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29.10.2017 - Výzva ke sjednocení a vzájemné spolupráci
Zdravím Vás, představitelé různých politických stran, hnutí (pravicových
i levicových) a apolitických občanských sdružení.
Je zřejmé, že se blíží obtížné období pro nás VŠECHNY. Bude proto
nezbytné držet pospolu a podporovat se navzájem.
Mám informace z několika zdrojů, že volby byly zmanipulované a někteří
lidé volili strany v určitých okrscích, ale ve výsledku jim žádné hlasy
nebyly započítány. Potom je ale stávající hlasovací systém jen divadlo,
výsměch voličům a demokracii.
Existuje nějaká omluva takovéhoto jednání? Ano jedna existuje. Někteří
lidé si svým jednáním zasluhují takovýto mocenský přístup, ale osobně
jsem přesvědčen, že zdaleka ne všichni, kteří zde žijí a právě tyto lidi
je potřeba sjednotit a ochránit před tímto novodobým
"Babylonem/Egyptem".
Nedělám si moc naději, že stávající politický systém bude možné nějak
napravit. Problém je hlavně v ekonomice jako celku, kdy různé banky a
korporace ovládají svět a ne ani tak státy.
Řešení je. Bude potřeba vytvořit nový ekonomický systém, ve kterém budou
zavedená opatření, která zabrání různým finančním únikům, díky kterým
dnes mocní lidé získávají moc dělat si co chtějí. Inspirací by se mohl
stát příběh o Izraelitech vyvedených na poušť z Egypta, kdy dostávali
Mannu, ale každý musel vyvinout nějakou každodenní snahu si jí nasbírat
a zároveň bylo ke škodě být příliš aktivní a sbírat více, než sám člověk
spotřeboval, protože pak se to kazilo.
Věřím, že takovýto způsob rozdělování práce a prostředků bude východisko
a třeba časem povede k dobře fungující společnosti, kde slušní lidé
budou žít důstojně.
V dnešní době bude možné něco takového zrealizovat jedině informačním
systémem, na kterém už nějakou dobu intuitivně pracuji a mám velkou část
hotovou.
Ukázka ovládání prostředí je zde:
http://jkali.cz/data/video/eden/3_prezentace_prostredi.mp4
Ukázka ověřování uživatel, komunit a hlasování je zde:
http://jkali.cz/data/video/eden/5_prezentace_aplikace.mp4
Systém je dostupný zde:
http://eden.jkali.cz/
Platební systém nemám zatím zcela hotový, ale v příloze posílám zhruba
popis pro představu. Momentálně ale není podstatné tolik to, že zatím
http://jkali.cz
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nemám platební systém hotový. Pokud nedojde k ověření uživatele, tak
nemůže provádět platby, tak že prvně bude potřeba sehnat důvěryhodné
lidi, kteří budou ověřování zajišťovat. K tomu, aby měl platební systém
nějaký význam, tak je potřeba alespoň prvotní registrace uživatele do
systému, čím dá najevo, že má zájem podporovat systém. K lidem se tato
informace může dostat skrze společenství, která lidé odporují, byť je
jich více, ale jejich společný zájem ke spolupráci by se dal nalézt.
Až teprve potom, co budou existovat příznivci, tak je možné začít řešit
věci týkající se dalšího možného chodu společnosti.
Chtěl jsem toto napsat, až dokončím platební systém, ale vnímám toto
jako urgentní záležitost, která už nesnese odklad a je potřeba začít
jednat a ukázat lidem nějakou cestu. Chystají se nepokoje. Možná brzo
vypukne ve Spojených státech občanská válka, která bude mít vliv i na
nás.
Věřím, že existují způsoby, jak předejít zbytečným katastrofám. Když
lidé vyjdou do ulic protestovat, tak jsou těm, proti kterým protestují
pouze pro smích. Když vyjdou do ulic s násilnými úmysly, tak se
pravděpodobně stanou obětí davové psychózy, začnou zbytečně ničit
všechno a všechny kolem a nakonec se jim jejich jednání vymstí.
Je potřeba vybudovat enklávu a nebo enklávy minimálně se soběstačnou
prvovýrobou, ve kterých bude možné nějak rozumně přežít a jejich
budování nebude možné nijak zabránit bez ohledu na komplikované a někdy
i špatné zákony. Každý se může v klidu připojit.
S pozdravem,
Jiří Kalina
Příjemci:
Národní domobrana (info@domobrana.org), Řád národa/Řád Strážců koruny a meče
(josef.zickler@radnaroda.cz), Cesta odpovědného občana (jaroslav.kuchar@hnuticesta.cz),
Národní demokracie (info@narodnidemokracie.cz), Rozumní (rozumni@email.cz), Česká
armáda v záloze (ombudsman@army.cz), Antifa (kontakt@antifa.cz), Svobodní
(mluvci@svobodni.cz), Svoboda a přímá demokracie (info@spd.cz), Patrioti ČR/Šéf odborů
vnitra (jirivitek@seznam.cz), Spravedlnost všem (mkocourek@post.cz)
Dodatečně odesláno na:
Paní, která upozorňuje na možné přicházející katastrofy souvisejícími s průletem Planety X
(NIBIRUpotopaProsinec2017@email.cz)
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2.11.2017 - Nová Evropa
Zdravím,
francouzský prezident krátce po volbách v Německu odhalil plány s Evropou. Vzhledem k tomu, že je
podporován stejnými organizacemi, jako byl i Hitler, tak je možné, že Hitlerovi překažené plány na
vyhlazení či zotročení evropských slovanů budou dokončeny v dohledné době, pokud se včas nezačne
pracovat na efektivní prevenci.
Zde je zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=OcNHPnanBnI
Plán řešení je následující. Je to jen první návrh a kdokoliv ho může vylepšit. Posílám to veřejnou cestou,
aby se neudržovali myšlenky jen v nějaké uzavřené organizaci, což není k prospěchu většiny.
Nový finanční systém
Všechno je závislé na stávajícím finančním systému, který má pod kontrolou pár lidí, proto je potřeba
vytvořit nový systém financování, ve kterém už nebudou podstatné peníze, ale platidlem bude ideálně
čas, který je pro každého člověka stejně drahý. V takovém systému už nebudou mít žádnou moc bohatí
lidé a pokud pod systém přejde většina lidí, tak mocní lidé ztratí svojí moc a nebudou moci najímat
žoldáky a vyvolávat války.
Taktika obrany
Jakým způsobem se ale mohou menšinové státy ubránit ozbrojené invazi lidí, kteří jsou do konfliktu
hnáni ekonomickou krizí a nezaměstnaností? Pokud s nimi vstoupíme nekompromisně okamžitě do
konfliktu, tak to může být náš konec, protože předpokládejme, že jich je více a jsou programovaní tak,
aby jsme se jim jevili negativně. Pokud místní obyvatelstvo na migranty všelijak nadává, tak to situaci
může jen zkomplikovat. Smysl není ve vstupování do zbytečných konfliktů, ale pokusit se nepřítele
dostat na vlastní stranu a předejít tak zbytečnému zabíjení. K tomu je ale potřeba jim něco umět
nabídnout a to nebude možné bez vlastní nezávislé ekonomiky. Zásadní budou tedy dvě věci:
1) Je potřeba, aby země měli nějakou základní obranyschopnost ideálně na úrovni ozbrojeného
obyvatelstva (domobrana), pokud je země menší. Pokud se země neumí bránit, tak není žádná motivace
k vyjednávání a ozbrojený útočník si může snadno vzít co chce. Bude to pro něj zkrátka snadnější.
2) Bude důležité umět nepřátelským silám nabídnout více, než jejich zaměstnavatelé a dostat je tak na
svojí stranu. Pokud jsou hnaní do boje krizí a nezaměstnaností, tak je potřeba umět jim nabídnout více.
Je potřeba vytvořit pracovní místa a poskytnout finance, čímž se budu zabývat dále. Je potřeba jim dát
nabídku, že žádný konflikt nemusí vzniknout, když se začlení do nové společnosti. V případě, tito lidé
byly vehnáni do konfliktu ekonomickou cestou (ne vlastní bojechtivostí) a já věřím, že takových bude
většina, tak bude možné je tímto způsobem vzít na svojí stranu. S tím bude spojená potřeba propagovat
pravdu o tom, jací jsou ti, kteří ženou lidi do konfliktů a jací jsou ti a co nabízí, proti kterým jsou lidé
poštváváni. Je důležité, aby média nebyly pouze pod kontrolou těch, kteří šíři lži. Propagovat masově
pravdu o tom, kdo jaký má záměr s lidmi a kdo jim skutečně chce pomoci může mít zásadní význam.
Vyvlastnění a konfiskace zneužívaných nestátních firem
Smyslem soukromého vlastnictví firem je, že majitel by měl dohlížet na rozvoj firmy a spravedlivé
odměňování pracovníků. Pokud se prokáže skrze účetnictví, že majitelé firem nenakládají spravedlivě s
financemi a zaměstnanci si odhlasují, že budou chtít převod firmy pod systém Eden, tak se jakákoliv
firma bude muset převést pod systém a nebo zatím evidovat pouze jako kandidát pro převod, dokud
systém Eden nebude reálné spustit do soběstačného provozu. Není podstatné, zda je firma zahraniční a
nebo tuzemská. Podstatné je, zda podle účetnictví zaměstnanci svojí prací už existenci pobočky dávno
nezaplatily (formou daní či vysokých výdělků manažerům) a mají tak nárok rozhodovat si o tom, zda
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chtějí být osvobození od placení daní státu a začít podporovat společnost na základě sbírek v systému
eden, které nebudou moci být už tak snadno zneužitelné díky své průhlednosti.
Nárůst a řešení nezaměstnanosti
Při přechodu na systém by se pracující lidé měli začít mít lépe podle toho, kolik firem (projektů) bude v
systému začleněno a jaké podle toho budou možnosti. Začne ale ubývat práce těm lidem, kteří se
zaměřují na jeden druhu činnosti, který ostatní neocení, protože ubude zbytečné byrokracie. Záležitosti
týkající se placení daní a zbytečně složité administrace kolem nich vymizí, protože to bude nahrazené
spravedlivějším systémem sbírek popsaném v dokumentu eden-platebni-system.doc v příloze. Díky
odstranění této komplikace se lidem uvolní ruce pracovat na pracovištích, kde nebudou tolik vázaní a
mohou se den co den všelijak střídat. V systému bude možné zarezervovat si práci třeba jen na dvě
hodiny a nebude nutné ani pracovat každý den, když budete mít našetřené finance. Užitečné by bylo
například budovat na rovných střechách paneláků skleníky na pěstování ovoce a zeleniny, aby jsme se
trochu po potravinové stránce osamostatnily. Podporovat lesnictví, protože lesy zadržují v přírodě vodu
a nedostatek vody může nastat. U pokladen v obchodech a u pásů v továrnách by se také mohli lidé
prostřídávat, aby nikdo nebyl nucen k monotonní prací. Asi by se toho dalo vymyslet mnohem více.
Mělo by být touto formou nezávislé práce systémově zajištěno, aby se dostalo rovnoměrně na všechny.
Ten, kdo bude mít odbornou prací, která je žádaná, tak pro toho se změní pouze to, že nebude platit daně
stávajícím neefektivním způsobem, ale náplň práce se nijak nezmění.
Zdravotní pojištění
Příspěvky na zdravotní pojištění se budou vybírat pouze od těch lidí, kteří se při registraci rozhodnou, že
se chtějí na něj veřejně skládat, ale to nebude povinná volba. V momentě, kdy bude potřeba vybrat
částku na zdravotnictví, tak se vybere od všech lidí rovnoměrně, kteří chtějí sbírku platit. Ten kdo
nechce platit, tak nemusí, ale v případě větších částek si bude muset vzít půjčku.
Půjčky
Půjčky systém bude umožňovat, ale jejich splácení nebude formou měsíčních částek, aby se uživatel
nedostal zbytečně do finančních problém. Protože systém bude zastřešovat veškeré platby, tak bude v
rámci jakéhokoliv vyplácení financí uživateli, ať už od kohokoliv, procento z vyplacené částky ztrhávat
na splátky. Jakékoliv půjčování financí je ale určitá zátěž pro ostatní, tak že komunita by si měla
odhlasovat, zda a pokud ano, tak jaké bude navýšení splácené částky (v rozumných mezích), čímž dá
najevo toleranci k půjčkám. Bude to obdoba úroku, ale bude to jednorázové a časově nezávislé navýšení
vratné částky. Navýšení se po splacení stane profitem komunity stejně tak jako jakékoliv tržba z
komunitního projektu, tak že může být třeba i navrácena jednotlivým členům a nebo nějak jinak
investovaná.
Důchody
Důchodový font byl prý vytunelovaný, což je problém navíc. Financování důchodů je ze sociálního
pojištění a řešení by mělo být asi podobné, jako vybírání sbírek na zdravotnictví, ale s tím rozdílem, že
se bude muset asi týkat všech bez rozdílu. Důchodce si nebude moci vzít půjčku na přežití, protože jí
nebude schopen splatit. Pokud jsou lidé opravdu nemocní a nemohoucí, tak je potřeba, aby se jim
dostala pomoc, ale vznikne nový flexibilní způsob zaměstnávání lidí, ve kterém nebude nutné pracovat
každý den a pouze 8 hodin, takže bude možnost nějak se zapojit pro toho, kdo bude chtít, kdyby byla
nějaká větší nouze. U každého uživatele se kromě financí, kterými podporoval rozvoj společnosti, bude
evidovat i to, kolik dostal na důchodech, pro lepší přehled.
Stávající funkční části
Ukázka ovládání prostředí je zde:
http://jkali.cz/data/video/eden/3_prezentace_prostredi.mp4
Ukázka ověřování uživatel, komunit a hlasování je zde:
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http://jkali.cz/data/video/eden/5_prezentace_aplikace.mp4
Něco o finanční části (zatím není naprogramované)
http://jkali.cz/data/eden-platebni-system.doc
Systém je dostupný zde:
http://eden.jkali.cz/
Další vývoj
Co se týče dalšího vývoje, tak už to nemohu dále dělat pouze z vlastních finančních prostředků a bez
pomoci ostatních. Nejsem z bohaté rodiny a ani nejsem nastrčený žádnou organizací, která by mě
financovala. Dělám na tom kompletně sám a ještě kus práce přede mnou je, ale bez pomoci ostatních to
nepůjde. Nevnímám ale současný politický systém jako možný způsob řešení. Myslím, že v parlamentu
se jen budou dohadovat mezitím, co utíká drahocenný čas.
S pozdravem,
Jiří Kalina

Příjemci:
Národní domobrana (info@domobrana.org), Řád národa/Řád Strážců koruny a meče
(josef.zickler@radnaroda.cz), Cesta odpovědného občana (jaroslav.kuchar@hnuticesta.cz),
Národní demokracie (info@narodnidemokracie.cz), Rozumní (rozumni@email.cz), Česká
armáda v záloze (ombudsman@army.cz), Antifa (kontakt@antifa.cz), Svobodní
(mluvci@svobodni.cz), Svoboda a přímá demokracie (info@spd.cz), Patrioti ČR/Šéf odborů
vnitra (jirivitek@seznam.cz), Spravedlnost všem (mkocourek@post.cz)
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5.11.2017 - Ochrana občanů, katastrofy, komunikace...
Zdravím,
viděl jsem beznadějné snahy protestujících mas v Americe proti stávajícímu systému ze včerejška
(4.11.2017) zde:
https://www.youtube.com/watch?v=wyxnFF5l-Vc
Je dobře, že nakonec nedošlo k žádným, výtržnostem a nebo občanské válce. I kdyby se počet
demonstrujících zdesetinásobil, tak by výsledek nakonec byl stejný, jako kdyby všichni tito lidé zůstali
nakonec doma. Tímto způsobem se nic nevyřeší.
Zahlédl jsem i pokus Občanského tribunálu na Slovensku donutit veřejnoprávní televizi RTVS chránit
občany zde:
https://www.facebook.com/100002608907132/videos/1469947003102249/?fref=mentions
Výsledek byl takový, že veškeré snahy byly ignorovány, i policií a to po dobu už třinácti let.
Nemá žádný smysl jít ani proti policii, ani proti úředníkům, ani proti nižším manažerům. S těmito
vrstvami nemá smysl diskutovat, protože nic nezmůžou. Maximálně mohou předat vzkaz. Jediný způsob
je obrátit se na vysoké manažery, kteří mají pod kontrolou společnosti a předložit jim konkrétní pokyny
s tím, že pokud se nadále budou dopouštět teroru na občanech, tak se z nich stane lovná zvěř a na ulicích
bude jejich život v ohrožení.
Stopování teroristických manažerů
Tito lidé budou stopovaní a odchytávaní. Na stopování není zapotřebí tisíce lidí, ale stačí jeden člověk.
Ten zbytek lidí, kteří se běžně účastní bezvýznamných průvodů mohou odchyt finančně z příspěvků
podporovat a bude to mnohem efektivnější. Tím vznikne prostor stopařům. kteří to mohou mít jako
živnost. Nejprve bude potřeba manažera nenápadně sledovat. Kde pracuje a hlavně vystopovat, kde
bydlí. To může dělat člověk, kterému nevadí čekat v autě a pozorovat. Správně by se tím měla zabývat
policie, ale na tu se momentálně nedá moc spoléhat, tak že veřejnost podle ústavy musí vzít
spravedlnost do vlastních rukou.
Odchytávání teroristických manažerů
Na odchyt není zapotřebí tisíce lidí, ale stačí skupinka například o pěti lidech, kteří budou maskovaní a
přichystaní na vhodném místě někde v dodávce. Pomůcky pro odchyt mohou být například uspávací
pistole a nebo je možné vyrábět přímo drony, které oběť uspí, aniž by se vystavoval riziku jakýkoliv
člověk. Pokud bude nablízku ochranka (běžně asi nebývá), tak poslat více dronů. Ochranku pouze uspat
a teroristu naložit.
Zpracování teroristických manažerů
Po uspání a odchytu manažera odvést na nějaké místo určené k vyjednávání. Manažer bude nucený přes
internetové bankovnictví převést na nějaký transparentní účet všechny své peníze až na pár desítek tisíc.
Je potřeba získat zpět nakradené milióny a využít je na rozvoj nové společnosti a pomáháním chudým
rodinám. Pokud bude manažer spolupracovat, přistoupí na pokyny a na převod peněz, tak se mu nic
nestane a bude odvezen zpět na místo, kde byl odchycen a bude propuštěn. Pokud bude odmítat
spolupracovat, tak bude muset být donucen a nebo zabit. Lidí je na Zemi dost a když se někteří neumějí
chovat, tak tu nemusí být. Bude to celé nahráno na video pro výstrahu ostatním zločincům, aby věděli,
že žijí ve společnosti, která se nenechá ohrožovat lidmi, kteří zneužívají svého postavení, tak že to
povede k většímu pořádku celkově. Pokud se bude odvolávat na to, že je členem komise a nemůže
rozhodovat sám, tak vzkáže ostatním členům podmínky, dále že jsou pod dohledem veřejnosti a dodá
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také jejich jména.
Tímto způsobem je možné ovlivnit dění kolem sebe s celkem malou skupinkou lidí a není nutné se
vystavovat nijak zvlášť velkému riziku. Pokud skupina například pěti lidí dovede změnit chod věcí, tak
co potom dokážou tisíce a sta tisíce, když budou vhodně organizovaní? Je to mnohem efektivnější, než
jakýkoliv protikorupční úřad. Úřad je možné zkorumpovat, ale anonymní představitele mas těžko. Já
sice nejsem v anonymitě, ale to co píši může zrealizovat kdokoliv a nemusí to nijak souviset se mnou.
Eden
Zase opět propaguji svůj systém Eden, protože jsem přidal nové příjemce do zprávy.
Ukázka ovládání prostředí je zde:
http://jkali.cz/data/video/eden/3_prezentace_prostredi.mp4
Ukázka ověřování uživatel, komunit a hlasování je zde:
http://jkali.cz/data/video/eden/5_prezentace_aplikace.mp4
Něco o finanční části (zatím není naprogramované)
http://jkali.cz/data/eden-platebni-system.doc
Systém je dostupný zde:
http://eden.jkali.cz/
Přijde možná doba velké ekonomické krize a možná padnou všechny měny a mohla by to být cesta
vytvoření společnosti, která nebude muset být očipovaná k domu, aby mohla kupovat a prodávat.
Zrovna tak má proletět tento měsíc kolem země Planeta X, která může napáchat spousta škod svým
magnetickým vlivem a může vzniknout potřeba nového způsobu organizace společnosti, což by systém
také mohl zajistit.
Více informací zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9hifqnHIxk
Záběr při západu slunce:
https://www.youtube.com/watch?
v=obLCto_W3Pg&index=2&list=PLGtLVUnykjIMEihLrIvY1M763rUhwQ3nr
Co internet, bude fungovat v době katastrof?
Podle údajů by Česká republika na tom oproti přímořským státům měla být celkem dobře, tak že
elektřina by fungovat, alespoň zde, mohla. Jeden z hlavních požadavků na vývoj internetu byl vytvořit
počítačovou síť, které bude odolná případným bombovým útokům. Vytvořit síť, která nebude mít slabé
místo, po jehož zničení by se ohrozil chod celé sítě. Zrušit fungování celého internetu se mi nejeví moc
jako pravděpodobné, ale je možné, že například provozovatelé Youtube a jiní znemožní přístup to těchto
aplikací. České informační systémy soukromníků jako jsem já by fungovat měli stále zrovna tak jako
například emaily na českých serverech (končí .cz). Možná, že na to všichni nevěří, ale například na
výkladu proroctví z palmových listů pro českou republiku na rok 2018 - 2019 by měla Česká republika
na tom být poměrně lépe, než okolní země a dokonce bude zažívat rozvoji právě komunikačních
technologií, tak že minimálně proud by tu pár let mohl být.
Výklad zde:
https://www.youtube.com/watch?v=9mBo5sdAMHM
S pozdravem,
Jiří Kalina
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Příjemci:
Národní domobrana (info@domobrana.org), Řád národa/Řád Strážců koruny a meče
(josef.zickler@radnaroda.cz), Cesta odpovědného občana (jaroslav.kuchar@hnuticesta.cz),
Národní demokracie (info@narodnidemokracie.cz), Rozumní (rozumni@email.cz), Česká armáda
v záloze (ombudsman@army.cz), Antifa (kontakt@antifa.cz), Svobodní ( mluvci@svobodni.cz),
Svoboda a přímá demokracie (info@spd.cz), Patrioti ČR/Šéf odborů vnitra
(jirivitek@seznam.cz), Spravedlnost všem (mkocourek@post.cz)
+
NIBIRUpotopaProsinec2017@email.cz, Občanský tribunál
(info.obcanskytribunal@gmail.com) a dva moji známý
Odpověď kamaráda (5.11.2017 pouze mě):
S Edenem Ti, Jirko, fandím.
Odpověď Občanského tribunálu (7.11.2017 na všechny):
Výsledná komunikační nula mne nepřekvapuje.
Stádo je naučeno na šoky a příslib pastvy,
tedy lid prozatím neumí vyjádřit ani svá přání.
Přístup straníku je jasný, nemají zájem o nic jiného než své pozice moci.

Zdravím, každého, kdo má nějaký názor.
Sláva Rodům,
Bohům našim a všemu co činíme.
Ve chvíli, kdy udržíme v chodu vesnice,
bude to s městy podstatně jednodušší :-)
Občina Jihlava,
Sámo Vladimír.
obcina.jihlava@post.cz
Reaguji (7.11.2017 na všechny + Zemská domobrana (david.buchtela@zemdom.org), Občina
jihlava (obcina.jihlava@post.cz) a Piráti (info@pirati.cz))
Zdravím,
také jsem přemýšlel nad tím, v čem je problém :). Zda obsahy mých zpráv
jsou nezajímavé a nebo je pouze obava na ně reagovat. Toto byla už má
třetí zpráva a mám teprve první odpověď nějakého strategického významu.
Díky za reakci!
Začal jsem přidávat mé zprávy do dokumentu, který posílám v příloze. Jde
o to, aby to bylo někde pohromadě.
Dostala se mi do rukou informace z Národní domobrany, kterou posílám v
příloze. Zdá se, že tato organizace se stala obětí korupce, ale naštěstí
se přeskupují pod novou organizaci s názvem Zemská obrana. Zprávu
posílám také v příloze.
Vypadá to, že tato organizace bude mít opravdu nějaký význam, jinak by
http://jkali.cz
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se toto nedělo.
Toto by se dalo použít jako modelový úkaz celé té naší "demokracie".
Pokud budou v čele společnosti lidí, kteří mají strach, jsou úplatní či
nějakým způsobem vydíratelní, tak nikdy žádná demokracie funkční nebude
a dokud se obyčejní lide nepostaví na odpor, tak místo lva si do erbu
můžeme dát klidně ovce a bude to důvěryhodnější.
S pozdravem,
Jiří Kalina
Příloha: http://jkali.cz/data/narodni_domobrana_korupce.doc
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7.11.2017 – Proč lidé neodpovídají?
Malá výměna názorů ohledně toho, proč lidé nereagují s jedním mým známým. Mé odpovědi jsou
modře.
Ahoj,
(můj názor)
"Nikdo nereaguje"
Důvody
1) Většina téměř ničemu nerozumí a "jen" papouškuje toho nebo toho...
Nevím, zda těchto lidí je většina (snad ne v této geografické oblasti), ale těmito lidmi se asi nemá cenu
zabývat. Proto jsem se pokusil kontaktovat hlavně organizace a ne jednotlivce.
2) Téměř nikdo si neuvědomuje skutečnou cenu života a osobní zodpovědnost za něj
(počkáme on to za nás někdo zařídí)
Viz. reakce na bod 1)
3) Ti co znají Vesmírné Zákony vědí , že nesmí pomáhat Těm , kteří před touto Zodpovědností za sebe
utíkají (Karma) a bojí se sami sebe......
Svět není černobílý a "plevel" není zcela oddělen od "zrna". Najdou se lidé, kteří by se momentálně dali
podpořit v přechodu za špatné strany na dobrou. Věřím v to, ale to půjde těžko, pokud jim někdo
neukáže cestu, jak by se to dalo udělat. Někteří si třeba ani pořádně neuvědomují, že jsou tu určité
možnosti a když uvidí na ostatních, že to jde, tak se třeba přidají.
4) Vesmírné Zákony platí pro každého i pro Ty ,kteří v ně nevěří....
S tím souhlasím.
5) Počet "netáhel" dramaticky přerostl počet "táhel"......a táhla už vědí, že to neutáhnou (zabilo by je to)
= přestala táhnout (zejména vlastní prvovýroba, základ svobody a nezávislosti státu )
Stále existují možnosti, jak motivovat ostatní a pokud přijde opravdu nějaká vážná krize, motivace
táhnout společně bude. Lidé mohou momentálně projevovat nezájem, ale až přijdou problémy, tak
podvědomí může zapracovat a nějak se zapojí.
6) Netáhla nechtějí slyšet , že musí začít sami u sebe a Pracovat na sobě.
Proto je = Konec Metrixu
(=svobodná ruka trhu=business=obchodní válka=policejní stát=konec církve=tajné služby....)
Viz. bod 5)
7) Vesmír je Živý Organismus, Všichni jsme mimo-zemšťani a jsme tu na návštěvě....(to ví skoro každé
malé
dítě !!!!)
Je jen otázka času možná hodin, kdy to praskne a kdo je za tuto nevědomost zodpovědný=církve.
Možná, že pachatel bude nakonec odhalen. Pokud se většinová utlačovaná část lidstva probere a zatlačí
na ty, kteří je utlačují a ti zas budou poukazovat na toho, kdo je k jejich chování vede, tak by měl být
nakonec zdroj všeho zla odhalen, ať už je to kdokoliv. Někdo bude muset nakonec toto odhalení
uskutečnit, či završit. Taktika zla je taková, že si zkusí, co si může k ostatním dovolit. Pokud to projde,
tak příště zajde dál. Takto se to prohlubuje, až nakonec dojde k totálnímu zotročení či zničení. Nečinnost
a letargie vede zákonitě do záhuby. Kritické doby přijdou a je potřeba je zkrátit či zmírnit, aby to
alespoň někdo přežil.
8) Zachraňovat druhé je snašší než zachraňovat sebe (falešná charita=o5 církevní vzorec).
Samozřejmě s tím souhlasím. Prvně je potřeba pomoci sobě a teprve potom člověk může pomáhat
ostatním.
9) Výsledky a ne kecy jsou rozhodující......
Pokud jde o mě osobně, tak jsem během několika měsíců připravil poměrně výkonnou komunikační
technologii vhodnou pro masové používání se specifickým zabezpečením a po grafické stránce jsem
možná trochu i předběhl dobu v porovnáním s webovými technologiemi, které jsou momentálně na trhu.
Mám připravenou nad tím aplikaci umožňující přímou demokracii občanů a do budoucna plánuji nad
tím dodělat platební systém. Celé jsem to dělal sám a nikdo mi nedal ani korunu, což beru jako takový
můj krok vstříc ostatním. Já ale nejsem podporovatel myšlenky, že jeden člověk všechno udělá sám bez
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sebemenší pomoci ostatních. Ochota pomoci ostatním musí mít nějaké mantinely. Sám jsi mluvil o
falešné charitě a na to přesně narážím.

