní přístup skrze spojky. Povídala jsi o tom, že když se řeší nějaké obecné téma
týkající se všech regionů, tak se to postupuje přes všechny spojky až někam "nahoru", počítal jsem, že asi k
tobě. Toto téma mi připadalo takové celkem obecné hodné ho probrat ve vrchních vrstvách řízení a
nabídnout tuto pomoc obecně na všechny regiony. Je to práce s energií, komunikace může být také vzdálená,
tak že by v tom snad neměl být problém. Nevím, ještě jsem takové služby nedělal, tak zkouším a chci se o
tom prvně domluvit.

Tak že asi tak.

Měj se fajn,
Jirka“
Je 12.8.2021 22:55. Jsem poslední dobou nějak
utlumený v těchto psacích a nahrávacích aktivitách.
Přemýšlel jsem nad tím, jak je možné, že začátkem
roku 2017 jsem byl tak silně odstraněn jakousi vyšší
silou z mého zaměstnání, abych začal tyto psací
aktivity a tvorbu systému a teď, když se společenská
situace zdá daleko kritičtější, tak mám celkem klid v
zaměstnání. Nabízí se první vysvětlení, že to co bylo
potřeba připravit, to jsem z většiny připravil. Druhé
vysvětlení by mohlo být to, že „nemám znova šlapat
do stejného bahna“. Tím bahnem myslím ty finanční
problémy do kterých jsem se dostal koncem roku 2019. Když budu znova a znova opouštět práci
programátora, tak má reputace bude tak hrozná, že už mě časem nikdo nezaměstná a já nevidím obživu v
těch mých výstředních uměleckých aktivitách. Párkrát k tomu došlo a ukončil jsem programátorský pracovní
poměr, proto že mě k tomu donutila nějaká vyšší síla, ale teď mě k tomu už nenutí a bylo by to spíše s mého
osobního rozhodnutí. Tak že jsem teď v bizarní situaci, kdy si dovedu představit, že bych dělal něco
užitečnějšího, ale nejsem k tomu svědomím či nějakou vyšší silou hnaný. Nabízí se šokující hypotéza a to je
ta, že jsem se vydal na zcestí a jdou širokou pohodlnou cestou, která vede k degeneraci, úpadku a zavede mě
do záhuby :(! Nebo opačně společnost na tohle není připravená, protože jde pohodlnou širokou cestou a
jsem, až na nějaké výjimky, většinami ignorován, či podceňován a nebo v tom hodně hraje strach, což
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povede ke zkušenostem :(! Teď co z toho je pravdivé? Asi částečně všechno. Dnes jsem viděl video, jak
motivovat lidi. Reklama z Inizia na psaní marketingových textů. V ukázce bylo, jak se dá napsat poutavý
marketingový text a bylo tam v tom textu dávání slibů. Slibů o kterých nikdo neví, jestli se vyplní. V tom ale
chybí určitá pravdivost. Moc to se mnou nerezonuje i když školení bylo údajně zdarma. Ukazuje to obrázek
o lidstvu. Co s lidmi dovede účinně hýbat. Lákadla. Přitom nikdo nemůže vědět, co s ním bude například za
10 let.
Osobní setkání s Namu 30.7. mi přineslo tip na FB skupinu „Zdravotní a Sociální služby pro NEkočkované“:
https://www.facebook.com/groups/622508459022810/?
multi_permalinks=631055794834743&notif_id=1627410146600658&notif_t=group_highlights&ref=notif
Seskupení celkem spousty lidí, kdy by se případně dali získat informace o stavu v nemocnicích, když
nebudeme počítat možnou cenzuru ze strany FB. Namu mi mou aktivitu schvaluje. Její působnost je hlavně
na YouTube. Tam má hodně sledovatelů. Nabízela mi že bych s ní mohl udělat nějaké interview a nebo
poslat nějakou prezentaci. Z toho se momentálně nějak zatím nevidím. Její působnost ve svépomoci není tak
silná, jak jsme se domníval. I pro ní je dost problém dát dohromady nějaké setkání, tak že na tuhle cestu se
moc spoléhat nedá. Pokud jde o její zdravotní stav, má tyto problémy s ochrnutím už dlouhou dobu asi 30 let
povídala. Co jsem pochopil, tak je to i důvod, proč se zajímá o šamanství. Jako obrácený a pokřtěný křesťan
jsem jí poslal nějakou léčivou energii a následně i tip na možný pohled na věc. Odesláno v 31.6.2021 13:40:
„Ahoj Namu,

přemýšlel jsem nad tím tvým problémem. Víš o mě asi že jsem křesťan i když se neváži žádnými pravidly
církevních společenství. Někdo o mě říká, že jsem svobodný křesťan.

Proto nad tím problémem tak i přemýšlím a vím, že jsou svědectví různých lidí, kterým tato cesta změnila
život k lepšímu a třeba jim bylo dáno nějak se zázračně uzdravit.

Včera jsem ti několikrát od našeho rozhovoru poslal léčivou energii. Nevím, zda jsi něco cítila. Teď mě to
vede k tomu ti napsat.

Vím o tom, že jsou i jiní lidé, kteří stejně jako já jsou křesťané, kteří se nenechají svazovat církevními
pravidly, které svazují lidem ruce kolektivizací.

Mohu ti dát doporučení na YouTube kanál Adam Eva B. Je to zde:
https://www.youtube.com/c/AdamEvaBenovi/featured

Zde mají přehled videí:
https://www.youtube.com/c/AdamEvaBenovi/videos
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Třeba tady v tom videu ta paní popisuje, jak se vlastně k víře v Krista dostala:
https://www.youtube.com/watch?v=x7wgm8BhKJo&t=1s

Myslím, že by tě to mohlo zaujmout. U tohoto druhu duchovna je to hodně o vlastním navázání kontaktu s
Bohem. Jsou tu lidé, kteří mohou pomoci, ale to hlavní má člověk ve vlastních rukách.

Možná, že něco nacítím a budu třeba vyzván nějak pomoct duchovně, tak že rád případně pomůžu. Zatím
jsem tam pár momentů cítil, kdy jsem poslal léčivou energii, ale teď jsem chtěl poslat tip. Případně kdyby
něco, ozvu se.