…
Ahoj,
K
k1) Ano je to většina je mi 52 a objel jsem PRACOVNĚ
1/4 Země a to několikrát.....dělal jsem i s miliardáři a nejvyššími politiky , mám za sebou prestižní
mezinárodní výsledky a ocenění.......jsem na ulici jako bezdomovec.....
Viděl jsem např. "odejít" 2 české vynikající světové konstruktéry......bez povšimnutí
Schopné lidi na ulici s mezinárod. zkušenostmi .......
Známé miliardáře vystrašené jako malé kluky,kteří již vědí že je Konec (také jejich slova)
Zfetované příslušníky našich spravodajských služeb (zkoušjí si to na sobě) ....atd atd.atd...
Hnus
K 5) je jen jediná možnost jak čistě motivovat lidi a to je PRAVDA a to "normálštinou"
= jaký je smysl života a jak se to dá či nedá zvládnout ....jinak jde o polopravdy a lži (=církevní
vzorec)
Žádné dlouhé a složité kecy !!
Pravda není složitá,.....ale je těžké se jí učit......a s tím se nejvíce manipuluje .....hnus
K9) Vzal si to osobně Jirko......a odpověděl sis sám.......
....asi vše
Drž se.
Martin
…
Ještě ke 3)
Na světě jsou Bílí Mágové (Světlo=Boží Rodina, světelné bytosti) a Černí mágové (Temné
dimenze)=Antikrist
a Ti třetí ......tedy nevědomé bytosti, které slouží někdy těm a někdy těm....
Je potřeba vše jednoduše vysvětlovat......!!
Ne jako ,....tak,..... že ,......nebo,...... protože,.............případně černobarevně a pod......!!!
Tady jsou slova a jejich detaily důležité Jirko.
Pa
Martin
…
Ahoj Martine,
díky za zkušenosti. S tím vyjadřováním si uvědomuji, že je to důležité.
Někdy člověk může být zbytečně chytán za slova.
Beru to tak, že tu každý má nějaké poslání a nesmí mu nikdo bránit, aby
ho naplnil. Mohou to zlé síly komplikovat, ale ne zcela zabránit. Temní
mágové o mě asi dávno vědí a pravděpodobně se mi snaží komplikovat práci
ale Bůh to připustí jen do té míry, která mě může jen posílit.
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Měj se,
Jirka
…
Souhlasím....
Ahoj.
m
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7.11.2017 – Průlet Nibiru, Policie Kladno dělá problémy
Dostal jsem odpověď z adresy NIBIRUpotopaProsinec2017@email.cz
Dobrý den,
moc se omlouvám, opravdu doufám, že Vám odpovím během pár dnů. Policie/Státní zastupitelství
si na mne vymysleli různé procesy, např. v jednom bych mohla dostat až deset let vězení. Jde jenom
o to, aby mne dostali od počítače/práce s konferencemi, na YouTubu, atd. Obhajoba bere moc času.
Prosím nezlobte se za zdržení. Jsem moc ráda za zajímavé odkazy.
S pozdravy Alexandra Jitka B.
(7.11.2017)
Dobrý večer,
to se neomlouvejte. Třeba by se Vám dalo v tomto ohledu nějak pomoci s
tou policií. Neděláte nic špatného. Snažíte se pouze informovat lidi,
aby si mohly zachránit život.
Máte nějaké konkrétní jména těch lidí, kteří jdou proti Vám. Možná by se
na ně dalo nějak zatlačit.
Ať se Vám daří,
Jiří Kalina
(10.11.2017)
Dobrý večer,
jste moc hodný, opravdu to oceňuji, pomáhá mi to.
Kladenská policie je agresivní, chtěli by mne dostat pod zámek legální cestou již do 1-2 týdnů.
Snažím se pracovat co nejvíc můžu. Teď nemá cenu nic dělat ohledně policie, jenom by je to
rozzuřilo, jsou nad zákonem. V případě, že by se uvěznění blížilo, dala bych Vám vědět, teď se
snažíme uvěznění zabránit.
Moc pozdravů a díků
Alexandra Jitka
(12.11.2017)
Dobrý den,
dobře. Také se snažím pracovat na svém způsobu řešení, až budu mít více,
tak budu zase informovat.
Ať se Vám daří,
Jiří Kalina
(13.11.2017)
Dobrý večer,
moc děkuji. Je velmi dobé, že s tím pracujete, musíme se snažit.
Mějte se hezky
Alexandra Jitka
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Mé dodatečné komentování celé situace
V této věci se musím paní Alexandry zastat. Nešíří žádné falešné poplašné zprávy.
Je zjevné, že ke katastrofám rozhodně tento rok výrazně dochází a zvláště v posledních měsících.
Nejvíce asi k povodním a to na různých místech v celosvětovém měřítku. Pro ukázku přidávám
odkazy s nahrávkami.
Sestřih událostí:
https://www.youtube.com/watch?v=nnosXq9gyFg
Německo
https://www.youtube.com/watch?v=ifkEzF-v9gE
Jižní Afrika
https://www.youtube.com/watch?v=Mabayv-rG2E
Florida
https://www.youtube.com/watch?v=FNLP0KPvmdE
Indie
https://www.youtube.com/watch?v=x489LxB3q0M
Španělsko
https://www.youtube.com/watch?v=ZSeId75xCtY
Rumunsko
https://www.youtube.com/watch?v=NRAGoQrOKeU
Pokud máte někdo, kdo to čtete, vhodný vliv, nebo důkazy, že policie Kladno páchá nějakou
trestnou činnost, tak vaše svědomí by mělo teď zasáhnout a začít včas jednat.
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9.11.2017 - Okruh lidí zabývající se novým finančním systémem
Dostali se ke mně videa se zajímavou úvahou od člověka, který vnímá věci hodně podobně, jako já.
Říkají nám dějiny pravdu? Díl 1
https://www.youtube.com/watch?v=oemrE2GiJiY
Říkají nám dějiny pravdu? Díl 2
https://www.youtube.com/watch?v=UMbVMbGCU6k
Pravdivou budoucnost si musíme vytvořit
https://www.youtube.com/watch?v=BxyYO3oWapE
Videa celkem zaujaly lidi i mě a pana Kozáka jsem se rozhodl kontaktovat.
…
Dobrý den pane Kozáku,
dostala se ke mě informace o tom, že vymýšlíte podobné věci jako já, co
se týče potřeby vytvoření nového ekonomického systému pro společnost.
Jsem programátor a mám připravenou webovou technologii vhodnou pro toto
masové využívání.
Vlastně nemám pouze funkční technologii, ale už i část aplikace, která
zajistí ověřování totožnosti uživatel, uskupování do komunit a s tím
související systém všelidového hlasování.
Snažím se to momentálně propagovat mezi lidmi.
Natočil jsem nějakou předmluvu, ale v tom jsme názorově asi totožní:
http://jkali.cz/data/video/eden/1_proslov.mp4
Ukázka ovládání prostředí:
http://jkali.cz/data/video/eden/3_prezentace_prostredi.mp4
Ukázka samotného systému (fóra, přehled uživatelů, komunity, hlasování a
ověřování identity):
http://jkali.cz/data/video/eden/5_prezentace_aplikace.mp4
Ekonomický systém, který navazuje na hlasování mám zatím jen
rozpracovaný a hrubý popis je zde:
http://jkali.cz/data/eden-platebni-system.doc
Nezabývám se pouze ekonomikou, ale řeším veřejně v emailové komunikaci
problémy možné obrany, ať už před vnějším či vnitřním nepřítelem:
Nějaký svazek s komunikací a postřehy je zde:
http://jkali.cz/data/krizova_opatreni.doc
Je potřeba se vzájemně podporovat, tak jsem se obrátil na Vás s tím, na
čem pracuji. Vnímám, že máte celkem velký přehled o tom, co se kde děje
a možná o dobré kontakty, tak že možná naše spolupráce bude
prosperující.
http://jkali.cz
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Přeji pěkný den,
Jiří Kalina
Odpověď pana Kozáka (10.11.2017)
Skvělé.
Zavolám Vám
Je nás více, ale je potřeba to někde skutečně vyzkoušet.
Je zde e-koruna.com a také volník.
Jdete správnou cestou.
Spojím se s Vámi
Můj tel <xxxx>
Skype <xxxx>
…
http://www.energiezivota.com/energie-zivota/932-navrh-nove-ekonomiky-penize-jako-energie
jen pro zajímavost.
Pošlete na sebe tel
Díky
Má odpověď (10.11.2017)
Dobrý den,
telefon na mě je <xxxx>
Děkuji za odkazy. Prohlížel jsem si i ty ostatní systémy. Je to dobře,
že něco takového vzniká a shání se firmy, které by byly ochotné přejít
pod tento druh ekonomiky.
Můj názor:
Ten fixní měsíční výběr peněz jsem ve svých návrzích nedával a setkal
jsem se s touto myšlenkou teprve na vašich videích. Vnímám výhody i
nevýhody:
Výhody:
* Pro začátek je ta má varianta až příliš reformní pro některé lidi,
kteří si budou muset časem zvyknout asi na to, že forma placení
procentní daně vymizí a budou si muset najít nějakou více ocenitelnou
tvůrčí činnost.
* Je to celkem jednoduché pro používání a kontrolu
Nevýhody:
* Může nastat situace, kdy bude potřeba rychle vybrat konkrétní
částku, která nebude v rozpočtu, a nebude třeba ani na konci měsíce.
* Naopak může dojít k tomu, že se lidem bude zbytečně bude odečítat
kredit, když ve veřejném rozpočtu peníze budou zbytečně stát. Pak lidé
trochu ztrácí svobodu.
* Člověk je nucen každý měsíc odevzdávat procento částky bez volby, že
si například předplatí na sbírkách dopředu.
* Systém, který navrhuji by neměl řešit pouze problém bank, ale
http://jkali.cz
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celkově rovnost ve společnosti. Zajistit například, aby se lidé v těch
pracích, kde to jde mohli více střídat. Dnes máme na jednu stranu lidi,
kteří jsou nezaměstnaní a pak ty, kteří pracují celkem dost a obě tyto
skupiny jsou hodnoceny podobně. Podobně zase lidé, kteří jsou na
vysokých postech, tak do práce sice chodí, ale berou nesrovnatelně více
peněz, než je standard i když si to ani nezaslouží, což je také problém.
Mělo by to být ve výsledku jakési propojení všelidového rozhodování o
vývoji společnosti, finanční systém a systém spravedlivého přidělování a
hodnocení práce.
Taková je myšlenka :). Registrace a hlasování je funkční, finanční
systém je navržený a systém přidělování práce zatím zcela rozmyšlený
nemám.
S pozdravem,
Jiří Kalina
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12.11.2017 - Pravda nebo otroctví a smrt
Zdravím všechny, kteří sledují dění kolem sebe, chtějí lepší budoucnost a životní podmínky pro
sebe i své potomky.
Teď je celosvětové přelomové období, kdy bude docházet k zásadním změnám a je jenom na
každém z nás, zda k lepšímu a nebo k horšímu (pro nás). Já ukážu způsob, jak se ze všeho můžeme
dostat.
Budoucnost Evropy
Rozhodující je teď situace ve Francii a Německu, kde výrazně vzrostl počet obyvatel a i
nezaměstnanost. Řešení této nezaměstnanosti připravuje francouzský prezident v projektu Nová
Evropa. Plánuje zaměstnat lidi tím, že z nich udělá žoldáky a v této nové Evropě budou mít
rozhodující slovo a finance pod kontrolou pouze země s většinovou populací. Něco podobného už
se v historii opakovalo a to několikrát. Postup je stejný. Nejprve dojde ke krizi. Potom přijde někdo,
kdo lidem nabídne "záchranu", ale místo toho, aby pro ně našel normální práci, tak je pouze
vyzbrojí. Není nic špatného na tom, když je pracující obyvatelstvo obranyschopné. Katastrofa ale
je, když pracující lid je bezbranný a ti, kteří jsou ozbrojení, tak nic jiného nedělají, neumí a nakonec
jsou vždy vmanipulování do nějaké války, kde zbytečně umírá spousta lidí.
Jediná fungující zdravá společnost je taková, kde není žádná policie, ani armáda, ale samo pracující
obyvatelstvo zastává tuto funkci (někdo více a někdo méně). Společnost, která si rozhoduje na
základě většiny či v nějakém sněmu, jak se chce vyvíjet a je schopná vetovat jakékoliv rozhodnutí
vlády. Zdravá společnost ani žádnou vládu (parlament, oligarchii, monarchu atd...) nepotřebuje, ale
potřebuje hlavně odborníky a vizionáře. Takováto zdravá společnost se ale nemůže udržet na živu v
případě, že nemá vlastní obrany schopnost a těm, kteří jí škodí nehrozí žádné vyhnanství, ani trest
smrti (byl v republice zaveden až do sametové revoluce), tak že se nebojí a snadněji ostatní
ovlivňují (neříkat pravdu a napodobovat zločin). Tím se korupce šíří jako zánět v organismu,
který je testován, ale jeho selhávající obranyschopnost ho vede do zotročení a záhuby. Ze zdravé
společnosti se nakonec stane útvar, který má vládu (ta nevytváří žádné hodnoty a pouze parazituje),
dále výkonnou moc (nevytváří žádné hodnoty a slouží pouze vládě) a ta třetí skupina jsou už jen
otroci (vytváří hodnoty, platí výkonnou moc, která je nechrání a nejvíce platí vládu, která je
potřebuje co nejvíce zotročit). Toto jsou dva extrémy společností. Ten první je extrémně dobrý a
kdyby fungoval po celém světě, tak nemohou být žádné války, protože je nebude moci nikdo
podporovat. Ten druhý model je extrémně špatný a možná se k němu v Evropě blížíme a to pouze z
toho důvodu, že lidé se začínají bát mluvit pravdu a poukazovat na zlo, nechávají se ovlivňovat a
tresty jsou tak nepodstatné, že není obava ostatní uplácet a šířit korupci dále.
Vláda Francie a Německa rozhodně ale žádný problém nezaměstnanosti neřeší a nechce řešit
normální prací, protože to by se už dávno projevilo a nebyl by tam takový zmatek a nepořádek na
ulicích, jako teď. Jejich řešení nezaměstnanosti je pouze vyzbrojení a kdo bude nakonec pro tuto
armádu a jednotnou vládu pracovat je myslím, jasné.
Detaily zde:
https://www.youtube.com/watch?v=OcNHPnanBnI
Jaké ale potom přijde řešení? Testovaný organismus opět selhal jako celek. Někteří se poučili, ale
někteří stále ne. Řešení je že, bude nějak těm zdravým částem zajištěn odchod do nové zdravé
společnosti a ten zbytek, který se rozhodne zůstat a stále podporovat parazita (tu šelmu), tak budou
ponecháni svému osudu a těžko je později půjde asi nějak zachraňovat.
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Je potřeba ale mít na paměti, že ne pro každého bude odchod snadný. Je správné odejít, ale nemusí
to být snadné. Parazit si bude chtít udržet každého, nad kým má nějaký vliv, ale nesmí porušovat
Boží zákony. Může tak dojít k pronásledování. Boží zákony platí pro každého bez výjimky a jsou
spravedlivé. Kdyby si lidé uvědomovali, jakou mají skutečně moc, tak je nemůže nic ohrožovat a to
ani kdyby se jeden člověk postavil celé mafii všech států (toto se ale nikde na školách neučí). Ten,
kdo se zapojil do vlivu zla a bude chtít odejít, tak bude muset víceméně zaplatit (podle toho zda v
duchu požádá a příjme odpuštění od Krista, přejde a bude podporovat stranu dobra a strach
nad vámi nebude mít moc). Ten, kdo neodejde, tak bude muset zaplatit později a o to více.
Řešení nezaměstnanosti, Lithium na Cínovci, elektromobily a plánovaný konec se spalovacími
motory
Pokud se bude pouze vyzbrojovat a nenajde se jiný způsob, jak lidi zaměstnat, tak budou jen války
a hrůza. Pokud bude vytvořena obranyschopná společnost, která umí nabídnout lidem normální
zaměstnání, tak bude možné vliv zla zmírnit. Ani vojáci nechtějí do války a pokud jim bude
nabídnuta možnost pracovat namísto riziko smrti, tak bude možné věci včas obrátit k dobrému a
třeba se staneme vzorem míru pro celý svět. Třeba jsou právě Čechy a ostatní okolní slovanské
národy novodobou Noemovou archou.
Naštěstí byly nalezeny na Cínovci velké zásoby Lithia, Rubidia a možná jiné drahé nerosty.
Ohromné bohatství vzhledem k tomu, že ropa jako pohon aut bude brzo končit (viz. odkaz níže) a z
Lithia se vyrábějí baterie do všeho možného nevyjímaje elektromobily (auta na elektrický pohon,
která jsou budoucností). Lithium by v této situaci mohl být určitý prostředek, jak zajistit mír a dát
lidem tvůrčí zaměstnání (privatizace určitě k míru nepovede, pokud jí necháme připustit). Peníze a
celý stávající finanční systém může kdykoliv zkolabovat a nezbude nám nakonec nic, tak že prodat
někomu tyto zásoby není dobré a určitě ne prodat pod skutečnou cenou. Zahraniční či české firmy,
které umí těžit Lithium jsou bez rozdílu vítány, ale musí se striktně dohlédnout, aby se mimo tuto
zem nedostalo, pokud možno, žádné Lithium. Ze státního rozpočtu se těmto firmám zaplatí jejich
práce a zvolí se ta nejlevnější firma. Věřím, že ve státním rozpočtu je peněz dost, ale pouze se
nějakým nedopatřením tyto peníze možná dostali na nesprávné soukromé účty či do soukromých
majetků. To není ale nic, co by se nedalo navrátit zpět, když se využije trochu představivost a bude
se mluvit více pravda. Stále je to státní rozpočet ať už v jakékoliv podobě. Budovy se dají použít
jako dílny, s věcmi je možné obchodovat (ať už směnným způsobem či peněžně), peníze na účtech
je možné přeposlat na správné místo. Prostředky se podle mě seženou.
V Čechách se toho moc k jídlu nevypěstuje, protože pěstujeme hlavně řepku, jejíž olejem se
obohacují pohonné hmoty spalovacích motorů. Když bude nejhůř, tak se může Lithium vyměňovat
za potraviny vypěstované v okolních zemích a přežijeme. Pokud jde o Čínu, tak budou chtít být
předním dodavatelem elektroniky i v dopravě a likvidovat tak ekonomiku podporou
nezaměstnanosti v ostatních zemích. Vždyť si přeci můžeme alespoň ty auta a motorky stavět
nezávisle na ostatních, jako tomu bylo za první republiky, kdy tato země měla vyspělou ekonomiku
a hlavně budeme umět lidem nabídnout normální zaměstnání namísto válek a zabíjení.
https://aeronet.cz/news/nejvetsi-tunel-v-historii-ceska-republika-ma-moznost-splatit-svuj-statnidluh-naraz-z-tezby-lithia-ale-misto-toho-vlada-jen-prihlizi-planum-na-vytunelovani-zasob/
Naše vláda, parlament a jejich zájmy, zmanipulované demokratické hlasování
Poslední dobou si trochu "oťukávám" politické strany. Chci zjistit, jaká je skutečně jejich snaha
pomáhat lidem. Všeobecně se tato snaha hodnotí negativně, ale já se nechci ovlivňovat nějakým
obecným názorem. Já chci mít v ruce hmatatelný důkaz. Chci mít vlastní osobní zkušenost a tu teď
mám. Mluví se o tom, jak bude zavedená možnost občanům kontrolovat nakládáním s veřejným
rozpočtem. Mluví se o přímé demokracii. Já jsem programátor a vytvořil jsem nástroj, kterým si
http://jkali.cz
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lidé budou moci rozhodovat o dění kolem sebe viz. zde:
http://jkali.cz/data/video/eden/5_prezentace_aplikace.mp4
Když se s tím ale obrátím na politické strany, které jsou u moci, tak neprojevují zájem. Nabízel jsem
to před volbami, jako nástroj, jak zaujmout občany a nikdo nejevil zájem. Já ale nepřišel jen s
nějakým návrhem. Já mám přímo funkční řešení, které jsem zainvestoval z vlastních prostředků a
stejně nikdo nejeví zájem. Toto je tedy ukazatel na to, v jakém stavu je dnešní vláda bez ohledu na
to, s jakými sliby přichází nové strany. Jejich snahy mohou být upřímně a čisté, ale celkový systém
je vystaven špatným vlivům.
Lidé, jako já, kteří se snaží táhnout společnost dopředu, tak jim tento stávající systém nijak
nepomůže, ale peníze ve státním rozpočtu by měli být především vyhrazeny pro lidi, jako jsem já.
Jaká je tedy má osobní zkušenost? Jsem živnostník a momentálně všechny své síly soustředím na
tuto problematiku. Vymyslím, zanalyzuji, naprogramuji a otestuji systém pro přímou demokracii.
Žiji několik měsíců jen z vlastních úspor a ještě odvádím sociální a zdravotní pojištění, tak že
podporuji třeba i lidi, kteří jsou nezaměstnaní a nic dobrého pro společnost nedělají i když energie a
zdraví mohou mít dost. Ještě štěstí, že nemám ženu ani děti, nemám dům, auto a na dovolené nikam
nejezdím, tak že si to mohu nějakou dobu dovolit. Státní systém mě ale nijak nepodporuje i když by
měl, protože ten je tu pro lidi (nebo se alespoň tak tváří) a já se snažím podpořit, aby pro lidi
opravdu byl a jednám v zájmu nás všech.
Neříkám, že si stěžuji. Snažím se hlavně odhalit pravdu na základě jasných důkazů. Poukázat na
to, že náš státní systém je skutečně pod vlivem zločinu a každý plátce daní je víceméně
podporovatel a spolupachatel zločinu. Jediná omluva plátců dají je ta, že doposud neměli možnost
přejít pod spravedlivější systém, ale tato možnost se teď otvírá a každý jí může podpořit už jenom
tím, že pošle tuto zprávu ostatním, ale způsobů je více a ukážu je.
Jenom pro představu. Tady je vidět, jak se nakládá s Českými státními penězi.
http://www.rukojmi.cz/clanky/4172-takto-by-se-zilo-kdybychom-nebyli-v-eu-drsna-zprava-proeurohujery
Prokázalo se, že i samotné volby byly zmanipulované. Další výsměch společnosti. Vím minimálně
o jedné straně, která má vysoký počet příznivců a v některých okrscích stranu volily, ale jejich hlasy
nebyly počítané. To celé odhaluje důvod, proč se mým systémem nechce nikdo z politiky zabývat,
protože pravda by začala vítězit.
Pokud jste služná politická strana a máte své příznivce a přes to nemáte pravdivě započítané hlasy,
tak není důvod k zoufalství. Stačí jen kolektivně začít odhalovat pravdu (ukáži jak).
Elektronická evidence tržeb (EET), řešení přicházející finanční krize, čipování lidí
Blíží se velká finanční krize. Jsou o tom různé přednášky i v češtině. Například tato:
https://www.youtube.com/watch?v=rxA6OL3fAcA
Živnostníci si museli na své náklady nekoupit pokladny s elektronickou evidencí tržeb. Zařízení se
systémem android, která pravděpodobně budou umožňovat mimo jiné i komunikaci s RFID čipy.
Kdyby selhali peníze, tak bude možné lidi očipovat (jako dobytek) a přijde náhradní platební
systém. Já ale nevěřím, že by čipování lidí bylo zdraví prospěšné a hlavně systém zotročování
pracujícího lidu se nijak nezmění. Pokud zkolabují stávající měny, tak bude příležitost přejít na
nový ekonomický systém, vy kterém už nebude nikdo nikoho zotročovat a ten kdo pracuje pro
společnost smysluplným způsobem, tak se dobře mít bude a bude mít i velkou svobodu. Cesta ale
nepovede tím způsobem, že se pouze za peníze vymění bezhotovostní platba formou čipů a vše
zůstane při starém.
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Zde jsou nějaké informace ohledně rizik RFID čipování (dá se toho dohledat více):
http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/vedec-prokazal-virove-riziko-rfid-cipu-gb.aspx
V rámci svého projekt Eden, který zatím umožňuje pouze přímou demokracii jsem připravil návrh
platebního systému, který bude možné využívat v budoucnu teoreticky i na těch EET pokladnách s
Androidem a nikdo nebude muset mít čip. Základní jednotou bude čas v minutách lidské práce. Ten
kdo bude odvádět větší výkony, tak samozřejmě může být ohodnocen nějakou odměnou a naopak
ten, kdo odvádí špatně práci, tak penalizován. V základu ale bude hodnocena každá lidská práce
časem, který na ní člověk obětuje a to bez ohledu, v jaké zemi a jaké postavení člověk má. Pokud
budou potraviny a věci vyrábět stroje, tak cena tohoto zboží klesne na minimum a vše bude velmi
dostupné i když platy neporostou. Cena služeb bude stále stejná a bude zachováno pravidlo, že čas,
který vám věnují ostatní, tak takový čas budete muset ostatním věnovat i vy. K tomuto rozvoji ale
nedojde, pokud s tím nezačneme něco dělat. Pokud nezačneme jednat, tak stroje vše vyrábět časem
budou, ale vše bude stále pro běžný lid drahé a nedostupné. Cena služeb bude nepřiměřená, protože
z nich na daních budou profitovat jen pár nejbohatších lidí.
Zde je návrh nového platebního systému, který by měl lidi opravdu osvobodit:
http://jkali.cz/data/eden-platebni-system.doc
Když mě ostatní podpoří, tak ho třeba brzo dokončím a hlavně bude možné ho začít zavádět.
Co pro to můžete udělat?
Teď vyjmenuji kategorie lidí a pro každou kategorii napíši, co můžete dělat, pokud se v této
kategorii nacházíte:
1) Nejste činitel korupce a ani vás nikdo nijak nepřemlouval ke korupci. Potom můžete poslat tuto
zprávu ostatním známým, kteří možná mohou nějak začít jednat.
2) Nejste činitel korupce, ale víte o lidech, kteří se dopouštějí zločinnosti a tím ohrožují nás
všechny. Můžete je nahlásit, aby policie mohla začít jednat. Možná, že nejprve bude potřeba
osvobodit samotnou policii z korupce a to za pomocí jiných organizací, které mají zajistit
domobranu a nebo vojáky v záloze. Na nahlašování korupčního jednání mám připravený projekt
Eden a ve videu na odkaze výše je vidět, jak se dá ovládat. Pokud víte o nějakém činiteli korupce,
tak jej můžete anonymně nahlásit na fóru v sekci Zločinci, jak je vidět na ukázce níže.

Systém je dostupný zde: http://eden.jkali.cz
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3) Nejste činitel korupce, ale setkáváte se s osobami uvedenými na fóru v sekci Zločinci. Můžete
přispívat příspěvky ohledně jejich dalších aktivit a kde je najít. Tímto pomůžete policii, domobraně,
vojácích v záloze a jiným organizacím, aby se soustředily na skutečného nepřítele společnosti a
pomoci nám všem.
4) Jste činitel korupce a na veřejném fóru někdo zveřejnil vaše jméno. Myslím si, že každý by měl
dostat druhou šanci. Pokud jste si přivlastnili nějaké peníze, které vám nepatří, tak je můžete vrátit
společnosti. Můžete se na fóru obhájit pod vlastním jménem a uvést, kolik peněz vrátíte. Bude
připraven transparentní účet, na které peníze můžete odeslat a tak bude vyjádření považováno za
důvěryhodné. Peníze budou použity na rozvoj lepší společnosti, když tato selhává. Pokud víte o
dalších lidech, kteří podvádějí a nechcete se zodpovídat spravedlnosti pouze vy, tak je anonymně
nahlaste. V případě.
Trest smrti
Pokud má naše společnost přežít, tak musíme fungovat jako organismus, který má smysluplnou
obranyschopnost. Nemá žádný smysl vědět o zločinnosti, když není žádná obava z trestu. Pokud
děláte podvody a chcete, aby vám bylo odpuštěno, tak škody musíte napravovat. Pokud okrádáte
společnost a dopouštíte se tak vlastizrádného jednání i na slušných lidech, tak váš život nemá
žádnou hodnotu, když stojíte v cestě budování spravedlivé zdravé společnosti. Můžete se přidat na
stranu dobra a začít znova. Můžete nadále zneužívat ty, kteří si to nechají líbit. Můžete dobrým
lidem překážet v cestě svým stávajícím jednáním, ale pokud seberou odvahu a postaví se proti vám,
tak jste bez šance. Můžete být pronásledováni a popraveni bez ohledu na zkorumpované zákony.
Popravu setnutím hlavy mohu vykonat osobně a bude pro výstrahu natočeno na video.
Zkorumpovaný zákon zakazující trest smrti je také možné vrátit do podoby, jako za první republiky,
kdy země patřila k ekonomicky nejsilnějším v Evropě.
Vše závisí pouze na nás a na tom, jak se dokážeme postavit strachu. Je to jenom velký stín, ale
moc mu můžeme dát jen my a stejně tak i vzít.
Ještě pár citátu pro povzbuzení
Žalm 110:
1 Davidův, žalm . Výrok Hospodinův mému pánu: "Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé
nepřátele za podnoží k nohám.
2 Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. Panuj uprostřed svých nepřátel!
3 Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš ; v nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu
se objeví tvé mužstvo.
4 Hospodin přísahal a nebude želet: Ty jsi kněz navěky podle Malkísedekova řádu.
5 Panovník ti bude po pravici, rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále.
6 Bude soudit pronárody – plno mrtvol všude –, on rozdrtí hlavu velké země."
7 Cestou z potoka pít bude, proto vztyčí hlavu.
Daniel 12:
V tom čase povstane Michael,
veliký kníže a tvého lidu ochránce.
Čas soužení tehdy nastane,
jaké dosud nebylo od chvíle,
kdy se stali národem.
V tom čase bude tvůj lid zachráněn –
Každý, kdo je zapsán ve knize.
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Přísloví 2:
21Poctiví přece budou obývat zemi a bezúhonní v ní zůstanou.
22Ničemové však budou ze země vymýceni, proradní z ní budou vyrváni!
Možná, že tyto verše nějak více či méně souvisí i se mnou. Tuto otázku si kladu už nějakou dobu.
Narodil jsem se 15.12.1984 a v prosinci mi bude 33 let. Bude to na konci dvanáctého týdne ode dne
23.9.2017. 12 * 7 = 84 = 77 + 7. Dne 23.9.2017 měl nastat úkaz související s planetou Nibiru, která
představuje v podobenství ze zjevení rudého draka, který má spolknout dítě představující Jupiter. Já
jsem se narodil ve znamení střelce (Jupiter). Dokonce se v přirovnáni k planetám počítá s čísly 3 a
9. Číslo popisné, na kterém bydlím, tak je 39. Dokonce bydlím v 3. patře v bytě číslo 9.
Více jsem o tom popsal zde:
http://jkali.cz/jkali-projects/shared/pdf/po_7_3_2017.pdf#page=71
Nebudu nikomu říkat, že jsem ten či onen, protože to sám nevím. Vím ale, co je potřeba začít dělat
a to jsem už napsal. Je potřeba začít projevovat vůli něco změnit. Můžete se zaregistrovat do
systému Eden a když bude dostatek uživatelů, tak je možné začít hlasovat například koncem
každého měsíce se dokonči hlasování o tom, co chcete změnit. Takto bude možné donutit
nefungující státní systém začít pracovat ve prospěch lidí a třeba i zahájit ověřování totožnosti na
základě občanských průkazů. Bude možné dostat zpět nakradené peníze a dostat se z chudoby.
Musíte ale udělat první krok i vy ostatní a inspirovat zbytek.
Na závěr povzbuzení pro každého. Jakub 4:
7. Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,
8. přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte
rozdvojenou mysl.

Příjemci:
Národní domobrana (info@domobrana.org), Řád národa/Řád Strážců koruny a meče
(josef.zickler@radnaroda.cz), Cesta odpovědného občana (jaroslav.kuchar@hnuticesta.cz),
Národní demokracie (info@narodnidemokracie.cz), Rozumní (rozumni@email.cz), Česká armáda
v záloze (ombudsman@army.cz), Antifa (kontakt@antifa.cz), Svobodní ( mluvci@svobodni.cz),
Svoboda a přímá demokracie (info@spd.cz), Patrioti ČR/Šéf odborů vnitra
(jirivitek@seznam.cz), Spravedlnost všem
(mkocourek@post.cz)NIBIRUpotopaProsinec2017@email.cz, Občanský tribunál
(info.obcanskytribunal@gmail.com), Zemská domobrana (david.buchtela@zemdom.org),
Občina jihlava (obcina.jihlava@post.cz) a Piráti (info@pirati.cz)
+
Ano bude líp (pustejovsky@anobudelip.cz), ODS (jan.koci@ods.cz), KDU-ČSL ( horava@kdu.cz),
Sociální demokracie (tiskove@socdem.cz), Josef Kozák (gwine@post.cz), Petr Chobot
(pch.meditace@gmail.com)
+
(v kopii) moji známí a přátelé
Dodatečně odesláno samostatně na Alianci národních sil 16.11.2017 (aliancens@centrum.cz)
Odpověď kamaráda:
Slyšel jsi už, Jirko, o tzv. čtvrté industriální revoluci? Dobře to popisuje prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Také to souvisí s tím, na čem pracuješ.
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14.11.2017 - Proč zrovna trest smrti? Není jiné řešení?
Dostal jsem reakci jednoho mého známého (ateisty) na mojí zprávu, ve které vysvětluji, že je
potřeba legalizovat trest smrti. Komentuji modrým textem.
Měl bych na Tebe jednu prosbu - vyřaď mě z toho svého seznamu. Dosud to bylo pro pobavení, ale
když si člověk přečte namátkou odstavec o trestu smrti ... Hlásíš se k bohu, lásce a nemáš problém s
obnovením trestu smrti. Trest smrti je ukázkou, že společnost selhala, tím se ale dostává na úplné
dno.
Určitě nesouhlasím. Na dno se naše země ekonomicky začala dostávat po roce 1990, kdy byl trest
smrti zrušen a tím jsme se dostali z jednoho extrému do druhého. Samozřejmě, že nesouhlasím se
středověkými praktikami komunistů, kdy na základě lží mučili a zabíjeli někde potají lidi. To je
zločin a dá se mu předejít tím způsobem, že popravy budou vykonávány jen pod dohledem
veřejnosti a hlavně veřejnost si bude sama hlasovat o tom, zda bude tento a nebo jiný druh trestu
vykonán a to na základě 100% jistých důkazů. Ten, kdo by toto chtěl porušovat, tak se dostane do
vážných problémů. Druhý extrém ale je, že se trest smrti zruší absolutně. Pak jsou biti jen chutí lidé,
ale ti bohatí snadno zaplatí pokutu, snadněji podplatí ostatní, protože nemají z ničeho strach.
Možná tak z nějaké mafie, ale ne z občanů. Takový systém není spravedlivý a vede k tunelování
země. I uznávaný prezident T. G. Masaryk prohlásil „O hranice se nediskutuje, o hranice se střílí“.
Naše hranice jsou ale jen pro smíchu, když si necháme zevnitř zemi vytunelovat a to jen pro to, že
zločinci se ničeho nebojí, protože jim nehrozí smrt. Jsem zastáncem lásky a jeden z projevů lásky k
lidem je ochrana utlačovaných, ale to není možné bez zavedení smysluplných trestů těch, kteří
obyčejné lidi s výsměchem zotročují.
Zločinci nezmizí, je potřeba je zavřít, ale vraždit?
Já nikde nepsal, že jediný existující trest bude trest smrti. Pouze poukazuji na to, že je šílené tento
trest postavit absolutně mimo zákon. Já jsem dokonce pro to dát všem lidem milost a druhou šanci,
ale není možné dávat milost do nekonečna a stále si nechat vše líbit. Pak se všechna dobrota obrátí
proti vám.
Možná jsou pro Tebe inspirativní třeba takové třicetileté války, kdy se křesťani vraždili s jinými
křesťany, akorát jedni si říkali protestanti a druzí katolíci. To je hned pozitivnější vyhlídka.
Já jsem nábožensky tolerantní. Nikdy bych násilně nevnucoval druhým své přesvědčení. Toto je
povahou antikrista, který si náboženské skupiny snaží přetáhnout do svého vlivu a páchat tyto
zločiny a to bez ohledu, zda jsou to protestanti, katolíci a nebo někdo jiný. Nezabývám se
obyčejnými lidmi, ale právě těmi, kteří lidmi manipulují a nutí je páchat zvěrstva.
Mluvíš o spravedlnosti a nevíš co to slovo ve skutečnosti znamená, nevíš jak jí docílit, ... ani nevíš,
že jí nelze docílit.
Toto tvrzení, že nic nevím o spravedlnosti, je pouze ničím/lží nepodložené napadání mého jednání.
Ano absolutní spravedlností asi docílit nelze. To asi není v lidských schopnostech. Je možné ale
ustanovit takové podmínky ve společnosti, že se ke spravedlnosti alespoň přiblížíme. První krok je
začít mluvit pravdu a odhalovat skryté zločiny.
Rád bych, abys to nebral jako impuls k diskuzi. Nechci a nebudu diskutovat s někým, kdo neustále
nabádá k nenávisti.
Ve mě žádná nenávist není a nabádám pouze k milosrdenství, ale také skutečnému smysluplnému
spravedlivému trestu pro toho, komu je milosrdenství k ostatním lhostejné a ani sám si neváží
milosrdenství od ostatních. Stínání lidí je mnohem důstojnější, než střílení, či věšení a podobně.
Já nejsem ani křesťan ani nic jiného pověrčivého, ale jsem člověk, který si uvědomuje, že obyčejní
lidi jsou všude stejní, stejně tak politici. Politici jsou od toho, aby manipulovali s lidmi, resp. s
davem a mnoho lidí z toho davuje pak ochotno se chvat jako prase. A to platí jak o Africe, Asii, ...
ale i Evropě. Jestli máš pocit, že Evropani jsou víc jak Afričani, tak zkus pohledat, co se za 50 let
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první poloviny 20. století v Ecropě stalo.1. a 2. válka, která přerostla v celosvětovou, komunismus,
fašismus, ... kolik to mohlo být mrtvých? 200 mil, 300 mil? A před tím hromada dalších válek. Už
zmíněná třicetileté válka z jedné třetiny připravila obyvatelstvo Evropy o život. A co tak třeba
kolonizace Afriky? Evropa to tam od 16 století ždíme a rabuje, Zvlášť zajímavé jsou příhody jako
třeba Leopold II Belgický (https://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_II._Belgick%C3%BD), který měl
na svědomí 10 mil obyvatel Konga.
K třicetiletým válkám jsem se vyjádřil. Ke komunismu a fašismu myslím také, protože tyto
ideologie byly ovlivněné lží a násilné vtloukání názorů druhým počínaje dětmi. S kolonizací Afriky
nesouhlasím. Mám příklad z Amazonie, který vyprávěl Petr Chobot. Jak přišla civilizace do
deštných pralesů. Kristus osobně ty domorodce varoval, ať si dají pozor, že tam přijde zlo a budou
chtít ničit životní prostředí kácením stromů. Také se tak stalo a jedním z prostředků propagandy
snad byla i nějaká forma padlého křesťanství. Domorodci museli přírodu bránit a to tak že bojovat
a zabíjet, ne pouze slovy, nebo nic neděláním. A co se nestalo. Skutečně se rozmach civilizace v
ničemném měřítku podařilo zastavit a nebo alespoň omezit. Oni i ti obyčejní lidé, kteří jsou svými
vůdci vmanipulování do takovéhoto ničemného jednání, tak si mohou uvědomit, že ty domorodce
mohou připravit o život svým ničemným jednáním. Uvědomili by si to ale, kdyby se nesetkaly s
žádným odporem? Asi ne a jejich bezohlednost by vyhrála za podpory jejich vlastní pohodlnosti.
No a co ti ničemní vůdcově? Povstanou osobně a budou dobývat deštný prales. Pochybuji.
Ano, ti co kdesi sekají hlavy, tak stejně tak nabádají k tomu, že chtějí spravedlnost, stejně jako Ty.
To je zase další slepá lež a napadání. Asi narážíš na radikální islamismus. To co tito teroristé
provádějí, tak dělají čistě z náboženských důvodů podobným způsobem, jako to dělalo protestanství
či katolicismus ve středověku. Nejsou schopni tolerovat jiný názor. Já jsem nikde nenapsal, že
netoleruji názor druhých. Pouze jsem zastánce názoru, že by se neměla ožebračovat ekonomicky
společnost. To nemá s náboženstvím nic společného. Jsem proti třídnímu systému, který zákonitě
vede k likvidaci střední třídy a ne k její udržení. To že já osobně jsem křesťanského vyznání s tím
nijak nesouvisí. Pokud budu muset někdy někomu setnout hlavu, tak se na to netěším, ale nejsem
tak zbabělý, abych prosazoval nějaká pravidla, ale nechal pouze na druhých je vykonávat.
Nemám nic proti tomu, aby takoví lidé sešli a vyříkali si to mezi sebou, ale jsem zásadně proti
tomu, abys do toho někoho vtahoval.
Já se snažím lidem ukázat pravdu taková, jaká je a čistě na základě logiky. Pravda může ostatní
osvobodit. Samozřejmě, že ale jsou mezi námi takové bytosti, které nejsou lidem zjevné a snaží se
je izolovat od pravdy, aby se na nich mohly dále energeticky přiživovat. Takové bytosti se nechají
pravdou vyprovokovat a využívají veškerou inteligenci a znalosti jedince, aby ho udrželi dále v
nevědomosti a zkreslovali jeho pohled na věci. Mohou se projevovat i agresivně.
Obyčejní lidé žijí své obyčejné životy a jsou velmi často spokojeni s obyčejností, bohužel kolem
pobíhají kazatelé a neustále jim hrnou do hlavy, že je to špatně.
Nemám nic proti obyčejnému životu a sám žiji obyčejně. Situace ve Evropě ale nasvědčuje tomu,
že by se tím možná mělo začít něco dělat, abychom pak nebyly náhle zaskočeni a nepřipraveni, jako
ti domorodci v Amazonii a bez možnosti si připravit obranu.
Ale ono to špatně není. Já bojuji proti teroristům jednoduše - nesleduji zpravodajství.
Pokud by se na to vykašlali všichni, terorismus by neměl důvod existovat, protože pozornost, o
kterou jim jde, by nezískali. Bohužel i toto je utopie, vždy se najdou našeptávači.
Pokud by jsi četl pořádně to, co píši, tak by ti došlo že se nesoustředím přímo na muslimy, ale
problém vnímám docela jinde. To je zase ta polopravda, kterou démoni zneužívají k manipulaci
nevědomích.
No a abys na to nezapomněl, tak to raději na závěr připomenu - zruš mě z toho seznamu a hlavně
mně nepiš, jakože bys chtěl diskutovat, není o čem. Pokud mně něco agitačního přijde, šoupnu Tě
do blacklistu a už nepřijde nikdy nic. Takovou věc jsem ještě nikdy nemusel udělat, tak to neposer.
Akceptuji tvojí vůli a tyto mé komentáře se k tobě přímo ode mě nedostanou.
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14.11.2017 - (reakce křesťana) Chtějí mě zabít, nebo dostat na stranu zla?
Přišla mi zpráva od kamaráda hluboce věřícího křesťana. Vnímám, že má obavy z toho, co dělám.
Domnívám se, že si ověřuje můj duševní stav a zda skrze mě nepůsobí zlo. Vnímám věci podobně
jako on, ale nemyslím si, že by mé jednání bylo puzené v duchu antikrista. To bych musel sám sebe
považovat za Boha, nebo znevažovat Kristovu výkupní oběť. Ani jednoho se ale nedopouštím.
V prvním odkazovaném příběhu je vidět, že skuteční křesťané, kteří jsou opravdu v Kristu, tak
jsou pod ochrannou a nemůže je nikdo po čase jejich služby zlikvidovat ani jim ublížit. Proto se
satan zabývá hodně tím, jak zprofanovat různé církve a jejich členy dostat pod svou kontrolu vlivem
hříchu.
Druhá lest je naházet lži na absolutně celou církev a tímto černobílým způsobem myšlení odsoudit i
to světlé.
Ateisté jsou také pod kontrolou démonů a v potencionálním ohrožení.
Předmět zprávy: důležité
Ahoj Jirko,
díky za emaily, ale mám pro tebe možná mnohem zajímavější pohled na život.
Přečti si prosím pozorně následující odkazy, možná ti to něco připomene o tom, co jsi již před
časem psal o té dívčině, upírech a podobně. Není to sranda, po přečtení pochopíš i jiné věci.
Přeji ti v tom mnohé Boží požehnání , v Kristově lásce Milan.
http://www.tlg.estranky.sk/clanky/vyslobodeny-z-moci-temnoty.html
http://www.tlg.estranky.sk/clanky/vyslobodena-z-moci-satana.html
(14.11.2017)
Ahoj Milane,
to je zajímavé čtení. Ještě to nemám přečtené celé, ale už jsem dočetl
tu část, kde ho ta dívka dostala do okultismu a opustila.
Já v tom svém psaní o té dívce už nepokračuji. Jeden důvod je ten, že už
mi nepřipadá podstatné psát své osobní příběhy a druhý je ten, že už to
nijak mezi námi nepokračuje. Já nemám zájem se vídat s někým, kdo se
takto bezohledně chová a navíc nemohu riskovat, že se mě bude snažit
ovládat.
To že je zapletená v nějakém okultismu jsem tušil a je to asi zjevný i z
toho psaní. Ani nevím, zda je pro ní nějaká pomoc. Rád bych jí pomohlo,
ale na to asi nejsou podmínky. Teď alespoň vidím, do čeho bych se mohl
zaplést.
Jinak v žádné organizaci nejsem zapleten a vlastně jsem doposud neměl
ani pohlavní styk se ženou, což by mohlo napomoci k mé ochraně. Vnímal
jsem poslední dobou útoky na mojí náladu, ale odeznělo to. Možná mě
někdo pokoušel napadat magicky, ale jen mě to posílilo. Vypadá to ale,
že se teď začínají objevovat lidé, které na věci nahlížejí podobně, jako
já a mají podobné cíle.
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Ten můj návrh na trest smrti možná je pro někoho zarážející, ale taková
je už povaha lidstva. Pokud lidem někdo sebere autoritu, které by se
měli obávat, tak společnost poklesne do morálního úpadku. Mnoho lidí si
ani neuvědomuje, že ve svém chování jsou pod smrtí a doba milosti už
nebude dlouho trvat. I přes to ale mluvím o druhé šanci. O šanci, která
už ale asi bude poslední.
Měj se pěkně a až to dočtu, tak se ozvu, na tom pozemku, kterým to
začalo asi byla nějaká kletba a možná nebyl nabyt správným způsobem,
Jirka
(15.11.2017)
Ahoj Milane,
tak ten první příběh jsem přečetl a zhruba třetinu toho druhého. Jsou
tam zajímavé postřehy.
Jde vidět, jak máme každý trochu jiné poslání. Ten, kdo se zapletl s
mafií, tak využívá svých poznatků. Ten, kdo má lékařské vzdělání, tak
také využívá svého temperamentu a znalostí.
Přichází ale doba, kdy bude potřeba Boží lid začít bránit nějak
radikálněji. Ty to nevnímáš? K takovému poslání bude potřeba využit lidí
s jiným temperamentem, než bylo doposud potřeba.
Vem si například takového Mojžíše. Zabil faraonova posluhovače, když
hájil utlačovaného izraelitu. Zabil, ale nikdy nebyl zabit. A co za časů
Lota, když Bůh vymýtil Sodomu, tak využil při zkáze své anděli a ne
démony.
Myslím si, že je vhodné stále kázat evangelium, ale asi nastane doba,
kdy bude potřeba vyvést dobré lidi z ničemného systému a asi bude
potřeba schopnost nějak se bránit. Nějaká vojenská síla. Vždyť i v Bibli
ve zjevení se píše, že žena bude vyvedena na poušť, kde bude živena po
nějakou dobu. Andělé sice mohou zasahovat a chránit boží děti, ale je
něco takového uskutečnitelné pouze pomocí neviditelných andělů, aniž by
došlo k zásahu do politiky a výkonné moci?
Já věci stále vnímám v tomto duchu.
Měj se pěkně,
Jirka
(17.11.2017)
Ahoj Jiří,
důvěřuj prosím ve všem Bohu, že vše co dělá a dopouští má svůj hluboký význam ve stvoření.
Evangelium je opravdu dobrá zpráva o spasení, pro toho kdo rozumí a zachovává slova v něm
obsažená.
Ježíš v něm říká "Kdo zachovává má i Otcova přikázání, je ten, co nás miluje, tomu se dáme poznat
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a bude spasen". Onen výrok říkám ve zkrácené verzi svými slovy, obsah významu je však
nezměněn.
Myslím, že po přečtení následujících řádků budeš mít jasno.
"Vyšel rozsévač rozsévat. Když rozséval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali
je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v
zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní;
trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné
šedesát a jiné třicet" (Mat 13,3-8).
Současníci Ježíše Krista nepochopili jeho poslání. Způsob jeho příchodu neodpovídal jejich
představám. Kristus byl základem celého systému židovského náboženství. Velkolepé židovské
obřady ustanovil Bůh. Měly naučit lid, že jednou v ustanovený čas přijde někdo, na koho všechny
obřady ukazovaly. Židé zdůrazňovali jen formy a obřady, ale unikal jim jejich smysl. Tradice,
zásady a nařízení vydaná lidmi zastřely poučení, která jim Bůh chtěl sdělit. COL 35 Tato lidská
ustanovení a tradice se staly překážkou, aby lidé pochopili a prožívali pravé náboženství. A když
přišla Skutečnost v osobě Kristově, nepoznali, že On je naplněním všech symbolů a podstatou všech
předobrazů. Zavrhli skutečnost a drželi se dále svých předobrazů a symbolických obřadů. Boží Syn
přišel, oni se však dále dožadovali znamení. Když slyšeli poselství: "Čiňte pokání, neboť se
přiblížilo království nebeské" (Mat 3,2), odpovídali tím způsobem, že žádali Krista, aby učinil
zázrak. Evangelium Kristovo jim bylo kamenem úrazu, protože toužili po znameních, místo aby
toužili po Spasiteli. Očekávali, že Mesiáš prosadí své nároky mocnými dobyvačnými činy a že založí
svou říši na troskách pozemských království. Pán Ježíš na tato očekávání odpověděl podobenstvím
o rozsévači. Království Boží se neprosazuje silou armád nebo násilím, ale vštěpováním nových
zásad do lidských srdcí.
"Rozsévač, který rozsévá dobré semeno, je Syn člověka" (Mat 13,37). Kristus nepřišel jako král,
nýbrž jako rozsévač. Nepřišel bořit pozemská království, ale rozsévat semeno pravdy. Nepřišel svým
následovníkům ukazovat pozemská vítězství a národní velikost, ale upozorňoval na žeň, která
nastane po namáhavé práci, po prožitých prohrách a zklamáních.
Farizeové pochopili smysl Kristova podobenství, avšak poučení v něm obsažené jim nebylo vhod.
Předstírali, že je nechápou. Pro zástupy se záměry nového učitele staly ještě větším tajemstvím.
Jeho slova se zvláštním způsobem dotkla jejich srdcí a přitom hořce zklamala jejich naděje. Ani
učedníci podobenství nepochopili. Vzbudilo však u nich zájem. Přišli k Pánu Ježíši a v soukromí Ho
žádali o vysvětlení.
Kristus si přál vyvolat u svých učedníků takový zájem, aby jim pak mohl dát přesnější poučení. COL
36 Vysvětlil jim podobenství tak zřetelně, jak vysvětluje své slovo každému, kdo ho upřímně hledá.
Kdo zkoumá Boží slovo se srdcem vnímavý na působení Ducha svatého, nezůstane ve tmě. Kristus
řekl: "Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe" (Jan
7,17). Každý, kdo přichází ke Kristu, aby dosáhl jasnější poznání pravdy, obdrží je. Kristus mu
odhalí tajemství nebeského království a člověk, který touží poznat pravdu, tato tajemství pochopí.
Nebeské světlo ozáří chrám duše a ukáže se i jiným jako jasné světlo lampy na temné cestě.

Přeji mnoho Božího požehnání a pozdravuj maminku, v Kristově lásce Milan.
(17.11.2017)
http://jkali.cz

31

Ahoj Jiří,
pro nás pro lidi je směrodatné Kristovo slovo, my bojujeme Slovem Pravdy už zde na zemi proti
mocnostem nadzemským, které utvářejí tento system lidské společnosti jenž je založen na
porušování Božích přikázání, na národních, náboženských, politických, ideologických, rasových,
etnických, ekonomických, profesních a osobních konfliktech a přitom je jen Jeden Bůh, jedna víra,
jeden křest. Ježíš učí přemáhat zlo láskou v níž je slovo pravdy, nikoliv však lidské, ale Boží. A
Boží pravda nabádá člověka aby veškerou starost o svůj život svěřil Bohu, zmiňuje se o tom, že kdo
miluje Boha - je mu zaslíbeno, že se nedostane do nebezpečí, že mu vloží, v případě ohrožení, do
vědomí co má dělat. Pokud je však člověk již natolik vyspělou Boží duší a neváhá podstoupit oběť,
pak si jej jistě takto Bůh použije.
Znamení, ano, těmi se máme zabývat, ale je psáno, že nejprve před soužením světa si Kristus svou
církev odvede, že dojde k jejímu vytržení z tváře země. Zůstanou váhaví a nepoddajní aby skrze
utrpení se mohly obrátit k Bohu a to zcela cele, poznávajíce, že život bez Božího zaslíbení vede k
utrpení které je pak dopuštěno na nehodné, vzpurné a zatvrzelé. Pak mnozí aby mohli být spaseni
budou muset položit život, protože pak již jiná volba pod absolutní dočasnou vládou antikrista
nebude možná. Až pak přijde armagedon a svržení antikrista s jeho služebníky .
Jiří, ještě zkopíruji o podobenství rozsévače:
Mezi trní
"U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo
udusí, a zůstane bez úrody" (Mat 13,22).
Semeno evangelia často zapadne mezi trní a plevel. Jestliže v lidském srdci nenastane mravní
přeměna, jestliže se člověk nevzdá starých zvyků a způsobů hříšného života a nejsou-li ze srdce
vypuzeny satanské vlastnosti, pak se pšeničné zrno udusí. Trní se rozroste a pšenici zahubí.
Boží milosti se může dařit jen v srdci, které je stále připraveno přijímat vzácná semena pravdy. Trní
hříchu roste v jakékoli půdě. Nepotřebuje obdělávání ani ošetřování. Boží milost v srdci však
musíme pečlivě pěstovat. Trní a planá růže je vždy hotova vyrašit, a proto musíme půdu soustavně
čistit. Není-li srdce neustále pod Boží vládou, nepůsobí-li Duch svatý trvale, aby čistil a
zušlechťoval povahu, projeví se v životě znovu staré zvyky. Jestliže lidé vyznávají, že věří
evangeliu, ale přitom nejsou evangeliem posvěceni, COL 51pak nemá jejich vyznání cenu. Jestliže
nezvítězí nad hříchem, zvítězí hřích nad nimi. Bodláčí, které jen vysekáme, ale nevytrhneme i s
kořenem, poroste znovu a zachvátí celé srdce.
Kristus upozornil na věci člověku nebezpečné. Marek zaznamenal Kristovu zmínku o starostech
tohoto světa, svůdnosti bohatství a žádosti po jiných věcech. Lukáš jmenuje starosti, bohatství a
smyslnost. To všechno dusí rostoucí duchovní semeno Božího slova. Člověk přestává čerpat sílu od
Krista a duchovní život v srdci odumírá.
"Starosti tohoto světa." Žádná třída lidí není uchráněna od pokušení propadnout časným starostem.
Chudým působí velké starosti lopota, strádání a strach z nedostatku. Bohatí se zase obávají ztrát a o
všechno úzkostlivě pečují. Mnozí následovníci Ježíše Krista zapomínají na jeho naučení z polních
květin. Nedůvěřují jeho stálé péči. Kristus nemůže nést jejich břemena, protože mu je nesvěřili.
Starosti o život je měly přivést ke Spasiteli, aby u něho hledali pomoc a útěchu. Místo toho je však
od Spasitele oddělují.
Mnozí lidé, kteří by mohli být užiteční v Boží službě, se začnou věnovat nabývání majetku.
Všechny své síly vloží do podnikatelské činnosti a myslí si, že je to opravňuje zanedbávat věci
duchovního charakteru. Tak se oddělují od Boha. Písmo nám přikazuje: "V pracích nebuďte leniví"
(Řím 12,11). Máme pracovat, abychom mohli pomáhat lidem, kteří potřebují naši pomoc. Křesťané
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musí pracovat, musí se zabývat nějakou živností a mohou to vše dělat, aniž by se dopouštěli hříchu.
Někteří křesťané se však nechají svým podnikáním pohltit natolik, že jim nezbývá čas k modlitbě a
ke studiu Bible, nemají čas, aby hledali Boha a sloužili mu. Někdy člověk zatouží po svatosti a po
nebi, ale COL 52 nemá čas oprostit se od shonu světa a naslouchat majestátnímu hlasu Ducha
Božího, který nás usměrňuje. Časným zájmům tohoto světa dává přednost před věčnými věcmi. Za
takových okolností nemůže semeno pravdy přinést plody, protože člověka vyčerpává trní
pozemských zájmů.
Podobnému omylu propadají i lidé, kteří sledují jiné zájmy. Pracují pro blaho druhých, mají mnoho
naléhavých povinností a velkou odpovědnost, takže jim nezbývá čas na pobožnosti. Zanedbávají
společenství s Bohem, nemodlí se, nestudují Boží slovo. Zapomínají, že Kristus řekl: "Beze mne
nemůžete nic činit" (Jan 15,5). Žijí bez Krista, jeho milost nenaplnila jejich život a projevují se u
nich rysy vlastního já. Jejich služba pro druhé je poskvrněna touhou po nadvládě a drsným,
nelaskavým jednáním neobráceného člověka. V tom je jedna z hlavních příčin, proč křesťanství
neplní své poslání a proč má křesťanství tak malé úspěchy.
„Svůdnost majetku.“ Láska k majetku má omamnou a svůdnou moc. Ti, kteří oplývají pozemskými
statky, příliš často zapomínají, že sílu k získávání majetku jim dal Bůh. Říkají: "Tohoto blahobytu
jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou" (5Moj 8,17). Místo, aby bohatství v nich
probudilo vděčnost k Bohu, vede je k vyvyšování vlastní osoby. Ztrácejí pocit závislosti na Bohu a
smysl pro povinnost k bližním. Místo, aby považovali majetek za hřivnu, kterou jim Bůh svěřil, aby
jí pozvedali trpící lidstvo a šířili slávu Boží, dívají se na bohatství jako na prostředek k vlastnímu
uspokojení. Pak bohatství nerozvíjí v člověku vlastnosti Boží, ale podporuje v něm vlastnosti
satanovy. Trní opět udusí semeno Božího slova. COL 53
"A rozkoše života" (Luk 8,14). Zábavy, které člověk vyhledává jen pro sebeuspokojení, jsou
nebezpečné. Všechny požitkářské návyky, které oslabují tělesné síly, zamlžují rozum nebo otupují
duchovní vnímavost, jsou "tělesné žádosti, které vedou boj proti duši" (1Petr 2,11 ).
"Chtivost ostatních věcí" (Mar 4,19). Nemusejí to být nutně věci samy o sobě hříšné, je to všechno,
co lidé dávají na první místo před Boží království. Všechno, co odvádí mysl od Boha a co odvrací
lásku od Krista, je pro člověka nepřítelem.
-----------------------------------------------Když je mysl mladá, činorodá a dychtí po rychlém rozvoji, je vystavena velkému pokušení sloužit
sobě a svým ctižádostivým cílům. Jestliže se mladému člověku daří uskutečňovat všechny
pozemské plány, může se snadno dostat na cestu, kde ohlušuje své svědomí a kde přestane správně
chápat, v čem záleží pravá krása povahy. Přispívají-li k tomuto vývoji vhodné okolnosti, začnou se
u mladého člověka rozvíjet vlastnosti, které Boží slovo zakazuje.
V období, kdy se utváří charakter dětí, mají rodiče zvlášť velkou odpovědnost. Měli by se snažit
obklopit své děti správnými vlivy, které vytvoří správné názory na život a na to, co je pravý úspěch.
Většina rodičů se snaží zajistit dětem předně pozemský úspěch. Podle toho jim doporučují i
kamarády. Stěhují se do velkých měst a přivádějí své děti do módní společnosti. Vedou děti do
prostředí, které podporuje pouze světáctví a pýchu. V takovém ovzduší mysl i charakter zakrní.
Mladí lidé ztrácejí ze zřetele vysoké cíle života. Výsadu být Božími syny a dědici věčného života
směňují za světský zisk. COL 54
Mnozí rodiče se snaží zajišťovat svým dětem štěstí tím, že uspokojují jejich touhu po zábavě.
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Dovolují jim pěstovat sport a účastnit se různých zábav. Dávají jim peníze, které pak děti
lehkomyslně utrácejí na odiv a sebeuspokojení. Jejich touha po zábavách roste tím více, čím více ji
uspokojují. Oddávají se zábavám stále více, až si začnou myslet, že zábava je smyslem a cílem
života. Zvyknou si nic nedělat a nic si neodepřít, takže po čase už nebudou schopni stát se věrnými
křesťany.
Dokonce i církev, která má být pilířem a oporou pravdy, někdy podporuje sobeckou lásku k zábavě.
K čemu se uchylují mnohé církve, když potřebují získat peníze pro náboženské účely? Pořádají
burzy, slavnostní večeře, dobročinné bazary, dokonce i loterie a podobné podniky. Často místo,
které je odděleno pro uctívání Boha, znesvěcují hodováním, obchodováním a různými zábavami.
Tím snižují v mysli mládeže úctu k domu Božímu a k Bohu. Zábrany sebeovládání se zeslabují.
Sobectví, chuť a láska k okázalosti se začínají líbit a zesilují tou měrou, čím více se jim člověk
oddává.
Honba za zábavami a radovánkami se soustřeďuje převážně do měst. Mnozí rodiče zvolili pro své
děti domov ve městě a doufají, že se jim dostane více příležitostí a větších výhod. Zažijí zklamání a
pozdě budou litovat svého omylu. Dnešní města se začínají podobat Sodomě a Gomoře. Mnoho
volného času vede k zahálčivosti. Vzrušující sporty - návštěvy divadelních představení, dostihů, a
jiných nevhodných představení, heren, různých výčepů a nočních podniků - rozjitřují vášně. Tento
proud snadno strhává mladé lidi. Ti, kdo se vyžívají v radovánkách k vlastnímu uspokojení, COL 55
otevírají dveře záplavě pokušení. Oddávají se společné zábavě a bezmyšlenkovitému veselí a jejich
styk s lidmi prahnoucími po rozkoši působí na jejich mysl opojně. Vede je to od jedné kratochvíle
ke druhé až nakonec ztratí chuť i schopnost žít užitečně. Jejich náboženské tužby chladnou a
duchovní život zatemňuje. Znehodnocují se jejich ušlechtilejší schopnosti a všechno, co člověka
spojuje s duchovním světem.
Je pravda, stává se, že někteří lidé poznají své chyby a činí pokání. Bůh jim může odpustit, ale
vnitřně jsou poznamenáni a hrozí jim nebezpečí, že se vrátí ke starému způsobu života. Ve velké
míře je zničena jejich schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem, která měla zůstat vždy citlivá a
silná. Nerozeznávají dobře hlas Ducha svatého, který je má vést, a neuvědomují si ani nástrahy
satana. Příliš často v době zkoušek upadají do pokušení a odejdou od Boha. Koncem jejich
rozkošnického života bude krach jak pro tento život, tak i pro ten budoucí.
Ve hře, kterou hraje o život člověka používá satan bohatství, zábavy a ustaranost. Proto nás Písmo
varuje: "Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť
všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není
z Otce, ale ze světa" ( 1 Jan 2,15.16). Pán Ježíš čte v srdcích lidí jako v otevřené knize. Prohlásil:
"Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí"
(Luk 21,34). Také apoštol Pavel z vnuknutí Ducha svatého napsal: "Kdo chce být bohatý, upadá do
osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které COL 56 strhují lidi do zkázy a
záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili od víry
a způsobili si mnoho trápení“ (1Tim 6,9-10)

Jiří, měj se zatím pěkně a s klidem předej svůj život Kristu.
Jakmile člověk zanechá hříšného života, Kristus se již o něj postará a dokonce lidskou duši bude
zalévat po čas svého působení v člověku pocity radosti, štěstí i nebeskými blaženostmi, což začne
příjemnými pocity v srdci. Tělo může být kupříkladu znavené prací, přesto v duši může panovat
Kristův klid či jemná blaženost.
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Měj hezký den a pozdravuj. V Kristově lásce Milan.
PS To, že jsi nedotčen ženou je veliká výhoda pokud v sobě nemáš po ni touhu. Pokud ona touha v
člověku je, je to překážka, která má být správně pochopena a odložena. Je-li předána Kristu, pak ji
Kristus odstraní, na nás potom je, abychom ji v sobě dále nerozvíjely.
(18.11.2017)
Ahoj Milane,
díky za psaní. Po přečtení toho většího textu se necítím, že bych byl v
něčem zásadně svědomím obviněn.
Řekl bych, že v téměř ve všem dovedu dobře rozlišovat a straním se
propadání touhy.
Pokud jde o násilí, tak může nastat situace, kdy není jiná možnost, než
se bránit tímto způsobem. Někteří bezohlední lidem neumí rozumět pouze
laskavosti. V textu byl uveden příklad násilí křesťanském. To je ale
něco úplně jiného. Jde o násilné vnucování názorů někomu jinému a nebo
násilná likvidace lidí na základě lží a dosažení vlastních zájmů. To je
samozřejmě zločin. V tomhle je text málo detailní.
Má slabina je také v tom, že si třeba udělám čaj či občas kávu. Nepiji
alkohol až na ojedinělé výjimky ani nekouřím cigarety a zřídka kdy si
třeba zajdu na vodní dýmku. Ta káva je občas problém, ale její
povzbuzující účinky někdy potřebuji i za cenu, že mě třeba třetí den
bolí hlava a to mě omezuje v práci.
Jinak v tom ostatní jsem řekl bych celkem střídmý.
Měj se pěkně,
Jirka
(18.11.2017)
Ahoj Milane,
ten text mi toho moc neříká. Nevím, do jaké doby bych ho zařadil. O
žádném vzkříšení z mrtvých nevím, které by už nastalo. Podle mě to
teprve má nastat.
To že se satan projevuje jako světelná bytost a zachránce je mi známo.
Je to jeho lest. Jaké sliby přesně dává svým poddaným, tak o tom nic
nevím. Opravdu jsem nikdy nebyl v žádné takové tajné organizaci.
Měj se fajn,
Jirka
Závěrem:
Milan tedy na jednu stranu upozorňuje na to co asi přijde. Vykoupení lidé budou vytržení a budou v
bezpečí. O ně si tedy není třeba dělat tolik starosti. Co ten zbytek těch váhavých a nevěřících. Zdá
se, že nejsou nijak připraveni na to, co přijde. Tím myslím hlavně po ekonomické stránce. Pokud
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celá ekonomika bude v rukou zlých mocností, tak co potom... Nějaká příprava je potřeba a asi to
nepůjde pouze tak, že se bude jen diskutovat a nevynutí se silově alespoň nějaké prostředky, které
byly stejně neprávem odcizeny.
Nechávat tyto věci zcela na nějakých vyšších mocnostech mi připadá alibistické. Vyšší mocnosti
zasáhnou v případě, že by někdo stál v cestě a nebo se postavil na odpor, ale vyvíjet snahu jednat asi
budeme muset my běžní lidé.
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17.11.2017 - Makám na vládě a chci znát Váš názor
Zdravím,
dostali se mi nějaké reakce na můj předchozí návrh řešení problémů. Možná by bylo dobré je
zveřejnit, protože ne každý projeví svůj názor, ale veřejné reagováním na názory menšiny může být
něco zásadního objasněno té většině, která se zatím nevyjadřuje (ale třeba díky tomuto objasnění
začne). Založil jsem takovou esej zde http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf
Pro ty, kteří jste měli strach vyjádřit se, ale souhlasili jste se mnou v tom, že je potřeba udělat
pořádek v této zemi, tak mám možná zajímavé zjištění.
Navrhoval jsem, mimo jiné, že v této zemi musí být obnoven trest smrti, aby byl zaveden lepší
pořádek. Toto zprávu jsem odeslal 12.11.2017 na tyto příjemce:
Národní domobrana, Řád národa/Řád Strážců koruny a meče, Cesta odpovědného občana,
Národní demokracie, Rozumní, Česká armáda v záloze, Antifa, Svobodní, Svoboda a přímá
demokracie, Patrioti ČR/Šéf odborů vnitra, Spravedlnost všem,
NIBIRUpotopaProsinec2017@email.cz, Občanský tribunál, Zemská domobrana, Občina
Jihlava a Piráti
+
Ano bude líp, ODS, KDU-ČSL, Sociální demokracie, Josef Kozák, Petr Chobot
+
(v kopii) moji známí a přátelé
Ani jediná organizace se mi nijak nevyjádřila. Dostal jsem jednu kladnou odpověď od dívky, od které
vím, že má odvahu a dokonce se se mnou chtěla sejít a probrat, jak mě může podpořit (nepsal jsem jí
email ale pouze na chatu předal odkaz na dokument). Další dvě odpovědi byly psané s obavou. Jedna od
mého známého, který je ateista a jeho odpověď jsem komentoval na stránce 27 v odkazovaném
dokumentu. Druhý je křesťanský kamarád, který nějak z toho mého psaní asi vnímal, že nejdu úplně
ideálním směrem křesťana ale řekl bych, že jsem se obhájil (stránka 29).
Další zajímavá věc. Dozvěděl jsem se později o organizaci Aliance národních sil a tak jsem zprávu
poslal pouze jim dne 16.11.2017. Z těch cca dvaceti organizaci či stran jsem pouze jim odeslal zprávu
odděleně a jako jediní mi odpověděli a to dokonce tak, že na mě reagují dva lidé. Vyjádřím se k nim
později a vložím to do zmíněného dokumentu. Z jejich reakce ale nebyla ani v nejmenším cítit žádná
obava.
To ale není celé. Bude to už skoro měsíc po volbách. Krátce na to cca 4 dny po tom, co jsem odeslal
zprávu, jejímž příjemcem bylo i hnutí Ano bude líp, které má většinu hlasů. Nedostal jsem od nich
emailem žádné vyjádření, ale začala se mi tou dobou zobrazovat na Facebooku tato reklama:

http://chcemelepsicesko.cz/
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Jedná se o hlasovací systém, ve kterém mohou lidé dávat svůj hlas určitým možnostem. Vzdáleně to
připomíná můj systém Eden (hlasovací část), ale je to mnohem jednodušší. Háček je ale v tom, že
systém neumožní ověření identity uživatele, tak že někteří počestní uživatelé se zaregistrují pouze
jednou a jiní mohou mít třeba 100 účtů a výsledky budou brány stejně vážně jako je bráno placení daní.
Nikde ani není v systému upozorněno na tuto nedokonalost, tak že většina uživatelů může brát výsledky
ankety za důvěryhodné.
Ve spodní části uvítací obrazovky jsou vyčíslení, že v systému je 32207 lidí, 648462 odpovědí a 9907
komentářů, ale nikde je nevidím. Když ale nahlédnu například do komentářů „Priority ministerstev“, tak
vidím ke každému ministerstvu cca 4 v průměru. I kdyby se tam ty komentáře nějak uchovávali
historicky, tak proč se zobrazuje pouze aktuální anketa? Takto se snadno zapomene na to, co lidi chtěli
posledně.
Můj závěr je takový, že pokud začnete vyvíjet snahu něco změnit a děláte to vhodným způsobem bez
nepodloženého napadání ostatních, tak okolnosti jdou ve váš prospěch. Je třeba ale mít důkazy vašeho
jednání a také důkazy, že jste případně neprávem ignorováni. To potom může dodat sílu na vaší stranu,
ale není to rozhodně o jednom člověku.
Vyjádřil jsem alespoň názory na ministerstva (nechám to zde, ať to alespoň někde zůstane viditelné):
Čemu by se mělo prioritněěnovat ministerstvo pro místní rozvoj?
Práce na udržení a zlepšování životního prostředí. Podpora zemědělství, aby jsme byly potravinově
soběstační a nepěstovali řepku. Zavedení monitorování financí hospodaření se státním rozpočtem.
Připravuji systém Eden. Viz. odkaz níže, který by měl zprůhl<zbytek textu byl odříznut>
Ještě doplním. Tato aplikace jako sběr názorů je celkem dobrá, ale není co se týče hlasování, tak těžko
ho považovat za důvěryhodné, protože nezajistíte, že si jeden uživatel vytvořil třeba deset účtů a tím
pádem podvádí. Tento problém v Edenu mám vyřešený, ale je potřeba to propojit s městskými úřady,
aby měl kdo ověřovat totožnost.
Čemu by se mělo prioritně věnovat ministerstvo životního prostředí?
Požadavky na ministerstva jsem shrnul stručně v prvním dotaze.
Čemu by se mělo prioritně věnovat ministerstvo práce a sociálních věcí?
Práce pro nezaměstnané lidi může být vytvořena už jenom například tím, že se na panelácích mohou
vytvářet skleníky na pěstování ovoce. Bude tak možnost zaměstnat lidi bez práce a zároveň se zlepší
životní prostředí. Je to lepší, než pouze pobírat sociální.
Čemu by se mělo prioritně věnovat ministerstvo vnitra?
Zavedení monitorování financí hospodaření se státním rozpočtem. Podpořit finančně můj projekt Eden,
na kterém pracuji.
http://eden.jkali.cz/
Čemu by se mělo prioritně věnovat ministerstvo zahraničních věcí?
Řešit otázku Lithia na Čínovci. Nesmí být zprivatizováno. Může být zdrojem pro dobrý budoucí rozvoj
ekonomiky Čech. Namísto prodeje do zahraničí podporovat místní výrobu elektromobilů a jiné
elektroniky.
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Čemu by se mělo prioritně věnovat ministerstvo obrany?
Zácvik a ozbrojení občanů. Pracující obyvatelstvo by mělo být obranyschopné samo o sobě. Nejsem
zastánce toho, že policie a vojáci není obyvatelstvo, které vytváří nějaké hodnoty. Stávající armády a
policie by měli být hlavně trenéři, pokud už nevykonávaj<zbytek textu byl odříznut>
Čemu by se mělo prioritně věnovat ministerstvo průmyslu a obchodu?
Shrnuto níže.
Čemu by se mělo prioritně věnovat ministerstvo zdravotnictví?
Kontrola správného nakládání s pojištěním.
Čemu by se mělo prioritně věnovat ministerstvo spravedlnosti?
Shrnul jsem níže viz projekt Eden.
Čemu by se mělo prioritně věnovat ministerstvo financí?
Shrnul jsem níže viz projekt Eden.
Čemu by se mělo prioritně věnovat ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy?
Jsem pro zvýšit učitelům platy, ale je důležité dohlédnout na to, aby dětem nikdo nevnucoval co si mají
myslet a naopak je učit dělat si vlastní úsudek nad pravdivou historíí a celkově.
Čemu by se mělo prioritně věnovat ministerstvo dopravy?
Nemám výhrady.
Čemu by se mělo prioritně věnovat ministerstvo zemědělství?
Rozvoj lesů pro zadržení více vody v prostředí. Stavba skleníkových zahrad na střechách paneláků a
jiných rovných střechách. Tato plocha je zbytečně nevyužívaná.
Čemu by se mělo prioritně věnovat ministerstvo kultury?
Více danit umělce, kteří vydělávají na koncertech a podobně mnohem více peněz, než je soudné.
Podobně fotbalisty a podobně.