Měj se fajn,
Jirka“
…
Namu mi říkala, že mě nijak skákat do řeči nechtěla na společném setkání, že mě neslyšela a zpráv jí chodí
hodně, tak že nemůže ani na všechno reagovat, jak se jí špatně píše a navíc jí to zapadlo mezi
narozeninovými přáními. Říkal jsem jí, ať se na mě nezlobí, ale stejně vnitřně cítím, že ten chvilkový pocit
zlosti byl oprávněný ať už to vypadá a nebo působí na ostatní jakkoliv. Fakt je také ten, že já to nepsal jenom
jí na email, ale uveřejnil jsem to zde.
Je 16.8.2021 0:39. Další země, kde údajně došlo nedávno k převratu. Litva.
Všímám si, že lidé z alternativy teď hledají více a více způsoby, jak se
mocensky prosadit, třeba jen za účelem udělat nějaké území, které bude
poskytovat azyl. O tomto jsem se zmiňoval už myslím ve 13. díle Večerního
povídání. O tom, jaké to můře mýt problémy. Nehledě na to, že při hledání a
opírání se o všelijaké právní možnosti, tak se snadno může stát, že
zkorumpovaný právní systém to bude bojkotovat a nevznikne nic. Obzvláště v
dnešní šílené době bych se tomu nedivil ze strany úřadů. Namu uvedla posledně
hezký příklad z praxe, jak se dovedou lidé navzájem chránit. V porodnici chtěli jedné mamince zabavit lékaři
narozené dítě, protože měli podezření, že má covid. No je to naprosto šílené, co se dnes děje, ale ta maminka
nějak svolala lidi a ti se postavili na její stranu. Šli hromadně proti těm šíleným doktorům a co se nestalo.
Doktoři couvli. Dostali strach a vrátili mamince dítě. Toto je praktická ukázka, jak se dá jednat. Při tom
nikdo se v ten moment neohlížel na žádné předpisy. Podobný přístup se dá aplikovat i na dnešní politiku.
Vzniká tu vážný sociální problém se zavádením fašizace, všelijakých apartheidů a podobně. Rozumná
společnost to vyhodnotí jako ohrožení, na které je potřeba zareagovat. Jenže podobně jako u toho malého
dítěte i zde by se mělo jednat o náhlý impulzivní zásah ze strany obyčejných obyvatel směrem k vládě. Jedná
se o zastrašení a nebo chcete li k dohnání k zodpovědnosti. Nikdo po těch lidech nechce, aby teď z vleku
vymýšleli nějaké zákony. To není adekvátní a ani na to nemusí být pořádně čas. Bavíme se tu o situaci, kdy
se vláda dopouští teroru, protože jim mafie přerostla přes hlavu. Pak je potřeba vyházet a pozavírat ty co tam
nemají co pohledávat a najít adekvátní náhradu. Případně pokud není adekvátní náhrada, tak musí přijít trest,
aby bylo vládě jasné, že nemůže nenést zodpovědnost za své jednání. Taková vláda se pak bude chovat
mnohem lépe. Není třeba nic složitého vymýšlet, ale je potřeba nebát se semknout, u někoho se hlásit, kdo
moralizaci povede a jít vychovávat svojí vládu. Pokud to nikdo nepovede, tak se to těžko zorganizuje.
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Je 17.8.2021 0:54. Zde je mé třicáté osmé Večerní povídání.
http://jkali.cz/data/video/2021_08_17_vp38.mp3
Tématem je řekl bych BERANIDLO. Beranidlo narážející na
mohutný polštář. Nebo z druhé strany jako když obránci hradu tuší,
odkud přijede beranidlo, ale přes to věnují energii tomu, aby
zpevnili zeď po celém obvodu a pak je v očekávaném místě zeď
nedostatečně silná. Tím beranidlem ale teď myslím emoce
agresivity.
Je 22.8.2021 13:37. Ve čtvrtek a
pátek v tomto týdnu jsem si zkusil
poprvé v životě něco, čemu se říká
digitální nomádství. Tedy jel jsem
na Moravu za dvěma lidmi a při
tom jsem si nebral žádné volno, tak
že jsem dělal jen vzdáleně.
Co mě k tomu vlastně přivedlo?
Nějak jsem se rozpomněl na mého
kamaráda Honzu ze střední školy.
Co s ním asi je. Poslední email
zprávu od něj mám ze dne
12.3.2017. To už je skoro 4 a půl
roku. Na to jsem mu reagoval 15.3.2017 a od té doby nic neodpověděl. To bylo zrovna v období, kdy jsem
tak nějak začal s tímto psaním a měl jsem to celkem rušné v životě. Je to ten Honza, o kterém jsem psal
6.3.2018 na straně 106 v sedmém díle. Znova jsem Honzovi napsal email cca před měsícem dne 18.7.2021,
protože telefon na něj nefunguje. Také bez reakce. Vrtalo mi to hlavou, co s ním asi je? Jeho teta, která bydlí
ve stejné vesnici mi říkala, že Honza má schizofrenii, je doma a nekomunikuje s ostatními. Nevěděl jsem, co
si mám pod tím přesně představit. V jakém je asi stavu a jak by reagoval, kdybych tam za ním přijel? Byla to
pro mě záhada, kterou bych rád rozluštil. Možná i výzva zkusit něco nového v oblasti cestování a zároveň
práce při tom. Asi mi ale chybělo nějaké pozvání na Moravu. Teta Honzy mě sice zvala, ať se za ním přijedu
podívat, ale to pro mě nebylo asi dostatečně silné, protože jí vlastně vůbec neznám. Nebylo to pro mě
celkově dostatečnou motivací podnikat tak dlouhou cestu a ani k tomu nenahrávali tehdy okolnosti.
Nedávno přišla ta událost, co mě rozhoupala jet na Moravu a
rozluštit záhadu. Paní Stania Krumal Šesták, která mívá rozhovory
na Studiu Morava, tak přiletěla z Oregonu začátkem srpna a
protože se s ní vídám na nedělních setkání s Namu, kde nás zvala,
že bude ráda, když se za ní přijedeme podívat. Možná na nějakou
takovouhle pozvánku jsem čekal. Ona totiž vnímá určité věci dost
podobně jako já a je silně pozitivní. Chtěl jsem se s ní potkat
osobně naživo a třeba se i poptat na něco kolem energií, o kterých
také něco ví. Když už přiletěla až z Ameriky a zve nás k sobě, tak
něco takového se blbě odmítá, pokut se tam sám chci vydat.
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Plán trasy byl zhruba takový, že ve čtvrtek ve 12:02
vyrazím z Budějovic vlakem Rožmberk do Brna. V
Brně se vydám rovnou do vesničky, kde žije Stania a
tam jsem měl zajištěné i ubytování. Hotel původně
nevyšel, protože snižovali stavy a já bych se jim ten
den nevyplatil, ale dalo se tam sehnat ubytování na
hotelové ubytovně KORD. Se Staniou zajdeme na
večeři, pak druhý den poobědváme a já se pak vrátím
vlakem do Brna, odkud pojedu vlakem Bouzov do
Olomouce. Z Olomouce pojedu vlakem do vesničky,
kde žije Honza a tam mě na zastávce vyzvedne
Honzova teta, která mě doprovodí k Honzovi. Po
setkání s Honzou se pak vrátím vlakem do Olomouce, odkud pojedu vlakem Valašský Express do Prahy a z
Prahy vlakem Vltava do Českých Budějovic.
Takový byl plán. Realita v terénu byla ale trochu jiná. Ve dvanáct hodin na nádraží v Budějovicích žádný
vlak Rožmberk nejel, protože byla nějaká nehoda. Tedy místo toho poslali autobusy, které nás měli převést
do Veselí nad Lužnicí a odtamtud pak až pokračovat vlakem. No byla to jen ta první zastávka, co měla trvat
cca půl hodiny, tak že nic tak hrozného. Horší by bylo jet autobusem celých těch cca 4.5 hodiny, co má jet
vlak do Brna. Lidí ale čekalo na tento vlak hodně a někteří měli i kola a jeden autobus určitě nestačil. Čekali
jsme na ty autobusy podél silnice u nádraží a postupně přijížděli. Já seděl opodál na takové betonové zídce s
notebookem na klíně a byl jsem pracovně online k dispozici, mezitím, co se čekalo na autobus. Nakonec ty
autobusy tak nějak přijeli a odvezli nás do Veselý nad Lužnicí. V autobuse jsem byl také pracovně připojený
a dokonce jsem vyřešil část jedné jednodušší úlohy. Do Veselí jsem dorazil autobusem cca v 13:00, kde nám
průvodčí oznámil, že vlak do Brna odtud vyráží až v 14:30. To je tedy opoždění o cca 2 hodiny. Využil jsem
nádražní hospody, kde jsem pokračoval v práci a dokončil jsem tu úlohu, co jsem začal v autobuse a dal si
nějaké občerstvení. Pak se cca v 14:30 odjíždělo vlakem, který měl jet do Brna, ale byla tam ještě jedna
výluka z Náměště nad Oslavou do Brna autobuse na cca hodinu. Cesta vlakem byla fajn. Jel jsem například
přes Počátky kde mám příbuzné, Horní a Dolní Cerekev, Jihlavu a Třebíč. Cesta vlakem z Brna do vesničky,
kde žije Stania byla ozdobená takovou třešničkou na dortu, kdy mě Stania vyzvedla Mercedesem krátce před
osmou večerní od nádraží a jeli jsme se navečeřet do Wellness restaurace (fotka následujícího dne na začátku
článku).
Je 22.8.2021
17:32.
Zahlédl jsem upoutávku na stránky Roušku dolů zde:
https://rouskudolu.cz/
Sdíleno na FB společenství „Společenství zdravých
lidí za svá práva“. Mají docela pěkně zpracované
video na úvodní stránce. To jsem ani nevěděl, že
nejvyšší soud už zrušil tyto přikázání 24 krát. To je
celkem dost. Ve videu zmiňují, že teď teprve začne to
pravé otravování ze strany státu. Sdílím tedy touto cestou.
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Je 22.8.2021 18:55. Pokračuji v psaní příběhu, který by se dal možná
nazvat „Honza na Moravě a digitální nomád“. O večeři se Staniou
bych chtěl ještě napsat, ale přesunu se k dění kolem ubytovny
KORD. Po večeři jsem se tam dostal tak kolem půl jedenácté. Stania
mě tam odvezla. Objednal jsem si třílůžkový pokoj, protože nebylo
nic menšího dostupného. K pokoji byla k dispozici koupelna se
záchodem. Ta byla ale sdílená ještě s jedním pokojem, který nebyl
prázdný. Co mě ale zaujalo byl ten typ klíče, který se používal u
vchodových dveří do pokoje a i u dveří do koupelny. Byl to takový ten starší typ klíče, co je jako kdyby do
tvaru písmene L. Když jsem byl ještě na střední škole a vztah mezi mamkou a nevlastním taťkou ochladl a
přestali se vídat, tak si začal při odchodu za svojí přítelkyní zamykat obývák. Už ani nevím přesně proč, ale
vím, že jsem tehdy vyrobil z plíšku takový, říkali jsme tomu s bráchou „šperháček“ a tím se dal tento typ
zámku celkem snadno odemknout. Taťka na to časem nějak přišel, že tam chodíme a myslím, že to zamykání
pak vyměnil. V obýváku byl telefon a CDčka, tak že se hodilo tam občas mít přístup. Bylo to takové
nepříjemné životní období.
Vzpomněl jsem si na ten způsob odemykání, když jsem viděl ty klíče. Jeden ze strany vchodu z chodby a
druhý ze strany vchodu z koupelny. Napadlo mě, co kdyby někdo na té druhé straně měl také takový
podobný nástroj, ale modernizovaný, který se dá použít i když je z druhé strany klíč. Vrátný, co mě do
pokoje uvedl, tak mi ukazoval i koupelnu a říkal, že ti v druhém pokoji už spí (nebo že už asi spí, nevím).
Jen tak mě to napadlo, co kdyby se tam něco takového přihodilo. Přeci jen mám tam nějakou techniku z
práce, nějaké peníze a tak. Přes dveře bylo slyšet, že tam do koupelny někdo chodí a vím, že jsem tam
zhasínal světlo a později ho nechal zase někdo rozsvícené. Tedy v koupelně se tam svítí asi non-stop. Pak
jsem se šel osprchovat do sprchového koutu a po celou tu dobu jsem tam nikoho neslyšel, že by otevíral
dveře a šel na záchod. Dveře u záchodu byly přivřené a nic nebylo cítit a když jsem končil se sprchováním,
tak jsem najednou uslyšel spláchnutí. Nezkoumal jsem to, jen mě to přišlo zvláštní. Buď tam někdo jen tak
sedí a nebo mají nějaké automatické samosplachovací záchody s velkou prodlevou či co. Nikoho jsem tam
ale nepotkal, jen myslím že před ubytovnou byly nějací romové. Naštěstí se
nestalo, že by se někdo vloupal do mého pokoje a tasil kord v ubytovně
KORD. Když jsem šel spát po cca dvou hodinách práce u počítače, vypadalo
to celkem poklidně. Vzhledem k tomu, že jsem si zapomněl špunty do uší a v
Mercury drogerii Teta je neměli, tak to spaní bylo komplikovanější a
mnohokrát jsem se probudil. Hluk tam nebyl, ale nejsem zvyklý ani na ten
šum co je slyšet normálně. Ráno při odchodu tam byla ta vrátná, u které jsem
to rezervoval a říkala „Aaaaaa pan Kalina....................................... vyspal jste
se dobře?“. Tak jsem upřímně s úsměvem odpověděl „Hmmmm šlo to.“.

Je 29.8.2021. Reaguji na výzvu Namu a vysvětluji něco o
Ústavě a způsobu domáhání se práva. Zpráva pro Namu:
„Ahoj Namu,

reaguji na tvojí výzvu. Ptala jsi se, jak je to s Ústavou a proč se
pohlíží na lidi a občany rozdílně.
Zde jsou první dvě věty základních ustanovení Ústavy ČR ve
článku 2:
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"(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a
soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví
zákon."
To znamená, že stát je jen jakýsi právní útvar (společenství), který má svojí nezávislou zákonnou,
výkonnou a soudní moc. Občan je člověk, který má právní svazek se státem. Tedy to znamená, že ne
každý člověk musí být nutně občan nějakého státu. Druhá věta říká v podstatě, že Ústavní zákon je
nadřazen zákonům státní moci. Vymezuje, kdy lidé, bez ohledu na občanství, mohou být přímo
zprostředkovateli výkonné moci. Třetí věta říká, že státní moc slouží všem občanům, tedy těm lidem, co
mají právní svazek se státem, což je logické.
Ústava zajišťuje sama o sobě lidské svobody. Součástí Ústavy ČR je "Listina základních práv a svobod",
kde v prvním oddíle v článku 7 se píše:
"(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech
stanovených zákonem."
Tedy je protiústaví někomu vnucovat nepodloženě roušky jenom pro to, že je to státní nařízení. Součástí
člověka je i jeho přirozená imunita, kterou potřebuje mít funkční a k tomu, aby dobře fungovala, tak
potřebuje přirozenou stimulaci a právě taková se dá v zemích, které jsou už promořeny dá získat
přirozeným stykem s okolím. Jak se teď ale ukazuje, tak v místech, kde se lidé hodně očkují, tak se více
šíří covid, protože jim vzniká pouze rezistence, ale ne imunita, která by bránila šíření. Očividně je to
přesně naopak, než nám tvrdí veřejně. Toto asi víš sama moc dobře, ale já to píši spíše pro ostatní.
Z hlediska Ústavy ČR lidé mají nárok se proti tomuto bránit přímo. Přímo nezávisle na nějakém státu.
Vždyť i policisté a vojáci jsou přeci lidé a ti by k fyzickému zásahu měli být kompetentní. To nezmiňuji
nárok běžných občanů, kteří se také mohou podle Ústavy fyzicky bránit, ale nějak si nedělám už iluze, že
do konfliktu půjdou.
Třeba já jako občan ČR si myslím, že mám nárok, aby zde byl pořádek, protože platím daně a policie toto
má zajistit. Státně to je ale těžké, protože státnost je prorostlá všelijakou korupcí a i zakládání všelijakých
spolků a volby je tímto zasažené. Proč to ale neudělat jako člověk pod ochranou Ústavy ČR. Proč bychom
se nemohly jako lidé, ne jako občané, semknout a převzít kontrolu nad médii, farmacií, bankami a celkově
si hlídat stát a jeho aktuální ideologii? Už se přestat nesmyslně trápit nad tím, kdy budou volby a podobné
nesmyslné svazování, ale v případě potřeby volit rozhodnutí rychlá a rozumná, která jsou aktuálně
důležitá. Obávám se, že ale k tomu si budou muset lidé umět vybrat vhodnou autoritu a rozhodnout se jít
za ní. Propagovat jí a podobně. Toto momentálně vidím jako kámen úrazu.
Ty jsi říkala, že by to chtělo sepsat novou srozumitelnou Ústavu, ale mě to tak trochu připadá, jako
vymýšlet znova kolo. S tímto už si dali práci jiní. Pokud něčemu nerozumíš, klidně ti to zkusím vysvětlit,
ale pokud jde o zákon budoucnosti, tak ten plánuje Bůh lidem vepsat do srdce. Tu Ústavu by zdraví lidé
měli mít ve svém srdci a ani si úplně nevzpomínám z vyprávění o slovanském způsobu života, že by měli
nějakou Ústavu.
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Honza povídá o tom, že není třeba mít žádnou výkonnou moc a jen ten, kdo nepodporuje společenství, tak
je vyčleněn, tak že ten zbytek se dostane do problémů. Mě se úplně nezdá, že by to bylo to správné řešení.
Stále se cítím být občanem, který vyžaduje splnění nějakých závazků vůči mé osobě ze strany státu a
cítím, že by se ve věcech měl udělat pořádek. Mě ten Honzovo přístup malinko připadá jako když v rodině
jedno dítě si řekne, že bude používat celý byt a zbytek rodiny může být pouze na záchodě.
Chtěl bych, aby jsme měli tady celkově pořádek ve společnosti na všech úrovních.
Měj se hezky,
Jirka“
Je 29.8.2021 18:17. Pokračuji v mém vyprávění o
výletě na Moravu. Příběh „Honza na Moravě a
digitální nomád“.
Po večerním příjezdu do Brna jsem se rovnou vydal
vlakem do vesničky, kde bydlí Stania (poangličtěné
původní české jméno Stanislava). Setkávání se
staršími lidmi a předávání jejich životních zkušeností
mě celkem baví. Zašli jsme se Staniou na večeři do
wellness restaurace, kde mi řekla něco o své rodné
vísce. Vím, že má zkušenosti s energetickou terapií a
holistickou masáží. Trochu jsem se jí vyptával na téma emoce a přenášení energií. Povídal jsem jí o mých
zkušenostech, které trvají teprve nějaký tem rok. Ona povídala, že na to určitě věří, že je možné přenášet
energii i takto vzdáleně.
Byla ale překvapená. Z toho jak mě zná navenek by nečekala, že budu mít takovéto reakce v určitých situací.
Mě zase překvapila její překvapená reakce. Nečekal jsem, že bude překvapená z toho, že i člověk jako já
může cítit zlobu. Bral bych to že je to víceméně přirozená vlastnost nás všech. Vlastnost, která má své
rozumné opodstatnění. Ona mi ale neřekla něco v tom smyslu, že je to jednoznačně špatně. Jen řekla tázavě
kdo si myslím, že jsem, že se mohu pouštět do takovýchto soudů? Já jsem jí na to nedovedl odpovědět, ale
řekl jsem že se cítím, že to mám tak dělat. Ona pak řekla, že potom to tak má být. Nakonec jsme se tedy
vlastně shodli, jen z toho vyplynula otázka, kdo vlastně jsem a že ne všichni lidé to cítí tak jako já.
No připodobnil bych se trochu k postavě novináře Eddie Brocka z filmu Venom. Tedy po tom, co splynul s
bytostí Venom z říše nějakých asi astrálních mimozemšťanů. Nebo to má být parodie na astrální svět?
Každopádně ten film místy dokonce jako kdyby vystihoval mou nepříznivou finanční situaci. Upřímný
novinář, který skončil málem na dlažbě za svou odvahu mluvit pravdu. Hlavní padouch, kterým byl
farmaceutický génius a velkokapitalista se opíral do Eddiho, že se bude muset zase vypsat do deníčku.
Někdy ty filmy jsou fakt zvláštně vymyšlené. Tento je z roku 2018. I to téma zkorumpované farmacie je v
současnosti jaksi aktuálnější.
To byla jen taková odbočka. Popsal bych to tak, že mě skutečně obývá ještě nějaké silnější vědomí. Vědomí,
které si nenechá nic líbit. Nepřirovnával bych to ale určitě charakterově k Venomovi. Řekl bych vznešené
vědomí. Celkem přísné.
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Je 5.9.2021 11:20. Po osobním online setkání s šamankou Namu,
zakladatelkou skupiny Svépomoc, dne 30.7.202, které jsem zmínil na straně
39, se Svépomoc alespoň v Jihočeském kraji jako kdyby trochu začala
aktivizovat. Nebo alespoň z mého pohledu. Ona už aktivní byla, ale nějak
mi přišlo, že to uhaslo. Původní správce Budějovické Svépomoci je IŤák a
vytvořil sdílený dokument s kontakty na jednotlivé členy skupiny a co umí.
Vím, že mě to trochu zahanbuje, když mám informační Eden, co tohle měl
řešit, ale nezvládl jsem tak zvaný UX design. Toto zatím nemám ošetřené.
Takto to dopadá, když informační systém vytváří jeden člověk. Systém
problémy řeší, ale je šíleně neintuitivní a příliš transparentní. Sice tam mám
prezentace, jak systém ovládat, ale lidé většinou neřeší nějakou prezentaci a chtějí, aby se systém s nimi
bavil srozumitelně jejich stylem. Eden je momentálně zastaven a snažím se improvizovat tím způsobem, že
se snažím obejít, pokud to jde, zbytečně komplikované informační technologie a používat hlavně email a tato
PDF. Hlavně učit se komunikovat bez počítačů.
Tedy projevil jsem zájem o to mít přístup do seznamu kontaktů Budějovické Svépomoci. Přišel mi (asi
automatizovaný) email, který mě odkazuje, že mám kontaktovat současnou správkyni, abych uvedl, co mohu
skupině nabídnout. Bylo to odkázání na správkyni ne na původního správce. Tím se dostávám zpět k osůbce
„Jaruška číslo tři, co se nejmenuje Jaruška“ o které jsem psal v květnu na straně 27 a mluvil ve Večerním
povídání díle 32. Současná správkyně přeci ví o tom, že o ten seznam mám zájem. Ptal jsem se jí na to ještě
před tou dobou, co mi napsala, že si nepřeje abych už jí dále psal a vyhledával jí. Myslel jsem původně, že ty
seznamy kontaktů pošle na ostatní emailem, ale nic mi nedorazilo. Tak sem vnímal povzbudivě, že ten
původní správce to touto formou sdílel. Já se ale do toho dokumentu nedostal. Bylo to na pozvání, tak že
jsem čekal, že nějaké pozvání obdržím. To co mi dorazilo byl jakýsi uvítací email do Svépomoci, který mi
přišel před měsícem dne 5.8.2021. Uvítání s emailem současné správkyně a že jí o sobě mám něco napsat.
Tak že jsem měl brouka v hlavě. Její přání jsem si stále pamatoval a nic jsem jí nepsal, byť by se to týkalo
jen svépomoci. Dokonce jsem jí snad tou dobou zahlédl z autobusu cestou na nádraží. To bylo snad poprvé,
co jsem jí ve městě viděl, tedy pokud to byla ona. Přišlo mi, že má takový zamyšlený výraz.
A pak za nedlouho přišlo její pozvání
do Budějovické skupiny Svépomoc.
Nad pozvánkou je vidět i datum a čas
vložení „20. srpna v 12:36“. Číslo 36
se mi tentokrát ukázalo na tomto
místě. Ale zásadní bylo spíše místo
setkání. Místem byl úplně poprvé
Čajový ateliér, kam chodívám a o
kterém jsem se zmiňoval i ve
Svépomoci. Setkání bylo úspěšné.
Bylo nás tam cca 14. Převážně lidé,
které opravdu z čajovny vůbec
neznám. Odtud mám tip od jednoho
člověka na další slibné politické
uskupení lidí Občanské referendum.
https://www.obcanske-referendum.cz/press/
Organizuje to jakýsi bývalý policista Jindřich Tichý. Hovoří na webu i o založení Národní gardy.
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Je 5.9.2021 15:10. Je dobré vědět, kde si co lidé organizují. Jaké vznikají
skupiny. To může pomoci v budoucnu nezávisle na tom, jak například
dopadnou volby a podobně. Na pravidelných online setkávání jsem se
dozvěděl o tak zvaných Eleutheriánech. Je to uskupení lidí na Moravě,
kteří se snaží domoci svých práv. Jsou mezi nimi i právníci. Vyznávají tak
zvané Zlaté pravidlo a heslo „svoboda nebo smrt“.
Jejich pojmenování je podle Řecké bohyně svobody Eleutherie, kterou
pak převzali Římané jako bohyni svobody Libertas. Společenství
Eleutheriánů chce založit svou vlastní církev. Je v tom vidina jakéhosi
azylu. Nebo tak to vnímají lidé, se kterými se vídám. Hrozně mě to
nabádá k otázce „Proč tady chcete zakládat další církev, těch je tu
spousta?“. Lidé hledají přirozeně svobodu a azyl, přitom jsme v zemi, kde
je spousta církví, které by toto měli lidem poskytovat, ale kde je problém?
Vytvářet další církev k úctě bohyni svobody. Ta paní, co tuto skupinu, asi,
vede je původně buddhistka, ale soudil bych, že tento příspěvek
vysvětluje, proč změnila názor. Článek s titulkem: Nebuď buddhista, buď eleutherián!
Článek je na jejich webu zde: https://stavbeznouze.cz/blog/nebud-buddhista-bud-eleutherian/
Je 5.9.2021 17:26. Je to hodně o komunikaci. Psal jsem pastorovi
Vladimírovi Kocmanovi z církve víry Milost ČB a zval ho do skupiny
Svépomoc. Jeho odpověď byla přesně tato. Reagoval 17.4.2021:
„Ahoj Jirko, děkuji za pozvání, ale myslím, že bych tam byl jaksi navíc.
Ta skupina je takové multižánrové společenství, spíše na bázi New Age, a
s tím není evangelium kompatibilní. Až budeš chtít, přijď, jsi vždy vítán.
Přeji to nejlepší. S pozdravem vk.“
Ve skutečnosti je to ale tak, že ve Svépomoci nikdo nikomu evangelium
nebere a nevnucuje své náboženské postoje. Řeší se tam hlavně to, jak si
vzájemně vypomoct. Je to hodně o dialogu. O tom být informován o různých událostech a podobně.
Informován o to, kdo třeba potřebuje nějaký druh pomoci. O tom to je. Je pravda, že pastor mě zval k nim a
že jsem vždy vítán. Já už tam byl mnohokrát a schází mi tam prostor pro dialog. Navíc mi to připadá v
ostatních sborech hodně podobné. Prostě tam nevidím prostor pro dialog, když nepočítám, že před zahájením
je nějaká neformální doba, kdy lidé teprve přicházejí a to ale není prostor vhodný k tomu. Velkou část zabere
počáteční zpívání, potom bývá proslov jednoho k ostatním. Proslov jednoho k ostatním není to samé, co
dialog. Nemusí to sice být vždy pastor. Proslov si může připravit kdokoliv, ale není to jako volný dialog
(nebo diskuse), kdy se střídají různí lidé v mluvení a reagují na všelijaká témata. Po proslovu bývá modlení
na závěr a pak už je člověk z toho ruchu tak nesoustředěný, že je rád, že jde někam, kde je klid.
Ideální církevní společenství pro mě by bylo s těmito specifikacemi:
1) Pokud se někdo chce modlit, dělá to sám ve svém soukromí, jak i doporučoval Ježíš.
2) Pokud někdo chce zpívat, je to to samé jako s modlitbou a nebo zpěvy dobře oddělit od dob či prostor, kde
se diskutuje.
3) Pokud někdo chce nahrát přednášku pro ostatní, udělá to na video, uloží na nějaké společné úložiště pro
ostatní, kdo mají zájem si to prohlédnout.