Příjemci:
Národní domobrana (info@domobrana.org), Řád národa/Řád Strážců koruny a meče
(josef.zickler@radnaroda.cz), Cesta odpovědného občana (jaroslav.kuchar@hnuticesta.cz),
Národní demokracie (info@narodnidemokracie.cz), Rozumní (rozumni@email.cz), Česká armáda
v záloze (ombudsman@army.cz), Antifa (kontakt@antifa.cz), Svobodní ( mluvci@svobodni.cz),
Svoboda a přímá demokracie (info@spd.cz), Patrioti ČR/Šéf odborů vnitra
(jirivitek@seznam.cz), Spravedlnost všem
(mkocourek@post.cz)NIBIRUpotopaProsinec2017@email.cz, Občanský tribunál
(info.obcanskytribunal@gmail.com), Zemská domobrana (david.buchtela@zemdom.org),
Občina jihlava (obcina.jihlava@post.cz), Piráti (info@pirati.cz)
http://jkali.cz
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Ano bude líp (pustejovsky@anobudelip.cz), ODS (jan.koci@ods.cz), KDU-ČSL ( horava@kdu.cz),
Sociální demokracie (tiskove@socdem.cz), Josef Kozák (gwine@post.cz), Petr Chobot
(pch.meditace@gmail.com)
+
Alianci národních sil (aliancens@centrum.cz)
+
(v kopii) moji známí a přátelé
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20.11.2017 - (reakce křesťana) Uznávám jen Boží Zákony Desatera
Přišla mi opět reakce od mého křesťanského kamaráda Milana. Sice je to delší text, ale cením si
toho.
Předmět: Uznávám jen Boží Zákony Desatera
Ahoj Jiří,
nejsem zastánce tvého pojetí, zde si přečti proč. Vhodně to vyjadřuje tato pasáž o Izraelitech. Toto
je třeba vyučovat lid, pak Bůh sešle požehnání na národ který se ujme toho co Bůh zaslíbil
Izraelitům.
Kopíruji:
Boží vinice - COL 284 - Židovský národ
(Mat 21,33-44)
Po podobenství o dvou synech následovalo podobenství o vinici. V prvém Kristus ukázal
židovským učitelům na důležitost poslušnosti. V druhém podobenství připomněl bohatá požehnání,
která Bůh udělil Izraeli a poukázal, že proto má nárok na jejich poslušnost. Představil jim slavný
Boží plán, který mohli svou poslušností naplnit. Odhalil závoj zahalující budoucnost a ukázal, že
celý národ přijde o požehnání a přivodí si zkázu, protože neplní Boží záměr.
Pán Ježíš vyprávěl: "Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní
věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval" (Mat 21,33).
Vinici již dříve popsal prorok Izaiáš: "Zazpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici:
Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Zkypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu.
Uprostřed ní vystavěl věž a lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny; ona však vydala odporná
pláňata" (Iz 5,1.2).
Hospodář si na poušti vybere kus půdy, oplotí jej, vyčistí a obdělá, vysadí na něm nejlepší vinnou
révu a těší se na bohatou úrodu. Očekává, že tento kus země, který na rozdíl od okolní pouště
zvelebil svou prací a péčí, mu bude svými výsledky ke cti. Podobně Bůh vybral ze světa národ, aby
ho Kristus vychoval a vzdělal. Prorok říká: "Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži
judští sadbou, z níž měl potěšení" (Iz 5,7). Tomuto lidu Bůh ve své nesmírné dobrotě požehnal a dal
mu veliké výsady. Pak očekával, že ponese plody a tím jej poctí. Tento lid měl ukazovat zásady jeho
království. Uprostřed hříšného a bezbožného světa měl představovat Boží charakter.
Jako Boží vinice měl izraelský národ přinášet plody naprosto odlišné od plodů pohanských národů.
Tyto modloslužebné národy se úplně oddaly zlu. Bez zábran se dopouštěly násilí a zločinů, panoval
v nich útlak a nejohavnější zvyky. Zkažený strom přinášel plody zkaženosti, úpadku a bídy. Plody
vinné révy pěstované Bohem se od nich měly naprosto lišit.
Židovský národ měl přednost představovat Boží povahu, jak byla zjevena Mojžíšovi. Na Mojžíšovu
prosbu: "Dovol mi spatřit tvou slávu!" Hospodin odpověděl: "Všechna má dobrota přejde před
tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin" (2 Moj 33,18.19). "Když 'Hospodin kolem něho
přecházel, zavolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš
milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení
a hřích".(2 Moj 34,6.7). Takové ovoce Bůh očekává od svého lidu. Čistotou povahy, svatostí života,
milosrdenstvím, láskou a soucitem měl jeho lid ukázat, že "zákon Hospodinův je dokonalý, udržuje
při životě" (Žalm 19,8).
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Bůh měl v úmyslu udělit prostřednictvím židovského národa bohaté požehnání všem národům.
Izrael měl připravit cestu, aby se Boží světlo mohlo šířit do celého světa. Ostatní národy přestaly
znát Boha, protože propadly zhoubným zvykům. Přesto je Bůh ve své milosti nevyhladil. Chtěl jim
dát příležitost, aby ho poznaly prostřednictvím jeho církve. Chtěl, aby jeho lid zosobnil zásady,
které měly být prostředkem k obnově Božích povahových rysů v člověku.
Aby dosáhl tohoto cíle, povolal Bůh Abrahama z modlářského prostředí a přikázal mu, aby se usadil
v Kanaánu. Řekl mu: "Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se
požehnáním!" (1 Moj 12,2).
Bůh vedl Abrahamovy potomky, Jákoba a jeho syny, do Egypta, aby uprostřed velkého a
bezbožného národa projevili zásady Božího království. Josefova poctivost a jeho podivuhodné
opatření, kterým zachránil život celého egyptského národa, představovaly život Pána Ježíše. Mojžíš
a mnozí další přinesli svědectví o Bohu.
Vyvedením Izraele z Egypta Bůh znovu prokázal svou moc a milost. Úžasné zázraky, kterými
vysvobodil Izraelity z otroctví,a péče, kterou jim projevoval během putování pouští, nesloužily jen
pro jejich dobro a k jejich užitku. Měly sloužit jako názorné poučení i okolním národům. Pán se
zjevil jako svrchovaný Bůh, jenž přesahuje lidskou· moc a velikost. Znamení a divy, které učinil pro
svůj lid, ukázaly jeho moc nad přírodou i nad nejmocnějšími uctívači přírody. Bůh prošel pyšným
Egyptem tak, jak projde zemí v posledních dnech. Provázeno ohněm a bouří, zemětřesením a smrtí
vysvobodilo veliké „Já JSEM“ svůj lid. Bůh je vysvobodil ze země otroctví. Vedl je "velikou a
hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody" (5 Moj 8,15). Vyvedl jim
vodu ze skály a dával jim "nebeský pokrm" (Žalm 78,24). Mojžíš řekl: "Hospodinovým podílem je
jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob. Našel ho v zemi divokých pouští, v pustotě
kvílících pustin, zahrnul ho svou péčí, chránil ho jako zřítelnici oka. Jako bdí orel nad svým
hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, . svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své peruti je
nosí, tak Hospodin sám ho vedl, žádný cizí bůh s ním nebyl" (5Moj 32,9-12). Tak je Bůh přivedl k
sobě, aby mohli žít jako ve stínu Nejvyššího.
Kristus vedl izraelity během jejich putování pouští. Vedl je zahalen v oblačném sloupu ve dne a v
ohnivém sloupu v noci. Chránil je před nebezpečími pouště, zavedl je do zaslíbené země a přede
všemi národy, které Boha neuznávaly, ustavil Izraele jako své vlastnictví, jako Boží vinici.
Bůh svěřil tomuto lidu své slovo. Jako plotem je ohradil předpisy svého zákona, věčnými zásadami
pravdy, spravedlnosti a čistoty. Poslušnost těchto zásad je měla chránit před hříšnými zvyky, které
by je přivedly do zkázy. Jako strážnou věž ve vinici postavil Bůh uprostřed Kanaánu svůj svatý
chrám.
Kristus je vyučoval. Podobně jako na poušti, chtěl i nadále zůstat jejich učitelem a vůdcem. Ve
svatostánku a později v chrámu přebývala ve svatyni svatých nad slitovnicí jeho sláva. Neustále jim
projevoval nesmírnou lásku a trpělivost.
Bůh si přál, aby svět obdivoval a chválil jeho lid. Izraelité dostali všechny duchovní výsady. Bůh
jim neodepřel nic, co by jim pomohlo vytvořit takovou povahu, kterou by představovali jeho
samého.
Poslušnost Božího zákona by jim přinesla prospěch, jaký by ostatní národy světa pokládaly za
zázrak. Bůh jim mohl dát moudrost a zručnost ke každé umělecké práci, přál si být i nadále jejich
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učitelem. Poslušnost Božích zákonů je měla zušlechtit a povznést. Kdyby ho poslouchali, Bůh by je
chránil před nemocemi, které sužovaly ostatní národy a obdařil by je mimořádnou duševní silou.
Měli být po všech stránkách na výši, a tím ukazovat Boží slávu, majestát a moc. Měli se stát
královstvím kněží a svatým lidem. Bůh jim dal všechny prostředky, aby se stali nejslavnějším
národem na zemi.
Kristus jim naprosto jasně vyložil ústy Mojžíše Boží plán a vysvětlil jim podmínky, za nichž se jim
povede dobře: "Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze
všech lidských pokolení, která jsou na tváři země. . . Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh,
Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají
na jeho přikázání ... Proto bedlivě dbej na přikázání, nařízení a práva, která ti dnes přikazuji
dodržovat. Za to, že tato práva budete poslouchat a bedlivě je dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh,
zachovávat tobě smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům. Bude tě milovat a bude ti
žehnat a rozmnoží tě. Požehná plodu tvého života i plodu tvé role, tvému obilí, tvému moštu, tvému
oleji, vrhu tvého skotu a přírůstku tvého bravu na zemi, o níž se přísahou zavázal tvým otcům, že ti
je dá. Budeš požehnaný nad každý jiný lid ... Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, nevloží na
tebe žádnou ze zhoubných chorob egyptských, které jsi poznal" (5 Moj 7,6.9.11-15).
Budou-li zachovávat jeho přikázání, Bůh jim slíbil nejlepší pšenici a nejlepší med. Obdařil by je
dlouhým životem a ukázal jim svou spasu.
Adam a Eva ztratili svou neposlušností ráj a kvůli hříchu byla zlořečena celá země. Kdyby se však
Boží lid řídil pokyny svého Pána, byla by jejich země opět úrodná a krásná. Sám Bůh jim dal
pokyny, jak mají obdělávat půdu a chtěl, aby s ním spolupracovali na obnově celé země. Tak by se
celá jejich země pod Božím vedením stala názorným příkladem pravdivosti Božích nařízení. Jako
země poslušností přírodních zákonů vydává své bohatství, tak poslušností mravního Božího zákona
měla srdce lidí projevovat vlastnosti Boží povahy. I pohané by uznali prospěch těch, kteří uctívají
živého Boha a slouží mu.
Mojžíš lidu řekl: "Hleď, učil jsem vás nařízením a právům, jak mi přikázal Hospodin, Bůh můj,
abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsadit. Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost
a rozumnost před zraky každého jiného lidu. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou: Jak moudrý
a rozumný lid je tento veliký národ! Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak
blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A má jiný veliký národ nařízení a
práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes předkládám?" (5 Moj 4,5-8). Izraelité
měli obsadit celé Bohem vymezené území. Národy, které odmítly uctívat pravého Boha a sloužit
mu, se měly z Kanaánu odstěhovat. Bůh si však přál, aby izraelité projevovali jeho povahu a
přitahovali k němu ostatní národy. Pozvání evangelia měli tlumočit celému světu. Předobraznou
obětní službou měli vyvýšit Krista před všemi národy a všichni, kteří by jej přijali, měli žít. Všichni,
kteří se jako kanaánská Raab a moábská Rut odvrátili od modlářství, aby uctívali živého Boha, se
měli připojit k vyvolenému lidu. Tak, jak by rostl jejich počet, měla se rozšiřovat i jejich země, až
by Boží lid obsáhl celý svět.
Bůh se chtěl stát milostivým Pánem všech národů země. Chtěl, aby celá země byla naplněna radostí
a mírem. Stvořil člověka pro šťastný život a toužil naplnit lidská srdce nebeským pokojem. Chtěl,
aby se rodiny na zemi staly obrazem velké rodiny v nebesích.
Izrael však nesplnil Boží záměr. Pán prohlásil: "A já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou
spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí?" (Jer 2,21). "Izrael je rozbujelá
réva, plody jen pro sebe nasazuje" (Oz 10,1). "Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muži judský,
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rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni
neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Nyní vám tedy
ukážu, co se svou vinicí udělám: odstraním její ohrazení a přijde vniveč, pobořím její zídky a bude
pošlapána. Udělám z ní poušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví, mrakům
zakážu skrápět ji deštěm ... Čekal právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost, a hle, jen úpění" (Iz 5,37).
Prostřednictvím Mojžíše Pán ukázal svému lidu následky nevěry. Když odmítnou zachovávat jeho
smlouvu, odloučí se tím sami od Božího života a připraví se o požehnání. Mojžíš je varoval: "Střez
se však, aby ses nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a
nařízení, která ti dnes udílím. Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti
rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať
se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha ... Neříkej si v srdci: Tohoto
blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou ... Jestliže však přesto na Hospodina,
svého Boha, zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám
dnes, že docela vyhynete. Jako pronárody, které Hospodin před vámi vyhubí, tak vyhynete za to, že
jste neposlouchali Hospodina, svého Boha" (5 Moj 8,11-14.17.19.20).
Židé ovšem na varování nedbali. Zapomněli na Boha a ztratili ze zřetele velkou přednost, že jsou
Božími představiteli. Požehnání, které obdrželi, nepřineslo žádné požehnání světu. Všechny výhody
využívali k vlastnímu oslavení. Okrádali Boha o službu, kterou od nich vyžadoval a připravili své
bližní o náboženské vedení a příklad svatosti. Jako obyvatelé předpotopního světa hověli každému
sklonu svého zkaženého srdce. A tak zapříčinili, že svaté věci lidem připadaly jako fraška. Říkali:
"Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův" (Jer 7,4), a přitom zkreslovali
Boži povahu; zneuctívali jeho jméno a poskvrňovali jeho svatyni.
Vinaři, kterým Pán svěřil vinici, se zpronevěřili svému úkolu. Kněží a učitelé náboženství nebyli
věrnými učiteli lidu. Nebyli příkladem Boží dobrotivosti a milosrdenství a nepředstavili lidem Boží
požadavky na jejich lásku a službu. Vinaři usilovali jen o svou vlastní slávu. Chtěli si přivlastnit
plody vinice. Mysleli jen na to, jak by na sebe upoutali pozornost a získali co největší pocty!
Vůdcové Izraele se neprovinili pouze jako obyčejní hříšníci. Měli vůči Bohu ty největší závazky.
Zavázali se, že budou učit "tak praví Pán" a tomu dokonale podřídí svůj každodenní život. Místo
toho však převraceli Písmo. Ukládali lidem těžká břemena a zaváděli obřady, které zasahovaly do
každé oblasti života. Lidé žili ve stálém napětí, protože nemohli splnit to, co od nich rabíni
požadovali. Když poznali, že nejsou s to zachovávat příkazy vydané člověkem, začali zanedbávat i
Boží přikázání.
Pán poučil svůj lid, že on sám je majitelem vinice a že všechno, co mají, jim pouze svěřil proto, aby
to využili v jeho prospěch. Kněží a učitelé však nezastávali svůj svatý úřad tak, jakoby spravovali
Boží vlastnictví. Soustavně olupovali Pána o prostředky a schopnosti, které jim svěřil k rozvoji
Božího díla. Jejich chamtivost a lakota způsobily, že jimi pohrdali dokonce i pohané. Zavdali
příčinu, aby si pohanský svět mohl špatně vykládat Boží povahu a zákony jeho království.
Bůh snášel svůj lid s otcovskou trpělivostí. Snažil se na ně zapůsobit tím, že jim prokázal milost,
nebo jim milost naopak odepřel. Trpělivě jim poukazoval na jejich hříchy a shovívavě čekal, že je
uznají. Posílal proroky a posly, aby vinařům připomínali Boží požadavky, ale místo, aby je vinaři
uvítali s radostí, jednali s nimi jako s nepřáteli. Pronásledovali je a zabíjeli. Bůh posílal ještě další
posly, ale čekal je stejný osud jako ty první jen s tím rozdílem, že vinaři k nim projevovali ještě
větší nenávist. Jako poslední možnost Bůh poslal svého Syna. Řekl: "Na mého Syna budou mít
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přece ohled!" Avšak vzdor v nich vypěstoval zášť, a proto si mezi sebou řekli: "To je dědic.
Pojďme, zabijme ho, a dědictví připadne nám!" (Mat 21,38). Zmocníme se vinice a budeme moci
plody užívat, jak budeme chtít.
Židovští vládci nemilovali Boha, proto se od něho odloučili a odmítali všechny jeho návrhy na
spravedlivé urovnání. Kristus, milovaný Boží Syn, přišel, aby potvrdil nároky Majitele vinice.
Vinaři se však k němu chovali pohrdavě a řekli: Nechceme, aby nám vládl tento muž. Záviděli
Kristu krásu jeho povahy. Způsob vyučování Pána Ježíše zdaleka převyšoval jejich způsob učení.
Obávali se jeho úspěchů. Kristus je káral, odhaloval jejich pokrytectví a ukazoval jim, jaké bude mít
následky jejich jednání. To je dohánělo k zuřivosti. Hnětly je výtky, jejichž oprávněnost nemohli
popřít. Nenáviděli ideál spravedlnosti, který Kristus vždy představoval. Viděli, že jeho učení
odhaluje jejich sobectví, proto se rozhodli, že jej usmrtí. Nenáviděli jeho opravdovost a zbožnost,
nenáviděli jeho duchovnost, která se projevovala ve všem, co konal. Celým svým životem káral
jejich sobectví a když přišla konečná zkouška, ve které se měli rozhodnout pro poslušnost vedoucí k
věčnému životu, nebo neposlušnost vedoucí k věčné smrti, zavrhli Svatého Izraelského". Když si
měli vybrat mezi Kristem a Barabášem, volali: "Propusť nám Barabáše!" (Luk 23,18). A když se
Pilát zeptal: "Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš?" divoce křičeli: "Ukřižovat!" (Mat
27,22). "Vašeho krále mám ukřižovat?" zeptal se Pilát, a kněží a představitelé lidu mu odpovídali:
"Nemáme krále, jen císaře" (Jan 19,15). Když si Pilát myl ruce a řekl: "Já nejsem vinen krví toho
člověka", přidali se kněží k nevědomému davu a zuřivě provolávali: "Krev jeho na nás a na naše
děti!" (Mat 27,24.25).
Tak se rozhodli židovští vůdcové. Jejich rozhodnutí bylo zaznamenáno v knize, kterou Jan viděl v
rukou Pána, jenž sedí na trůně, v knize, kterou žádný člověk nemůže otevřít. Až tuto knihu odpečetí
"Lev z kmene Juda", setkají se se svým rozhodnutím znovu jako s rozsudkem.
Židé se rádi zabývali myšlenkou, že mají u Boha protekci, že je nebe zahrnuje zvláštní přízní a že
budou stále vyvyšovaní jako jediná pravá Boží církev. Židé prohlašovali, že jsou děti Abrahama a
tento základ jejich výjimečnosti se jim zdál tak pevný, že je ani země ani nebe nemohou zbavit
jejich práv. Avšak svým životem plným nevěry si připravovali den, kdy je nebe odsoudí a Bůh
zavrhne.
Když Kristus v podobenství o vinici kněžím ukázal na vrcholný projev jejich bezbožnosti, položil
jim otázku: "Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?" Kněží sledovali vyprávění s
hlubokým zájmem a ani si neuvědomili, že se jich nějak dotýká, a proto odpověděli spolu s lidem:
"Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený
čas" (Mat 21,40.41).
Nevědomky tím nad sebou vyslovili rozsudek. Pán Ježíš na ně pohlédl a pod jeho pronikavým
pohledem poznali, že čte tajemství jejich srdcí. Kristovo božství před nimi zazářilo neodolatelnou
mocí. Poznali ve vinařích sami sebe a bezděčně zvolali: Bůh uchovej! Slavnostně a s lítostí se jich
Kristus otázal: "Což jste nikdy nečetli v Písmech: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem
úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích? Proto vám pravím, že vám Boží
království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen,
roztříští se a na koho on padne, toho rozdrtí" (Mat 21,42-44).
Kristus by změnil rozsudek nad židovským národem, kdyby ho přijali jako Spasitele. Avšak závist a
žárlivost z nich udělaly nesmiřitelné lidi. Rozhodli se, že Ježíše Nazaretského jako Mesiáše
nepřijmou. Odmítli Světlo a od té doby byl jejich život zahalen nejhlubší tmou. Židovský národ
postihl předpověděný úděl. Nespoutané vášně přivedly Židy do záhuby. Ve slepé zuřivosti ničili
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jeden druhého. Svou vzpurností a zarputilou pýchou přivolali na sebe hněv římských dobyvatelů.
Římané zničili Jeruzalém, zbořili chrám. Místo, kde chrám stával, rozorali jako pole. Potomci Judy
umírali nejstrašnějšími způsoby. Milióny jich bylo prodáno, aby sloužili jako otroci v pohanských
zemích.
Jako národ Židé nesplnili Boží plán a vinice jim byla odňata. Výsady, které zneužili a dílo, které
zanedbali, Pán svěřil jiným.
Jiří, nikdy nepůjdu proti přikázáním našeho nebeského Otce a Krista. Tato přikázání jsou mi svatá a
nedotknutelná a pokud bych chyboval, rád učiním pokání a tobě to doporučuji také, pokud to myslíš
s naší zemí dobře.
Jiří, přeji ti v rozhodování mnoho Božího požehnání, aby ti Pán ukázal
správnou cestu, v Kristově lásce Milan.
(21.11.2017)
Ahoj Milane,
já nemám k tvému textu žádné výhrady, ale místy mi to celkem připadá, že je popsána jen
polopravda.
Třeba například text „Vyvedením Izraele z Egypta Bůh znovu prokázal svou moc a milost.“. To je
pravda, ale už tam nikde nestojí, že se to obešlo bez odporu. Nikde se tam nepíše, jak Bůh bránil
svůj lid i za cenu, že tekla krev egypťanů, kteří šli proti nim. Píše se tam, že ta samá doma vyvedení
božího lidu z otroctví má přijít i v současnosti. Ta doba už je ale tady.
Nejsem zastáncem zbytečného násilí, a jsem pro milost, ale některým lidem slušné jednání nic
neříká a neplatí na ně. To je ten samý důvod, proč Bůh musel zasáhnout násilně proti Egyptu,
protože jinak to nešlo.
I v knize zjevení Janovo se píše, že vykoupení lidé budou bojovat proti mocnostem světa po boku
Beránka. Opravdu dojde ke konfliktu, protože mocnosti světa budou mít stejné postoje jako měl
faraon. Nebudou chtít propustit své zajatce z otroctví. Pokud se něco nezačne dělat, tak pro
nevytrženou část lidí, která zůstane na zemi, nebude jiná možnost, než je očipovat a to je zlé.
Já nenabádám ostatní k tomu, aby porušovali boží zákon.
Ve svých zprávách jsem se zmiňoval o tom, jak je důležité mluvit pravdu a odhalovat zločiny. O
trestu smrti mluvím, že by měl být legalizován, ale funkci kata budu zastávat pouze já. Tím
pádem nikoho nenabádám k tomu, aby se dopouštěl násilí. Zmiňoval jsem to v textu už dvakrát a
říkám to potřetí. Nikoho nenutím do stínání hlav a ani to nedoporučuji běžným lidem, protože
tuto autoritu mohou mít jen někteří.
Milane je důležité si uvědomit, že už přes 2000 let nám Bůh prokazoval milost. Tento stav nebude
ale trvat navěky. Přijdou změny a i když milost tu stále ještě nějakou dobu bude, tak přijdou i
radikálnější změny. Ne všichni Kristovy služebníci budou určeni pouze k šíření Evangelia.
Už si snad rozumíme lépe. Pokud jde o pokání, tak já žiji v pokoře ke Kristu a činím pokání. S touto
zemí to myslím dobře, ale je na každém z nás, co dovede udělat pro svojí záchranu.
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21.11.2017 - Anarchie není dobrá cesta.
Přišla mi odpověď od člověka, který už jednou vyjádřil nesouhlas s mými názory. Zprávu jsem mu
odeslal nedopatřením a omluvil jsem se mu za to. Seznam kontaktů mám v textovém souboru a ten
jsem sice poupravil, ale při poslání nové zprávy jsem okopíroval všechny příjemce ze staré zprávy a
ne z upraveného souboru. Uvědomil jsem si toto nedopatření těsně po odeslání zprávy, ale jeho
odpověď ostatním vnímám jako přínosnou a trefnou do dnešní doby. To že jsem mu nechtěně napsal
asi mělo tak nakonec být.
Okomentuji jeho text modře.
Vážení,
vzhledem k tomu, že:
- jsou úvahy autora šířeny stylem adresáti v kopii,
- jsem byl do tohoto seznamu zařazen bez mého svolení, prakticky je to nevyžádaný SPAM,
- je těch emailů občas více než je "zdrávo",
- jsem autora po předchozím emailu jasně vyzval, aby mě z tohoto seznamu vyřadil a bohužel se tak
nestalo (prý omylem),
Chtěl jsem odeslat zprávu mým známým skrytě, ale jediná možnost kterou
aplikace Evolution nabízí je pouze v Kopii. Myslel jsem si, že takto budou pro
ostatní příjemce neviditelní, ale jak se zdá, tak nejsou. Tím pádem nevím, k čemu
tam tato možnost je. Budu si muset sehnat nějaký jiný emailový program, který
toto umožňuje.

se musím takto veřejně ozvat a sdělit, že se zásadně neztotožňuji s obsahem tohoto druhu emailů.
Možná bych to nechal plavat, ale autorovi úvahy ve stylu "ti, co se neozvali, zřejmě souhlasí, ale
bojí se" apod., mohou navozovat představu, že seznam adresátů může být nějakým seznamem
(tichých) sympatizantů.
Takto jsem nenapsal a ani nijak nenaznačil, že by všichni ti, co nereagují museli se mnou souhlasit,
protože se bojí. Napsal jsem přesně „Pro ty, kteří jste měli strach vyjádřit se, ale souhlasili jste se
mnou v tom, že je potřeba udělat pořádek v této zemi, tak mám možná zajímavé zjištění.“. Jmenuji
jen určitou skupinu lidí, ale netvrdím, že to jsou všichni. Navozování falešných představ není mým
cílem. Pouze prezentuji logická zjištění.
Bohužel je vidět, že ho ani nenapadne, že by se lidé neozývali proto, že úvahy o trestech smrti,
občanských tribunálech a teroru, který by naprosto logicky přišel ... jsou zvrácené.
Důvody že lidé neodpovídají jsem už s někým řešil a je to na stránce 13. Je pravděpodobné, že se
najde skupina, která se mnou souhlasí, ale bojí se vyjádřit. Netvrdím, že je to většina. Pokud jde o
trest smrti, tak ten byl zavedený i za první republiky a samo o sobě to nevedlo do teroru. Podle
některých průzkumů si myslím že cca polovina obyvatel ČR myslí, že ve zdravě fungující zemi by
měl být trest smrti legální. Já s tím souhlasím, ale to neznamená, že nejsem zastáncem omilostnění.
Například v takových dávných slovanských kulturách byly posláni do vyhnanství ti lidé, kteří nějak
nepoučitelně stále škodili společnosti. V divočině ale zemřeli. Bylo to tvrdé, ale udržovalo do
společnost zdravou.
Autorovi doporučuji seznámit se s historií, např. s počátky demokracie ve starověkém Řecku se
svými uličními tribunály, s Francouzskou revolucí, u té bych doporučil např. osobu jménem Jean
Paul Marat, s VŘSR, s Třetí říší, ... zjistí, že je pořád dokola to samé - sliby o rovnosti,
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spravedlnosti, ... nakonec zvůle a teror.
Nejsem rozhodně zastánce anarchie. Anarchie vede k teroru, protože taková společnost postrádá
lidí, kteří dovedou vést správným směrem. Ano nějaká forma usměrňování/vedení je potřeba.
Problémem je, když se ale tato forma vedení změní ve vládu, která není kontrolovaná zbytkem
společnosti a dělá si co se jí zlíbí. To vede k teroru zrovna tak. Například diktatura (Třetí říše a
podobně).
Mě osobně se líbí takové systémy, kde ve vedení není někdo, kdo se třídně odděluje od ostatních.
Pokud si lidé ustanoví například krále, tak už je to cesta do problémů. Král má moc a bohatství.
Začne těchto věcí využívat ve svůj vlastní prospěch. Jeho poddaní chtějí být přirozeně jako on a
myslí si, že je správné chovat se jako on, tak že se vymezují do určitých tříd. Tím ale vykořisťují
ostatní. Vedení je potřeba mít, ale ne egoistické.
Autora jsem upozorňoval, že pokud dostanu ještě jeden jeho email, pak ho zařadím do blacklistu.
Dosud jsem tak nikdy nemusel udělat, ale tentokrát už k tomu dojde. Píšu to proto, že se v
budoucnu už ani nebudu moct ozvat, protože o emailech se nedozvím. Autor se snaží nabádat k
pořádku, ale neuměl si pohlídat, ani výmaz jednoho kontaktu ze svého seznamu. Poslal pak i
omluvu, ale teď si představte, že bude šéfem tribunálu a někoho omylem zařadí do seznamu na trest
smrti, asi se pak taky omluví.
Nikdo není dokonalý a děláme chyby. Proto se tresty smrti samozřejmě nesmí vykonávat se stejnou
nerozvážností, jako třeba odesílání emailu. To si asi každý zdravý člověk uvědomuje.
in
…
Tolik ke zprávě. Nerad bych, aby tato emotivní reakce na trest smrti, anarchii a nedopatření s
kontakty překryla jiné zásadní věci, na které jsem v prvotní zprávě upozorňoval.
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22.11.2017 - Každý nese zodpovědnost za své jednání
Nevím , nevím Jiří,.....
Knihu Pravdy a Světla jsi četl, ale zřejmě jsi z toho moc nepochopil......
Myslím, že jsem knize porozuměl celkem dobře.
Každý má Právo si dělat a myslet co chce a zároveň za to nese zodpovědnost !!
S tím určitě souhlasím.
Před sebou a před Bohem !!!
Nesnaž se prosím tě nikoho měnit, proti jeho Vůli je to manipulace !!
Já lidem říkám pouze pravdu. Vedu je k logickému přemýšlení. Sám jsi mi říkal, že mám lidem říkal
pravdu.
(a není tvou omluvou že je dobře míněná) a taky Tvůj zásah do Karmy dotyčné bytosti !!!
Výše jsi napsal, že každý nese zodpovědnost za své činy. Já s tím souhlasím. Co když ale někteří
lidé před zodpovědností utíkají a já jsem právě prostředek jejich zodpovědnosti. Toto ví pouze Bůh
a můžeš ty to nějak vyloučit? Co když právě já mám být zásahem do karmy některých lidí.
A to se otočí vždy Proti Tobě !!
Ano pokud zásah byl neoprávněný, tak se to asi proti mně obrátí. To ale asi mohu rozpoznat jen já
sám, zda jednám oprávněně, či ne.
Je to Církevní vzorec = falešná charita !!!
Raději udělej něco pro sebe !!!
Myslím, že jednám správně.
Dále vyzýváš otevřeně k násilí (trest smrti) !!!
Nikoho k násilí nemotivuji a násilí ostatním nedoporučuji. Co se týče trestu smrti, tak se snažím
pouze o jeho legalizaci. Už třikrát jsem ve zprávách zmínil, že popravy budu vykonávat osobně, tak
že nikoho do násilí netlačím.
A vůbec si to neuvědomuješ , to je divný že jo !!
Já si uvědomuji, co dělám. Myšlenka je hlubší, než se na první pohled zdá. Nejde mi o to nikoho
popravovat a nestojím o to, ale pouhou legalizací trestu smrti budou lidé žít ve vědomí, že by se
neměli k sobě chovat bezohledně jako zvířata. Trest smrti tu byl legální hodně dlouhou dobu a než
toho nekale začali zneužívat nacisti, komunisti a podobně, tak ani k žádnému teroru nedocházelo. I
dynamit se stane předmětem teroru v nesprávných rukou a o tom to celé je.
Komu vlastně sloužíš ?!!
Kristu, ale ani Kristus v posledních časech nepřijde jako obětní beránek.
Ty nemáš a nikdo tady na Zemi nemá Právo takto soudit !!!
Tak přestaň dělat blbosti neboť je to proti Bohu
a to je Veliká Opovážlivost !!!
Vše co dělám, tak dělám v pokoře. Myslím, že mě nemůžeš takto posuzovat. Ty sám jsi mi tvrdil, že
teď někdy brzo přijde konec. Je to i v té knize světla a pravdy. Myslíš si, že Bůh tu nebude mít na
Zemi prostředníky, kteří budou sjednávat Boží spravedlnost. Bůh používá své prostředníky různými
způsoby, tak proč si myslíš, že by nemohl například ke své zlobě? Myslím, že nejsi schopen to
posoudit, protože ty máš zase své vlastní poslání, do kterého zase třeba ani ostatní nevidí. Jaké
právo ty máš naopak soudit mě.
V knize Světla a Pravdy se popisuje Cherubos Michael jako vládce nad přírodními pohromami.
Není to Bůh, ale pouze druh anděla a i přes to má autoritu trestat (tedy podle té knihy). Kdyby se
inkarnoval zde někde na zemi, tak by jsi ho byl schopen odsoudit. Netvrdím, že jsem to já, ale ani
netvrdím, že nejsem.
Čau Martin
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22.11.2017 - Modlitba za spravedlnost
Můj nebeský Otče, Můj Pane Ježíši Kriste. Tvé plány byl sepsány. Návrh komunikačního a
finančního systému je z větší části naprogramovaný. Dal jsem o sobě vědět některým lidem
podobného smýšlení. Lidé žízní po spravedlnosti a chtějí, aby se země a společnost začala správně
rozvíjet.
Prosím oslav své jméno tím, že přivedeš k zodpovědnosti ty, kteří jsou u moci, ale nijak mě
nepodporují. Je to Tvá země a Ty rozhoduješ o její budoucnosti.
Sešli svou zlobu na ty, kteří brání příchodu tvého království a bude zjevné, že já jsem tvůj prorok a
Ty jsi spravedlivý Bůh, ve kterého hledající lidé mohou upevnit svou důvěru.
Ne má vůle, ale Tvá vůle se staň. Amen.
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23.11.2017 - Měření chování 62 lidí v kontroverzní veřejné komunikaci se mnou
To, že jsem odeslal zprávy jako SPAM bylo nedopatření, jak jsem už vysvětlil na stránce 47. Když
už to ale vyvolalo nějakou vlnu odpovědí, tak by bylo dobré z toho udělat nějaký závěr.
Je dva dny po odeslání zprávy útočící na mě, která je na stránce 47. Pokud jsem správně počítal, tak
to došlo 62 lidem a organizace nepočítám. Z toho pouze 10 lidí reagovalo tak, že nechce dále
dostávat tento typ zpráv a jeden člověk pouze nechce dostávat od ostatních reakce, ale se mnou mu
nevadí komunikovat. Z organizací se vyjádřila pouze jedna. Ve zprávách se nevyskytovali žádné
nadávky, ale 3 byly trochu emotivní a obviňující. Zbytek byl sdělen normálním slušným způsobem.
Lidé, o kterých vím, že mají podobné názory jako já, tak byly v té skupině, která se nevyjádřila.
Tím ale nechci naznačovat, že všichni, kteří se nevyjádřili, tak se mnou souhlasí.
3 lidé – poslali žádost o neposílání těchto zpráv + nějaké názory na věc. Poslali to všem.
3 lidé – poslali žádost o neposílání těchto zpráv a bez názorů a připomínek. Poslali to všem.
4 lidé – poslali žádost o neposílání těchto zpráv a bez názorů a připomínek. Poslali to jen mě.
1 člověk – pouze mu vadí, že mu píší ostatní, se mnou mu nevadí bavit se o tématu, ale nesouhlasí
se mnou (str. 41). Poslal jen mě.
Ještě jeden člověk vyjádřil váhaví nesouhlas se mnou, ale není proti přijímání těchto zpráv (str. 49).
Poslal jen mě.

http://jkali.cz

51

23.11.2017 - Hlavní problémy revolucí.
Dostal jsem jednu reakci od kamaráda. Je to věřící křesťan. Má reakce je níže.
Ahoj Jirko,
i já bych byl rád, kdybys mě vyškrtl ze seznamu této problematiky.
Jsem v něm zařazen také bez mého vědomí a s jeho problematikou se také nemohu ztotožnit.
I já Ti doporučuji prostudovat si trochu více dějiny a v nich okamžiky některých tzv. dobrých snah
něco zlepšit....
Věřím, že to myslíš dobře a nechceš nic nedělat, ale .......
Ahoj, Honza.
(23.11.2017)
Ahoj Honzo,
díky za názor. Myslím si, že o dějinách něco vím. Hlavní problém, na který narážíš je ten, že násilí
plodí zase další násilí. Pak z toho vznikne lavina násilí, což není dobré. V dějinách občas k
revolucím dochází, protože situace přestane být udržitelná a už není jiného východiska. Vypadá to,
že se možná k něčemu podobnému schyluje i v dnešní době. Možná je drobet užitečné, že se někteří
tímto problémem zabývají, protože pokud budou všichni ignorovat dění kolem sebe, tak by nás
mohla zastihnout opakující se a zbytečně moc krvavá historie bez ohledu na to, kdo to vyvolá. To
může být ale kdokoliv a kdekoliv.
Když se nad tím zamyslím logicky. Hlavní problém bude, že lidé špatně kontrolují své emoce a mají
tendence nechat si všechno líbit bez sebemenších projevů efektivního asertivního jednání. Nakupí
se v nich nenávist a potom ve vhodný okamžik přijde někdo, místo toho, aby vytvořil zdravou
asertivní společnost, tak bez jakéhokoliv milosrdenství rovnou uvolní všechny nahromaděné
negativní emoce proti znepřátelené straně. V tom bude asi ten hlavní problém.
Ano jsem zastánce trestu smrti a myslím si, že ve zdravé asertivní společnosti by něco takového
mělo být povolené. Význam této věci vidím hlavně v tom, že by to měl být hlavně jakýsi strašák,
který zajistí, že si ve společnosti někteří lidé nezačnou dělat všechno co chtějí. To ale neznamená,
že se tento trest musí často praktikovat. Bez této zdravé obranyschopnosti ve společnosti se po čase
bude rozhojňovat zločinnost a útlak a to není dobré.
Na druhou stranu je druhý problém nadměrné hromadění nenávisti a neschopnost odpouštět ze
strany běžných lidí. Oba dobře víme, jak je schopnost odpouštět důležitá. Nad něčím takovým si
významní revolucionáři moc hlavu asi nikdy nelámali a to vedlo do problémů. Naopak třeba ještě
vlili olej do ohně nějakou lživou propagandou.
Já jsem zastáncem takové společnosti, která dovede projevovat v prvé řadě milosrdenství, ale má
obranyschopné metody jako například trest smrti, který je účinný hlavně jako strašák, i když se
třeba ani nevyužívá.
Ze svého poznání lidí jsem zjistil jednu věc. Nejvíce si váží milosrdenství v okamžik, kdy skutečně
mohou hodně ztratit. V okamžik, kdy ten, komu ubližovali, tak najednou stojí nad nimi, ale
projeví jim milost. Takový způsob je podle mě nejlepší způsob nápravy a nikomu se neublíží. Něco
takového ale není možné bez využití nějaké síly. Pokud se běžní lidé nechají stále utlačovat, tak
veškerá jejich milost projevená jejich utlačitelům nemůže nikdy vést k této nápravě. Tak už to
bohužel je, protože na některé je potřeba použít prvně klacek a až teprve potom třeba změnit
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přístup. V takový moment, kdy by k nějaké takovéto revoluci došlo, tak musí přijít někdo, kdo
nebude povzbuzovat k nenávisti, ale hlavně k velkorysosti a milosrdenství. Tací lidé se myslím ve
společnosti najdou.
Takováto revoluce by mohla být opravdu revoluční a místo zbytečného zabíjení by docházelo k
nápravě lidí. Žádná revoluce se ale asi neobejde bez využití síly a jen na základě demonstrací, debat
a podobně.
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23.11.2017 - Rozbor mé osobnosti
Křesťanský kamarád Milan opět píše. Odpovídám modře.
Předmět: Jiří, přečti si to prosím.
Ahoj Jirko,
nezlob se na mě, ale je zavrženo brát druhým život.
Pokud je to zavrženo, tak jak to, že existují biblické výjimky. Podívej se na Zjevení Janovo 11:
„3 A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.“
4 To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.
5 A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto
zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.
6 Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc
proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.
7 Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a
usmrtí.“
11 Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy
a hrůza padla na ty, kdo to viděli.
12 Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ A vstoupili do nebe v oblaku, a
jejich nepřátelé na to hleděli.
Já netvrdím, že bych chtěl vytvářet nějaké takovéto pohromy, ale dokud se nevyvrátí, že nejsem
jedním z těchto proroků, tak asi nemá smysl diskutovat na téma zabíjení lidí byť jen v sebeobraně.
Podívej se na stránku 50. To ze mě spontánně vyšlo. Měl jsem najednou potřebu takto se upřímně
pomodlit, aniž bych to dopředu nějak plánoval. Proto jsem si to sem i zaznamenal. Netoužím po
tom být nějaký takovýto typ proroka. Pouze se snažím řešit problémy.
Usmrcením fyzického života neusmrtíš ducha v tom člověku, on vyjde pravdou ven.
To je pěkné a já v to věřím. Jen že proč potom musí povolávat Bůh takovéto svědky, když by stačilo
jen šířit podle tebe klasickým způsobem pravdu. Je to pravděpodobně pro to, že za současných
podmínek jí lidé nebudou chtít slyšet.
Když píši o desateru, mám rovněž na mysli Boží zaslíbení pro ty kdo v něm najdou zalíbení, to jsou
ti co milují Boha a kdokoliv miluje Boha a řídí se Jeho přikázáními, ten se do nebezpečí nedostane,
bude samotným Bohem chráněn pokud nebude chtít nastoupit cestu svatých mučedníků.
Já to nepopírám, ale stále je tu problém, jak pravdu sdělit lidem, aby se ochotně obrátili a učinili
pokání. U každého to není tak snadné.
Pokud jde o mučednickou smrt a smrt celkově. Nemyslím si, že bych se měl řídit na základě toho,
jak můžu skončit, ale na základě toho, co se mi teď jeví jako správné a potřeba vykonat.
To co zaslibuje jednotlivci, to platí i pro rodiny, církve, obce, města i státní útvary. Kdyby náš národ
to desatero vzal za své, vyučoval by jej na školách a prosazoval v životě, Bůh by každého nepřítele
poslal pryč, zbavil by nás nemocí a škůdců, zem by rodila zdravé plodiny a tak dále a tak dále.
Jiří, Bůh který stvořil všechny světy, by se postaral i o tyto záležitosti, což je pro něj hračkou.
Já tomu rozumím, ale stále je tu problém s tím přijetím pravdy, jak o něm mluvím výše.
Jestliže ale dopouští utrpení a další věci, pak je to jen pro naše odpadnutí od Božích přikázání a
řádů pro lidský život.
Ano souhlasím
Náprava věci spočívá k navrácení k těmto hodnotám a nikoliv zlem vířit další zlo. Vem si to, že
násilí plodí zase jen násilí a jestliže jej zastáváš, pak jej vábíš do života ostatním pod nímž mohou
neskutečně trpět.
Milane přečti si prosím tě detailněji mou odpověď Honzovi na stránce 52. Možná více pochopíš, o
čem tady mluvím.
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Jiří, prosím tě, ještě jednou to zvaž, neukvapuj se a raději prostuduj to co po nás Bůh opravdu
požaduje. Nechtěj si osvojovat moc, která ti nepřísluší, jen pomysli na pokušení Krista na hoře
pokušení, kdy mu satan nabízí moc nad všemi královstvími země.
Ty mě špatně soudíš. Já nestojím o moc nad královstvími země a má situace je úplně jiná, než tu co
popisuješ u Ježíše. Já jsem teď v podobné roli, jako byl Mojžíš. Snažím se řešit přicházející finanční
krizi a revoluci. Nejsem mocichtivý, ale určitou potřebu spravedlnosti mám. Tyto věci se nedají
vyřešit bez odpovídající moci.
Ježíš to však nepřijímá, a proč? Protože v těchto královstvích se vládne pomocí násilí a kdo chce
vládnout zde na zemi podle světských měřítek, je nástrojem satana a nikoliv Boha.
Já s tím souhlasím. Proto také chtěl vyvést Bůh svůj lid z Egypta, aby ho zbavil těchto mocností.
Podobně tomu může být i dnes s dnešní ekonomikou, ale ne jen ekonomikou. Myslíš si, že něco
takového bude možné jednoduše připravit pouze šířením Evangelia. Takový systém musí být
připraven a musí nějak soběstačně fungovat. Věřící lidé v něm můžou žít v pokoji, ale někdo to
musí připravit. Až potom padnou měny, tak co potom? Jak budou lidé fungovat, když se nezačnou
věci připravovat. Ty mluvíš o záchraně, která je možná ve stávajícím systému, ale pokud systém
zkolabuje a nabude dopředu připraven nový, tak co potom? Věci jsou složitější, než se na první
pohled zdá.
Proto přišel Ježíš, aby ukázal cestu do pravého nebeského domova, je to cesta pravdy a lásky,
rovněž pokory.
Já souhlasím, ale jak vidíš, není to jenom o tom.
A prosím tě vyškrtni mne z toho svého seznamu, nevím proč, ale chodí mi emaily od ostatních lidí
co neznám přes tvůj email.
Já to bohužel nemohu teď ovlivnit. Oni mi píšou, že chtějí vyškrtnout ze seznamu a posílají to v
kopii na všechny příjemce. Bylo to nedopatření. Dal jsem své známé schválně do kopie s tím, že
budou skrytí, ale na to slouží skrytá kopie, kterou aplikace co mám neumožňuje. Bohužel. Snad to
brzo ustane.
Děkuji a přeji ti Jirko v rozhodování mnoho Božího požehnání, pozdravuj maminku, v Kristově
lásce Milan.
Děkuji, i ty se měj pěkně.
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23.11.2017 - Ústava, zákony, byrokracie a super vojáci
Přišla mi 21.11.2017 odpověď z Aliance národních sil na mou zprávu na stránce 37.
Dobý večer,
zasíláme reakci na Váš text.
ANS
- je třeba vycházet z platné ústavy a listiny základních práv a svobod
- další svazující zákony a předpisy nám průběžně chodí z EU, ty musíme
přednostně začleňovat do naší legislativy;
- nelze tedy realizovat mimo tento rámec různé podněty občanů, byť by
byly sebelepší;
- je třeba nejprve se z této svěrací kazajky dostat, abychom se mohli jako
země opět postavit na nohy. A to je přesně to, o co se ANS svým programem
snaží
(23.11.2017)
Dobrý den,
já tomu rozumím, že nás EU takto svazuje. On je celkem problém i odchod z EU, protože někteří
lidé sice schválili referendum o vstupu, ale referendum o vystoupení je podle nich něco
nemyslitelného.
Co se týče voleb politických stran, tak je s tím také problém, protože volby zdá se jsou
manipulovatelné. Je zde plno problémů. Navíc ten stávající systém by chtěl celkově nějakou
reformu.
Nějaká naděje asi bude. Vypadá to, že Česká republika nemá pouze nerostné bohatsví Lithia. Pod
Českou republikou by měl být údajně cca milión biorobotických supervojáku. Jsou to vlastně stroje,
které čekají pouze na vedení a pro běžné bojové jednotky je velký problém je zneškodnit viz.
odkazy níže. Na Slovensku v podzemí by jich mělo být údajně půl milionu, ale jsou i v Rakousku a
jiných zemí.
Jejich výroba je podporovaná Americkými organizacemi jako DARPA, Monarch a podobné. Asi jde
o vojensko průmyslový komplex a těžko říct, zda do takovýchto projektů vůbec nějaká Evropská
Unie vidí. Bylo by pak divné, kdyby chtěl francouzský prezident najímat nějaké žoldáky z řad
nezaměstnaných a přitom by věděl, že je zde připraveno něco takového.
Některé organizace brání tomu, aby se dostalo vedení na své pozice. Bez vedení nejsou použitelní.
Super vojáky ovládají tak zvané královny matky (super vojačky), kterých by mělo být celkově snad
kolem 70 000. Oddanost supervojáků je vyvolaná čistě na emocionální úrovni, kdy jim byly uměle
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vsugerovány určitá traumata, ze kterých je královny zachraňují a tak tam vzniká pouto.
Bohužel tato organizace je nacistická. Já nejsem zastánce nacismu. Pokud jsou ve velení královny
matky, tak odhaduji, že kontrolu nad nimi bude zastávat opačné pohlaví. Kdyby se našel nějaký
dostatečně charismatický jedinec (s charakterem zachránce) mužského pohlaví, tak by možná mohl
zvrátit nacistické plány a dostat tyto jednotky pod svou kontrolu bez ohledu na původní plány.
Pak by lidské armády a policie mohly překovat meče v pluhy (potažmo pistole v nářadí). Zákony by
pak nebyl takový problém pozměnit ať už v ČR, nebo v EU.
Je to jen taková má úvaha, nic víc. Chci jen poukázat na jiné možnosti. Více informací ale nemám.
Pokud se s členy nějaké takové organizace setkávám, tak o nich pořádně ani nic moc nevím.
Možná, že se někomu vhodnému toto psaní dostane od rukou a třeba bude moci něco správně
ovlivnit.
Zde jsou podrobnosti:
https://www.youtube.com/watch?v=icMre8GbxY0
https://www.youtube.com/watch?v=YVUi0xP5GII
https://www.youtube.com/watch?v=nvttiEPLHo0
Toto řešení mi připadá více nadějnější, než se snažit něco řešit v stávajícím systému.
S pozdravem,
Jiří Kalina
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24.11.2017 - Suverénní území
Lidé, kteří vyjadřovali nesouhlas s mým jednání, tak už mi po mých odpovědích nepíší. Dostali se
mi nějaké nové informace, tak jsem se rozhodl je využít a poslat další zprávu veřejně, ale tentokrát
se skrytou kopií a pouze na ty, kteří nenamítají nic proti této poště.
Vážení, tímto apeluji hlavně na organizace.
Pozdrav z Ruska
V úterý 21.11.2017 byl předán prezidentem Vladimírem Putinem dokument „Obnovené zřízení
zemské“ z roku 1627 prezidentu Miloši Zemanovy. Je to symbolický vzkaz pro dnešní dobu, která
je paralelou v dějinách Českého státu.
Dalo by se říci, že nám bylo v souvislosti s mezinárodní politickou situací (a s upadající mocí
globálního prediktora) vzkázáno: české Ústavě nemusí být nadřazena legislativa EU ani pokyny
NATO, můžete být volní.
Nyní je to tedy jen a jen na nás. To je ale možná ten největší problém, protože neprojevíme-li
snahu převzít kontrolu nad vlastní zemí, tak tím dáme náznak druhým, že to mohou udělat
oni (či budou pokračovat), jinak nemohou.
Elitní bojová technika pod územím České republiky a v jiných slovanských zemích, bioroboti,
teleporty a jiné...
Jak jsem zmiňoval detailněji na stránce 56 zde
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=56 tak se pod územím České
republiky a jiných slovanských zemí nachází velmi těžko zneškodnitelní bioroboti v počtech
statisíců. Zatím jsou neaktivní, ale psal jsem, jak by bylo možné je ovládnout. Pokud se tak nestane,
může se stát, že budou použiti k nacistickým účelům a to nebude příjemné. Je to jen na nás, zda je
chceme použít a nebo zda se nečinností rozhodneme, aby byly dříve či později nějak použiti
nevhodným způsobem.
On o tom vlastně mluvil i prezident Putin, jak je vidět v článku „Vladimir Putin: Jaderné zbraně?
Může přijít něco horšího. Umělé bytosti určené k zabíjení. Musíme to zastavit“
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vladimir-Putin-Jaderne-zbrane-Muze-prijit-necohorsiho-Umele-bytosti-urcene-k-zabijeni-Musime-to-zastavit-509463
Nemyslím si, že je umístění těchto jednotek náhodné. Jak jsem psal na stránce 52 o hlavních
problémech revolucí zde http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=52 tak byl by
pro lidstvo pokrok, naučit se více velkorysosti a odpouštět. Pak by přicházející revoluce nebyly tak
hrozné. Možná i proto jsou tyto jednotky na území národů, které dovedou vyjádřit svůj nesouhlas,
být racionální, ale hlavně a snad dovedou být velkorysí a umět odpouštět ostatním jejich útlak v
době, kdy možná přijde převrat.
Česká republika může být snadno suverénní bezpečný stát. Máme tu Lithium, což je veliké
bohatství pro budoucí rozvoj elektrodopravy. Nevidím důvod, proč by jsme nemohly druhým
slušným lidem poskytnout azyl, pokud budou skutečně utíkat z nebezpečí a budou ochotni živit se
prací. Práce se najde dost v to věřím a i finanční prostředky se najdou v této zemi za použití zdravě
fungující bezpečnosti. Pokud zkolabují peníze, tak i na to už existují systémy na základě energie,
jako například E-koruna, Volník a já mám rozpracovaný systém Eden.
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Okovy Evropské Unie
Jediné co nás momentálně svazuje je členství v EU. Bohužel jejích pravidla jsou postavena nad naší
Ústavu a celkově mohou rozhodovat o našich zákonech. Je to sprosté, ale je to tak.
Z těchto okovů se ale můžeme vymanit, když budeme chtít. Můžeme být suverénní a začít
ignorovat nařízení z EU. V případě odporu bude použita efektivní síla a žoldáci prezidenta Macrona
mohou být jen pro legraci a nebo se vzdají, překovají „meče v pluhy“ a práce se najde dost. Ať si
EU žije vlastní život a nás nechá na pokoji. Nejedná se o žádnou myšlenku vytvoření světovlády,
ale pouze o normální bezpečné území, kde slušní lidé přečkají možné krize.
Ještě pár slov od klasika na závěr:
DOSTI NÁS
Svatopluk Čech
Jsme slabí, malí — Dosti těchto řečí!
Jen kdo tak zoufá, sláb a malý jest.
Oč byla Hellas, byla Róma větší,
než skrání nesmrtnou se dotkla hvězd?
Jak směšné byly našich předků cepy,
když celý svět se zdvihl proti nim,
a hle! svět celý zdrtil vůdce slepý
a Táboru se klonil věčný Řím.
Jen v srdce zápal, chrabrost bohatýrů
a budem vojsko netušených sil!
Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru,
a malým ten, kdo zná jen malý cíl.
Příjemci:
Národní domobrana (info@domobrana.org), Řád národa/Řád Strážců koruny a meče
(josef.zickler@radnaroda.cz), Cesta odpovědného občana (jaroslav.kuchar@hnuticesta.cz),
Národní demokracie (info@narodnidemokracie.cz), Rozumní (rozumni@email.cz), Česká armáda
v záloze (ombudsman@army.cz), Antifa (kontakt@antifa.cz), Svobodní ( mluvci@svobodni.cz),
Svoboda a přímá demokracie (info@spd.cz), Patrioti ČR/Šéf odborů vnitra
(jirivitek@seznam.cz), Spravedlnost všem
(mkocourek@post.cz)NIBIRUpotopaProsinec2017@email.cz, Občanský tribunál
(info.obcanskytribunal@gmail.com), Zemská domobrana (david.buchtela@zemdom.org),
Občina jihlava (obcina.jihlava@post.cz), Piráti (info@pirati.cz)
Ano bude líp (pustejovsky@anobudelip.cz), ODS (jan.koci@ods.cz), KDU-ČSL ( horava@kdu.cz),
Sociální demokracie (tiskove@socdem.cz), Josef Kozák (gwine@post.cz), Petr Chobot
(pch.meditace@gmail.com), Alianci národních sil (aliancens@centrum.cz)
+
Strana Práv Občanů (info@stranaprav.cz)
+
(v skryté kopii) někteří moji známí a přátelé