http://jkali.cz

47

4) Potřeba mít nějaký volný prostor určení k volnému diskutování. Diskutování nezaměřené striktně na
žádné náboženské téma. Diskuse, kde se lidé o čas mluvení dělí.
No a to je asi důvod, proč já nevyhledávám žádná církevní společenství. Církevní společenství by měla být
podle mě postavená v tomto duchu, aby se nikdo neomezoval v potřebě projevit názor a nebyl tlačený čistě
jen do teologických témat. Když se chci modlit, dělám to v soukromí. Chvály nezpívám, protože na to
nemám jazykové vlohy. Když se chci projevit, tak nahraji audio a nebo píšu. Když chci diskutovat, tak buď v
čajovně, na online setkání, v práci s kolegy, ale určitě ne ve sborech, protože tam nejsou k tomu podmínky,
tak že tam ani nechodím.
Tohle by mělo být k zamyšlení pro vedení sborů. Tedy asi ne všech, ale celkově to kolektivní uvažování,
které v církvi převládá. Může se stát, že Kristus toto chování bude jednou církevním představitelům vyčítat,
že nevyšli lidem vstříc a izolovali se od nich. Nikdo nemusí vnucovat své vyznání druhým. Stačí, když se
bude chovat dobře a ostatní to začnou napodobovat.
Je 6.9.2021 23:10. Dostalo se ke mně jedno
Facebookové video o mikroskopickém zkoumání
krve očkovaných lidí. Má to české titulky. Nebudu
komentovat:
https://www.facebook.com/peter.verny.96/posts/586457552722346

Nebo
toto.
Andrej
Babiš
mladší se úplně náhodou setkal se svým otcem na veřejném
setkání s novináři a řekl mu, že není psychický pacient, za
kterého ho prohlašuje:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-mladsi-hnuti-ano-usti-nad-labem-vitklusak_2109021434_ako
Je 6.9.2021
23:39.
Pokračuji ve
vyprávění
příběhu
„Honza na
Moravě a
digitální
nomád“.
Byl pátek 20.8.2021. Na ubytovně KORD jsem mohl být jen do devíti do rána. To byla vlastně doba, kdy
bych už měl být online a pracovat. Tedy vstal jsem něco po osmé a vydal se kus cesty na jižní část městečka
a kousek za nádražím byla kavárna. Tam byl klid na práci. Byla téměř prázdná. Ten den jsem měl celkem
napěchovaný cestováním. Zhruba po jedenácté hodině jsme se zase sešli se Staniou na oběd v té Wellness
restauraci nedaleko KORD ubytovny. Ve 12:40 jsem už potřeboval jet do Brna a tam pokračovat do
Olomouce, abych stihl navštívit Honzu a ještě se ten samý den vrátit do Budějovic. Stania mě zase odvezla
na nádraží. Cestou mi řekla něco jako „Podle toho, jak se veřejně projevuješ jde vidět, že jsi už stará duše.“.
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To beru celkem jako pozitivní hodnocení :) a informace, že mám další čtenářku.
Výpravě na Moravu předcházela domluva s Honzovo tetou. Domluvili jsme se dopředu, že mě doprovodí za
Honzou. Ona už Honzu nějaký ten čas neviděla i přes to, že žijí ve stejné vesnici. Údajně je stále doma se
svýma dvěma staršími bratry, kteří mají také schizofrenii a jediný, kdo je tam chodí obden navštěvovat je
jejich matka. Já jsem měl zájem o kontakt na jejich matku a nějak se ohlásit dopředu, že přijedu. I když
překvapení by mohlo být také zajímavé. Kontakt na jejich matku se mi nepodařilo získat. Honzovo teta mě
chtěla poznat osobně a tak navrhla, že mě tam doprovodí. I mě to přišlo celkem jako dobrý nápad. Zvolili
jsme tedy překvapení. Nebyl jsem dopředu ohlášen. Pokus o provedení nečekaného setkání po cca 18cti
letech, kdy mě je 36 let a Honzovi 37. Jednou se Honza vydal z Moravy za mnou, když jsem už nebydlel na
sídlišti Vltava, ale na Máji. Setkání tehdy dopadlo neúspěšně. Honza sice navštívil bydliště mého nevlastního
otce, ale ten mu řekl, že tam už nebydlíme. Bohužel tam neproběhla nějak dostatečně komunikace, aby
Honzu odkázal na místo kde bydlím, nebo mu předla kontakt, nebo nějaká taková aktivita. To že Honza za
mnou přijel jsem se dozvěděl až po letech, když jsem s ním telefonoval. Možná, že mi taťka i řekl, když jsem
tam pak byl na návštěvě že tam za mnou byl nějaký kámoš, ale to mi absolutně nic neřekne. Určitě mi to
nechtěl nějak zatajovat, ale když je blbá komunikace, tak z toho jsou takovéto problémy. Prý mi tehdy Honza
chtěl ukázat šachy, které naprogramoval a říct mi, co se mu všechno stalo. Byl tehdy v telefonu docela
nadšený, že mi to všechno řekne. To se pak ale změnilo od té doby, co šel do léčebny. Asi hlavně kvůli vlivu
psychofarmak. To ho změnilo. Přišel mi od té doby hodně apatický. Sám mi řekl něco jako, že mu z toho
„tuhne mozek“.
Po příjezdu do Olomouce jsem volal Honzovo tetě, kdy dorazím k nim na nádraží. Dostal jsem se k nim to
bylo myslím pár minut před čtvrtou a plán cesty byl takový, že krátce po páté budu muset vyrazit zase do
Olomouce. Tedy byla na návštěvu cca hodina. Chtěl jsem po tom cestování být zase na víkend doma a ty dva
dny cestování prozatím byli pro mě i tak dost, vzhledem k tomu, že na to nejsem zvyklý. Na vlakové
zastávce už mě čekala Honzovo teta. To bylo poprvé, co jsem jí viděl nějak jinak, než z Facebookové
profilové fotky. Působila na mě příjemně. Klidná povaha. Myslím, že i ona je křesťanka. Když jsme sešly
pod stanici, tak na silnici, bylo vidět pěkné panorama směrem na Jeseník. Do dálky se rozprostírala rovina a
v dálce byly vidět hory. To není běžný pohled na jihu Čech.
Je 13.9.2021 1:36. Ještě jsem nestihl dopsat příběh o
výletu na Moravu a už jsem byl na Moravě znova.
Uskutečnilo se dlouho plánované celofiremní setkání
na Šiklově mlýně. Tentokrát už jsem nocoval dva dny
po sobě a zahrnovalo to víkend. Nedělní cesta domů
byla celkem zdlouhavá. Z tohoto důvodu jsem se
včera nevěnoval psaní. Prostředí bylo pěkné a setkání
dobře organizované. Jen jsem si zase připomněl ten
svůj autismus či snad askezi vůči běžným
společenským tématům. To mi dělá problémy tak nějak se zapojit mezi ostatní. Měl jsem s tím problém vždy
na všech celofiremních setkání a toto mi jen ukázalo, že jsem se nezměnil. Mezitím, co se ostatní věnovali
společenským aktivitám, tak jsem se byl projít trochu po okolí. Celkem byla příjemná i páteční procházka od
zastávky Dolní Bobrová do Šiklova mlýna a v neděli obráceně.
Úplně si nedovedu představit, že člověk s touto vlastností, s tímto typem askeze, nebo autismu, či co to je, že
dovede při osobním setkání svým mistrovským tichem někoho zaujmout. Čím více lidí, tím menší
pravděpodobnost, že něco řeknu a raději dávám prostor ostatním. Je to nepřímá úměrnost a ani to neberu
jako nějaké své omezení. Tudíž s jednotlivcem se dovedu bavit úplně normálně, pokud najdu společné téma
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a i to je někdy dost těžké. Dělá to ze mě hlavně pozorovatele. Minulý týden myslím na hoře Říp proběhlo o
víkendu nějaké setkání alternativních politických stran. Já jsem se to dozvěděl pozdě a přemýšlel jsem,
kdybych se to dozvěděl včas, zda bych tam jel? Toto celofiremní setkání mi ale tak nějak ukázalo, že bych
tomu asi ani nevěřil, že tam mám jet.
Je 19.9.2021 23:55. Tento týden jsem v práci
dělal nějaké návrhy na vylepšení metodik. Když
člověk přijde s nějakým návrhem třeba na
změny, vylepšení a podobně, je potřeba se
poradit. Najít nějaký ten konsenzus, tedy
vzájemnou shodu. Může nastat situace, kdy se
lidé domluví snadno a rychle a pak není co řešit.
Něco jiného je, když se bude domlouvat více
lidí a bude identifikováno více problémů. Pak může pomoci jednoduchý grafický nástroj, nad kterým jsem
přemýšlel. Něco takového by mělo být časem zakomponované i v Edenu. Nástroj, kde bude vidět, jaké to
řešení řeší nejvíce nalezených problémů. V praxi to bude fungovat tak, že přijde někdo s nějakým návrhem a
přednese ho ostatním. Potom přijde první člověk a řekne, že takto to nejde, protože našel problém. Do matice
se udělá sloupec s problémem číslo 1 a pak se hledá jiné řešení číslo 2. Druhé řešení se najde a pak přijde
další člověk zase s dalším problémem číslo 2, tak že v hledání řešení se pokračuje. Důležité ale je si
kontrolovat, zda to původní vyvrácené řešení nakonec vlastně bylo nejméně problematické, protože
problémy, které se našli v dalších řešeních jsou daleko závažnější a prvotní návrh nakonec může být nejlepší.
K dopátrání se pravdy může takováto grafika pomoci v případech, kdy už představivost lidí to nezvládá a
začínají se třeba i hádat.
Je 22.9.2021 22:47. Jeden můj starší kamarád a
čtenář mi napsal postřeh k hledání řešení:
„Hledání problémů se obvykle zvrtne. Podle mě je
nejlepší nechat úplně první verzi a domluvit se na
opravě objevené chyby. Jakmile se vytvoří další
verze, začne se to zamotávat.
Aspoň takové jsou moje dosavadní zkušenosti.