http://jkali.cz

59

26.11.2017 - Pontifex Maximus
Na mou výzvu, která je na stránce 58 odpovídá už pouze kamarád Milan, kterého jsem dal do skryté
kopie, ale nevyřadil ze seznamu, protože mi psal, že mu pouze vadí zprávy od ostatních lidí (nebo jsem
to tak pochopil str. 55).
Předmět: žádost o vyjmutí ze seznamu adresáře emailů
Ahoj Jiří,
je zbytečné mi posílat obdobné emaily, s jejich obsahem se neztotožňuji, jak již vyplynulo z mých
předchozích emailů. Pro mne je směrodatné Boží desatero které je nejvyšším zákonem pro lidský život a
pokud jej někdo obchází ať už z jakýchkoliv důvodů, nic s tím nezmohu. Pokud nevěříš zaslíbením v
nich obsažených, rovněž s tím nic nenadělám. Doporučoval jsem ti přečíst si Bibli, kde je psáno, že
neposlušným poznání nebude uděleno, že ten kdo dodržuje Otcova a Kristova přikázání, je ten kdo je
miluje a dají se mu poznat, buď ve vytržení ducha a nebo mystickým prožitkem v době kdy tělo spí a
duch je bdělý.
Dočetl by ses, že Ježíš nepřišel zrušit Boží Zákony pro všeobecný lidský život, ale naopak je završit a to
dokonce láskou k nepřátelům. Psal jsem ti, že jej chtěli zneužít k vlastním mocenským cílům
Židovského národa, což zásadně odmítl.
Jirko tvé úvahy jsou úplně z jiného zdroje než od Krista, a to by tě mělo varovat, ale ty stále nedbáš.
Píšeš o bezpečnosti, ale vůbec nevíš v čem ona pravá bezpečnost spočívá. Je psáno, kdo miluje Boha,
ten bude uchráněn před nebezpečím do kterého se ženou všichni kdo Boží zákony obcházejí a
nerespektují.
Neměj strach a důvěřuj Bohu.
Jiří, ještě jednou to zvaž. Kéž by tě osvítil duch Svatý. S Božím požehnáním v Kristově lásce Milan.
PS. a opravdu to vyškrtnutí z toho seznamu udělej, děkuji a měj se hezky.
Odpověď:
Ahoj Milane,
tvé názory jsou hezké, ale naivní a neuskutečnitelné. Tebe nikdo nenutí do žádného porušování desatera
a možná by jsi se mohl zamyslet nad tím, proč Mojžíš, který desatero přinesl, tak sám musel zabíjet v
rámci ochrany izraelitů. Já ti to vysvětlím. Měli by jsme této debatě dát nějakou vyšší úroveň, aby se
nemohl nikdo schovávat za nějaká nejistá podobenství o dvou světcích a podobně.
Žijeme ve světě, kde si můžeme svobodně dělat co chceme, ale musíme snášet důsledky našeho jednání.
Bůh nebude nikomu brát svobodnou vůli a to ani takovým, jako byl například Faraon, Nimrod a
podobní, kteří se od boží vůle odvraceli. To oni mají vliv na prostředí, ve kterém žijí lidé s dobrou vůlí
ale i špatnou. Je potřeba si uvědomit, že Bůh v tomto světě zasahuje tak, aby neporušoval své vlastní
přírodní zákony. Proto jedná hlavně skrze chování jednotlivých lidí a potřebuje, aby lidé dodržovali
správné zásady tohoto chování (desatero). Když ale vládce bude lidem vytvářet více a více nepřívětivé
zotročující prostředí, tak Bůh logicky ztrácí svou schopnost starat se o dobré lidi a dávat jim
odpovídající životní podmínky. Pak ale musí přijít někdo, kdo vyvede dobré lidi do nějakého
důstojnějšího prostředí. To ale může pochopitelně vyvolat konflikt ze strany svévolného vládce, který
tímto přichází o moc. Proto je potřeba se bránit.
Ta situace, kdy lidé žijí méně důstojně, než by si Bůh přál, tak ta už tu je dne. Teď je vhodná příležitost,
jak by se mohl oslavit nějakým zjevným spravedlivým zásahem a upevnit důvěru mnoha lidí ve své
jméno.
Tady si přečti tyto verše z Bible, které vyvracejí tvé negativní úvahy o autoritách. Pokud autorita
selhává (ztrácí schopnost radikálně spravedlivě zasáhnout), tak je to je půda pro nepravosti.
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Římanům 13
1 Každá duše ať se podřizuje nadřazeným autoritám, neboť není žádná autorita kromě od Boha;
existující autority jsou umístěny do svých relativních postavení Bohem.
2 Proto ten, kdo se staví proti autoritě, zaujal postoj proti Božímu uspořádání; ti, kdo zaujali postoj
proti němu, obdrží svůj rozsudek.
3 Ti, kdo panují, jsou totiž předmětem strachu, ne pro dobrý skutek, ale pro špatný. Chceš být tedy beze
strachu z autority? Stále čiň dobré a budeš mít od ní chválu;
4 je totiž pro tebe Boží služebnicí k tvému dobru. Jestliže však činíš to, co je špatné, boj se: vždyť ne
nadarmo nosí meč je totiž Boží služebnicí, mstitelkou, aby projevila zlobu nad tím, kdo koná, co je
špatné.
Ty přirovnáváš autority k nějakému projevu zla, když tvrdíš „ v těchto královstvích se vládne pomocí
násilí a kdo chce vládnout zde na zemi podle světských měřítek, je nástrojem satana a nikoliv
Boha“. Tvé vyjádření je naprosto v nesouladu s Biblí, protože jsou v rozporu s textem uvedeným výše.
Tvůj pohled je pohled člověka zastávající falešnou humanitu, která může napáchat i dost zla tím, že
vlastně zlo podporuje nedostatkem spravedlivé autority. Ano ve světě vládne skrytá mafie, ale to
rozhodně není totéž, co autority ustanovené Bohem, které musí za jistých okolností vzbuzovat strach či
respekt. Zrovna pokud jde o trest smrti, tak ten byl myslím zaveden autoritami snad odedávna a jak to,
že v posledním období se začíná všude rušit a vzrůstá tolik kriminalita, lichva a podobně. To je zvláštní
co?
Další věc jsou ty tvé mystické prožitky. Já nechci posuzovat, zda je to dobré, či špatné. Měl by jsi mi
tyto věci ale nějak biblicky podložit, když už se tedy hlásíš ke Kristu a mě obviňuješ, že jsem odpadl.
Uvědom si, že když se otevřeš duchovnímu světu, tak se vystavuješ negativním silám, kterých je tu stále
celkem dost. Poslal jsi mi doporučení na knihu Cesta Duše od Boženy Cibulkové a zrovna tam se
varovalo před nebezpečím, které tyto zvědavce může potkat, aniž by si to uvědomili.
V bibli se nám lidem doporučuje jít cestou víry, naděje a lásky. Před okultismem a okultistickými
praktikami ale bible varuje.
2 Korintským 13
2 Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. b Teď poznávám částečně, ale potom
poznám plně, tak jako Bůh zná mě.
13 Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.
Když mi bylo 26, tak jsi mi napsal, že na svůj věk mám dost našlápnuto. Ty jsi jednou tolik starší a přes
to tě nachytávám, jak neprávem obviňuješ mou povahu a podvracíš biblické myšlenky i když se sám k
bibli hlásíš. Myslím si, že jsme oba údy Krista, ale každý má nějaké poslání navržené svému
temperamentu. Když už se tedy dostaneme do rozporu, tak by bylo dobré opírat se o náš společný zdroj.
Tvrdil jsi mi, že zlý duch se pravdou dostane z člověka ven. Takový duch asi nechce, aby se člověk
dozvěděl pravdu a bude ho pudit konverzaci ukončit. Já tě ze seznamu kontaktů vyškrtnu, ale nějak
mám takový pocit, že ty už se se mnou dále bavit nechceš i když tě pravdivě usvědčuji. V kontaktech
jsem tě nechal pro to, že jsi říkal, aby ti nechodili odpovědi ostatních, tak jsem tě dal pouze do skryté
kopie. Možná, že je ti ale nepříjemná pravda. Co Milane?
Z cca 62 známých a 20 organizací mi pouze 3 lidé předložili nějaké podněty k zamyšlení na téma trest
smrti. Jeden ateista se odmítl rovnou se mnou o tom bavit. Druhý člověk je předpokládám teista, ale
nepokládá Bibli ani církve za důvěryhodné a Kristovu výkupní oběť neuznává. Po mé reakci už mi
neodpověděl. Třetí jsi ty křesťan. Opravdu to chceš zabalit?
Měj se pěkně,
Jirka
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28.11.2017 – Jóga
Můj kamarád Milan mi za celý den nijak neodpověděl přes to, že jindy reaguje během několika minut.
Rozhodl jsem se mu napsat dobrou zprávu.
Ahoj Milane,
prosím Tě neměj strach! Změnil jsem názor. Už nechci podporovat legalizaci trestu smrti!
Byl jsem nakonec přesvědčen. Přesvědčili mě Bulharské a České ozbrojené domobrany. Vidíš to.
Nakonec mě přesvědčili lidé, kteří se vlastně netváří nábožensky, ale hledají nějakou cestu, jak se bránit
zlu. Já se k nim vyjádřím později.
Já jsem čekal, že mi odpovíš na mé otázky týkající se biblických nejasností. Ty sám jsi mě doporučoval,
abych si začal Bibli podrobněji studovat. Ono ale mít dobře prostudovanou Bibli a jednat v souladu s ní
je něco jiného.
Kristus přeci říkal, že když nás někdo o něco prosí, tak by jsme mu to měli dát, že? Já jsem žádal jen
odpověď na pár otázek ohledně obsahu Bible a těch se mi nedostalo.
Jak by jsi chtěl někoho druhého přesvědčit o něčem, když v jeho očí sám nejednáš úplně v souladu se
svým vyznáním? Za celou tu debatu, kterou jsme spolu vedli, tak jsi poukazoval na texty, které mě měli
nějak obvinit, ale nestalo se. Za celou tu dobu jsi mi nijak nereagoval na mé odpovědi. Nesnažil jsi se
nijak vyvrátit mé předložené argumenty. Cítil jsem se být ignorován a neprávem obviňován. Jak se
potom mám cítit? Jak ti mám uvěřit?
Ten příběh, který jsi mi poslal na stránce 29 „Vysvobození z moci Temnoty“ mě ale v něčem obohatil i
když jsi tím chtěl asi ukázat hlavně na mě, jako že já mám nějaký problém. Ukázalo mi to, že i Jarce
možná bude možné nějak pomoci a že bych třeba tu pomoc mohl zprostředkovat já sám.
Pamatuji si, jak Didus zmiňoval, že jsi prý dělal Jógu a prý to na tebe mělo špatný vliv. Tvrdil, že jsi
propagátor New Age, což nevím, zda je pravda. Mare mě před tebou varovala, že prý jsi čaroděj a
podobně. Tvé konflikty s Mare přetrvávají snad do dnes. Není na tom něco divného Milane? Já jsem se
tě vždycky zastával a souhlasil s tvými biblicky podloženými názory, ale tvé mystické zážitky jsou na
hraně a po komunikaci v poslední době mám obavy, že to s čím ty přicházíš do styku se jen jako dobro
tváří.
Představ si, co se stalo během dne. Jeden pastor z letniční církve, kterému jsem také dal odkaz na tento
dokument, tak nasdílel tento text na Facebooku, aniž by se se mnou o něčem bavil. Možná, že ti tím
Milane Kristův Duch Svatý chce něco naznačit.
Proč je JOGA nebezpečná, aneb tygra za ocas chytati...
Jóga znamená obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. Sanskrtský výraz jóga,
odvozený od slovního kořenu judž, má mnoho různých významů, z nichž nejužívanější jsou: připoutat,
spojit, sjednotit nebo ovládnout.
Je velmi znepokojující, jak snadno se joga dostává do škol, do různých regeneračních programů
vrcholových sportovců, do těhotenských kurzů a pod.
Jako by šlo o neškodné protažení těla, cvičení.
Nejde. Joga má za cíl vést studenta do duchovních oblastí, do neznáma, o kterém má student, jaksi
automaticky předpokládat, že je plné dobra, dobrých myšlenek, víl Zvonilek a pohody.
Není. Duchovní svět, do kterého takto praktikant jogy vstupuje, obývají bytosti, které spojuje jedno plné zloby a nenávisti k Bohu, mají jednu touhu - zničit člověka, učiněného na Boží obraz. Pomalu,
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nenápadně připoutávají, spojují a ovládají mysl člověka, tak, že je čím dále tím méně přístupný pravdě,
Bohu, zvěsti evangelia.
Všimli jste si, že člověk praktikující jogu, se téměř nikdy nedokáže obrátit a stát se křesťanem?
Joga - to není cesta a nástroj vykoupení a svobody, joga je cesta ke ztrátě zdravého rozumu, víry a
svobody.
Neznalost ulehčuje tomuto zlu cestu k duším dospělých i dětí.
Křesťane nedej se!
Jenom bych dodal na závěr. Jóga se zavádí i v organizacích, jako je například Pentagon, OSN a jiné
podobné. Zaměstnanci si vychvalují, že jim jde práce potom mnohem snadněji. To je sice možné, ale je
skutečně jejich rozhodování a jednání správné.
Měj se pěkně,
Jirka
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28.11.2017 - Přehodnocení trestu smrti
Pokud jde o trest smrti, tak jsem nakonec uznal, že by neměl být v souladu se zákonem. To ovšem ale
neznamená, že nedojde k situaci, kdy bude zabíjení lidí nevyhnutelné (byť jen v sebeobraně), což je
válka. Na to by bylo vhodné ale použít něco jiného, než lidi. Člověk přeci není zrozen k tomu, aby
zabíjel, ale aby se učil lásce k ostatním a mluvit pravdu ve správný okamžik, když tomu věří. Proto
nejsem úplně potěšený z toho, když vidím vojáky z lidských řad, ale s jejich potřebou spravedlnosti se
ztotožňuji. Tento Bulharský důstojník si mě přidal do Facebooku před pár dny.

Před pár dny se mi zobrazila reklama, která motivuje, aby lídr své lidi nechal vyniknout. Dal jsem
fotku té reklamy na konec dokumentu a hned včera 27.11.2017 mě jeden Bulharský profil na FB
požádal, abych dal like profilu důstojníka, který je výše. Udělal jsem to, protože se zájmově
ztotožňuji. Viděl jsem na doporučujícím profilu také tento obrázek
Motivující text k obrázku je zde
http://jkali.cz/data/povzbuzeni_bulharu.pdf
Jedná se o nějakou organizaci ve stylu národní
domobrany. Bylo by pěkné, kdyby se lidé více učili
bojovat se zlem odhalování pravd, jak násilím i
když motivační text se mi jinak líbí a sdílel jsem ho.
Možná Bulharskou organizaci i časem oslovím.
Něco povzbuzujícího na tom celém ale bylo. Trochu
mi připadá, že lidé se začínají více mluvit pravdu.
Bulharský důstojník, který si mě přidal do přátel (je
to snad jediný zahraniční profil, který mám v
přátelích), tak okomentoval text na profilu České
Národní domobrany. Tím pádem se mi dostala notifikace o tom komentáři a tak jsem si komentář
mohl přečíst. Vypadá to celé jako náhody, ale ten komentář národní domobrany tak trochu souvisel s
tím, co jsem o ní psal na straně 11 a dopisem uvedeným na straně 12 od vedení Zmeské
Domobrany. Vypadá to, že Národní Domobrana je opravdu terčem jakési snahy o získání její moci
někým jiným. Je jen otázkou, zda zevnitř či zvenčí. Vedení Národní domobrany se hájí, že jsou
snahy centralizovat její moc. Centralizace moci je problém, protože potom mají zlé duchovní sílí
snahu převzít kontrolu nad vedoucími. To pak vede do problémů a Národní Domobrana si to asi
dobře uvědomuje, tak že se snaží moc decenrtalizovat, což jsou i mé snahy ve společnosti. Je ke
škodě, když má společnost v čele jedince, kteří nedodržují určité Boží zákonitosti a tím ztrácí
obranu vůči zlu.
Osobně mě tato zpráva v něčem povzbudila. Začíná se projevovat více snaha mluvit pravdu a i
poukazovat na ty, kteří společnost zatěžují. Mám z toho radost. Dokonce mě to i motivovalo zvážit
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pohled na trest smrti. Nejsem rozhodně dokonalý a vše by se mělo prvně důkladně zvážit a
prodiskutovat s ostatními.
Jako trest je ale smrt asi opravdu přehnaná. Spravedlnost má sice být vyzbrojena mečem, aby budila
strach v zlých lidech, ale mohou být zavedeny i jiné způsoby trestů, které nebudou pouze vzbuzovat
respekt, ale povedou efektivně i k nápravě a budou stejně spravedlivé pro všechny. I otec dá svým
dětem přes zadek, když stále zlobí a nedbají napomenutí.
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28.11.2017 - Přílišná sebedůvěra
Milan mi na mou zprávu odpověděl. Je ale velmi sebevědomý, co se týče dodržování Kristových zásad.
Nejeví se, že by chtěl hledat pravdu rozumovým zdůvodňováním. Mé zprávy vlastně ani moc nečte, jak
sám přiznává. Můžou být ale pro něj v něčem obohacující.

Předmět: kamarádovi :-)
Ahoj Jirko,
vidím, že došlo k nedorozumění, ale to už se tak někdy stává.
Ahoj Milane,
máš pravdu někdy se to stává, ale když k tomu dochází nadměrně často u obrácených křesťanů, tak
je to indikátor k tomu, aby hledali v čem je problém. Uznal jsem nakonec, že smrt je jako trest v
lidské společnosti asi opravdu nevhodná.
Píšeš mi o tom, že ti neodpovídám na co chceš.
To je tím, že jsem tvou esej ještě neprostudoval a nečtu něco pokud na to nemám zrovna chuť.
Nechtěl jsem, abys četl celý dokument. Pouze pár mých biblických otázek. I já jsem četl dlouhé texty,
které jsi mi poslal.
Víš ty zmínky o trestu smrti, to je něco jako kdybys mě hladil proti srsti, k tomu mám zásadní odpor a to
mě také odrazuje od dalšího čtení.
Já ti rozumím, ale v dalším čtení mohou být postřehy, které mohou pomoci nějak tobě. Sám jsi kdysi
poukazoval na Celestýnské proroctví o tom, jak se lidé vzájemně obohacují.
Sám jsem zvyklý řešit záležitosti světa absolutně jinou cestou.
To je v pořádku. Každý máme trochu jiný temperament. Někdy ale je asi zapotřebí i „tvrdší ruka“.
Ale, mohu ti slíbit, že si to přečtu, ale až sám budu chtít.
Já od tebe nechtěl, abys jsi četl věše v dokumentu :). Jak budeš chtít.
Jiří a nedej na to co o mě říkají druzí, to jsou jejich názory a nikoliv skutečné znalosti o mě.
Snažím se vycházet hlavně z vlastní zkušenosti. Odkazoval jsem se na druhé jen v souvislosti s Jógou a
také mi je divné, že se dostáváš do stálého konfliktu s některými lidmi přes to, že já s nimi i s tebou
celkem bez problémů vycházím.
Řeknu to stručně, že jde o zlomyslné pomluvy, které pak ovlivňují lidské úsudky tím způsobem jako
zrovna teď tebe.
Vždycky jsem se tě zastával, tak že netvrdím, že to tak není.
Jiří, řekni sám za sebe, kde Ježíš obhajuje trest smrti.
No při jeho druhém příchodu bude sám zabíjet. Ten už se přiblížil. Jeho milost není věčná a ke konci
přistoupí i k soužení a umírání lidí, aby si včas uvědomili nebezpečí. K těmto účelům bude mít určitě
své prostředky a poddané.
Neříká, že Jeho Království není z tohoto světa?
Poukazuje na bezohlednost stávajících systémů království, kde často chudí slouží bohatým. Biblicky je
ale podložené, že i zde On vládne a ustanovuje autority k sjednání spravedlnosti.
Ano tento svět není v pořádku a nebude dokud lidé do srdcí nepřijmou Boží Zákon, ale nikoliv z musu,
ale z lásky k sobě a ostatním.
Jenomže pokud je oslabena boží autorita, tak někteří lidé mají tendenci neprávem utlačovat ostatní.
Víš, milovat Boha a Krista rovněž znamená milovat jejich učení, ale tvrdit, že miluji Boha nebo Krista a
přitom nemít lásku k tomu co nás učí, to není opravdová láska.
Tady ti přečtu jeden vzkaz Krista ze Zjevení 2
26 Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy.
27 Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí a
28 jak jsem to i já přijal od svého Otce – a dám mu jitřní hvězdu.
29 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.
A když Jirko vidím, že jsi v nebezpečí, není za tím zájem tě obviňovat, je v tom zájem o tebe, tvou
osobu jako o přítele, který padá do propasti a rád bych ho chytil a vytáhl na horu do bezpečí a krásy žití.
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Já si cením tvých dobrých úmyslů.
Chceš-li skutečně prospět lidstvu, přijmi do srdce Krista, zamiluj si ho a nech se vyučovat jím, pak se
stane, že skrze tebe bude očišťovat svět a zachraňovat duše vlivem Jeho působnosti, ty jenž v duchu
ještě spí a jsou v zajetí antikrista.
Také bych si to přál.
Jiří a když si zvolíš Krista za svého učitele, tak počítej s tím, že učitel nejedná jak chce jeho žák, ale
mlčí třeba do té doby, dokud žák nepochopí základní látku a nepřijde za učitelem pro bližší osvětlení,
pokud ji nechápe. Nesplňuje-li co má za úkol, učitel se odmlčí a počká, až životní lekce opět dovede
žáka zpět k učiteli :-).
Já to také tak vnímám.
Odsuzovat nebo obviňovat druhé není dobré, vidět ale co je pro člověka nebezpečné a dopomoci mu to
pochopit je naopak žádoucí, ale jen v tom případě projeví-li člověk zájem. Člověk bez zájmu je jak
třtina klátící se ve větru.
Ano. Někdy se těm lidem ale asi musí vyjít trochu naproti, protože jsou něco jako spící v hořícím domě.
Doufám Jirko, že toto psaní nebudeš vnímat opět jako kritiku své osoby.
Neberu to zle Milane. Jsme každý hold trochu jiný.
Mám tě skutečně rád jako svého kamaráda a na tom se nemůže nic změnit i kdyby jsi se otočil ke mě
zády, protože vím, že pravda se vždy projeví.
Měj se zatím hezky a pozdravuj maminku :-).
V Kristově lásce Milan
Děkuji Milane, ty také se měj hezky.
Jirka
Jiří,
ještě mám chvilku čas, tak zareaguji na to o té Joge. V podstatě je mi jedno co si o tom lidé myslí, ale
pokud se jedná o spojení duše s Bohem, je to v pořádku, a to jen tehdy, pokud má člověk v sobě
vštípený mravní neboli morální kodex. Pokud ne, je to silně nebezpečné, proto nalezneš v Bibli zmínku
o tom, že neposlušným se poznání neuděluje. Proč? Protože dokud jsou pod vládou vášní a hříchu, jsou
za nimi ony temné síly mající zájem člověka využít pro své záměry. Proto Ježíš rovněž říká, že kdo
nedodržuje má a Otcova přikázání není ten kdo nás miluje. Proč? Opět proto, že ten kdo v člověku
způsobuje vášně a hříšné jednání je antikrist a antikrist přeci Krista a Otce nemiluje. Ježíš dále říká, že
Otcovo Zákony (desatero) je věčné, proto jejich působnost je nezrušitelná a Ježíš je přišel naplnit.
Nadarmo neuvádím v čem je pro člověka skryté nebezpečí, že je to v tom o čem Ježíš mluvil, že člověka
znesvěcuje. Kdo však z lidí na to ve skutečnosti dbá, komu to leží na srdci a ve svém životě se tím řídí.
Pokud člověk jenž nerespektuje základní požadavek na to upravit život podle Krista, svého jediného
pravého učitele a chce navazovat spojení s duchovnem, a je jedno jak takovému spojení říká, ocitá se ve
velikém nebezpečí.
Proto je na prvním místě důležitá nejprve očista duše a sjednocení s Kristem a to nejde jinak než
porovnat svůj život s desaterem a tím co člověka znesvěcuje. Vidí-li Ježíš, že člověk má silný a
neochvějný zájem o čistotu života, pak se dá poznat v tom smyslu, že mu začne pomáhat měnit jeho
vlastní nitro, dá se mu poznat způsobem kterým Ježíš sám chce.
Doufám, že jsem to napsal dost srozumitelně.
Mě vždycky fascinuje jak lidé posuzují něco o čem nemají ani nejmenší tušení a nevědí co za tím vše je
a proč tomu tak je.
Jiří ahoj :-)
Díky Milane. Dalo by se říct, že Jóga bez prvotního očistění Kristem a jednání v souladu s jeho
zásadami je vlastně poměrně nebezpečná. Jóga se vlastně ani v kombinaci s evangeliem nešíří, tak že
nebezpečí tam je. Udělat si na to jistý názor ale neumím. Raději tyto věci nepraktikuji.
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30.11.2017 - Emotivní reakce a ukvapené odpovědi
Milan zareagoval na mou zprávu na stránce 66 a dokonce přečetl celou esej. Udělal mi radost.
(30.11.2017)
Ahoj Milane,
udělal jsi mi velikou radost svým novým přístupem. I já jsem měl obavy co se s tebou děje. Připadalo
mi, jak kdybys byl vědomím někde jinde. To bylo způsobeno tvými emocemi, které ti blokovali
pokračovat ve čtení. Bavíme se o tom, že je potřeba žít v souladu s Bohem tím, že projevujeme lásku.
Definice lásky je takto:
První list Korintským 13
1 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
2 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
3 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Já jsem tě svým psaním o trestu smrti nechtěl nijak dráždit. Mě ani nenapadlo, že by k něčemu
takovému mohlo dojít. Vidíš ale co se stalo. Skrze tvé emoce bylo zabráněno, abys pokračoval ve čtení.
To bych mohl volat o pomoc odpovězením na otázku, ale opravdové pomoci se mi nedostane. Dostane
se mi toho, co ty považuješ za pomoc, ale to není reakce na mou prosbu. To není laskavost. Opravdu
jedna věc je vzdělání, ale druhá je kontrolovat emoce a umět jednat v lásce. Musel jsem vyvinout snahu,
abych tě osvobodil z nevědomosti tím, že ti vysvětlím pravdu. Možná, že ani tak jí nepřijmeš. Démoni si
uvědomují co bych ti mohl napsat ještě před tím, než mě to napadne a včas tě emocemi odehnat. Teď,
když se ti dostala pravda, tak se můžeš příště více kontrolovat v této oblasti a démoni ztrácejí vliv a
přiživování z emocí.
Teď se zamysli nad jedním. Došlo by k tomuto odhalení pravdy, kdybych nerozebíral trest smrti? Jsem
opravdu tak špatný, jak se ti zdá? Milane ty žiješ ve vědomí, že jsi nějakým způsobem nedotknutelný
hříchem a že už tě nikdo nemůže vyrvat z Otcových rukou. Nechci to zpochybňovat. Co kdyby tomu tak
ale nebylo a ty se nevědomě po celou tu dobu můžeš dopouštět omylů. Vidíš to nebezpečí?
Ahoj Jiří,
zrovna jsem dočetl tvou esej od šedesáté strany, kde se vyjadřuješ k tomu co jsem napsal.
Jirko, my přeci nežijeme v době faraona a Mojžíše. Tam lidé žili převážně pro uctívání falešných bohů a
neznalostí co je pro člověka určeno, dle čeho má utvářet svou životní cestu, osud, charakter , tím i
názor na život. Proto Mojžíš obdržel ona přikázání.
Milane i dnešní doba má své faraony, kteří dělají z lidí otroky. Bohužel musím i v dnešní době lidé
uctívají všelijaké náboženské modly, skrze které jim démoni odebírají energii. V historii se objevila
postava podobná Mojžíšovi už několikrát. Když se lidstvo začne odvracet od božích zásad, tak přijde
někdo, jako byl například Samson, Eliáš, Mojžíš, Lot, Jan Křtitel, Apoštol Pavel a snaží se inspirovat
ostatní k navrácení. Já si dovedu představit, že i v dnešní době by byl nějaký takový člověk docela k
užitku.
Dnes není snad na světě místa kde by evangelium se byť jen okrajově nedotklo člověka.
Evangelium je samosřejmně známé Milane :), ale satan se snaží házet na církve hanbu a modlářství a
tím vlastně potencionální věřící od evangelia odvrací. Dělá z nich své oběti a obírá je od opravdovou
boží ochranu. Běl by asi přijít zase někdo, kdo „opráší“ opravdové evangelium a dá lidem naději.
Někdo, kdo pomůže oslavit Otce a Krista způsobem, který budou i běžní nevěřící lidé vnímat.
Nemám tím teď na mysli kmeny žijící v lidmi ještě neobjevených oblastech džungle.
Jiří, já jsem přeci nikdy netvrdil, že lidé nemají poslouchat autority, ale pokud sama autorita přestupuje
Boží zákon a nerespektuje to čím nemá znesvěcovat lidskou důstojnost , tak pro její špatný vliv a
nežádoucí příklad nemá člověk jednat jako ona. To znamená, že svěřené úkoly (práce) se mají plnit,
neboť každý člověk potřebuje ošacení, obživu i střechu nad hlavou. Ona autorita má právo a také to
mnohdy činí, trestat přestupníky Božího zákona. Po právu to však plní správně jen autorita, která má
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sama v sobě hlubokou úctu k Božím zákonům a řádům pro život člověka.
Já s tebou souhlasím Milane. Kde ale bereš tu jistotu, že já nemám úctu k božím přikázáním. Co se týče
zabíjení lidí, tak jsou jisté výjimky, jak jsem ukázal v bibli a zde ty nemůžeš soudit. Já osobně nechci
žádnému člověku nikdy ublížit, ale mám strach, že může přijít situace, kdy k tomu budu donucen i třeba
jen v sebeobraně. Proto jsem načal toto nepříjemné téma týkající se trestu smrti.
I přesto mám výhrady k volbám a zásadně se jich neúčastním, protože mou volbou je Bůh a jeho
svrchovanost, Kristus, jedna víra, jeden křest, jeden pravý Učitel, opravdový Pán a Král našich osudů.
To už je asi jen věc názoru. Někdy i Bůh může skrze lidi ovlivnit politické dění, jak potřebuje. Je to na
každém, jak kdo cítí. I v politice mohou být strany, které se snaží Bůh více ovlivňovat správným
směrem.
Nebudu se již zmiňovat o tom co všechno lidem říkal, jen poukážu na to, že byl dostatečným živoucím
příkladem pro ty, kdo jej chtějí následovat. Jeho následovníci přemáhají však zlo dobrem, kdo tak nečiní
budou trestáni těmi, kdo mají nad nimi moc.
Ano souhlasím. Problém je potom ten, když je blokován výkon trestu. Pak se pomáhá zlu. I takto je
potřeba to brát.
Nevím zda mi budeš věřit, ale Jogu jsem nikdy nedělal a čaroděj (jak jsi se o tom zmínil) nejsem :-).
Nezlob se. Jsou to jen informace z jiných zdrojů. Za čaroděje tě kdysi označila Mare. Tvé mystické
zkušenosti mohou být opravdu z dobrého zdroje, ale je to tenký led a v ostatních křesťanech to může
vyvolávat emoce. S tou Jógou je to už několik let, co Slávek (Didus) něco takového myslím zmínil a já
jsem si to s tebou spojil. Možná ale opravdu jde jen o nedorozumění a třeba mluvil o někom jiném.
Ale znovu podotýkám, že pokud je Joga považována za spojení lidského ducha s duchem Božím, pak je
to bezpečné pouze přes Krista, proto Ježíš říkal, že nikdo nepřichází k Otci než-li skrze mne, to
znamená, že duše neočištěná Kristem, nenaplněná Jeho životem se lehce může stát nástrojem jakým byl
třeba Hitler a tak podobně.
Souhlasím.
Jiří, teď se vrátím ke stránce 66, kde píšeš, že dlouhodobě rozpory mezi obrácenými lidmi o něčem
vypovídají.
Ano, to je pravda. Je to proto, že ten kdo stál tváří tvář Kristu, byl vyučen, očištěn a naplněn Jeho
životem, prostoupen Jeho duchem, vidí, vnímá a chápe život ve svých příčinách a důsledcích zcela
jinak, než ten, kdo pouze prohlašuje, že uvěřil a byl případně pouze omilostněn odpuštěním hříchů, čímž
teprve život obráceného začíná, nikoliv že si mylně myslí, že to je jediná hodnověrná zkušenost s kterou
dokáže vše a všechny správně posuzovat.
Jsi jediný křesťan, který mi o takové zkušenosti vyprávěl. Já to nechci zpochybňovat a nijak soudit, ale
jak vidíš, tak nikdo z nás není dokonalý. Musíme poukazovat na své nedostatky a říkat si pravdu. To co
vidí druhý člověk, to nemusíme vidět samy.
Z pohledu nevědomého člověka to vypadá, že tak zvaný vědomý člověk je příčinou konfliktu, ale
defakto je to nevědomost nevědomých, kteří ještě nestáli před tváří Krista a proto nevešli k Otci kde jim
bylo zjeveno že patří Kristu.
S tvým názorem o nevědomosti určitě souhlasím. Vědomost nám ale dává Duch Svatý a to na základě
obrácení, pokání, ale hlavně také činů. Nesouhlasím s tím, že ten kdo nestál tváří tvář Kristu, že musí
být nevědomý. Obzvláště s tím nesouhlasím po naší poslední komunikaci Milane.
Tomu nepatří nikdo, komu to není takto zjeveno, i když daný člověk si to může sám o sobě mylně
myslet, protože jej do tohoto přesvědčení mylně uvádějí ti, co sami toto potvrzení Bohem nemají.
Po poslední zkušenosti nesouhlasím. To by tvá trpělivost musela být dokonalá a celkově by jsi musel být
dokonalý ve všech ohledech lásky. Vidíš, že stále se máme co učit a každý z nás může odpadnout.
O Celestýnském proroctví jsem psal hlavně proto, že tam bylo znázorněné vyzařování čistých duší,
které není pozorovatelné fyzickým zrakem, to je možné jen očištěným vnitřním duchovním zrakem,
jinak je to ale možné vyciťovat duchem, kdo jaký ve skutečnosti je.
Nemohu si na to udělat názor. Nemám toto vidění.
To co z toho potom vzniklo tendy na diskusi, bylo ďábelským vlivem, bohužel se někdo stal jeho obětí v
tom, že uvěřil jeho vlivu.
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Zmiňuješ se Jiří o druhém příchodu Krista, že bude zabíjet. My však žijeme tady a teď, pro nás je tedy
důležité žít tak jak nás to učí, abychom dokázali rozlišit jaký myšlenkový projev pochází ze zlého a
naopak.
Když Kristus přišel poprvé, tak těsně před ním šel Jan Křtitel. Dokonce se potkal. Jejich poslání bylo
podobné, ale Kristus byl mnohem větší. Když přijde Kristus podruhé, myslíš, že nebude mít také
nějakého průkopníka s podobným posláním. Většina křesťanů mě asi bude odsuzovat a nedivím se jim.
Nemyslím si ale, že mé jednání musí být nutně špatné. Znovu ale opakuji, nepřeji si být člověkem, který
ubližuje ostatním lidem.
Je to objasněné v pasáži, co lidskou duši znesvěcuje. To je podstatné, to ostatní pak přijde samo, tak jak
to má být. Tam jsou uváděny nedobré myšlenky, čímž to vše jen začíná a z niž vychází pak kupříkladu
myšleky na vraždy a zabití.
Souhlasím.
Proto Ježíš neučí nic co by bylo v rozporu z Božím zákonem který přikazuje "nezabiješ". Už z toho by
to mělo být patrné, od toho se pak odvíjí i pochopení dalších věcí, protože jedno souvisí s druhým. Jen
zrovna teď když to čteš, vnímej co se v tobě děje, jaké z tebe vycházejí myšlenky, porovnej je s Božím
zákonem a předpisy pro lidský život a hned poznáš, zda tvé úvahy jsou v souladu s Boží vůli či nikoliv.
Snad jsem to popsal jasně.
Ještě uvádíš pojednání, že : Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy.
27 Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí a 28 jak jsem to i já přijal od svého Otce
– a dám mu jitřní hvězdu. 29 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.
Co zde na zemi Ježíš dělal? Vyučoval pravdě o niž je psáno, že kdo na ní spadne ten se rozbije a na koho
spadne Ona z toho nezbude nic než prach. Nečinil tak již tady na zemi, když pravdou rozbíjel mylné
představy lidí, a dokonce říkal Pavel, že tento boj není veden proti krvi a tělu, ale že je veden proti
nadsvětským mocnostem, proto Ježíš těla uzdravoval a nikoliv zabíjel. Takže tento boj je veden proti
duchu antikrista.
V názoru na pravdu souhlasím. To platí naprosto pro každého. Verše, které jsem uvedl ale mohou mluvit
o něčem jiném, ale nejsem schopen to zpochybnit. Těžko říct. Mohlo by se jednat o nějakou skupinku
věřících se speciálním úkolem. Úkolem, který se teprve má uskutečnit.
Jiří, tak myslím, že pro dnešek je toho až dost.
S odpovědí nespěchej, nech si to vše v klidu projít hlavou, dej tomu čas a třeba za týden se ozvy a nebo
tak jak to budeš cítit. Měj se hezky a pozdravuj V Kristově lásce Milan.
I tobě ať se daří Milane.
(Milan odpověděl 3.12.2017)
Ahoj Jirko,
nejlepší odpovědí na tvé poslední psaní je toto evangelium. Můžeš si poslechnout i další. Měj hezký
adventní čas.
Milan.
https://www.youtube.com/watch?v=ciCjnH2XzOA
Ahoj Milane,
díky za video. Ten začátek mi něco objasnil. Jan říká, že není ani Eliáš
ani prorok. Jen přišel urovnat cestu před příchodem Krista. Uvidím, jak
a kam mě víra povede.
Měj se pěkně,
Jirka
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30.11.2017 - Splněná přání
Zahlédl jsem takovýto hezký příspěvek. To mi tak
trochu připomnělo mojí modlitbu na straně 50 ze
dne 22.11.2017. Modlil jsem se k tomu, aby se Bůh
Otec a Syn oslavili tím, že přivedou k
zodpovědnosti některé lidi, kteří tuto zemi
devastují a nebo brání rozvoji. Nevím, zda se něco
někomu špatného stalo a nebo tak nějak. O pár dnů
později jsem se dozvěděl, že prezident Putin nám
dal vzkaz o tom, že naše země je v podstatě volná a
nemusíme se dále nechat omezovat evropskou unií.
Začal jsem si uvědomovat, že mohu některé věci
ovlivnit tím, že se prostě začnu více stýkat s lidmi,
kteří mi třeba mohou nějak pomoci. Dokonce
jakoby snad ti lidé mi dávají příležitosti nějak
nepřímo jednat a přidávají si mě do kontaktů jako
například na stránce 64. Třeba se jen čekalo, až projevím jakýsi souhlas k uvedení věcí do pohybu.
Opravdu nevím :). Byla to jen nutkavá potřeba takto se upřímně pomodlit. Dnes si mě do přátel dokonce
přidala dívka s cizokrajným jménem. To už je za tuto krátkou dobu podruhé, co mám další kontakt s
nečeským jménem. Dále jsem v ten samý den dostal pobídku k setkání na události hned na další den s
jednou paní, která mi už v minulosti řekla nějaké věci, kterým jsem moc nerozuměl, ale třeba mi bude
teď ujasněno více.
Někdy si člověk něco přeje, ale cesta, jakou se to uskuteční může být trochu jiná, než by čekal. Problém,
že člověk nemá to, co potřebuje může být i v tom, že třeba v minulosti sám něco opominul.
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28.11.2017 – Královny matky a návrat Adama z Edenu
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Výše jsem vybral pár příhodných přísloví ze stránky Leader Face. Nevím, kdo to tam dává. Člověk by
prý měl poznat, sám sebe. Tak mi to alespoň řekl jeden známý. Vědma Oxana, kterou jsem potkal v
čajovně a píšu o ní v druhém díle na stránce 62, tak mi to říct nechtěla. Neměla z mého setkání moc
velkou radost. Ukázala mi prstem na její velký svazek klíčů. Nechápal jsem co to má znamenat. Když
jsme se loučili, tak jsem řekl, ať se mají hezky (byla tam i její dcera). Ona mi odpověděla, ať jí tohle
neříkám, ale ať řeknu „buďte krásné“. Později jsem slyšel kluky říkat „No jó Oxana a její klíče“. Oxana
totiž pronajímá lidem byty, což není úplně v souladu s mým ideálem. Těžko říct, co ve mně viděla, ale
asi není jediná.
Archanděl Michael
Teď nevím, zda budu říkat pravdivé věci. Jsou to útržkovité informace, které jsem si tento rok nějak
poskládal dohromady.
Michael na rozdíl od Lucifera projevoval lásku k lidem a snahu starat se o ně. Lucifer byl za své
povstání svržen z nebe, protože chtěl, aby lidé naopak sloužili jemu a ne on jim. Údajně to byl Michael,
kdo byl vtělen do Adama, aby rozšiřoval zahradu Eden a vytvořila se tak milující lidská rasa. Zemi už
ale obývaly i jiné rasy jako například reptiliání (plazí lidé) a měli asi už tehdy vyspělé technologie.
Jejich emoční kvocient ale není moc dobrý, což možná byl důvod k vytvoření Edenu. Adamova první
žena měla být Lilith, která asi nebyla člověk, ale patřila k nějaké místní rase. Asi se tím mělo zajistit
nějaké spojenectví mezi místními obyvateli a novou (vysazenou) rasou lidí. Nevyšlo to a stávající
obyvatelé se musely uhnout lidem, což je asi moc nepotěšilo. Nevymizeli, ale prostě žijí v utajení a
údajně hlavně v podzemí.
Jejich snaha o podmanění si lidí přetrvává dodnes. Ten, kdo se neřídí dostatečně podle Božích pravidel,
tak propadá jejich kontrole. Michael se údajně vrací jako jakýsi zachránce v době, kdy lidstvo ztrácí
kontrolu a snaží se vyrovnat „misku vah“. Asi to byl Noe, Samson, Mojžíš a podobní.
Dnešní situace
Působnost reptiliánů v dnešním světě slábne. Oni se stěhují do svých domovských lokací, protože
přichází povýšení do vyšších energií, ve kterých oni nebudou moc dobře existovat. Jsou tu ale i jiné
mimozemské rasy, které se tímto úpadkem přidávají na stranu lidí a potlačují vliv reptiliánů a jim
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podobných. Během několika let by mohlo dojít k tomu, že zde bude takové prostředí, ve kterém většina
lidí uvidí i jiné bytosti, které tu s námi žijí. Na něco takového je ale asi potřeba se psychicky připravit.
Prodloužené lidské ruce reptiliánů (finanční oligarchie, církve, vlády) začnou ztrácet svůj vliv a budou
mít obavu, že se většina lidí obrátí proti nim z nenávisti a bude násilí. Toto je potřeba umírnit, aby
nedocházelo ke zbytečnému zlu.
Abel a Kain
Za tímto účelem propojení západu a východu byly údajně zvoleny země, které mají ve znaku
dvouocasého lva. Pokud nastane nějaká větší revoluce, tak by měli být tyto země jakási mírová spojka.
Ne jenom to. Skrze tyto oblasti by se měl zbytek světa pozvolna dozvídat o různých rasách humanoidů,
které zde žijí s námi.
To mi trochu připomíná příběh Abela a Kaina. Kain ze žárlivosti zabil svého bratra Abela. Kdyby tam
byl jejich otec Adam, tak by se asi pokusil tomu nějak zabránit.
Asi by měl i v dnešní době pochopení jak pro lidí, kteří smýšlejí až moc nezdravě kapitalisticky, tak by
se snažil zmírnit nenávist lidí, kteří směřují například k nacismu a podobně.
Konec konců všichni jsou to jeho děti a ke všem má soucit a pochopení. Kdo ví, třeba bude možné
dobře vycházet i s ostatními rasami humanoidů, kteří na zemi žijí.
Ještě jeden verš z bible na závěr Izajáš 11:6:
Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě
je povede
Královny matky
Kdo to jsou vlastně ty královny matky, o kterých jsem se zmiňoval na straně 56? Prvním a druhým
dílem mého příběhu se proplétá jakási záhadná dívka, která si ode mě vypůjčila peníze s tím, že mi je
vrátí, ale nestalo se. Vypadá to, že je asi nějak zapletená do projektu Monarch, jak jsem popisoval na
stránce 76 v druhém díle. Když mi bylo myslím 29, tak nastoupila jako šenkýřka do mé oblíbené
pizzerie. Při prvním setkání se mnou se chovala velice rozpačitě řekl bych. Opravdu jsem jí nikdy před
tím neviděl. Ona se mě zeptala nějak v tom stylu, že už vím co si asi dám. Jako kdyby se na mě
připravovala. Možná to nic neznamená, ale tento rok 2017 ovlivnila můj život celkem výrazně, jak jsem
už psal v prvním a druhém díle. Tvrdila mi, že může mít chlapů kolik chce, ale její srdce patří jen
jednomu. Tento model tak trochu připomíná systém ovládání super vojáků. Je to trochu i znázorněné na
šachovnici, která je vidět kousek výše. Tmavé figurky jsou muži a bílé jsou ženy. Uprostřed je král.
Každopádně mi připadá, jako kdyby se mnou měla nějaké podobné plány, které jsou popsány v příběhu
„Vysvobození z moci temnoty“ v odkaze na straně 29. Já jsem jí ten odkaz nedávno poslal. Nebo to
alespoň bylo na účet, který předpokládám, že je její a zrovna od nedávna prý už přestala pracovat v té
pizzerii, kde dělala několik let. Momentálně je mimo můj dosah. Telefon mi nedala a nemohu s ní nijak
komunikovat.
V prvním díle příběhu na straně 69 jsem popisoval svůj názor na přednášku o Hinduismu, který souvisí
s Jógou. Krátce před tím, než jsem na přednášku šel, tak jsem se setkal s dalšími záhadnými dívkami a
dodnes jsem s nimi v kontaktu. Tvrdili mi, že jim je snad přes sto let. To by vypovídalo, že jsou to
skutečně umělé bytosti. Tvrdili něco o nějakém muži, který přijde a zalije ženy svojí energií, ve které se
budou koupat. Nějak mi přišlo, že v ten moment obrací pozornost na mě. Já nevěděl o čem mi to
povídají a nějak jsem to nebral moc vážně. Ony se tomu samy divili, protože nepočítali s tím, že zrovna
muž je bude nějak zvlášť zajímat. To zase poukazuje trochu na tu šachovnici. Když jsem posílal lidem
zprávu na straně 37, tak jsem dostával vesměs negativní reakce, jak je popsáno na stránce 51. Nikdo z
těch lidí mě nijak na tuto zprávu nezareagoval pozitivně, protože jsem zmínil trest smrti. Já se ale v té
zprávě na straně 37 zmiňuji, že jedna odvážná dívka se se mnou chce sejít a podpořit mě. To je právě
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jedna z těch dvou záhadných dívek. Pokud by tedy byly pod nějakou nacistickou organizací, tak jim
trest smrti nebude připadat nijak zvlášť zarážející. Odpověděla mi pouze na chat a netušila kam jsem
všude psal. Já jí napsal, že teď potřebuji sehnat lidi a že ovládání programu teď tolik nechvátá, ale může
dát vědět ostatním. Když se mi pak na Facebooku asi týden později zobrazila šachovnice s informací, že
vůdce nechává vyniknout své lidi, tak jsem si nějak uvědomil, že bych se s ní možná měl sejít a věnovat
jí trochu pozornosti. Napsal jsem jí a ona mi řekla, že dala vědět ještě jedné dívce, kterou můj text také
zaujal. Tou dívkou je ta druhá záhadná kamarádka, které je údajně také přes 100 let. Při mém prvním
setkání s nimi jsem den na to měl jít na přednášku o Hinduismu 2.12.2017. Ona zdá se praktikuje Jógu a
zajímal jí můj názor. Když pak četla mé vyjádření, tak s tím moc nesouhlasila. Včera 30.11.2017 jsem
byl na přednášce o cestě do Barmy, na kterou mě jedna z těchto dvou dívek poslala notifikaci. Po
přednášce jsem navrhl, že by jsme mohli zajít na to kafe, ale říkali, že se ještě nedomluvili na kdy a dnes
to nevyjde, tak jsem šel domu.
Kněz a Antikrist