Přeju ti hezký den.“
Má nedávná zkušenost toto pravidlo potvrdila. Nejlepší bylo poladit jen ten původní návrh. Tedy teoreticky
ten, kdo přichází s nějakým řešením jako první, tak je něco jako nositel „kmenového řešení“. Pravděpodobně
to bude správné řešení, ale bude mít nějaké ty mušky. No a ostatní budou buď souhlasit a nebo někteří
víceméně upozorňovat na mušky a nebudou mít zájem to třeba ani vůbec podpořit, či půjdou proti.
To je má nejčerstvější zkušenost z technické oblasti. Vyskytl se člověk, který je něco jako odpůrce změn a
pokroku. Při písemné prezentaci nové myšlenky, jak se vyhnout problémům můžete získat reakci typu „Je to
moc dlouhé, můžeš mi to říct?“. Projevíte ochotu a odpovídáte ústně na dotazy, přičemž pochopitelně
nevysvětlíte všechny detaily problémů, které mohou nastat. Jde se dál. Začne se zavádět nové používání.
Nejste ve skupině, kde by vládla nějaká autorita, která rozhodne o tom, jak se to musí jen a jen dělat.
Autorita tam není a třeba je to tak i dobře. Třeba se tím má zkusit zavedení nového způsobu vedení skrze
příčinu a následek a z toho plynoucí praktická zkušenost bez toho aby tam byl někdo, kdo bude říkat „Hele
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JÁ jsem tu a JÁ mám prostě vždycky pravdu, tak to bude jen a jen tak, jak řeknu JÁ.“. Něco takového úplně
vyškrtnout. Učit lidi ke zodpovědnému přístupu. Tedy zajistit nový přístup, aby každý plně zodpovídal za své
dílo a nehledal se někdo, kdo pak když je třeba udělat nějaký typ práce, která zasahuje do díla každého a o
které ten člověk nic neví, tak aby mu to ti ostatní maximálně usnadnili. Aby nebyl zbytečně přetížen a
nedělal zbytečné chyby. Dobrá zpráva je, že většina lidí na takové řešení rádo přistoupí. Lidé vědí, že se
nechtějí dostat do situace, kdy na ně spadne ten „žolík“ a budou se muset chopit nepřívětivé práce. Pokud to
jde a ukáže jim někdo možnost, jak takovému nešťastníkovi ulehčit starosti, tak do toho celkem ochotně
jdou. Najde se ale i někdo, kdo prostě tak nějak nechce jako kdyby vidět přicházející změnu a není ochoten
se přizpůsobit. Co s tím můžete dělat? Můžete běhat neustále za ním a záplatovat chybky? To asi není dobrý
nápad. Dá se to řešit tak, že v moment, kdy nastanou problémy, tak zajdete za ním a povíte mu „Ty hele
podívej se co si to teď úplně způůůůůůůůůůsobil........... no vidíš to........... no... tak my jsme to teď opravili.“.
No takový člověk na to nereaguje většinou odpovědí typu „Jo super díky :)“. Jeho reakce je taková nějaká, že
se může snažit přehodit vinu na vás a tvrdit, že to byla bezohlednost i když nejevil zájem přečíst si včas
řešení zkušenějšího a sledovat, že v okolí pozvolna dochází ke změnám. Je to jako kdyby měl zavázané oči.
Je 23.9.2021 1:11. Ono to vypadá, že si
protiřečím, když říkám na jednu stranu,
že si má problémy opravovat ten, kdo je
za ně zodpovědný a na druhou stranu
opravit je a pak říct tomu dotyčnému, že
to bylo za něj opraveno. Měl jsem na
mysli zrovna urgentní případ, kdy jako
první nehledáte viníka...

Pokračuji ve psaní příběhu „Honza na
Moravě a digitální nomád“. Přijel jsem
na železniční stanici nedaleko od Olomouce, kde mě čekala Honzovo teta. Tu fotku jsem pořídil až při
odjezdu. Připadalo mi to jako nějaký zásek v čase při pohledu ze stanice na tu dlouhou rovnou trať vedoucí
do ztracena. Život člověka je údajně rozdělen do devítiletých období a jsem v situaci, kdy bych se rád setkal
s kamarádem po cca 18cti letech, když je mi zrovna 36 let. S Honzou jsem se setkal na tříletém učňáku a to
až od druháku. Poprvé jsem myslím vzpomínku na Honzu zmiňoval v druhém díle příběhu na dvacáté
stránce, když jsem komentoval procházku z Hluboké nad Vltavou dne 20.3.2017 v čase 20:17. Prvák a
druhák na učňáku. To mi bylo cca 17 let. Honza se „zjevil“ v moment, kdy jsem měl jakousi emoční krizi.
Nešťastná zamilovanost do nesprávné dívky. Byl jsem zaujat tím jeho světem. V hloubi duše jsem vnímal, že
se k tomu jeho světu připojím. Že k tomu fakt dojde, ale nešlo to hned. Nakonec se to fakt stalo a hodně mi
to pomohlo se povznést. Honza mi pomohl nastartovat jakési životní období pátrání po své identitě. Něco
jako kam bych měl směřovat. Období, ve kterém jsem byl tak nějak poměrně silně izolován od ostatních a žil
si vlastní svět.
Cestou ze stanice k Honzovi mi jeho teta nabídla kratší cestu přes pole a nebo trochu delší podél silnice.
Nechal jsem to na ní a ona chtěla více tu delší. Tak že jsme měli možnost si popovídat. Oba nás dost
zajímalo, jaká bude Honzova reakce. Teta Honzy říkala, že „Mohlo by se i stát, že dostane strach a
uteče ........ těžko to odhadovat.“. No to by byl pěkný trapas tedy, kdyby přede mnou utekl. Honzovo teta se
mě celkem i zvědavě vyptávala, co na to říkám na tu dnešní situaci s tím očkováním a podobně. Zajímal jí
celkem můj názor. Vybavil se mi jeden úryvek z Bible o bezbožném králi. Nevím teď přesně kde to bylo.
Nějaká starozákonní prorocká kniha myslím. Interpretoval jsem jí to tak, že je prorokováno a já věřím, že se
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to naplňuje, že zde budou mocnosti, které se budou snažit silně zavádět lidi na scestí. U těch lidí u kterých se
nebude projevovat úcta k pravdě, tak je to svede do záhuby. Povídal jsem jí, že to vnímám, že se to zrovna
teď děje, ale má to směřovat k tomu, že zbudou ti hodní lidé a společnost bude pak lepší. Ona mi pak říkala,
že její rodina se nechce nechat očkovat. Asi nějak zhruba o těchto tématech jsme se cestou k Honzovi bavily.
Tak jsme nakonec dorazili k baráku, kde bydlí Honza. Vypadalo to poklidně. Nikde nikdo. Jdeme ke vchodu
a tam Honzovo teta vidí jeho mamku, jak tam v předsíni myslím věší prádlo, nebo uklízí. Tak na ní zavolá
jménem a optá se jí, zda je tam někde Honza, že za ním přijel kamarád. Pozdravil jsem jeho mamku a ona ho
šla hledat. Nějak jsem vnímal, že tam jsou někde v domě asi i jeho sourozenci. Chvíli jsem čekal a slabě
jsem slyšel asi zkresleně něco jako „někam jel“, a nevěděl jsem o kom to bylo. Tak jsem se koukl zamyšleně
na jeho tetu a řekl jím „Možná že někam odjel.“. Ona se na mě dívala pohledem, že to dost zpochybňovala a
popírala to. Napadlo mě, že bychom tam mohly stát minutku a říkat si „Rozhodnouce se Honza vykročíce ze
svého sídla?“, pak čekat dvě minutky a říkat si „Nerozhodnouce se Honza vykročíce ze svého sídla?“ a o
chvíli později by se vyklonil z okna prvního patra na nás jeden z jeho sourozenců a zavolal by
„Tóóóóoooož..... není tady..................... jel běžet maraton na Slovensko.“. Mohlo by nakonec vůbec k
něčemu takovému dojít?
Ne k ničemu takovému nedošlo :). Je to tak, cesta nebyla marná! Po chvilce čekání přichází Honza s
plynulými slovy bez nějakého zamyšlení „Ahoj Jirko, docela jsi přibral“, tak ho také zdravím a podáváme si
ruce. Honza byl mile překvapen i tím, že přišla jeho teta a vlastně ho to i zarazilo, proč jsme vlastně přišli
spolu. Tak mu to vysvětlila. Honza jí pak dal najevo, že už jdeme si popovídat jen mi dva slovy „Tak jdeme“.
Tak jsme šli před barák, kde měli houpací sedačku a pobavili se po delší době :).
Je 25.9.2021 10:47. Po delší době píši
v sobotu. Zase jsem před pár dny
začal brát oxid chloričitý. Tentokrát
ale ne cca 8x za den, ale jen dvakrát.
To první týdenní intenzivní dávkování
8x za den ze mě úplně vyhnalo chuť
na vodní dýmku. Zmiňoval jsem se o
tom na straně 30 a 35. Od té doby
jsem měl vodní dýmku jen jednou, dal jsem si jí s nechutí, ale bylo kvůli tomu, že jsme si jí dali s
kamarádem, kterého jsem po dlouhé době viděl a napadlo ho, že by jsme si jí mohly dát. Sice mám teď jen
dvě dávky denně, ale fakt to zvyšuje aktivitu. Beru to jako jakousi prevenci v době nemocí, pak abych byl
aktivnější a ten člověk, který mi to vyrábí mi doporučoval, abych zkusil brát to po dobu 3 měsíců byť v
menší míře, která mi bude vyhovovat. 3 měsíce je totiž doba, za kterou dojde v těle k jakési buněčné obrodě,
tak proto. No údajně tedy. Když jsem to bral ten první týden 8x denně, cítil jsem v nose stále něco divného a
i v žaludku, ale teď už je to ok.
Pokračuji ve vymýšlení. Máme tu tedy situaci, kdy někdo je řekněme méně zodpovědný. Na jeho
nezodpovědnost doplácí ostatní. Nemusí to být doslova nezodpovědnost, ale řekněme, že chceme motivovat
reaktivní lidi, aby byly více proaktivní. Může taková vzniknout. Tedy měl by být informován o tom, že ten
problém tu je a ostatním to vadí. No a to je složité. Zkušení vedoucí vám řeknou něco jako „Je dobré, když
řešení konfliktu je konstruktivní a nepřejde z věcné roviny do roviny osobní.“. Vzedmutí emocí v takovém
případě může zavádět ke kontraproduktivním aktivitám. No a hledejte lidi, co umí dobře řešit konflikty.
Hledejte je v různých skupinkách, kterých může být spousta. To nebude snadné. Proč věci řešit složitě, když
to jde jednoduše? Proč by takovou věc nemohl řešit nakonec nějaký informační systém? Řekněme, že skončí
nějaká aktivita nějaké skupinky lidí. Aktivita měla stanovená nějaká férová pravidla. Pravidla, která ne
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všichni důsledně dodržovali. No a proto že někteří byly nedostatečně zodpovědní, tak jiní obratnější členové
skupiny na to doplácejí a musejí napravovat škody. Skupinka jako celek si může zhoršit pověst. Doplácí na
to celek. Potom by čistě věcným řešením mohla být něco jako Soutěž nezodpovědnosti. Veřejný soupis
způsobených problémů, do kterého kdokoliv může nahlédnout. Ten, kdo narazí na problém a opravuje ho,
tak do seznamu vloží informaci o problému a kdo ho způsobil případně kdo ho opravil. Lidé ze zvědavosti
možná budou hledat vítěze soutěže. No kdo by chtěl v takové soutěži vyhrát :D? Nebudou pak lidé
motivovaní být více zodpovědní a více proaktivní i bez zbytečných komplikací?
Je 28.9.2021 12:57. Soutěž nezodpovědnosti není v podstatě žádný nový
vynález. Něco asi trochu podobného bylo i na poště. Je to vlastně trochu
dvousečná zbraň. Včera jsem mluvil s kamarádem, který na poštu chodívá
brigádně si přivydělávat. Prý je to tam teď ještě náročnější, než dříve. Tam
co si pamatuji byl vynález zvaný hlášení. Pracovníci se obávali, že půjdou
do hlášení za něco. Byly to ale takové, zdálo by se, absurdní věci. Například
že si někdo šel vyzvednout třeba pizzu v době, kdy nebyla úplně přestávka.
Na jiném druhu pracovišti by se to nijak zvlášť neřešilo, ale tam ty nároky
na výkony byly opravdu našponované. Pamatuji jednoho kolegu z pošty, jak
využíval svojí energii částečně k tomu, aby se přemisťoval mimo zorné pole
směnařky, které jsem říkal seržant v tomto psaní. Mimo zorné pole, aby
nemusel tolik třídit balíky. Nebavilo ho to. Druhá stránka věci byla ta, že o
to více museli za něj nosit ostatní. Já jsem se tehdy neudržel a zkritizoval
jsem ho tehdy před ostatními na místě. Pak už ho to nějak přešlo. Pamatuji
si, že se na poště moc dlouho neudržel. Ten den co odešel se nějak ještě
pohádal s kšiltovkou. Ten mu vynadal, že si šel volat v době návalu. Tedy důvod k volání byl, protože volal s
jeho otcem, který byl zrovna ve vážném zdravotním stavu.
To jsem ho zrovna, není to tak dlouho, potkal a povídal mi, že se dostal do nějaké firmy, ze které zrovna
odchází. Popisoval to tak, že je na pracovišti s jedním hodně svalnatým mohutným kolegou. Tahají tam
nějaké těžké železné traverzy a nějak se spolu moc nemusí. Ten jeho kolega ho také kritizoval a padly tam z
jeho strany celkem nepříjemné věty.
Chtěl jsem se na to podívat jen trochu kriticky. Podobné vymoženosti jako hlášení a podobně mají své
nedostatky.
Je 28.9.2021 13:33. Blíží se volby. Bez ohledu na to, jak moc věřím že politické
strany dovedou něco reálně změnit, tak jsou tu a chtějí projevit přízeň. Chtějí,
abychom jim dali hlas. Já v tom nevidím problém. Proč někoho nevolit? To, že
dám někomu hlas v demokratickém systému vůbec neznamená, že se připravuji
o hlas a nebo možnost projevit vůli v úplně jiném možném paralelním systému,
který by se dal označit jako plán B. Když požadují hlas pro plán A, tak proč jim
ho nevěnovat? Proč je připravovat rovnou o možnost ukázat, co dovedou? Stačí
si zachovat důvěru, že máme i jiný hlas, který nemusí být spojen s absolutní
důvěrou v to, že hlasovaná strana vše dovede změnit a my musíme mít ruce za
zády. Hlas, který může být spojen s možností ohlídat si věci, zda se naplňují a
případně se nějak i spoluúčastnit, jak bude možnost.
Koukám se do programů některých politických stran a vidím tam „Uděláme to,
Uděláme tamto.“. No a mě v hlavě naskakuje otázka „Jak?............ Jak? ….......... Jak? ... Jak? ... Jak? Nebyly
tu už podobní, co jen slibovali?“. V momentě, kdy přijde na scénu nové hnutí, které se snaží řešit nedostatky
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těch ostatních, tak už se oslabuje síla všech. Je to jen další dělení společnosti. Čím více bude všelijakých
hnutí a stran, tím je to horší. Lidé by se v budoucnu měli naučit volit ne hnutí, či stranu, ale konkrétní řešení.
Hledat společné řešení a společně se na něm podílet. Hlasovat pro vybrané řešení a ne pro skupinku, která
bude realizovat to své. To souvisí se stranou 50, kde jsem ukazoval matici pro hledání vhodného řešení. V