Některá znamení týkající se těchto podobenství jsou i ve filmech. Hra o trůny má přesně 77 dílů.
Královny matky jsou něco jako bílí chodci ve hře o trůny. Bez nich jejich jednotky nemrtvých (super
vojáci) nevědí, co mají dělat a jsou nepoužitelní. Antikrist svým příchodem nějak aktivuje královny
matky a bude je ovládat proti lidem. Je to záležitost, o které jsem se zmiňoval na té straně 76 myslím v
druhém díle. Je tu ale jistá možnost. John Sních měl zbraň a schopnosti, jak porazit bílé chodce a tím
vlastně zničil jejich poddané. Ve skutečnosti by se to dalo přirovnat k obrácení královen ke Kristu za
pomocí nějakého kněze. Tím by byly osvobozeny z vlivu antikrista a možná že dokonce oddanost jejich
poddaných by jim zůstala. Super vojáci by pak vlastně bojovali za stranu lidí, protože pro ně asi není
podstatné, zda je královna obrácená a nebo ne.
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1.12.2017 – New Age a antikrist
30.11.2017 jsem byl na přednášce o výpravě do záhadné Barmy. Zarezervoval jsem si místo v poslední
řadě úplně vpravo u zdi. Moji přátelé byly myslím skoro v první řadě úplně vlevo (3 ženy). Nejprve
jsem si říkal, že to možná bude nějaká pozitivní propagace východních náboženských směrů. Kde pak
byl jsem nakonec potěšen předášejícím, ale obsah byl smutný a něco podobného jsem i čekal, protože
lidská pověrčivost dovede dělat divy. Přednášející byl zdravého rozumu. Nedělal přímo žádné závěry,
ale dobře poukazoval na zásadní problémy.
Zdá se, že Barma je něčím podobným, jako byl Tibet za panování Dalajlámy, který byl údajně dobře
placeným agentem CIA, ale třeba to je lež. V Barmě je snad milion chrámů a velké množství různých
zlatých soch Buddhů, ale obyčejní lidé tam nemají pomalu co jíst, protože převážná většina obyvatel
jsou mniši, kteří nepracují ale provádějí modlitby. V Barmě jsou dokonce místa, která jsou zakázaná
cizincům navštěvovat.
Celý den systém tohoto náboženství je modloslužba. Buddha myslím za svého života dokonce sám
zakazoval, aby si ho lidé nějak zbožťovali a nebo dělali sochy, ale vše se dá asi zprofanovat. Tím, že
lidé uctívají nějaké sochy, chrámy, a dokonce i například křesťanské hostie a podobně, tak předávají
svou energii zlým mocnostem. Je to vlastně porušování desatera. Tím nedávají energii stvořiteli, který je
může chránit a dát jim pokojný život, ale předávají ji bytostem, které podporují vojenské mocnosti a
zotročují ekonomicky společnost. Dochází tam pak ke genocidám, jako nyní ale nemluví se o tom.
Pracující lidé pak řeší tento psychický nápor drogami.
Vnímám to tak, že to co se děje v Barmě je taková příprava na celosvětový temný středověk. Tentokrát
ale ne v křesťanském pojetí, ale ve východním stylu Buddhismu, Hinduismu a podobně.
Místo křesťanských mnichů budou Buddhističtí mniši. Místo růženců, nějaké modlitební mlýnky či
něco podobného, které připravují opakujícími se mantrami lidi o rozum. Teď ještě kdo bude vůdce?
Proč existuje takové množství všelijakých sošek Buddhů? Proč si lidé k tomu dělají takový vztah?
Kdyby teoreticky přišel nějaký zachránce ve východním stylu inkarnace Buddhy, tak by tito lidé hned
věděli, koho skutečně mají uctívat a komu dát svojí moc.
Světem se rozšiřuje hnutí New Age. Vypadá to neškodně. Vypadá to jako něco vědecky podloženého,
necírkevního a populárně svojí mírumilovností. Je to ale odpoutáni lidí od Boha Otce a Krista, který
chce lidi ochraňovat a dávat jim pokojný život.
Jóga je dnes docela populární a zavádí se všude možně. Bohužel ale její praktikování znemožňuje vidět
věci pravdivě a rozumně, jak už se to ukazuje. Lidstvo se postupně zatahuje do okultních sil a je otázka
času, kdy se tato zlá kontrola nějak zneužije.
Každý má stále možnost přijmout osvobození odpuštěním Krista, když ho v duchu požádá a rozhodne se
i sám pomáhat ostatním upozorňováním na tato nebezpečí. Může začít navštěvovat církevní sbory a
upevňovat své znalosti v nějakém kolektivu. Například letniční sbory jsou celkem dobré řekl bych.
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1.12.2017 - Jak se tedy můžeme vlastně bránit?
A jsme na straně 77. Jenom k předchozí kapitole. Přednáška o Barmě se mi líbila. Přednášející fotograf
Pavel Svoboda (http://www.photo-svoboda.cz/) to měl pěkně připravené. Ptal se, zda nemáme nějaký
dotaz. Nikdo se neptal a ani já jsem se nevyjádřil. Možná, že by se dala otevřít nějaká debata, ale nějak
jsem necítil, že je ten vhodný moment. Bylo by to asi nepřipravené a na úkor kvality.
Teď je zásadní otázka, jak se můžeme vlastně bránit? Ono to vlastně vyplynulo s mé konverzace s
Milanem, kde to Milan vysvětluje, ale pokusím to nějak zestručnit.
Bránit se nemůžeme, ale brání nás Bůh Otec tím, že nám poslal spasitele Boha Krista. Není nikde v
kostelích, ale může být v každém z nás, když mu to dovolíme. Na straně 68 jsem popsal vlastnosti
osobnosti, která by měla být obranyschopná vůči negativním vlivům. Člověk, který dodržuje tyto
zásady, tak je pod ochranou. Ono to není ale tak snadné se naučit být osobnost.
Má zkušenost je taková, že má osobnost se začala výrazně rozvíjet až po tom, co jsem se v duchu obrátil
ke Kristu. To můžete udělat kdykoliv a kdekoliv. Obrácení znamená, že si člověk dovede prvně
uvědomit svojí nedokonalost a své špatné jednání a na základě toho by se měl chtít někomu omluvit a
přijmout milost. K tomu nám byl poslán Kristus, v jeho výkupní oběť máme věřit a k němu se máme v
duchu obracet a ctít ho. Takto je možné se očistit a Bůh Otec potom začne vyučovat duši a napravovat
charakterové nedostatky. Samozřejmě se očekává, že člověk, kterému bylo odpuštěno, tak se bude snažit
žít tak, aby se vyhnul svým minulým chybám. Pokud se to nepodaří a dopustí se člověk chyba, tak mu
bude odpuštěno, když o to požádá, ale něco jiného je se vědomě a naschvál obrátit proti Bohu i po tom,
co byla přijata Kristova oběť a člověk byl už jednou očištěn. To je potom znevažování oběti a pak je to
už problém.
Člověk, který dovede více zachovávat tyto mravní zásady, tak potom zvládne odolávat většímu náporu
zla. Bůh ale nedopustí, aby se na člověka dostala větší zátěž, než je schopen unést. Zátěže se mohou
zvyšovat, protože osobnost časem sílí.
Bůh je rád, když ho člověk v srdci ctí a k tomu nám poslal svého Syna Krista. Je pro nás momentálně
neviditelný, ale má tu svůj vliv. Není správné vytvářet si objekty uctívání jako sochy a podobné.
Dokonce ani sochu Kriste nebo hostii a podobně. Přijímání těla Kristova probíhá jen v duchu přijetím
jeho odpuštění za naše hřích a pohár jeho nové smlouvy je v podstatě jen dodržování jeho zásad v
našem osobním životě. Opravdu to nemá nic společného s nějakou liturgií v kostele či jinde. Věřící se
mohou scházet úplně v obyčejných místnostech bez jakýchkoliv výzdob, pokud mají tu potřebu
vyučovat.
To je v podstatě asi celé. Já nechodím do žádných sborů, protože to nevnímám pro mou osobu jako
zásadní. Nikomu ale nerozmlouvám, aby chodil do sborů. To je každého věc a jak sám cítí.
Podle mě můžete být křesťané, nijak to nedávat najevo a žít úplně obyčejný spokojený život.
Mě Kristus přesvědčil svou existencí, že mi pomohl zlepšit mou osobnost a začal jsem žít pokojný a
šťastný život. Například krátce po obrácení jsem začal mít nechuť k jakémukoliv druhu soutěžení s
ostatními. Už třeba jenom to bylo dobré znamení, že se opravdu něco děje. Milan třeba říká, že člověk
musí stát tváří tvář Kristu a vidět ho, aby věděl že je jeho. Já nechci Milana nijak soudit, ale já takovou
zkušenost nemám a nemyslím si, že bych na tom byl zas tak zle.
Pro většinu lidí bude asi dobré chodit někam do sborů, ale nový zákon je možné studovat si samostatně.
Je možné navštěvovat křesťanská fóra, nebo se potkávat s těmito lidmi. Ve sborech často zastávají
názor, že když se sejde více věřících pohromadě, tak Bůh je mezi nimi. Ano já tomu věřím, ale to nijak
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nevyvrací, že Bůh přeci může jednat skrze člověka i kdekoliv mimo shromáždění a podle jak to on uzná
za vhodné. Když mu nebudeme bránit tím, že nebudeme dodržovat jeho zásady lásky k ostatním, tak
věci dopadnou správně. Někdy se třeba dění nevyvíjí tak, jak by jsme chtěli, ale s odstupem času si pak
člověk uvědomí, že to bylo vlastně to nejlepší.
Je důležité umět mluvit pravdu podle svého svědomí. Pravdou se dá ledacos špatného zvrátit.
Když se toto lidé naučí dodržovat, tak třeba nakonec zjistí, že ani žádné zbraně nepotřebují. Že korupce
začne ztrácet na síle, protože bude odhalováno její jednání.
Kdyby ale někdo chtěl nějak omezovat a nebo ubližovat vykoupeným lidem, tak Bůh už si sjedná
nějakou tu autoritu k zásahu.
Důležité je ale uvědomit si, že pokud nám tyto dobré věci byly předány vlastně takto zdarma, měli by
jsme je i šířit zdarma dále ostatním a tím pomoci jim zlepšit jejich život. Pak by se situace v zemi a i
celkově mohla zlepšit.
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2.12.2017 - Islám
Na stránce 71 jsem psal, že si mě přidala do profilu nějaká
dívka s cizím jménem. V profilu je fotka dívky, ale možná je to
jen žena toho, komu profil patří. Jmenuje se Mustapa Tapa.
Koukal jsem se na profil a vidím tam nějaké tři stejné reklamy
a přes ně se dá proklikat na různá videa. Byla tam videa i
všelijakých povodní a velkých vln. Zdá se, že z tohoto roku. O
tom už jsem psal na stránce 17 v souvislosti s průletem Nibiru.
V některých místech stoupla hladina vody tak, že na videu byl
viděn plující krokodýl a v zubech měl psa.
U jednoho videa jsem si schoval odkaz. Je z 18.11.2017 a
vypadá to na nějakou přibližující se velkou kosmickou loď v
mracích vydávající děsivé zvuky.
https://www.youtube.com/watch?
v=tt7IatuMewU&feature=youtu.be
Poslední příspěvek na tom profilu je z 30.11.2017.
Nějací žoldáci či co.
Podle zahalení ženy je vidět že jde asi o islámskou
víru. Zmiňoval jsem se o Buddhismu na straně 76.
Islám je stejně tak náboženství antikristovské, protože
uznává Ježíše jen jako proroka, ale on je to Kristus
tedy mesiáš, zachránce. To je mnohem více než
prorok a tímto se ponižuje. Navíc některé druhy
islámu se navíc hlásí k násilnému vnucování své víry
ostatním. To je zlo. Máme svobodnou vůli a nikdo
nám nemůže nic vnucovat. Uctívání Kaby je stejné
modlářství, jako soch Buddhů a jiných soch či
náboženských předmětů. Je to odvracení se od
pravého Boha Otce a Zachránce.
Budou teď nastávat různé nebezpečné situace a
možnost, jak získat ochranu je právě obrátit se ke
Kristu a nechat se jím vést. To může udělat každý aniž by uctíval nějaké předměty. Psal jsem o tom na
straně 77. Ten, kdo není v Kristu, tak se vystavuje nebezpečí.
Navíc takové ty sliby o tom, že muslimové půjdou za vraždění do ráje, tak to jsou lži. Dostalo se ke mně
svědectví o tom, jak mu byla dána milost a viděl, jak vypadá peklo a kam by vlastně šel, kdyby v této
víře pokračoval. Okamžitě se obrátil ke Kristu a šel snad žít jako mnich. O pekle je vydáno i svědectví v
příběhu na straně 29 (vysvobození z moci temnoty).
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2.12.2017 - Facebook mi doporučil oslovit organizace
Myslel jsem si, že Facebook je
podporovaný hlavně z reklam. Reklamy
pouze něco nabízejí. Po tom, co jsem
holkám, které byly se mnou na přednášce
o Barmě, poslal odkaz na můj dokument,
kde to komentuji (str. 76), tak jsem si
náhle všiml těchto nabídek. Byl jsem
vyloženě pověřen kontaktovat určité
stránky. Je to normální? Jsou to různé
organizace převážně politické. Tři z nich
jsou Bulharské a už jsem se o nich zmiňoval na straně 64. Teprve se chystám nějak je oslovit. Nevím,
proč tam jsou vpravo dole ty módní organizace a nenapadá mě, co s nimi budu řešit, tak že těm asi nic
psát nebudu, leda nějak šikovně to svést na to, že jsem to dostal příkazem. Domobraně jsem posílal
emaily a realisté s tou modrou hvězdou, tak těm už jsem dříve psal a nevyjádřili se mi (možná to zkusím
znovu). Zaujal mě ale ten červený kalich na černém štítě. Červená a černá, není to nějaký symbol pro
anarchistický socialismus? Viděl jsem, že jsou pro osamostatnění Čech, tak jsem s nimi zahájil chat.
Dobrý den, vedu teď takovou veřejnou komunikaci
a prezentuji to formou eseje. Možná, že by to
mohlo být pro Vás v něčem přínosné. Je to zde:

http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf
Dobrý den. A čeho by se ten přínos měl týkat?
Hledáte problém, jak se postavit na odpor utlačování ze strany evropské unie. Myslím, že nějaké řešení
jsem tam nastínil. Prosazení svých zájmů můžete dopomoci možná jenom tím, že to přepošlete dál,
komu uznáte za vhodné a ten třeba dopomůže ke společnému zájmu. Je to na Vás.
Pouze vnímám, že by Vás to mohlo zajímat.
Pouhé šíření pravdy dovede změnit významné věci.
Jen namátkou:
Zdravotní pojištění
Příspěvky na zdravotní pojištění se budou vybírat pouze od těch lidí, kteří se při registraci rozhodnou, že
se chtějí na něj veřejně skládat, ale to nebude povinná volba. V momentě, kdy bude potřeba vybrat
částku na zdravotnictví, tak se vybere od všech lidí rovnoměrně, kteří chtějí sbírku platit. Ten kdo
nechce platit, tak nemusí, ale v případě větších částek si bude muset vzít půjčku.
totální nesmysl, jelikož tento systém dobrovolného pojištění je v USA. Zcela nefunkční a Američané
nevědí co s tím. Poslední pokus o reformu byl zrušen.
Ten text jste vytrhli z kontextu. Celý tento systém je postavený principu energie a ne peněz. Něco jako
je například e-koruna. Amerika je zatížená kapitalismem a to vrhá na věc úplně jiný pohled. V novém
systému, který navrhuji by byla větší rovnost a pro lidi by nebyl až takoví problém si případné operace
hradit z úspor a nebo si vzít třeba půjčku.
Tedy zrušení fyzických peněz?
Ovšem to chce reformu větších rozměrů. K takové by mohlo dojít k velkém ekopnomickém kolapsu,
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kdy možná selžou peníze.
Ano
nejde ani tak o zruseni hotovosti jako reformu ekonomiky
Nesmysl, jelikož to je to, oč usilují nadnárodní korporace. První krok bylo zrušit krytí peněz zlatem.
Druhý krok je zrušit oběživo a nahradit to virtuální měnou. Důvod? Tím budou banky vlastnit veškeré
peníze.
No v tom je ten háček. To co navrhuji já a stejně tak například tvůrci ekoruny či volníku, tak banky jako
takové v podstatě nebudou existovat. Banky budou utvářet jednotlivci. Podívejte se na tato videa
http://krutart.cz/portfolio/ekoruna/
Nerealizovatelné. Je to jako chtít přeskočit vymyšlení letadla tím, že se vymyslí rovnou raketoplán.
Každopádně, myslíte si, že 10ti leté dítě je schopno dokonale padělat naše bankovky? Ne, ale 10ti leté
díte je schopno hackerského útoku na cokoliv. viz mnoho případů. Padělat virtuální měnu nebude nijak
složité pro kohokoliv. Zajímejte se o finanční krize USA. Třeba na tu poslední. Pro k ní došlo? Jelikož v
bezhotovostním systému se kumulovala obrovská neexistující částka peněz, která nikdy neexistovala
fyzicky, nýbrž jen virtuálně. Na základě toho se systém zhroutil.
Přirovnání k raketoplánu se mi nezdá úplně ideální. Pokud jde o hackování, tak ano souhlasím, že je to
riziko, ale vždyť už dnes se používají internetové platby a existují adekvátní zabezpečení, tak proč je
nevyužít. Já nepopíram, že krize v USA nebyla tímto způsobena. To rozhodně ale neznamená, že vina je
v bezhotovostním systému ale hlavně v jeho nesprávném používání. Je potřeba si uvědomit, že v dnešní
době jsou systémy navrženy tak, že do nich má plný přístup jen vyvolená skupina lidí a ti jich dovedou
zneužívat na úkor ostatních. Má uvažování je postavené na tom, že musí být zavedeny zpětné kontroly,
které předejdou těmto problémům. Například kontrola veřejných financí.
Řekl bych, že krize hlavně vyvolává lichva a tu je potřeba kontrolovat
Odstraněním fyzických peněz seberete lidem svobodu. Proč? Jelikož bude možné přesně evidovat kolik
jste si vydělal za co jste to utratil a kolik vám zbývá. Korporace budou mít přehled o všech. A od koho si
státy pujčují peníze na dorovnání deficitu? Od soukromých subjektů v podobě bank. A vy si myslíte, že
se banky nechají takto odstřihnout od systému a dobrovolně přijdou o svůj vliv?
Lichva? Lichva netvoří nezodpovědné lidi, nýbrž díky nezodpovědným lidem tu je lichva.
Pokud jde o banky, tak to já si právě nemyslím, že by se chtěli dobrovolně odstřihnout. Pokud se ale
povede vytvořit dostatečně velkou alianci různých organizací, tak by se třeba dal vytvořit nějaký
samostatně fungující ekonomický systém (třeba enklávu). Banky jako takové si chtějí udržet svůj vliv
nad lidmi, ale jak se jim to bude dařit, když lidé si najednou uvědomí, že třeba existuje nějaké místo,
kde by se mohly mít lépe . Pak by se mohli přidat a spolupracovat. Těm, kteří by třeba byly hnáni proti
novému systému násilím, tak jim může být nabídnuto osvobození tím, že přejdou pod nový systém a
nebo se hold bude bojovat. Jaký je pak potenciál, že nebudou chtít raději mír a obrátit se proti svým
otrokářům. Pokud jde o lichvu, tak ano, je ti i částečně vina těch, kteří jí používají, ale částečně je
problém i v tom, že jí prostě autority umožňují.
Riziko to je, ale kdo chce něco získat bez rizika.
To je jako chtít se postavit nacistům tím, že ve své zemi vyhladíte všechny židy... Ta samá logika.
Postavit se sytému tím, že urychlíte to, oč se systém snaží je nesmyslné. Banky chtějí zrušit hotovost,
takže logika věci říká, že by se hotovost měla udržet a na tom stavět proti-systém. Samozřejmě v
návaznosti na to opět měnu navázat na zlaté rezervy.
Já osobně nejsem ani tak proti hotovosti, ale proti korupci a jsem pro zavedení zpětných kontrol ve
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státní zprávě. Pokud by tedy zkolabovala hotovost, tak je tu možnost uvažovat o přechodu na něco
alternativního a do té doby nijak neusilovat o zrušení hotovosti. Banky se o to třeba postarají časem
samy. To co každopádně prosazuje se netýká pouze platebního systému, ale zavedení nějakého lepšího
pořádku v této zemi. Zavedení nějaké formy přímé demokracie, aby občané případně mohla vetovat
nějaké nerozumné rozhodnutí ze strany autorit a podobně. Jsem pro vystoupení z EU. Pravidla EU jsou
nadřazena naší Ústavě a zákonům. To mi připadá dost bezohledné.
Korupce není chyba systému, nýbrž lidí. Měnit je teď třeba přístup lidí a ne ohýbat systém. Tresty proti
korupci zde máme, ale nevyužívají se. Veškeré velké kauzy končí vždy podmíněně. Korupce ve státní
správě by se měla soudit jako velezrada, poněvadž tím dochází k podrývání státu jako takového. Až by
pár lidí dostalo 10 let, tak lze předpokládat, že se korupce razantně sníží na minimum.
Ano souhlasím. Možná že kdyby se lidé naučili více říkat pravdu, tak by se systém nemusel ani tolik
měnit. Otázka je, zda k tomu dojde. Souhlasím, že tresty v zemi budou asi dostačující.
…
Je 3.12.2017. Organizace My proti všem už mi neodpovídala, ale možná jen pro to, že teď je víkend.
Každopádně mají obavy z toho, že lidé přijdou o soukromí.
Ono je to logické. Lidé si přirozeně brání své soukromí. Kdyby ale všichni lidé jednali vždy s čistým
svědomím, tak jaké by pak byly motivy něco před ostatními zakrývat? Mnoho lidí si ani neuvědomuje,
že existují lidé, kteří mohou číst myšlenky ostatních. V budoucnu může nastat na Zemi takové prostředí,
že lidé ani nebudou moci něco zakrývat před většinou.
Proč se tedy pomalu nezačít připravovat na tyto podmínky?
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3.12.2017 - Problémy s nedorozuměním v překladech
Na straně 80 jsem psal, že mi bylo doporučeno, abych kontaktoval Bulharské organizace. Zkoušel jsem
si překládat některé jejich texty pomocí překladače, protože Bulharsky neumím. Je to ale velký
problém. Překlad není moc srozumitelný. Z mé eseje je zjevné, jak snadno při psaní může docházet k
nedorozumění ve stejném jazyce. Jaký by teprve byl problém, kdyby se pokusili domluvit lidé, kteří si
ani pořádně nerozumí. To mohou mít stejné motivy, ale mohou ze špatné komunikace vznikat lži a
podobně. To by byla jen cesta do problémů. Na tlumočníka nemám finance.
Jediná možnost je jen nějak oslovit České organizace. Je potřeba lidi dostat do vlivu pravdy a to je
možné jedině tak, že se dostanou pod ochranu Krista. Potom, když už jsou v pravdě, tak si umí
informace zhodnotit správně samy bez toho, aniž by zbytečně docházelo k nedorozuměním. Stejně tak
potom mnohem lépe dovedou samostatně šířit pravdu a nepotřebují k tomu vlastně ani žádného člověka,
který by je nějak usměrňoval. Jen potřebují alespoň nějaké úvodní vzděláni o tom, kdo je skutečně
může zachránit.
Jenom taková zvláštní věc. Během tohoto momentu, kdy píši tuto stránku. Schválně jsem se koukl na
Facebook a Bulharské organizace zmizeli. Vidím tam ale teď jiné náměty. To může skoro vypadat, jako
kdyby mi někdo četl myšlenky, jak jsem psal na předchozí stránce, ale třeba je to náhoda.
Možná by stálo za to kontaktovat
Národní demokracii, Svobodné,
Přemyslovce nebo Institut Václava
Klause.
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3.12.2017 - Varování před provokátory
Někdo mi nasdílel tuto Bulharskou stránku.
https://www.bnoshipka.org/index.php?
special=publikacii&cat=2&id=65
Když jsem se to pokusil přeložit překladačem, tak
některé texty byly pro mě nesrozumitelné, ale těm
kterým jsme rozuměl, tak jsem s nimi vesměs
souhlasil. I informace tohoto charakteru je ale
potřeba prověřovat s rozumem a logikou. Někdy se
může stát, že nějaká autorita poukazuje na to, co je
dobré, ale tvrdí, že je to špatné. Pak je problém, když tomu lidé začnou věřit. Když člověk něčemu má
problém porozumět, tak by měl poprosit Krista o moudrost a pochopí.
Vypadá to ale, že v tom Bulharsku se opravdu začíná něco rozjíždět, tak hlavně aby se to nezvrhlo
nějakým špatným směrem.
Pozor na ty rukávy. Něco
podobného tu už myslím
jednou bylo, tak snad se to
nebude opakovat.
Hlavní je používat rozum a když člověka napadne nějaká myšlenka pod vlivem emocí, tak raději
počkat, dát tomu trpělivost a časem může přijít mnohem lepší myšlenka, když člověk bude prosit Krista
o moudrost.
Vypadá to, že já tam nakonec budu muset opravdu napsat, ale Česky. Ať si to když tak přeloží samy a
správně.
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4.12.2017 – (komunikace) Národní Domobrana
Na straně 80 jsem psal, že mi bylo doporučeno
kontaktovat nějaké organizace. Začnu třeba
domobranou, se kterou už jsem se pokoušel
navázat nějakou komunikaci. Zítra je pátý den v
měsíci, tak jsem zvědav.
Dobrý den, usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi
více poukazovat na pravdu. V Říjnu jsem se zaregistroval u Národní domobrany a hned na to
20.10.2017 mi přišla na můj email info@jkali.cz z evidence@domobrana.org zpráva, že budu
pravidelně pátého dne v měsíci informován o dalších věcech. Možná Vás překvapí, že mi toho pátého
nikdo z domobrany nenapsal, ale napsal mi 6.11.2017 nějaký pan David Buchtela z emailu
david.buchtela@zemdom.org a z jeho vyjádření mi vyplynulo, jako kdyby v organizaci byly nějaké
neshody. Obratem jsem to poslal 7.11.2017 i na Vás info@domobrana.org, ale nepřišlo mi žádné
vysvětlení. Tak jsem si řekl, jestli organizace Národní domobrana stále ještě existuje a nebo zda funguje
správně? Později až 28.11.2017 se mi dostalo nějakého vysvětlení, tak mi to trochu vylepšilo pohled na
Národní domobranu. Sepisuji dokument, ve kterém rozebírám veřejnou komunikaci s různými
organizacemi.
Dobrý den,
děkujeme, že jste kontaktoval(a) Národní domobranu. Momentálně zpracováváme více dotazů, ale
odepíšeme Vám ihned, jakmile to bude možné.
Domovinu ubráníme!
Zpráva ze 7.11.2017 je zde http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=11
a ta informace z 28.11.2017 je zde Zpráva ze 7.11.2017 je zde
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=64
V obsahu možná naleznete nějaká témata a rozhovory s ostatními lidmi. Třeba Vás něco obohatí.
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4.12.2017 – (komunikace) Realisté
Už jsem jednou oslovoval realisty s mým
projektem Eden. Bylo to před volbami do
sněmovny 2017. Komunikace probíhala přes
Facebook, protože email jsem nesehnal. Vložím
sem starou komunikaci a přidám novou.