takovém případě stačí přijít a prohlásit „Helete......... JÁ VÍM JAK!!“. Popíše své řešení, jak ho docílit a v
matici vyplní, jaké všechny problémy se tím řeší. Ostatní jen řeknou „Ty máááš ale řešení!! Tak to společně
uděláme!!“. Předejde se tím problému typu „My máme tato sliby....... VOLTE NÁS a NE je.“. Zrovna tak se
tím předejde problému „Máme skupinu odborníků..... usnesli jsme se, že to bude tak a tak, ale detaily
vááááám NEVYZRADÍME!!“. K tomu by nemělo dojít, protože hledání veřejného řešení musí být veřejné.
Je 2.10.2021 10:19. Dostala se ke mně pozvánka od
Barbory Englischové z Detoxikuj život na Flow
Summit:
https://www.flowsummitcesko.com/
Co jsem počítal čas odpočítávání, mělo by to začít ve
středu od pěti ráno. Jen pro zajímavost.
Témata: Mindfulness, Léčení, Meditace, Senzitivita,
Channeling, Intuice, Léčení, Hypnóza, Šamanismus,
Andělé, Motivace, Osobní rozvoj, A ještě mnohem
více...
Je 2.10.2021 10:42. Když už jsem u té esoteriky, tak
„V Telči straší............, ale fest tam straší. Mají tam v
hospodě portál a mluví to tam na ně„:
Rozhovor o tom s mimozemšťanem Ebe Olie zde:
https://www.youtube.com/watch?
v=MebhmBmCdbA&t=3312s
Zajímavé je to pro mě od 28 minuty videa. Povídají
„Neexistuje nad váma nic víc, než váš strach, pokud
ukážete lásku v srdci“, pak „Pokud ukážete strach, chopí se vás temné síly a reptiliánská agenda a je hotovo,
jinak se VÁS NEMŮŽOU DOTKNOUT“.
To mi něco připomíná. Je to v Bibli první kniha Korintským kapitola 13 zde na straně 1456:
http://jkali.cz/data/BIBLE21.pdf#page=1474
Titulek kapitoly „Bez lásky nejsem nic“ vystihuje, jaké síly převládají v tomto světě nad hmotou. Přesněji,
co je důležité.
Je 3.10.2021 10:54. Apoštol Pavel ve svém spisu Korintským píše o lásce v překladě
Bible21 „není škodolibá, ale raduje se z pravdy“. Umět se radovat z pravdy může být
někdy těžké, pokud se zjistí, že jste se mýlili. Může to být těžké, ale i tak je potřeba
umět to překonat. Hraje to nakonec ve váš prospěch. Namlouvání si věcí jako „Nesmíš
za žádnou cenu uznat, že jsi se mýlil ....... oslabí to tvojí pozici ve smečce ..............
budeš za troubelínka ….......... oni tě vyvrhnout …......... BEZ OHLEDU NA PRAVDU
TLAČ TO DÁL!“. To je odstrašující ukázka projevu Freudovského Id (ne Ega).
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Při pročítání Bible se snažím používat logiku a intuici. Nehraje pro mě roli to, jestli byla Bible nějak špatně
přeložena, ale snažím se sám v tom hledat smysl a potvrzovat si to.
Tím navazuji na to, co jsem povídal Honzovo tetě, že ti kdo nemají úctu k pravdě (už nevím, co to bylo
přesně za překlad), tak budou zavádění do záhuby. Určitě se najde mnoho lidí, co toto budou rozporovat a
budou mít tendenci stavět se do role soudců vesmíru a prohlašovat to za špatné.
V překladu Bible21 je v knize Daniel v kapitole 11 podtitulek „Bezbožný král“ zde na straně 1159:
http://jkali.cz/data/BIBLE21.pdf#page=1177
a tam se píše ve verši 21-23: „
21 Jeho nástupcem bude opovrženíhodný muž, kterému nepřísluší královský majestát. Znenadání přijde a
zmocní se království pokryteckými úskoky.
22 Ohromná vojska před ním budou smetena a zahubena, včetně vůdce smlouvy.
23 Skrze podvodná spojenectví, která uzavře, vystoupá k moci, ačkoli bude mít jen hrstku stoupenců.“.
Nejde mi teď o to hledat, kdo by to mohl být. Jaká konkrétní osoba to je a zda se biblické či Nostradamovo
proroctví opravdu naplňuje. Jde mi jen o to modelové chování. Vždyť přeci lidí s podobným přístupem, co se
hrnou do vysokých pozic najdete v dnešní době jistě mnoho. Chci se zaměřovat hlavně na ty, kteří spadají
pod jejich autoritu. Vždyť přeci ti, kteří jsou pod nimi, tak ti vykonávají hlavně jejich vůli. Za kým potom
jde odpovědnost? Komu se potom hlavně vytváří karma? Dá se potom prohlásit o těch, co plný vůli
oficiálních autorit, která nemusí být dobrá, že mají opravdu úctu k pravdě? V dnešní informovanosti s
využitím internetu, kdy myšlenka z jedné poloviny Země se dostane na druhou polovinu během pár vteřin, že
by bylo problém dohledat si informace, když chcete?
V Austrálii údajně už existují komanda, která obcházejí domovy a zatýkají do koncentráků lidi, kteří nejsou
očkování. Přitom očkování se začíná ukazovat jako škodlivé. Mají lidé v takovýchto komandech úctu k
pravdě? Určitě nemají a přesto jejich chvilková situace se zdá tak nějak výhodnější. Zdá se, že to prochází
tedy alespoň teď. Freudovo Id se projevuje silně. Jenomže karma se vrší a to je pro ně problém. Brzy může
nastat situace, a pravděpodobně nastane, že přijde nějaký nový druh komanda a nebo jiné pohromy a bude
mít daleko silnější dopad na tyto lidi, co se tak spletli, když přistoupili na zdánlivě výhodnou nabídku.
Apoštol Pavel píše dále o lásce, že „všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.“. Proti
nemoci se dá chránit spousta způsoby. Zdraví životní styl. Vitamíny. Já teď využívám například oxid
chloričitý na odparazitování. No ale hlavně především mít lásku v srdci a tak se otevřít hlavnímu proudění
ozdravující energii. Možností je tu několik, ale určitě není správná možnost, když lidé přehlížejí hlavní
zákonitosti světa, arogantně se jim vysmívají a potom ouvej, ejhle házejí vinu na ostatní za to že nenosí
roušky a okolní svět kolem nich je prostě špatně, protože se neočkuje.
Je 3.10.2021 13:27. Dostal jsem zprávu od nové
české sociální sítě PaskalsGP. Mají svou serverovnu
v budově jen přes park od místa kde bydlím. Paskal
vyzvídá :). Zvýraznil jsem poslední řádek zprávy
„paskala zajímá koho budete volit!“. V duchu
odpovídám „Ty hele tedy Paskale, to Ti teda řeknu........ asi takhle.............. dobře, že se zajímáš :)“. To, kdo
koho bude volit bývá podle společenských konvencí diskrétní informace, ale Paskal je svérázný :D.
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Včera jsem měl rozhovor s lidmi, kteří jsou zastánci názoru, že volení je
zločin, protože každá strana to bude tlačit do teroru. Z hlediska duchovní
roviny je to problém, že volíme, protože tím sebe připravujeme o vůli něco
změnit. Takto nějak mi to bylo interpretované. Úplně s tím nesouhlasím,
protože aby to tak vskutku mohlo být, tak ti co mají tyto názory by museli
přestat platit daně, aby se na zločinu přestali podílet. Já naopak se domnívám,
že když už jsem nucený platit dané, chci mít tedy právo si volit a to že mám
právo volit a využívám ho, tak mi dává právo domáhat se plnění slibů ze
strany volených stran. Kdybych nevolil, tak jak bych potom si mohl
nárokovat nějaké plnění ze strany zvolených politiků? To je zase můj pohled na věc z hlediska duchovní
roviny. Určitě mám snahu si to nějak duchovně podchytit.
Jeden takový tip na stranu je za mě na pro národní
Hnutí prameny. Zvažuji, že je budu volit. Je to hnutí,
které se snaží agregovat podobně smýšlející
uskupení. Mezi ně patří například E-Koruna, Cesta
odpovědně společnosti, nebo Aliance kulatého stolu. Je to hodně i o těch lidech, kteří na mě působí
důvěryhodně. Kulatý stůl se nějak nepodařilo politicky, ale toto je alternativa pokud se bavíme o volbách a
do budoucna tam vnímám možnou spolupráci.
Pak je pro mě zajímavá třeba taková Aliance
národních sil, která spolupracuje s Národní
demokracií a SPR-RSČ. Vnímám je, že
budou mít v oblasti politiky více zkušeností.
Pravděpodobně i více preferencí. Kdežto na straně Pramenů bude možná více snah
o pokrok. Inovace v politice. Nejraději bych volil tyto dvě skupiny a mrzí mě, že
mezi nimi musím nějak vybírat.
Je 3.10.2021 17:20.
Na AENews je
článek ze dne
22.9.2021. Hovoří
se tam o nových
kreditních kartách,
které budou limitovat nákup zboží podle toho, jak moc
má jeho výroba vliv na uhlíkovou stopu. Když se
přenesu v čase na konec roku 2018 a psal jsem o tom v
9. díle příběhu na straně 122, dne 2.1.2019, tak je tam odkaz na článek AENews ze dne 30.12.2018. Je to o
vědecké studii a už hned v titulku je informace „Člověk a světový průmysl nevyprodukuje ani z 10% tolik
emisí skleníkových plynů, co ročně do atmosféry a mořské vody vychrlí sopky v podobě oxidu uhličitého!“.
Před půl hodinou mi přišla pozvánka na konferenci
na zítra o PASKAL – měníme MOC na POMOC. Je
to zde:
http://jkali.cz/data/paskal_conf_4_10_2021.pdf
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Je 5.10.2021 0:52. Pondělní setkání v Čajovně bylo v
duchu informačních technologií. Sešly jsme se s
člověkem, kterému říkám v psaní Technik a dále tam
byl další ajťák, o kterém jsem se asi už okrajově
kdysi zmínil, ale budu mu říkat Lékař a pak tam byl
člověk, který také dělá trochu i do IT a budu mu říkat
Geolog. Myslel jsem, že Technikovi povím o tom, že
od půl osmé začíná online setkání s Davidem
Ledeckým, ale předhonil mě a dříve o tom
informoval on mě. Věděli jsme to oba. David
Ledecký je jedna z osobností české internetové scény, protože je to tvůrce sociální sítě PaskalsGP. Ne
programátor, ale hlavní tahoun projektu. Ještě před zahájením online setkání, kde měl David představit svůj
projekt, tak kluci v čajovně měli debatu kolem systému voleb a jak to do budoucna vůbec ideálně řešit.
Docela mě to zaujalo. Směřují k systému kopného práva a hledání konsenzu. Lékař navrhl něco v duchu
Open Source, že by jsme měli hledat řešení a postupně nabalovat další a další lidi, co pomohou hledat řešení.
Hledat nějakou společnou cestu. Geolog povídal, že takových malých stran vzniklo už spousta a nic
nedokázaly. Já jsem na to reagoval, že je to tou tváří a dávání slibů, ale ne ukazování na cestu, jak je naplnit.
Povídal jsem, že je nežádoucí ukazovat nějakou konkrétní tvář té či oné strany, ale ukazovat hlavně na řešení
a společně ho sestavovat. Pak začalo setkání s Davidem Ledeckým, které bude mít pokračování v úterý a
zrovna v dobu 19:30, na tomto odkaze na téma „NEVÍTE KOHO VOLIT?“, celá pozvánka:
„Srdečně Vás zveme na
online konferenci „NEVÍTE, KOHO VOLIT?“,
která proběhne v úterý 5.10.2021 od 19:30
na tomto odkazu:
Topic: Nevíte, koho volit?
Time: Oct 5, 2021 19:30 Prague Bratislava
https://us04web.zoom.us/j/73861742221?pwd=K2hsWTRIb2dJSXlFWk5VZnV0S09Jdz09
Meeting ID: 738 6174 2221
Passcode: f50r6S

Váženým hostem bude: Mirka Franková, autorka internetového zpravodaje Zrcadlení nové doby – NL
http://www.zrcadleninovedoby.cz/zrcadleninovedoby.cz/“
Zrovna úterý, kdy začínáme pravidelně i online setkání Žijeme s radostí od 19:30.
Jakási zvláštní shoda náhod v čase i dni. Řekl jsem jim, že zkusím přesvědčit lidi z ŽsR, aby se připojili na
jejich odkaz a propojili se obě skupiny. No a k tomu navíc zvláštní věc. V době prezentace sítě PaskalsGP
měl Facebook výpadek. Prý šlo o nějaký hackerský útok. David s jeho spolupracovnicí pracují i na jiných
projektech, jako je například sociální síť Paskálek vhodná pro malé a chce podpořit těmito nástroji i výuku
ve školství. Trochu to připomíná jako takový soutok různých pramenů vědění.
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Já jsem se pak odpojil od online setkání a věnoval
jsem se klukům v Čajovně. Geolog a Lékař řešili
problematiku elektráren, jejich dopad na prostředí a
nepochopitelný vývoz energie do zahraničí. Na této
problematice zkoušeli najít nějaký způsob, jak lidé budou hledat společně řešení. Doporučil jsem na to jít
více systematicky a prvně si vyhledat problémy a ty prioritizovat podle toho, co lidi chtějí řešit. Geolog mě
upozornil na to, že ale nesmí jít o populismus a že to co lidé chtějí řešit, to nemusí být to podstatné. To byl
dobrý postřeh. Z toho tedy vyplývá, že se ten seznam problémů musí sice řadit podle závažností, ale nějak se
musí těm lidem vysvětlit, aby pochopili, co je opravdu závažné a co je má opravdu zajímat. Lékař se mě
zeptal, ať navrhnu dva nejzávažnější problémy co mě napadají, tak jsem odpověděl „covidismus a
ekonomika“. Ta ekonomika s elektřinou jistě souvisí, ale je to širší oblast. Tím covidismem jsem chtěl
poukázat na problémové dělení společnosti a konflikty.
Lékař mi začal popisovat jeho návrh systematické komunikace mezi například cca 40ti lidmi. Povídal mi, že
mě bude brát, jako že jsem vůdce a předložil jsem dvě témata lidem k probrání. Tedy covidismus a
ekonomika. No vůdce by měl předložit podle mě nějaký konkrétní problém a ne široké téma, ale to je jedno.
Jde jen o modelovou simulaci komunikace. Na obrázku výše je to, co mi představil. Tedy první fáze
komunikace. 40 lidí se rozdělí do malých skupinek například po 5ti. Tyto skupinky dostanou témata k
probrání, které jim předloží vedení. Skupinky budou mít čas izolovaně nezávisle na sobě probrat, kdo k tomu
co má, co se třeba nelíbí, co tam není a zda se těmi tématy vůbec chtějí zabývat. Vyberou si jednoho člověka
z každé skupinky, který bude umět návrhy nějak prezentovat dále. No a tím se dostávám do další fáze
komunikace na následujícím obrázku:
Lékař mi popisuje, co se bude dít dál. Skupinky se
propojí do dvojic, které budou izolovaně rozebírat
témata, ke kterým se dostali. Bude to probíhat tak, že
spolu budou komunikovat pouze ti dva vybraní
interpreti, co prezentují zájmy té své skupinky. To je znázorněno žlutou čárkou. Těmi šedivými čárkami je
znázorněno to, že ostatní členové těch dvou skupinek celou tu komunikaci dvou představitelů sledují. Mohou
si tak ověřit, zda to opravdu vykládají správně a třeba i zasáhnout. No a po tom, co dojde k výměně návrhu
se skupinky přepnou zase do toho prvního uzavřeného způsobu komunikace a rozebírají návrhy sousední
skupinky zase jen v pěti. Lékař mi pak popisoval, že v dalších fázích komunikace by se ty skupinky
nepropojovali jen po dvou, ale například po 4, tedy vychází se z toho, že ty prvotní dvojce skupinek sjednotí
svůj názor a pak o porovnávají s tou protější dvojicí skupinek. Je to zajímavý návrh. Hodně se mi líbí i když
v praxi si dovedu představit situace, že lidé se tak snadno nedomluví a ve výsledku v té poslední fázi
komunikace může být i 8 rozhádaných interpretů. Teoreticky, ale třeba i ne.
V tomhle ale musí co nejvíce pomoci vedení. Vedení nemůže těm lidem jen tak předhodit návrh „problémy
jsou covidismus a ekonomika, tak to rychle vyřešte“. Smyslem této hromadné komunikace musí být hlavně
získat zpětnou vazbu od lidí a ne od nich chtít, aby něco složitého vymýšleli. Tedy vedení bude muset
předložit jasnou a srozumitelnou vizi. Předložit jí v předstihu, aby se lidé mohli nad tím zamyslet a rozležet
si to v hlavách. Teprve pak se to může řešit tímto způsobem a dopilovat to.
Jako takový ideální nástroj pro řešení těchto komunikačních aktivit může být použit třeba
Jitsi. Tam si můžete separátních místností založit kolik chcete a v URL adrese si je snadno
očíslovat. Pak už by stačilo udělat jen algoritmus a na to bych si troufl, že ze seznamu lidí
rozpočítá, kdo do jaké místnosti půjde a do jakých místností se v dalších fázích připojí.
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Je 8.10.2021 1:43. Využil jsem včera kontaktu na paní Alena Ben
Ali z Budějovické skupinky Svépomoc, která dělá masáže:
https://m.facebook.com/pruvodcetransformaci/?_rdr
Zmínil jsem se, že za ní půjdu před jednou kamarádkou z okruhu
Svépomoc, co jí pomáhala s interiérem masérny a ona na to
reagovala stylem „Aaaaaaaaaaa, tak Jirka jde za paní Alenkou :)“.
Sem si říkal, co na tom je tak podivuhodného, zajít si na masáž? Je podzim a trocha té relaxace a zapojení se
od Svépomoci neuškodí. Tak jsem dorazil na místo. Připadalo mi, jako kdyby i paní Alena byla trochu
překvapená, že jsem jí navštívil. Ptala se mě, co očekávám a já jí řekl, že normální masáž. Ona mi pak řekla
něco jako, že „nevím, do čeho jdu“ a bylo to podáno z legrace a nadsazeně. Vysvětlila mi, že se jedná o
Tantrickou masáš. No byl jsem tím trochu zaskočen, protože na její stránce jsem o tantře nic nečel a vím tak
zhruba o co se jedná. Ona ale přizpůsobila masáž mému očekávání a žádný zvláštní nádech erotiky jsem tam
nevnímal. Když bylo poslední čtvrt hodiny masírování, tak mi nabídka, že se mohu klidně otočit na záda, ale
to jsem už odmítl a říkal jsem jí, ať pokračuje dál. Hlavním posláním masáže mělo být přetransformovat
sexuální energii do nějakého záměru, který jsem si před masáží vybral, tak jsem jí řekl, že „Chci abych měl
více energie na své volnočasové aktivity.“ a ona říkala, že „To je skvělý záměr.“. No to byla jen taková
směšná příhoda :). S masáží jsem byl spokojený a i s přístupem, tak že jen doporučuji.
Je 8.10.2021 2:23. Včera přišel kolega do kanceláře
a povídal, že „Adam Vojtěch končí jako ministr
zdravotnictví a jede dělat velvyslance někam snad
do Finska“. O tom, že konči jako ministr jsem
věděl, ale že jede tak daleko, to mě překvapilo.
Zajímavá novinka. Na úterním setkání s paní
Mirkou Frankovou jsem se dozvěděl, mimo jiné i o
občanské iniciativě Nesahejte nám na děti: https://www.nesahejtenamnadeti.cz/
Hodně výrazná osobnost byla i paní Ilona Šulcová, která spolupracuje s Davidem Ledeckým. Ze zvědavosti
jsem se podíval na její FB profil a má tam „Jednatelka at ILMA Agency , jednatelka at Česká asociace tance
a Vice President at Czech Dance Organization“. To je něco, jak někteří lidé dovedou být aktivní. To, že umí
jednat bylo opravdu vidět. Inspirace pro mojí tichost.
Mirek Seko z Žijeme s radostí tam byl také a je vidět, že se celkem osobně zná
s lidmi z Hnutí prameny. Jeho intuice jim důvěřuje a i mě to k nim celkem
táhne. Poslal včera tip na: www.voltesrdcem.cz.
Z debaty jsem si odnesl, že politika obsahuje v praxi něco, co by se dalo
nazvat něco jako „morální nástrahy“. Asi většina malých stran je stavena do
situace, kdy nepřekonají počtem hlasů takovou hranici, aby jejich hlasy jim
byly započítány, tak že ty hlasy dostanou velké strany. Prý k tomu opravdu
dochází. Ale tyto strany dosáhnou svými hlasy na dotace. No představte si to,
že slíbíte někomu, že něco zařídíte a dokonce na to od toho, komu slibujete
dostanete nějakou finanční podporu. Pak ale narazíte na to, co jsem už zmiňoval a to je, že „Nevíte jak“.
Nemůžete vědět dopředu jak, když systém vám pak hází klacky pod nohy a odebírá vám možnosti něčeho se
domáhat a něco realizovat. Jak se mnoho lidí asi zachová v takové situaci? Vrátí svěřené finanční prostředky,
když zjistí, že nemá možnosti se kterými počítal? V takové situaci se může snadno politické hnutí
rozhodnout zakrýt, jak naloží s dotací, využít jí jen ve svůj prospěch a tímto momentem se dostává do bahna.
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Je to morální nástraha. Máme li být odpovědná společnost a jít tou správnou cestou, budeme si muset
přiznat, že vedení bez ohledu na to, jak moc je kompetentní a kolik má znalostí, tak musí být především
kontrolováno zespoda. To je něco, na co by si měli lidé z Hnutí prameny asi dávat pozor především. Věřím,
že jsou fajn, ale do pasti mohou spadnout i fajn lidé. Stávající systém tuto kontrolu lidem nijak nedoporučuje
a spíše nabádá dělat špatné věci. No a kolik lidí dovede říct něco jako „My jsme dostali od vás dotace na
splnění slibů, ale my je Vám jdeme vrátit, protože nakonec NEVÍME JAK je splnit.“. Systém neumožňuje
něco jako vrácení daní daňovým poplatníkům. No a já jakožto volič Hnutí prameny je chci volit a nechci se
ohlížet na to, že prakticky je to malá strana a můj hlas jim bude odebrán a dán jiné i když dotaci nakonec
dostanou. Já se na to dívám z pohledu, že mé svědomí projevit volbu je čisté a vina jde na adresu toho, kdo
manipuluje s mojí volbou. Mě vzniká možnost domáhat se spravedlnosti ať už před lidmi a nebo před
Bohem. Bůh sjednává ale spravedlnost skrze lidi. Nepřipadá mi jako správné řešení říkat si „No nemá cenu
volit malou stranu, oni to hodí stejné těm velkým.“. Proč bychom se k tomu měli stavit takto? To se nikdy
nic nezmění. Proč si raději neříct „Volme toho, v koho věříme a pokud se dozvíme, že někdo zkresluje naše
volby, musíme tyto lidi identifikovat, vyhledat a sjednat nápravu systému a prevenci do budoucna.“. Toto je
přeci ten správný přístup. I když obtížnější.
Je 10.10.2021 12:10. Minule jsem psal o tom, na jaké nástrahy v
politice je dobré dát si pozor. Psal jsem, že může nastat situace,
kdy „NEVÍME JAK postupovat dále“, ale sliby byly dané a
finanční podpora získaná. Co potom? Mluvil jsem, že je potřeba
o tomto problému informovat ty, kteří do nás vkládají důvěru a
poskytují finance. Je to férové. Může to mít ale ještě jeden
zásadní účinek. Jde o to, že se může těm, co poukazují na
problém dostat pomoci. Jed o to, jak se to podá. Pokud ostatním
řeknete něco jako „Heleďte to je hrozný, my nevíme...............
počítali jsme s tím a ono teď tamto............... my to nedokážeme.“. Je to určitě lepší, než mlčet a nic
užitečného nedělat. Na druhou stranu s takovým přístupem nenamotivujete lidi, aby se pokusili nějak přispět
svou aktivitou k vyřešení problému. Problémy musí být pojmenovány a veřejně viditelné, ale je potřeba i
motivovat ostatní i třeba mimo politiku, že se dají nějak řešit a hledat jak. Udělat politiku více otevřenou
běžným lidem, co nejsou v žádné straně a třeba ani v žádné organizaci, ale mohou přispět svým dílkem, jen o
problému neví. Důležité je předat energii a motivaci společně řešit problémy úplně obyčejným lidem. Je jich
hodně a to nelze podceňovat. Současný systém takto nastavený není. Takovou pomoc nejde podceňovat a je
možné, že se bez ní v nadcházející době ani neobejdeme.
Tímto uzavírám 12. díl mého příběhu s názvem Společenství společně na 60ti stránkách s méně textu, ale
nově s Večerním povídáním a pokračuji v psaní 13. dílu s názvem Skládání vize společně zde:
http://jkali.cz/data/vize.pdf
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