(13.10.2017)
Dobrý den,
Posílám odkaz na ukázku systém, který by měl Vaší společnosti pomoci
zvýšit potenciál se prosadit v politice a nebo na straně občanů.
http://jkali.cz/data/video/eden/final.mp4
Mou snahou je zavést vzájemnou spolupráci mezi politickými stranami a
hnutími a odstranit problémy systému jako takového, ale nezasahovat
přímým způsobem do programů jednotlivých stran.
S pozdravem,
Jiří Kalina
(15.10.2017)
Vážený pane Kalino,
děkujeme za Váš odkaz, podíváme se na něj. S přáním pěkného zbytku víkendu a úspěšného vstupu do
nového týdne
Váš Realistický tým
Dobrý den, děkuji za reakci. Přeji hezký zbytek víkendu.
(4.12.2017)
Dobrý den, usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi
více poukazovat na pravdu. Nedávno jsem Vám posílal odkaz na můj projekt Eden. Teď mám
rozpracovanou Esej o veřejné komunikaci a řeším tam s různými lidmi různé nejasnosti. Na Vaší
organizaci nemám Email, tak že Vám to mohu poslat dodatečně takto. Snažím se vidět věci také
realisticky, tak třeba Vás to nějak v něčem povzbudí. Obsah s tématy je zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
Vážený pan Kalino,
děkujeme za Vaši zprávu i Vaši esej, rádi si ji pročteme a třeba v ní najdeme spřízněné body.
Přejeme krásný zbytek dne a jsme s pozdravem
Váš Realistický tým
Děkuji za odpověď. I Vám hezký zbytek dne.
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4.12.2017 - (komunikace) Přemyslovci
Jedno z doporučení na oslovení, které jsem dostal
od správců Facebooku jsou Přemyslovci. Zkusím je
tedy oslovit.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Správci Facebooku mi Vás doporučili jako jednu z organizací, kterou bych měl
oslovit.
Rod Přemyslovců bojoval mečem a padl po meči. Možná, že kdyby se nějaký potomek Přemyslovců
dnes ujal vády, tak by změnil přístup a využil by efektivnější způsoby, jak bojovat se zlem.
Pracuji na Eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Třeba by Vás to mohlo v něčem inspirovat.
Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
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4.12.2017 – (komunikace) Čajový ateliér
Na straně 80 je vidět, že mi byl doporučen k
oslovení i podnik mého kamaráda. Je to propagátor
východních náboženství. Mám rád jeho podnik a
rád chodím se tam uvolnit. Beru to ale jen jako
únik do exotického prostředí. Nejsem jinak
zastánce východních náboženských praktik. Tam
jsem potkal i Oxanu, jak o tom píši na stránce 73.
Ahoj Martine,
Tvůj podnik mi byl doporučen správci Facebooku k oslovení. Odkaz na mojí esej jsem ti posílal.
30.11.2017 jsem byl na přednášce o tom, jak to vypadá v Barmě. Chtěl jsem se o tom s tebou pobavit,
řešil jsi něco s Jirkou v salonku.
Připomnělo mi to, jak jsi chtěl a nebo stále chceš na schodišti postavit tu velkou sochu Buddhy.
Více detailů najdeš zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=76
(poznámka: na podnik se dá pouze dovolat. Poslal jsem zprávu Martinovi na jeho osobní profil.)
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4.12.2017 – (komunikace) BNOShipka.org
Byla mi doporučena komunikace s Bulharskou
organizací, která vypadá jako obdoba České Národní
Domobrany. Nejsem proti tomu, ale momentálně mi to
připadá tak trochu jako stavět dům od střechy.
Zveřejnil jsem jednu z jejich výzev programově
přeloženou do češtiny na straně 64.
Očividně mají zájem o nějakou formu přímé demokracie.
Mají zájem o technologický rozvoj v tomto směru, pokud
jsem to správně pochopil. Pošlu jim nějaké informace na
uvedený email BNOShipka@gmail.com
(omlouvám se, ale nemám prostředky na to, abych si mohl platit tlumočníka, tak raději napíšu jen
česky.)
(Съжалявам, но нямам средства да плащам за преводач, така че бих искал да пиша на чешки
език.)
Dobrý den,
viděl jsem na Facebooku jednu z Vašich výzev. Ztotožňuji se s Vašimi postoji. Momentálně píši esej nad
veřejnou komunikací a snažím se řešit problémy podobné těm Vašim. Dokonce na stránce 64 zmiňuji i
Vaší organizaci zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=64
Z Vašeho textu, který je v odkazovaném dokumentu a který jsem automatem přeložil do češtiny, tak
vnímám, že máte zájem o technologický rozvoj v oblasti přímé demokracie. Je to několik měsíců zpět,
co jsem se tímto typem technologie zabýval a dokonce mám rozpracovaný projekt Eden, který by to
mohl umožnit. Mám to pouze zatím v Českém a Anglickém jazyce, ale nevidím důvod, proč bych
nemohl udělat i překlad do Bulharštiny.
Momentálně jsem ale v situaci, kdy potřebuji sehnat nějakou podporu lidí alespoň tady v Čechách.
Nemám peníze, abych mohl dále na projektu pokračovat.
Připadá mi to trochu jako začít stavět dům od střechy, když zde v Čechách neseženu žádné lidi, ale
rovnou budu spolupracovat s Vámi. Možná, že se ale mýlím.
Pokud by jste si chtěli prohlédnout české ukázky používání aplikace, tak videa jsou hned na úvodním
formuláři.
http://eden.jkali.cz/
Pokud by Vás zajímala má esej, tak obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
S pozdravem,
Jiří Kalina
http://jkali.cz/
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4.12.2017 - (komunikace) HateFree Culture
Jednu dobu se mi v nabídce doporučených
kontaktů zobrazila i organizace HateFree Culture.
Teď už to tam nevidím, ale připadá mi vhodné je
oslovit. Zabývají se tím, jak přemoci v lidech
nenávist. To jde jedině láskou k ostatním, ale také
hlavně za pomoci obrácení se ke Kristu.
Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Správci Facebooku mi Vás doporučili jako jednu z organizací, kterou bych měl
oslovit.
Z Vašeho profilu vnímám, že se snažíte motivovat lidi k tomu, aby v sobě přemáhali nenávist a zlo. Ona
jedna z příčin, proč se lidé k sobě chovají špatně může být ta, že okolní podmínky nejsou moc příznivé
pro každého. Věřím, že když lidé dopátrají pravdy, tak je to může osvobodit.
Pracuji na Eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Třeba by Vás to mohlo v něčem inspirovat.
Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
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4.12.2017 – (komunikace) Národní Demokracie
Jedna z dalších organizací, která mi byla
doporučena, tak je Národní Demokracie. Vlastně
jsem jim už psal emaily, kterými jsem začal tuto
esej.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Správci Facebooku mi Vás doporučili jako jednu z organizací, kterou bych měl
oslovit.
Jedním z Vašich cílů je osvobodit se od EU. Dále usilujete o demokracii. Já se těmito věcmi také
zabývám, tak třeba by jsme se mohly v něčem vzájemně obohatit.
Pracuji na Eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Třeba by Vás to mohlo v něčem inspirovat.
Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
Otázky osvobození se od EU jsou už řešeny na stranách 56 a 58 s Aliancí Národních Sil a také na straně
80 s My proti Všem.
Děkujeme za zprávu. Ozveme se Vám co nejdříve.
(6.12.2017)
Dobrý den,
pročetl jsem si esej, s řadou věcí, které tam zmiňujete, se ztotožňuji. V současné době pracujeme na
nové verzi programu ND, plánujeme tam zahrnout i některé body podobné těm, které v eseji zmiňujete.
Sjednocení národovecké scény je i naším cílem, letos jsme k tomu velmi přispěli tím, že jsme spolu s 6
dalšími stranami šli do voleb pod společnou kandidátkou "ROZUMNÍ". Přestože jsme se do parlamentu
nedostali, tak jsme získali daleko více hlasů než ostatní národovecké strany (kromě SPD, která se ale
sjednocovat nechce).
S pozdravem
Bc. Jan Sedláček
místopředseda ND
Dobrý den, děkuji za ochotu pozitivní odpověď.
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4.12.2017 – (komunikace) Strana Svobodných Občanů
Další doporučení je politická strana svobodných
občanů. I ty jsem oslovoval s prvními zprávami o
Edenu.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Správci Facebooku mi Vás doporučili jako jednu z organizací, kterou bych měl
oslovit.
Jste zastánci svobody, ale v tomto nás celkem omezuje Evropská Unie. Jejich zákony jsou nadřazeny
našim a to dokonce i Ústavě. Jsem zastánce přímé demokracie, která by měla být také prvkem svobody
občanů a mám dokonce rozpracovaný projekt, který by to mohl umožnit. Tak třeba by jsme se mohly v
něčem vzájemně obohatit.
Pracuji na Eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Třeba by Vás to mohlo v něčem inspirovat.
Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
Otázky osvobození se od EU jsou už řešeny na stranách 56 a 58 s Aliancí Národních Sil a také na straně
80 s My proti Všem.
Děkujeme, že jste nám napsali. Obvykle reagujeme obratem.
Vaši Svobodní
http://www.svobodni.cz/
Vážený pane Kalino,
děkujeme za zprávu. Souhlasíme s Vámi, EU nás v lecčems omezuje. Zpracovali jsme několik publikací
na toto téma, jmenovitě Jak vystoupit z EU (http://www.petrmach.cz/jak-vystoupit-z-eu.pdf) a Odcizená
Evropa (https://www.svobodni.cz/wp-content/uploads/2017/07/Odcizena_Evropa.pdf).
Přejeme Vám hodně zdaru ve Vašem snažení.
Za Svobodné
—
Pavel Mises
Dobrý večer, děkuji za podklady. Prohlédnu si to.
Rádo se stalo.
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4.12.2017 – (komunikace) Strana Svobodných Občanů
Asi poslední z organizací zabývající se politikou či
mezilidskými vztahy je Institut Václava Klause. Ty
jsem zatím nekontaktoval.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Správci Facebooku mi Vás doporučili jako jednu z organizací, kterou bych měl
oslovit.
Vnímám iniciativu Vaší organizace tak trochu podobnou s tou mojí iniciativou. Snažíte se nějak řešit
problémy země, pokud tomu dobře rozumím. Možná by bylo přínosné vyměnit si pár informací a
názorů.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Třeba by Vás to mohlo v něčem inspirovat.
Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
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4.12.2017 – (komunikace) MODANOEMI.cz
Když se podívám na aktuální stav, tak už
zbývá jen 7 nepolitických podniků. Nadpis
ale byl změněn z „KONTAKTUJTE
STRÁNKY“ na „STRÁNKY KE
KONTAKTOVÁNÍ“. Teď už nemohu psát
ostatním, že jsem to dostal příkazem, jak
jsem nad tím uvažoval na straně 80 před
dvěma dny.
Pokusím se oslovit společnost zabývající se
módou. Napíši oslovení, které bude obecně určené
pro každého, protože módní společnost není nijak
politicky, ekonomicky ani sociálně orientovaná.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit.
Nerozumím úplně důvodu, proč mi bylo doporučeno oslovit zrovna Vaší společnost, ale informace,
které předávám by mohly být inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
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4.12.2017 – (komunikace) Nicoletta Fashion
Další obchod s módou.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit.
Nerozumím úplně důvodu, proč mi bylo doporučeno oslovit zrovna Vaší společnost, ale informace,
které předávám by mohly být inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
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4.12.2017 – (komunikace) The Chilli Doctor CZ
Obchod s kořením. Na to se ale hodí stejné
oslovení, jako minule.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit.
Nerozumím úplně důvodu, proč mi bylo doporučeno oslovit zrovna Vaší společnost, ale informace,
které předávám by mohly být inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
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4.12.2017 – (komunikace) Levný nábytek.
Obchod s nábytkem a zase to samé.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit.
Nerozumím úplně důvodu, proč mi bylo doporučeno oslovit zrovna Vaší společnost, ale informace,
které předávám by mohly být inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
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4.12.2017 – (komunikace) Kadeřnice -Vendula Kubková
Kadeřnice a zase ta samá zpráva.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit.
Nerozumím úplně důvodu, proč mi bylo doporučeno oslovit zrovna Vaší společnost, ale informace,
které předávám by mohly být inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
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4.12.2017 – (komunikace) Zelený Sport

Nějaký obchod se zbraněmi. Nevidím důvod,
proč nepoužít stejnou zprávu.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit.
Nerozumím úplně důvodu, proč mi bylo doporučeno oslovit zrovna Vaší společnost, ale informace,
které předávám by mohly být inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
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4.12.2017 – (komunikace) I-Moda.cz - Fashion Style
Zase obchod s módou. To samé.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit.
Nerozumím úplně důvodu, proč mi bylo doporučeno oslovit zrovna Vaší společnost, ale informace,
které předávám by mohly být inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
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5.12.2017 - Komunikace na Facebooku je blokovaná? Pište mi raději na Edenu.
Nevím, co se to přesně děje, ale přes to, že mi
Facebook normálně funguje, tak funkce Messenger
je nějak blokovaná. Trvá to už tři čtvrtě hodiny. Je
zvláštní, že se to děje zrovna po tom, co jsem byl
vyzván zahájit komunikaci s některými stránkami.
Nikdy před tím se mi snad nic podobného nedělo.

Natočil jsem pár videí v časech, kdy rozhodně nemohu komunikovat. Je to pro případ, že kdyby
někomu chodili ode mě v těch časech odpovědi, tak to můžete ofotit a poslat mi na email
info@jkali.cz
Čas je vidět v horní části videa.
http://jkali.cz/data/video/2017_12_05_blokovana_komunikace1.mp4
http://jkali.cz/data/video/2017_12_05_blokovana_komunikace2.mp4
http://jkali.cz/data/video/2017_12_05_blokovana_komunikace3.mp4
Jinak alternativní komunikační prostředek je má aplikace Eden, kde jsou fóra a je možné libovolně
zakládat sekce.
http://eden.jkali.cz/
…
Teď je 5.12.2017 15:34. Zprávy na Facebooku už se mi zobrazují normálně. Připadá mi ale zvláštní,
že přesto že komunikuji chatem, tak už to je skoro den, co jsem oslovil 16 mě doporučených
profilů a kromě automatické odpovědi mi odpověděli pouze Realisté, že si esej pročtou a pak mi
odpověděli ještě Strana Svobodných Občanů s tím, že mi přejí zdar a poslali nějaké podklady.
Nechci z toho vyvozovat nějaké přehnané závěry, ale na internetu musí člověk být opatrný. Třeba k
ničemu špatnému nedošlo. Každopádně své zprávy, které posílám ostatním, tak uveřejňuji modře v
kapitolách označených (komunikace). Pokud dojde někomu něco jiného, tak jsem to neodeslal já.
Pokud něco pošlete a já to se nepřidám, tak mi to nedošlo. Můžete pak ofotit Váš chat a poslat ho na
výše uvedený email a já ofotím svůj.
Je potřeba mít na vědomí, že kdo chce hledat pravdu, tak jí může najít. Pravda ale vždycky nemusí
být ta první naskýtající se informace.
Nevím, jaký byl význam toho, že mi byly takto doporučeny organizace ke kontaktování. Mohla za
tím být snaha mi nějak pomoci, ale mohlo to být i naopak a někdo chce špinit mojí pověst. To
nevím. Pokud jsou ale za tím špatné úmysly, tak je potřeba obrátit špatné věci proti tomu, kdo je
působí. Pak se pověst už těžce napravuje.
Toto co zde píši je obecné pravidlo. Pokud člověk má nějakou snahu pravdu hledat, tak tím může
zabránit spoustě potížím. Pokud ale ostatní nebudou poukazovat na pravdivé události ve
vhodný čas, tak tím logicky znemožní ostatním pravdu hledat.
Intuici k poukazování na pravdu a umět jí hledat je člověku dána tak, jak jsem psal na straně 77.
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6.12.2017 – (komunikace) Česká Krev

Zobrazili se mi další náměty na
kontaktování. Pokud by docházelo, že
někomu přijde z mého profilu jiná
zpráva, než je uveřejněno v těchto
kapitolách, tak to není ode mě. Stejně
tak zveřejním to, co mi chodí za
odpovědi. Už jednou se mi stalo po
propagaci projektu Eden na Facebooku,
že mě někdo upozornil, abych si změnil
heslo, protože z mého profilu někdo šíří asi nějaké necudnosti. Heslo jsem si neměnil. Asi by to
problém nevyřešilo. Spoléhám na to, že alespoň někteří lidé dovedou rozpoznat klamné informace.
Pokud máte nějaké zprávy, které jste obdrželi z mého profilu a nejsou v dokumentu, tak mi je
můžete poslat chatem a nebo na email info@jkali.cz. Pokud se obáváte je odeslat, tak si je nechte
uschované pro vhodný čas.
Organizace Česká Krev. Použiji zase podobné
oslovení jako u většiny profilů.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit.
Nerozumím úplně důvodu, proč mi bylo doporučeno oslovit zrovna Vaší společnost, ale informace,
které předávám by mohly být inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
V dokumentu budou uveřejněny všechny odpovědi, které mi od Vás přišli a stejně tak tam bude modře
pouze to, co jsem osobně odeslal.
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6.12.2017 – (komunikace) Český Patrioti
Český Patrioti. Pošlu stejnou zprávu. Koukám, že
věta „Nerozumím úplně důvodu, proč mi bylo
doporučeno oslovit zrovna Vaší společnost, ale
informace, které předávám by mohly být inspirací
Vám a nebo Vašim přátelům.“ se sem moc nehodí
stejně jako u minulé organizace. Bylo to
okopírované ze situace, kdy jsem psal na módní společnost, ale to tolik asi nevadí.
Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit.
Nerozumím úplně důvodu, proč mi bylo doporučeno oslovit zrovna Vaší společnost, ale informace,
které předávám by mohly být inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
V dokumentu budou uveřejněny všechny odpovědi, které mi od Vás přišli a stejně tak tam bude modře
pouze to, co jsem osobně odeslal.

http://jkali.cz

103

6.12.2017 – (komunikace) Dělnická mládež
Dělnická mládež. Použiji zase podobné oslovení.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit. Informace, které předávám by mohly být
inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
V dokumentu budou uveřejněny všechny odpovědi, které mi od Vás přišli a stejně tak tam bude modře
pouze to, co jsem osobně odeslal.
Děkujeme, že jste nám napsali. Snažíme se reagovat co nejrychleji. Brzy se vám ozveme.
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6.12.2017 – (komunikace) České komplexní služby
České komplexní služby. Také by je to mohlo
zajímat. Použiji stejné oslovení jako minule.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit. Informace, které předávám by mohly být
inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
V dokumentu budou uveřejněny všechny odpovědi, které mi od Vás přišli a stejně tak tam bude modře
pouze to, co jsem osobně odeslal.
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6.12.2017 – (komunikace) Alef investigation
Alef investigation. Zřejmě se jedná o nějakou
turistickou organizaci. Oslovím je stejným
způsobem.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit. Informace, které předávám by mohly být
inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
V dokumentu budou uveřejněny všechny odpovědi, které mi od Vás přišli a stejně tak tam bude modře
pouze to, co jsem osobně odeslal.
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6.12.2017 – (komunikace) БНO Шипка Войнски съюз Васил Левски Англия
Organizace s Bulharským názvem „БНO Шипка
Войнски съюз Васил Левски Англия“, který
nedovedu ani vyslovit. Zkusím je kontaktovat
nějak šikovně Česky.

(omlouvám se, ale nemám prostředky na to, abych si mohl platit tlumočníka, tak raději napíšu jen česky.
Mohu Vám nabídnout, že Vaše texty si budu sám překládat do Češtiny.)
(Съжалявам, но нямам средства да плащам за преводач, така че бих искал да пиша на чешки език.
Мога да ви предложа, че ще превеждам текстовете си на чешки език)
Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v Čechách, ale i okolních zemí a snažím se sjednotit různé organizace a
motivovat lidi více poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a
do budoucna možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci
Facebooku mi Vás doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit. Informace, které
předávám by mohly být inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
Už jsem začal komunikaci i se společností BNOShipka.org, která by možná mohla mít zájem o mojí
technologiji Eden (http://eden.jkali.cz).
V dokumentu budou uveřejněny všechny odpovědi, které mi od Vás přišli a stejně tak tam bude modře
pouze to, co jsem osobně odeslal.
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6.12.2017 – (komunikace) БНО Шипка и Войнски съюз Васил Левски Испания
Další Bulharská organizace s podobným názvem.
Poslal jsem stejnou zprávu.

(omlouvám se, ale nemám prostředky na to, abych si mohl platit tlumočníka, tak raději napíšu jen česky.
Mohu Vám nabídnout, že Vaše texty si budu sám překládat do Češtiny.)
(Съжалявам, но нямам средства да плащам за преводач, така че бих искал да пиша на чешки език.
Мога да ви предложа, че ще превеждам текстовете си на чешки език)
Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v Čechách, ale i okolních zemí a snažím se sjednotit různé organizace a
motivovat lidi více poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a
do budoucna možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci
Facebooku mi Vás doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit. Informace, které
předávám by mohly být inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
Už jsem začal komunikaci i se společností BNOShipka.org, která by možná mohla mít zájem o mojí
technologiji Eden (http://eden.jkali.cz).
V dokumentu budou uveřejněny všechny odpovědi, které mi od Vás přišli a stejně tak tam bude modře
pouze to, co jsem osobně odeslal.
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6.12.2017 – (komunikace) БНО Шипка и Войнски съюз Васил Левски Чехия
Další Bulharský profil. Tentokrát s trochu jiným
logem. Zpráva je stejná.

(omlouvám se, ale nemám prostředky na to, abych si mohl platit tlumočníka, tak raději napíšu jen česky.
Mohu Vám nabídnout, že Vaše texty si budu sám překládat do Češtiny.)
(Съжалявам, но нямам средства да плащам за преводач, така че бих искал да пиша на чешки език.
Мога да ви предложа, че ще превеждам текстовете си на чешки език)
Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v Čechách, ale i okolních zemí a snažím se sjednotit různé organizace a
motivovat lidi více poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a
do budoucna možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci
Facebooku mi Vás doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit. Informace, které
předávám by mohly být inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
Už jsem začal komunikaci i se společností BNOShipka.org, která by možná mohla mít zájem o mojí
technologiji Eden (http://eden.jkali.cz).
V dokumentu budou uveřejněny všechny odpovědi, které mi od Vás přišli a stejně tak tam bude modře
pouze to, co jsem osobně odeslal.
Thanks dear brother
Большое спасибо за все что делаеш на ползы все народы брат
www.bnoshipka.org/en/
Thank you for your feedback and the English version of the site
Thank you for your work on I creep all mankind and the force of good and justice the brother
It is empty Misters God will preserve you
(poznámka: měl jsem trochu problém s překladem reakce výše, ale chápu to jako povzbuzení)
Thank you, God with you
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6.12.2017 - Pozor na šíření pomluv
Může se stát, že mě někdo za mými zády bude v něčem nějak obviňovat. Solidní člověk by se měl
kriticky zabývat ostatními vždy tak, aby se mohly obhájit. Například když pošlu zprávu, která o někom
něco tvrdí, tak bych toho dotyčného měl dát do odeslaných, aby se mohl obhájit. Pokud se ten člověk
neobhájí, tak mě osobně to tak trochu naznačuje, že ty informace jsou pravdivé. Nepovažuji za ideální,
když se lidé za zády takto obviňují a nebo když nemají snahu vyvrátit případné lži.
Nejhorší je pak asi, když se na pouhém základě pomluv s někým definitivně přestanete bavit.
Otevřenost dovede celkem dobře zabránit šířením úmyslných či neúmyslných lží.
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6.12.2017 – Od diskusí k činům
Spojení s různými organizacemi jsem navázal. Teď to ale bude chtít uchopit vládu pevně od rukou a
zajistit, aby se opravdu efektivně starala o běžné lidi. Stále tu nevidím, že by se na panelácích začali
sázet stromky a stavět skleníky. V čem je problém? Statika to přeci umožňuje. Na vyvožení hlíny se
nezaměstnaní lidé určitě najdou a pokud je tam něco jako asfalt, tak se to může překrýt nějakou folií, či
tenkou vrstvou betonu. To už se nějak vymyslí. Životní prostředí je potřeba kultivovat. Když se pozavírá
pár zlodějů, tak třeba hned vše půjde lépe.
Chtělo by to ovládnout ty roboty, kteří jsou pod republikou. Zkusím k tomu sehnat od holek nějaké
informace, pokud je mají. Kdyby ne, tak doufám, že alespoň domobrana pošle nějaké informace. Je
šestý den v měsíci a nic od nich nemám. Pokud mě tam nějací lidé pomlouvají, tak pozor na ně. Je třeba
zapamatovat si jejich jména. Pravděpodobně to nedělají ani z vlastních pohnutek, ale možná je k tomu
někde vede. Dalo by se přes ně možná vypátrat, kdo je vlastně takto navádí.
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7.12.2017 – Piráti volají o pomoc, motivujme se navzájem a komunikujme spolu
Už se mi nezobrazují další stránky ke
kontaktování. Česká Krev zmizela. Chvíli
se zobrazovala nějaká sázková
společnost, ale teď už tam není. Během
včerejška 6.12.2017 se mi ozvala
pozitivně Národní Demokracie a také
jeden z Bulharských profilů mě
povzbudil.

Včera 6.12.2017 jsem psal o tom, že je potřeba začít
jednat. Z Národní Domobrany se mi ani včera nikdo
neozval ani na email ani chatem. Mám li se na to
dívat optimisticky, tak nepotřebuji, aby mě
kontaktovaly. Nebudu užitečný se zbraní v ruce, ale
mnohem užitečnější budu tím, když lidi budu alespoň
takto motivovat. Národní Domobrana mi dělá vlastně
celkem radost, protože poukazuje na nehezké
chování některých lidí ve vedoucích pozicích
některých organizací. Tím může komplikovat jednání lidí, kteří se snaží poškozovat společnost lží.
Teď je ale potřeba uvědomit si jednu důležitou věc. Máme ve vládě stranu Pirátů, která se snaží
prosadit určité ideály. Snaha je jedna věc, ale je potřeba, aby jim někdo začal krýt záda. Piráti teď
mohou zásadním způsobem ovlivnit váhy ve vládě a navíc mohou pomoci odhalit některé
informace, díky kterým by se dalo možná ledacos výrazně změnit. Je důležité je podpořit. Přestat po
sobě navzájem házet špínu a začít se opravdu navzájem povzbuzovat. Vidět v lidech hlavně to
dobré.
Toto je prosba ze strany pirátů, která se ke mně dostala. Budu jí komentovat modře.
„Vážení příznivci,
v předvolebním čase jste nám nesmírně pomohli sdílením pirátských sdělení. Nyní vás poprvé
prosíme o stejnou pomoc i po volbách. Pomozte nám prosím vysvětlit veřejnosti, proč pro Piráty
podpora menšinové vlády Andreje Babiše nepřichází v úvahu.
Sdílejte prosím tento příspěvek!
7 důvodů, proč Piráti nemůžou podpořit vládu Andreje Babiše
a není mezi nimi Čapí hnízdo
1. Cenzura je nepřípustná, svoboda Internetu klíčová
S ouhlasím. Cenzura může snadno bránit šíření pravdy a pak budou problémy jen přibývat.
Andrej Babiš upřednostnil zájmy českých sázkovek před svobodou Internetu. Nezapomněli jsme na
to a budeme mu připomínat, proč nepřipustíme další cenzuru a potlačování svobody na síti.
2. Chceme řešení kauz, ne zametání pod koberec
Opencard je symbolem korupce v Praze. Jakub Michálek a další Piráti pracovali několik měsíců na
http://jkali.cz

112

podkladech pro právní řešení. Všechny dokumenty předali radním v čele s primátorkou Krnáčovou.
Ukázalo se, že boj ANO proti Bémovi (ODS) a Hulínskému (ČSSD) byl vedený jen naoko a kauzu
nechali promlčet.
Je potřeba dohledat nějaké hmatatelné důkazy a předat je policii. Případně, aby začala jednat
Národní či Zemská Domobrana, Aliance Národních Sil a podobně.
3. Odsuzujeme střety zájmů a politickou “malou domů”
V roce 2009 přijala sněmovna zákon o podpoře biopaliv. Piráti jsou přesvědčeni, že k tomu došlo
mimo jiné díky lobbingu Agrofertu. V roce 2015 bylo schváleno pokračování daňového zvýhodnění v době, kdy Babišovy firmy ovládaly 60% segmentu trhu. Vlády tvrdohlavě lpí na podpoře biopaliv
1. generace, které přírodě ani ekonomice neprospívají. Vše špatné ale svádějí na „tu zlou EU“, to
už ale dnes není platný argument.
Nedovedu posoudit, jak moc má EU na toto vliv.
4. Arogance moci a ignorance, která prosadila nedotažené EET
EET má celou řadu nedostatků. Ivan Bartoš na ně upozorňoval Andreje Babiše osobně. EET
dopadá i na nejmenší e-shopy a živnostníky. Ani Ministerstvo financí netušilo, kolika různým
subjektům zkomplikuje podnikání. Oproti předchozím slibům vyplatil stát dodavateli softwaru,
firmě IBM, stamiliony korun bez výběrového řízení.
Náklady související se servisem EET a podobně opravdu mohou v dnešní době živnostníky celkem
zbytečně devastovat.
5. Věcná kritika je pomoc, ne útok
Lukáš Wagenknecht je odborník na otevřenou státní správu, kterého přivedl Andrej Babiš na
Ministerstvo financí. Poté, co Wagenknecht odhalil odklánění financí z ČEZu pro Babišovu pravou
ruku Radmilu Kleslovou a odmítl podepsat zakázku bez výběrového řízení, byl nestandardním
způsobem odejit.
Bylo by asi potřeba nějak dokázat tyto finanční manipulace.
6. Digitalizaci pod taktovkou ANO nevěříme
Hnutí ANO za 4 roky ve vládě nepřispělo k žádnému výraznějšímu pokroku v digitalizaci. Celkové
množství byrokracie se zvýšilo, zakládání firem je stále složité a na vyřízení stavebního povolení se
čeká i roky. Stamilionové kšefty spojené s projektem Smart Cities v Praze jsou demoverzí toho, jaký
je přístup ANO k moderním technologiím. Peníze občanů se utrácejí za hračky pro politiky, které
prolobbovali dodavatelé.
K digitalizaci od hnutí ANO jsem se trochu vyjádřil už na straně 37 z pohledu obyčejného občana a
je to nedůvěryhodný systém. Je potřeba ve vládě odhalovat různé podvody a spolupracovat ne
pouze s policií.
7. Nebudeme bílým koněm
Účast Pirátů ve vládě by bezpochyby přinesla dílčí úspěchy v digitalizaci státu, v protikorupční
legislativě nebo ve zmírnění šikany živnostníků. Za několik drobných úspěchů bychom ale zahodili
vše, za co bojujeme a co reprezentujeme. Andrej Babiš hájí v politice především své osobní zájmy a
my nebudeme jeho bílým koněm. V 15 z 20 programových priorit se podle tvrzení zástupců ANO
shodujeme. Pokud tedy Babiš myslí své sliby vážně, prosadíme velkou část pirátského programu i z
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opozice.
Respektujeme rozhodnutí voličů: Andrej Babiš vyhrál volby a je na něm, aby se předvedl. Současně
jsme voličům slíbili, že za situace, která po volbách nastala, do vlády s Hnutím ANO nepůjdeme.
Sliby se mají plnit nejen o Vánocích.
Sdílejte prosím!“
Ještě jsem odeslal tuto zprávu:
Předmět: Reakce na vyzvu Piratske strany
Dobrý den,
tímto reaguji na výzvu Pirátské strany, která se ke mě včera dostala.
Pokud mají domobrany nějak začít efektivně fungovat, tak je potřeba
komunikace s Pirátskou stranou. Piráti mají opravdu vůli změnit věci k
lepšímu. Je potřeba je podpořit jako výkonná moc a dovést ke
zodpovědnosti lidi, kteří korumpují vládu.
Detaily ke zprávě Pirátů jsem popsal zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=112
S pozdravem,
Jiří Kalina
Příjemci:
Piráti (info@pirati.cz), Národní domobrana (info@domobrana.org), Zemská domobrana
(david.buchtela@zemdom.org), Alianci národních sil (aliancens@centrum.cz)
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8.12.2017 – Bílý kůň

Ze včerejška 7.12.2017 mi už nikdo nic neposlal ani emailem ani
na chat. Uvidím, třeba ještě někdo napíše. Přehled doporučených
stránek ke kontaktování je stále stejný.
Minulý týden myslím ve středu jsem se sešel s jedním člověkem,
pro kterého občas něco programuji. Trochu jsme se bavili i o této
mojí práci. Ptal se mě, zda jsem volil hnutí ANO. Prý nezná
nikoho, kdo volil hnutí ANO. Ani já je nevolil. To ale nemusí ještě
nic znamenat. Třeba to ti lidé zapřeli a nebo to byla zrovna
skupina lidí, která je nevolila. Nebo taky opravdu byly výsledky
voleb zmanipulované. Pan Babiš je teď premiérem a pokud bude
svou práci vykonávat čestně a nebude to dělat za účelem udržení
si moci, pro vlastní prospěch a země bude ekonomicky
prosperovat, tak mu přeji jen hodně síly a zdarů. Také mi říkal,
abych nedělal nikomu bílého koně. Četl zprávu ode mě a kritickou
reakci na trest smrti. Řekl mi, že občanské tribunály tu už byly a
nebylo to moc dobré, protože Lenin je zneužíval. Trest smrti byl
předmět debaty a jelikož jsem zastánce demokracie, tak nevidím důvod, proč bych se neměl nechat
někým přesvědčit, že jsou špatné. Nakonec jsem sám uznal, že tento typ trestu je nevhodný.
Teď je otázka, jestli jsem nebyl předem vytipovaný člověk, který
měl sehrát roli jako tzv. býlí kůň. Když shrnu některé věci, které
jsem tento rok zažil.
Nechce se mi vracet k některým věcem, které už jsem popisoval v
prvním a druhém díle. Záhadná dívka, která se mi jinak docela i líbí
a jednoho dne bych si jí rád vzal za ženu, tak je teď mimo můj
dosah. Nevím, kde bydlí, ani kde pracuje. Na jejím FB profil se
nemohu dopsat. Hlásí mi to, že uživatel je momentálně nedostupný.
Simku prý nemá, tak že jí nemohu ani zavolat. Asi jsem se vždy
také nechoval úplně ideálně. Některé věci, které jsem zveřejnil, tak
jsem si asi měl nechat pro sebe a to byl možná ten problém. Řekl
bych ale, že na 99% bude asi v nějakém projektu jako je Monarch či
něco podobného. Asi tam skrze ní chtěli dostat i mě, ale já nejsem
stavěný na to, abych dělal někomu koně.
Když měla narozeniny 14.2., tak nějak tou dobou jsem se setkal v
čajovně se dvěma dívkami urozeného chování. Už jsem o nich psal
na straně 74. Probírali jsme duchovní témata. Tvrdili, že jsou staré
něco přes sto let. Vzhledem k tomu, že někteří lidé opravdu dokáží žít mnohem déle ve fyzickém
těle, tak jsem nevěděl, zda se jedná o stáří duší, či těla. Později mi bylo upřesněno, že měli na mysli
stáří duší. Pamatuji si, jak mi povídali o tom, že přijde nějaký muž a nějak je energeticky naplní.
Jedna z nich mluvila o symbolice dvou trojúhelníků jdoucí proti sobě. Moc jsem tomu nerozuměl.
Teď už si na to nevzpomínají a neřekli mi o žádné organizaci. Podle mého názoru jsou ovlivněné
nějakými naukami New Age. Například když si zadáte na internetu slovo Merkaba, tak naleznete
informace o tom, že je to tvůrčí nástroj stvoření. Naleznete celkem podrobné vědecké informace o
tom, jak to funguje. Já nepopírám, že to tak třeba není. Může to tak skutečně fungovat, ale zase je
potřeba určitá opatrnost a nenechat se společně s těmito informacemi ovlivnit nějakou nenápadně
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skrytou informací, které člověka může od Boha v podstatě oddalovat.
Když si naleznu informace o Merkabě, tak tam mohu vidět
společné rysy s tím co vyučoval Ježíš. Minimálně se to vzájemně
nevyvrací, ale tyto nauky nijak nezdůrazňují důležitost Kristovy
výkupní oběti. Podle mé osobní zkušenosti a i jiných lidí dovede
obrácení ke Kristu opravdu zásadně změnit život k lepšímu. S
něčím podobným jsem se setkal v knize Světla a Pravdy, kterou mi
doporučil jeden můj známý. Ta také popírá Kristovu výkupní oběť,
ale Krista jako božího syna vlastně uznává, jak jsem pochopil.
Dnes je všude takových populárních duchovních informací a hodně
lidí mají tendenci vnímat Krista negativně, tak že je snadné dostat
se to špatných vlivů. Já osobně nechodím do žádného církevního společenství, ani do kostela a
podobně, ale umět přijmout Kristovu oběť považuji za důležité. Přijde mi trochu zvláštní i ten
samostatně zvýrazněný prázdný šestiúhelník na straně 72 a 73. Celkem příhodně mi k této
problematice zapadají slova Ježíše, když lidem říkal, jak se chtějí zabývat nebeskými záležitostmi,
když ještě nerozumí dostatečně ani těm pozemským.
To jsem ale odběhl k New Age. Zpět k době kolem 14.2. Krátce po tom jsem viděl na Facebooku
nasdílený od neznámé paní příspěvek, ve kterém byl text „I belive in me“ (Já si věřím) a v textu
stálo, že hledají člověka, který by uměl vymyslet nějaký ekonomický systém a zároveň by si
uměl rozumět s lidmi z různými zájmy.
Netvrdím, že tato organizace je nějak špatná a ani že nějak souvisí s Jarkou, o které jsem povídal
výše. Ani nevím, o jakou jde vlastně organizaci. Tehdy jsem se nějak nemohl ubránit pocitu, že je ta
reklama směrovaná na mě a nenapadlo mě, že bych se tím mohl tou dobou zabývat. Nebyl jsem na
to připraven. Napsal jsem té paní, že mi připadá, jako kdyby to bylo určené mě, ale že na takovou
práci nemám.
Když se teď zpětně podívám na to, čím jsem se tento rok v programování zabýval (projekt Eden) a
o čem je vlastně tato esej, tak mi to připadá zvláštní. Nebudu prozrazovat konkrétní jména lidí, ale
chtěl jsem vysvětlit tuto skutečnost.
Je vidět, že i správci Facebooku mi pomáhají nějak oslovovat určité stránky. Jaké jsou ale jejich
úmysly, tak to nevím. Snažím se jednat ale podle svého nejlepšího svědomí a nejsem ve spojení s
žádnou organizací, která by mi nějak říkala co musím dělat.
V oboru programování jsem nikdy s autoritami problém neměl. Dostával jsem zadání funkcionality
a vnitřek byl částečně na mě. Byla to tvůrčí činnost a tou se až tolik pokazit nedá. To co ale řeším
poslední dobou vnímám tak, že se nechci zodpovídat žádným lidem. Nechci nikomu dělat něco jako
koně a nebo loutku. U autorit si v této oblasti není člověk moc jistý, tak jsem raději sám.

http://jkali.cz

116

8.12.2017 – Chrámová hora

Dostal se ke mně tento článek
https://zpravy.idnes.cz/izrael-palestinatrump-jeruzalem-presun-ambasady-marekcejka-komentar-1m3-/zahranicni.aspx?
c=A171207_080856_zahranicni_aha
Prezident Donald Trump předevčírem
prohlásil Jeruzalém za hlavní město
Izraele. Velvyslanectví se bude přesouvat z
Tel Avivu do Jeruzaléma. Z hlediska
biblických proroctví tato událost má určitý
význam. Cituji z článku „Chrámová hora
je sice nejposvátnějším místem judaismu,
ale Izrael je oficiálně sekulární stát. V roce 1967, kdy izraelská armáda dobyla Chrámovou horu,
tak vláda následně rozhodla o tom, že přenechá její správu v rukou muslimů, tak jak to bylo už od
roku 637 (s přerušením v době křížových výprav). Navíc tradice judaismu (potvrzená izraelským
Vrchním rabinátem) zakazuje židům na Chrámovou horu z teologických důvodů vstupovat.“
Biblická proroctví totiž poukazují na to, že před druhým příchodem Ježíše Krista se ujme vlády nad
světem syn zatracení (antikrist) a bude vládnout z onoho posvátného místa (Třetí chrám). Takto se
to alespoň vykládá. Věci, které se musí stát, tak se dříve nebo později stanou. Z tohoto hlediska se
prezidentu Trumpovi asi nedá nic moc vyčítat. Čas už asi opravdu pomalu uzrává.
Antikrist se pravděpodobně stane vůdcem různých náboženství (Judaismus, Islám a jiná). Antikrist
se ale nesmí odhalit do té doby, dokud je zde jakási překážka jak je naznačeno ve verši níže (někteří
lidé zastávají názor, že tou překážkou je pouze archanděl Michael).
Tesalonickým 2,3-12: "Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí
nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a
povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude
se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu
dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen
na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí
ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho
lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože
nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.
Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti."
Je potřeba tedy teď prostřednictví pravdy bourat lži a stavět právě onu tu překážku. Boží přístup je
asi takovýto (v moment, kdy nebude překážka, tak nastanou problémy).
Ezechiel 23
29 Prostý lid zatím podvádí a loupí. Ubližují chudým a ubohým a na přistěhovalcích páchají křivdu
a bezpráví.
30 Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede mě do trhliny za tu
zem, abych ji nezničil – ale nikoho jsem nenašel.
31 Vyliji proto na ně své rozhořčení, pohltím je plamenem svého zuření a jejich cesty jim obrátím
na hlavy, praví Panovník Hospodin.
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Osobně věřím, že ten, kdo se nějakým způsobem přičiňuje, a je mnoho takových lidí, tak se mu to
vyplatí a bude mít nějakou ochranu.
Pokud jde o židy, tak nejsou všichni stejní. Vnímám dva hlavní proudy a je zvláštní, že v jejich
vlajce jsou právě dva trojúhelníky jdoucí proti sobě (symbol dualismu). Jedni prosazují globální
vládu a druhá kategorie jsou národnostní. Ty dvě kategorie se nemají moc v lásce. Myslím si, že
právě ta první kategorie se snaží prosadit světovládu a to nepovede k dobrému. Sám papež František
řekl, že je žid. Dokonce údajně i někteří vládci v Saudské Arábii jsou údajně podle jednoho mystika
židé. Odhadoval bych to na tu první kategorii, která se snaží prosadit světovládu. Nějaký ten druh
pravicového sionismu, který vládne asi hlavně Evropské Unii, Americe a podobně.
Mě osobně připadají tito velmožové jako malé oklamané děti. Snaží se ovládnout svět, ale neví s
jakými mocnostmi si zahrávají a jak se to může obrátit proti nim. Možná by bylo dobré zamyslet se
nad tím, dokud je stále ještě čas.
Tímto bych udělal takovou tečku nad mou esejí.
Ještě jsem říkal, že se vyjádřím k některým zprávám Aliance Národních Sil, ale při poslední
komunikaci s panem Tichým jsem pochopil, že stejně je teď problém hlavně v tom, že nás EU
blokuje, tak že to asi nemá cenu teď detailně řešit. Má odpověď je v podstatě celá tato esej.
Za 7 dní mi je 33 let. Myslím, že tento rok jsem toho napsal dost a mám i připravenou novou vlastní
webovou technologii, kterou v případě zájmu bude možné využít. Kdyby celá ta má práce pomohla
nějak jen jednomu člověku, tak i přes to to mělo smysl zainvestovat do toho prostředky.
Prozatím ale s touto aktivitou musím přestat. Soustředím se plně jen na jednu věc a od nového roku
si budu muset najít práci a začít se věnovat zase programování, protože to mě živí.
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11.12.2017 - Úspěch bez kompromisů

Ještě v pátek 8.12.2017, když jsem neměl dopsanou kapitolu o Chrámové hoře na minulé stránce,
tak se mi zobrazila sponzorovaná reklama na společnost Zákony bohatstvi – VIP klub
(https://www.zakonybohatstvi.cz/vip-klub/). Po kliku na reklamu mi najel chat viz. obrázek výše,
kde jsem byl vyzván završit sedmý strategický krok napsáním slova MAPA. Potom se mi zobrazil
obrázek napravo, kde je u čísla 7 napsáno „UZAVŘETE SVĚTOVÝ MÍR!“. To by bylo hezké,
kdyby to šlo tak snadno :). Každopádně mi byl nabídnut online trénink za opravdu symbolickou
cenu 27 Kč. Toho si vážím. Trénink se týká osobního růstu, aby byl člověk úspěšnější a učil se
nedělat v životě kompromisy, které komplikují cestu k úspěchu.
Osobně si myslím, že jako programátor jsem byl poměrně úspěšný na Jihočeský kraj a hlavně mi
byly prokazovány určité benevolence, kterých jsem si vážil. Občas přijdou ale v životě změny.
Někdy je potřeba umět se obětovat i ostatním. Kdo ví, třeba po této zkušenosti, kterou tento rok
prožívám, tak zjistím své skutečné poslání a třeba to nebude ani programování, jak jsem si doposud
myslel.
Co se týče úspěšnosti, tak si nemyslím, že bych na tom byl až tak špatně. Ale tím nechci říct, že
bych se nemohl učit od lidí, kteří jsou ve svém oboru mistři. Nabídky tréninku si cením a tímto
dělám firmě „Zákony bohatství“ reklamu.
Když už jsem u toho dotahování věcí do konce, tak ještě uveřejním zprávy, které mi došli od
Aliance Národních Sil 17.11.2017. Sice jsem říkal na předchozí stránce, že odpovědí je tato má
esej, ale některé lidi by mohlo zajímat co mi vlastně napsali.
http://jkali.cz/data/reakce_na_ans.pdf
Jediné, co teď mohu udělat je, modlit se, aby dopadla zodpovědnost na lidi, kteří devastují tuto zem
svou bezohledností k ostatním.
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12.12.2017 – 32 a 33

Už jsem si myslel, že tento dokument nějak uzavřu, ale měl jsem dát asi do názvu, že se jedná ještě
o příběh, který skoro den co den dopisuji. Kdyby někdo začal komunikovat, tak to sem chci dát a
spolu s tím i k aktuálnímu datu zprávy informaci, kdo psal. Tento dokument ještě asi bude nějakou
dobu žít.
Dnes je 12.12.2017. Zase se mi včera stala taková zvláštní shoda okolností. Dostal jsem z
Facebooku informaci, že si můžu prohlédnout přehled roku. Bylo tam video a pod ním dva obrázky,
které jsou vidět nahoře vedle sebe. Na jednom je, že rok 2017 mi přinesl 32 nových přátelství. Na
druhém je, že příspěvky v roce 2017 se lidem líbily a celkově srdcí, palců nahoru a smajlíků prý
bylo 33. Zvláštní na to je, že teď je mi 32 let a za 3 dny je mi 33.
Zdálo se mi to nějak moc. Koukal jsem se do přátel a z těch celkových 91 mám za to, že opravdu
minimálně 26 jsem tento rok nabral. Těch zbylých 7, možná 6, tak ty mě do oka netrkly, ale třeba
tam opravdu jsou. Pokud jde o 33 pozitivních hodnocení, tak to se mi zdá také hodně, ale to už
nejsem schopen asi ověřit.
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12.12.2017 – (komunikace) @Zprávy

Ve stránkách ke kontaktování mi přibyli dva tipy. Nějaké internetové
zpravodajství @Zprávy a pak politická strana SPD, kterou jsem
kontaktoval pouze emailem.

Mediální stránky. Tak ty jsem ještě neoslovoval.
Zkusím tu mou komunikaci nějak vylepšit.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit. Informace, které předávám by mohly být
inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
V dokumentu budou uveřejněny všechny odpovědi, které mi od Vás přišli a stejně tak tam bude modře
pouze to, co jsem osobně odeslal.
Sepisuji tu zde skoro den co den mimo úvah i svůj příběh a mohou se takto o Vás dozvědět i jiné
organizace, které jsou uvedeny v obsahu a posílal jsem jim také podobnou zprávu.
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12.12.2017 - (komunikace) Svoboda a přímá demokracie

Politická strana. Oslovím je ale stejným
způsobem, jako většinu. Bude asi lepší mluvit k
obyčejným lidem bez ohledu na členství v
organizacích.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit. Informace, které předávám by mohly být
inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
V dokumentu budou uveřejněny všechny odpovědi, které mi od Vás přišli a stejně tak tam bude modře
pouze to, co jsem osobně odeslal.
Sepisuji tu zde skoro den co den mimo úvah i svůj příběh a mohou se takto o Vás dozvědět i jiné
organizace, které jsou uvedeny v obsahu a posílal jsem jim také podobnou zprávu.
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13.12.2017 – (komunikace) Česká pirátská strana
A máme tu českou pirátskou stranu. Někteří lidé je kritizují například v tom,
že jsou prý placeni ze Sorosových peněz. Osobně jsem se před volbami setkal
s jedním jejich sympatizantem a ptal se ho mimo jiné i na toto. Řekl, že to není
tak. Piráti fungují na základě dobrovolné činnosti a dobrovolných sbírek jejich
členů. Připadalo mi to něco jako obdoba vývoje freewaru, ale v oblasti politiky. Na mě to udělalo
celkem dobrý dojem. Značka Piráti je v čemsi zarážející, protože slovo pirát působí negativně. Je to
údajně volené strategicky, protože to lidem utkví více v paměti. Něco na tom bude. Já nejsem členem
pirátské strany.
Názorově se přikláním k lidem, kteří o nich tvrdí,
že jedna věc jsou ideály a druhé věc je tvrdá realita
v politice. Myslím, že někdo si opravdu chce z
pirátů udělat tak zvané bílé koně, tak snad se nedají
jen tak lehce. Vnímám je jako určitou šanci, jak
něco změnit k lepšímu. Podpořil jsem je trochu
7.12.2017 v tomto dokumentu. Oslovím je stejným způsobem jako SPD.
Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit. Informace, které předávám by mohly být
inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
V dokumentu budou uveřejněny všechny odpovědi, které mi od Vás přišli a stejně tak tam bude modře
pouze to, co jsem osobně odeslal.
Sepisuji tu zde skoro den co den mimo úvah i svůj příběh a mohou se takto o Vás dozvědět i jiné
organizace, které jsou uvedeny v obsahu a posílal jsem jim také podobnou zprávu.
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13.12.2017 – Zákony bohatství
Včera jsem od jedné kamarádky dostal palec
nahoru na nasdíleném videu, kde komentuji věci o
kapitole „32 a 33“ ze včera. Tak teď už to je 33 a
33 :).
Když nepočítám programování projektu Eden, tak
tento rok už od ledna píši svůj příběh. Nevím, co
mě potká zítra. Nevím, co se se mnou stane. Nějak
zkrátka věřím, že bych toto měl psát. Jak už jsem
psal minule v kapitole „Úspěch bez kompromisů“,
tak mi byla nasponzorovaná zajímavá interaktivní
reklama na firmu Zákony bohatství. Zakladateli jsou čeští manželé Tomáš Lukavec a Martina Brandová,
kteří neměli jednoduché dětství, ale zjistili, že když se člověk otevře ostatním a zveřejní svůj příběh, tak
tím si vlastně vytváří na trhu svojí originální tak zvanou značku. Je to něco jako naše osobní identity. V
marketingu toto může být údajně celkem užitečná věc.
V souvislosti se mnou je trochu zvláštní, že Tomáše na vysoké škole celkem zajímali motivy a celkově
příběhy světových lídrů, ale ve škole se nic takového o motivech neučí. Já jsem ještě před rokem jako
introvertní programátor (skoro bych řekl autista) netušil, že budu dělat něco takového. Že budu
kontaktovat různé organizace a dávat dohromady nějakou reformu společnosti. To by mě opravdu
nenapadlo. Vlastně jsem ve svojí práci byl celkem spokojený, ale možná bych měl opravdu dělat něco
jiného. Něco, čím budu více užitečný pro ostatní v této složité době.
Přečetl jsem některé články, příběhy, videa na youtube a online tréninková placená videa. Musím říct, že
to na mě udělalo příjemný dojem. Tomáš vyzdvihuje myšlenku, aby si člověk šel pevně za svým cílem a
byl houževnatý. S tím já souhlasím a v podstatě se tím řídím. Odhalil jsem své slabiny hlavně v tom, že
jsme měl a mám problém umět si říct cenu. Měl jsme docela štěstí, že můj vedoucí Česťa v minulém
zaměstnání mi sám navrhl peníze, které bych měl mít vzhledem ke svým schopnostem, protože jsem se
celkem platově podcenil. Můj rozchod s Česťou byl zvláštní, jak jsem o tom psal v prvním díle, ale
nemohu mu upřít, že to byl opravdu skvělý a pohodový vedoucí a věřím, že stále je.
Další má slabina je asi shánění a motivování lidí. Jako introvertní programátor jsem se nikdy o nic
takového nemusel starat. Nakonec ale zjišťuji, že nějaké komunikativní schopnosti asi mám a hlavně asi
dovedu celkem kontrolovat emoce a způsob vyjadřování.
Pokud jde o nedělání kompromisů, tak jsem nucen přehodnotit svůj názor na to, co jsem o Jarce napsal
na straně 115, když jsem říkal, že některé věci, které jsem zveřejnil, tak jsem si asi měl nechat pro sebe.
Prosazuji tady určité názory na odkrývání zločinu. Co by to bylo za zásady, kdybych některým lidem
uděloval výjimky. Jarka mě mnohokrát ujišťovala, jak mi peníze (40 500Kč) do týdne vrátí a je to už
téměř rok a stále mi dluží 40 000Kč. 500Kč mi poslala někdy v září po jednom člověku, kterému jsem
rozmlouval, aby za ní chodil a dělal vymahače, ale ten člověk chtěl vidět její chování. Ujišťovala mě i
přes toho člověka, že mi peníze vrátí, přitom mi ani nedá možnost s ní nijak komunikovat a nemám
morálně na to, abych jí rušil při práci. Možnost si s ní dopisovat mám pouze na chvilku, když mě žádá o
další peníze a potom komunikaci hned zablokuje. I kdyby se rozhodla splácet mi to jen po 500kč
měsíčně, tak se můj pohled na ní okamžitě změní a budu o ní psát jen v dobrém, protože svým slovům o
vracení peněz dala nějakou váhu. Za těchto okolností ale nejsem já ten, kdo by se měl omlouvat. Nevím,
kde teď je a co s ní je a nemám zájem po tom pátrat.
No zpět k normálním lidem. Zítra mám svůj první webinář s touto organizací. První webinář vůbec, tak
jsem na to zvědav. Motivování a výuka se mi zatím hodně líbí a jen chválím.
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13.12.2017 - Mohamed a jeho žena
Když už jsme u těch světových lídrů, tak zde napíši
například něco o Mohamedovi a jak byl zneužit
katolickou církví skrze jeho manželku.
Zde je původní článek (svědectví bývalého Jesuity)
https://www.lajkit.cz/zpravy/item/328znepokojujici-pohled-do-tajnych-vatikanskycharchivu-byvaly-jezuitsky-agent-dr-rivera-vypovida
Jenom jedna citace „A tak sestavili další mašinerii
– podzemní špionážní síť, která byla použita na
podávání informací k vykonání mistrovského díla – plánu na kontrolu velkého množství Arabů, kteří
odmítli římský katolicismus. Vatikán usiloval nalézt pro Araby jejich vlastního »Mesiáše«, takového,
který by povstal jako jejich veliký vůdce. Musel to být člověk se schopnostmi, kterého by sami mohli
vyškolit a nakonec jeho prostřednictvím spojit všechny nekatolické Araby dohromady v jednu obrovskou
masu – v jednu armádu, která by pak dobyla Jeruzalém pro papeže.“
Jarka mi sice slibovala, že mi peníze vrátí. Já nechci tvrdit, že mi je třeba nechce vrátit, ale plánuje to asi
udělat takovým způsobem, že budu zahnaný kdoví kam a už budu dělat někomu koně. I kdyby byla
princezna převlečená za servírku a mohla by ze mě udělat kdo ví koho, tak o to s jejím chováním
nestojím.
Mohamed byl vlastně úspěšný, když se to tak vezme a za jeho úspěchem stála skutečně jeho žena. Stal
se prostředkem k vytvoření nového náboženství s mnoha příznivci. Jenom že jak to vlastně celé bylo
zneužito v minulosti? A co teď?
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13.12.2017 - Zákony bohatství a zákony chudoby
V dnešní kapitole „Zákony bohatství“ jsem se dopátral toho, že
jeden z doporučovaných zákonů bohatství je, že člověk by si měl
umět říct svojí cenu. I když se mi jinak líbí názory Tomáše
Lukavce, tak u tohoto konkrétního bodu moc nesouhlasím. Co
když člověk má věc, která je pro toho druhého nezbytná a je jediný,
kdo tuto věc může nabídnout. Potom může být vlastní určování
ceny snadno zneužitelné.
Nebo co když někdo využívá způsob získávání peněz, kterým získá
mnohem více, než je schopen odpovědně využít. Potom ale z oběhu
financí mizí peníze a to se může projevit tak, že ti, kteří se třeba
snaží dělat něco pro ostatní, tak jsou stejně chudí. Nemají zastání ze strany systému důsledkem toho, že
v něm právě mizí peníze. To je jen pár příkladů.
Udělám zde takový náhled stavu společnosti za tento rok. Jen poukážu na pár lidí, kteří mě obklopují.
Servírka Jarka
Koncem roku 2016 se mi ozvala jedna servírka, kterou mám v kontaktech na Facebooku. Pamatoval
jsem si na ní ještě z roku 2015, kdy jsem jí pozval do čajovny, říkala že přijde, ale neukázala se tam a
ani se později nijak neomluvila. Tentokrát mě žádala o půjčení peněz na nájem, které jsem jí rychle
donesl, protože to potřebovala ještě ten den. Později jí potkávali další neštěstí až jsem jí nakonec půjčil
40 500 Kč. Žádala mě dokonce ke konci o dalších 40 000 na další věc, kterou mi nakonec odhalila. To
už jsem jí ale přestával věřit a odmítl jsme to. Možná, že si to opravdu nevymyslela a třeba opravdu
měla uvedené problémy, ale její chování ke mně bylo na oplátku dost bezohledné vzhledem k tomu, že
jsem jí nikdy před tím nic špatného neprovedl. Nestál jsem o žádnou protislužbu ani o úrok, ale její
bezohlednost se projevovala hlavně lhaním ohledně termínu vrácení a nedodržováním slibů ohledně
setkání s ní za účelem předložení nějakých důkazů jejích problémů. Po tom co se ke mně takto
bezohledně začala chovat, tak jsem začal psát svůj příběh a zveřejňoval tyto věci. To nepovažuji za
špatné, ale za nezbytné. Ostatní si před takovými lidmi mohou pak dávat pozor a kdyby se tohoto vzoru
držel každý, tak je mnohem méně podvodů tohoto charakteru.
Když nebudu řešit její chování ke mně, tak je tu stále fakt, že někdy takováto práce může být poměrně
fyzicky náročná v případě, kdy musí převzít druhou polovinu týdne za kolegu či kolegyni. O inventuře
se pracuje třeba do dvou do rána. Když taková holka má pronajatý byt sama, tak docela živoří. Alespoň
v tomhle se jí musím zastat, protože je poměrně pracovitá. Neberu to jako problém toho podniku, ale
souvisí to celkově s ekonomickou situací země.
Nejmenovaná tiskárna
Když mamka hledala tento rok práci, tak se dostala do jednoho tiskařského střediska. Má slabší zdraví a
nezvládla to kuřácké prostředí. Sice by se tam nemělo kouřit, ale dělají se kompromisy. Co tak zaslechla
od některých žen, tak jedna prý zmínila něco v tom smyslu „Nebude to trvat dlouho a padnu“. Toto bych
ale bral trochu s rezervou. Jednalo se o nějakou chráněnou dílnu a lidé tam mohou mít různé problémy z
různých důvodů. Je to ale zajímavý postřeh.
Nejmenovaný hotel
Po tom, co mamka nezvládla práci v tiskařském středisku, tak se jí podařilo najít práci v jednom hotelu.
Jednalo se o pokojskou činnost. Došlo k tomu, že náhle mělo přijet větší množství myslím nějakých
asiatů. Bylo potřeba rychle připravit pokoje po minulých klientech. Na tom není nic špatného, ale
problém je, že na tu práci byly snad jen dvě ženy a z mamčina vyprávění manipulace s velkýma
madracema byly dost náročné. Mamka vyprávěla, jak to ani ta druhá pani nezvládala a bylo to docela o
zdraví. Zase je tu problém s ekonomikou. Kdyby bylo v oběhu více peněz, tak pro ten hotel nebude
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problém najmout více lidí a vystavovat pokojné menšímu náporu, který může ohrozit zdraví.

Kamarád co má dvě zaměstnání
Zase znám z čajovny jednoho kamaráda. Prý se zabývá fotografováním, ale jako přivýdělek ještě
chodí pomáhat do čajovny. Mít takto dvě práce docela zabere asi čas. Když člověku nezbývá čas na
to, aby se mohl odreagovat, tak je to nápor na psychiku. Sám prohlásil, že jeho organismus už asi
brzo selže. Zase problém s ekonomikou. Proč lidé nemohou dělat to, co je baví a při tom se
rozumně uživit a mít čas i pro sebe? V IT profesi to celkem jde, ale takový fotograf moc dobře
hodnocený není. Zase jde z určité části o nedostatek peněz v oběhu. Netvrdím ovšem, že třeba ten
kamarád prostě svojí práci nějak zanedbává a tak přichází zákazníky. Každopádně považuji za
problém, když je nucen člověk dělat dlouhodobě dvě práce najednou. Kdyby nebyl nucen životní
situací, tak pochybuji, že by něco takového dělal dobrovolně a zároveň tvrdil, že už to dlouho
nevydrží.
Kamarád podnikatel
Toto je také kuriozita. Mám kamaráda, který se snaží rozjet podnikání v oblasti mezinárodního
prodeje čajů. Zvláštní na tom je, že se obklopuje samými vlivnými a bohatými lidmi. Zná například
nejbohatšího číňana v čechách. Zná se s člověkem z Hewlett Packard, o kterém říkal, že má pod
sebou spousty lidí a vydělává snad milióny měsíčně. Zná vlivné lidi z politiky. Když se ale v
podnikání dostává do finančních problémů a potřebuje 42 000 Kč, aby zaplatil dva opožděné nájmy
a jeho žena a syn se nedostali na ulici, tak mu nakonec musí půjčit člověk, který nemá skoro nic.
Zase to je ukazatel na selhávající systém a špatnou ekonomiku. Proč je takový problém, aby stát
těmto aktivním lidem dal nějaké peníze za snahu? Připadalo by mi to logické.
Bezdomovec na sídlišti Máj
Na sídlišti máj vídám něco, co jsem tam nikdy nevídal. Spává tam celkem mladý člověk v křoví
obklopen taškami s věcmi. Má něco s koleny. Možná nějaké revma. Docela je problém pro něj
postavit se na nohy. Jednou mě požádal o pomoc abych ho podržel, když vstával. Zase neschopnost
vlády vytvořit těmto lidem nějaké pracovní místa. Problém ekonomiky a vůbec toho, že vláda sama
o sobě není tvůrcem pracovních míst.
To jsou osudy...
Třešnička na dortu
Docela paradoxní je, když vidím zprávu o tom, jak předseda vlády povídá o tom, jak budou
diskutovat o problémech důchodů, ale vlastně je sám údajně nejbohatším člověkem v čechách. O
čem se dá diskutovat? Každé malé dítě to myslím snadno napadne. Prostě bohatí přispějí na
důchody a je to :).
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14.12.2017 - Dítě vede vlka i beránka
Krátce před tím, než se mi začali oběvovat doporučené
stránky k oslovená, tak se mi ze skupiny Leader Face
zobrazila tato nápověda. Malé dítě, které (asi) vyzývá
ostatní. Obsahem článku je, jak zaujmout ostatní. Nejprve
jsem to dělal po svém a hledal jsem to, co by mohlo upoutat
konkrétní organizace. Pak jsem byl nucen mluvit k
obyčejným lidem obyčejných profesí a vlastně jsem se
přiblížil k tomu, co se doporučuje v článku a u této formy
jsem zůstal. Pak už se mi reklama přestala zobrazovat.
Přijde mi tak trochu zvláštní náhoda, co se mi dnes přihodilo. Včera jsem rozepsal článek s krátkými
příběhy několika lidí. U servírky Jarky jsem odkryl trochu způsoby jejího jednání se mnou. U ostatních
lidí jsem ale tuto možnost moc neměl, protože nemám vlastní zkušenost s nimi a ani moc to, co se o
nich povídá. A co se nestane. Dnes mi psal jeden kamarád, že by jsme mohly jít do podniku „Čajírna a
Kafírna“ v Českých Budějovicích. Bavili jsme se i o některých lidech, které jsem zmínil v příbězích a
mě bylo odkryto to, co člověk nevidí z jednoho úhlu pohledu. Nebudu rozebírat detaily, ale jen to
zkrátím, že nikdo nejsme dokonalý a lidé si svůj osud opravdu částečně utváří samostatně.
Webinář
Včera jsem byl na svém prvním webináři. Bylo to od společnosti „Zákony bohatství“. Nejprve jsem si
říkal, co to bude? Bude to nějaká konverzace v podobě Skypu + prezentace? Trochu jsem měl z toho
trému. Nakonec to byla prezentace s možností psát chatem otázky. Webinář byl zdarma a celkem se mi
líbil. První část byly nějaké doporučení. Druhá část byla mnohem delší a byla poměrně emotivně
dominantní. Jednalo se o reklamu na určité produkty, na které byla výrazná sleva a vlastně to byla
zároveň reklama na vstup do VIP Klubu. Během promítání prezentace mi osobně Tomáš Lukavec napsal
email s odpovědí směrovanou na něj, což bylo poprvé ze všech emailů, kdy odpovědi byly směrované
jinam ale on psal zprávu. Odpověděl jsem mu a i můj názor především, že nejsem zastáncem pasivních
příjmů. Také jsme mu napsal mimo jiné i že akce na VIP klub končí hned ten den o půlnoci a během
dvou hodin nejsem schopen se rozhodnout. Vnímal jsem určitý tlak a reklama byla tak poutavá, že jsem
plně zapomněl o čem byly původní doporučení před reklamou. Nerad dělám věci pod tlakem, ale
podvědomě jsem si uvědomoval, že stejně produkt využiji a nebo nějakým způsobem s nimi
spolupracovat budu, protože souhlasím s jejich přístupem a mnoha věcmi, které vyučují.
Potěšilo mě, když jsem se dozvěděl, že sleva byla prodloužena o den. VIP členství na měsíc za 970 jsem
nakonec dnes objednal. Už jenom to, že se člověk dostane do kontaktu s ostatními podnikateli a může
sdílet zkušenosti, tak je velká výhoda a to nemluvím o konzultacích, dalších tréninkových videích a
podobně. Hlavně nějak z těch lidí cítím, že jsou upřímní a nejedná se jen o plané sliby. To co se ke mně
dostalo už teď za pouhých 27Kč považuji za velmi užitečné informace na tu cenu i když nepopírám, že
většinu z toho mám už ve svém životě ověřeno a žiji v souladu s tím. Na upevnění důvěry to byl ale
dobrý důkaz.
Po této zkušenosti se společností Zákony bohatství a s vědomím toho, že vím o některých lidech, kteří
podnikají a moc se jim nedaří, tak jsem se rozhodl poslat jim doporučení na tuto firmu. Nebudu zde
zveřejňovat zprávy, které mi od nich chodí, když mohu předat na ně referenci a ať se také stanou členy
jejich skupiny. Je dobré pomoci finančně lidem v nouzi, ale ještě důležitější je naučit se o sebe postarat.
Jednu referenci zde ale uveřejním. Celkem se mi líbí. Je to tato pozvánka. To počítadlo ale nechápu,
jaký má význam, protože se každý den restartuje na 24 hodin (stalo se mi to už podruhé).
https://www.zakonybohatstvi.cz/pozvanka-podnikatel/
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Kritická doba
To jsem zvědavý, kam mě to nakonec dovede. S tím co dělám se za klasického podnikatele moc
nepovažuji. Žijeme v době, kdy každou chvílí může vypuknout nějaká revoluce či nějaká krize. Peníze
mohou přestat platit. Bohatí lidé se mohou stát terčem útoků ze strany různých občanských spolků.
Na straně 74 jsem zveřejnil verš 6 z Izajáše kapitola 11. Teď ale odkryji všech prvních 9 veršů.
1 Z Jišajova pařezu vyrazí proutek. výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. a
2 Duch Hospodinův na něm spočine – Duch moudrosti a chápání, Duch rozhodnutí a odvahy, Duch
poznání a úcty k Hospodinu;
3 úctou k Hospodinu bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co
uslyší.
4 Spravedlivý soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci zemi,
dechem svých rtů zničí ničemy.
5 Na bedrech přepáše se spravedlností, věrnost ponese jako pás na bocích.
6 Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé
dítě je povede.
7 Kráva a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou společně a lev bude žrát slámu jako
dobytče.
8 Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte.
9 Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře – země bude plná poznání Hospodina,
tak jako vody naplňují moře!
Píše se zde o nějakém konkrétním člověku. Podle všeho se jedná o Ježíše Krista. Řekl bych jeho druhý
příchod. Podle toho co vím, tak tu bude mít v těchto časech své prostředníky. Spousta různých agentů.
To by mělo být už teď za doby, kdy nastane velké soužení a oni zajistí, aby bylo zkráceno.
Něco mi říká, že společnost Zákony bohatství bude pro mě určitý přínos, ale věci se v následujících
časech asi budou vyvíjet možná trochu neočekávaně.
Význam 6 a 9, různá vidění od různých lidí v posledních časech
Na YouTube jsou různí lidé, kteří vyprávějí o svých vidění a vyučují všechno možné. V souvislosti s
křesťanstvím se mi asi nejvíce líbí Dana Ashlie a nebo třeba Wayne Levi Price.
Například tady je video, ve kterém Dana Ashlie vysvětluje svůj názor na datum 23.9. v souvislosti s
archandělem Michaelem. Vypráví, že on skrze Mojžíšovo tělo bojoval se zlými mocnostmi kdysi v
Egyptě a dokonce tvrdí, že se teď někdy vrátí. Třeba přijde nečekaným způsobem, ale přijde. Opírá se i
o výklady jiných lidí. Mě osobně připadá tato youtuberka důvěryhodná.
https://www.youtube.com/watch?v=1_vC4Db7eEw
Tady zase povídá o sobě, jak byla v New Age a obrátila se ke Kristu:
https://www.youtube.com/watch?v=vFsOrizgazs
Skrze tyto odkazy se dá proklikat na podobné lidi s různými vyprávěními. Je tam video o jedné ženě,
která vysvětluje vizi o čísle 6, 9 a 45. Vypráví o svém snu. Popisuje číslo 45. Poukazuje na prezidenta
Donalda Trumpa, který je vlastně 45tý prezident Ameriky. Toto číslo dělí dvě kategorie lidé po třech
skupinách. Na jedné straně jsou tří skupiny s číslem 6 a na druhé tři skupiny lidí s číslem 9, což by měl
být protiklad k těm prvním a měly by to být v podstatě boží lid. Je to zde:
https://www.youtube.com/watch?v=xQBQSVyEEik
Vzpomněl jsem si, že číslo popisné mé adresy je 39, bydlím v bytě číslo 9 v 3. patře. Trochu mě to
povzbudilo. Třeba nebudu zas takový zatracenec, jak si někteří lidé možná o mě myslí. Poukazovala
nějak na tento měsíc a na datum 21.12.2017 (rovnodennost), který je 45 dní od 6.11.2017, kdy se já zdál
ten sen. Těch dat už bylo předpovězeno tolik, že nevím nevím. Každopádně je zvláštní, že se poslední
dobou objevuje čím dál tím více těchto lidí, kteří mají různé sny a vize. Někdo si možná řekne, že to

http://jkali.cz

129

jsou jen bezvýznamné symboly. Těžko říct. Moc tomu ale nevěřím, že by to bylo vše bez významu.
Nebo že by to mělo lidi pouze plašit. Třeba v roce 2015 došlo myslím ke čtyřem krvavým měsícům a
jednomu zatmění slunce. Možná se to krylo trochu s rokem 2016. No ale co bylo na tom divné?
Všechny tyto úkazy souviseli s Israelem, protože všechny tyto úkazy připadali na dny, kdy se slaví
židovské svátky. Ty svátky se v těchto dnech ale slaví už odedávna, což je zvláštní. Třeba se viditelně
nijak nic zvláštního nestalo, ale náhoda je to velmi zvláštní. No a den 23.9.2017 (sobota) také došlo
ještě k něčemu, co jsme nezmínil. Je to začátek nového židovského ruku s číslem 5778. Zase to nějak
souvisí s židy. Já mám vlastně 12 týdnu od tohoto dne 33 let (pátek 15.12.2017, tak že jeden den schází).
Další věc je, že 33 dní před datem 23.9.2017 byl den 21.8.2017 a co se ten den stalo? Bylo totální
zatmění slunce, které procházelo 12ti státy Ameriky napříč jakoby jeden velký škrtanec. Za sedm let se
to má vrátit přesně opačným směrem. Jsou to jen čísla, ale je to zvláštní.
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15.12.2017 - Jan Ámos Komenský
Kamarád Milan mi poslal zprávu. Odkaz na čtené dílo Jana Ámose Komenského.
Předmět: nádhera
https://www.youtube.com/watch?v=pDf2M4jPR3k
Ahoj Milane,
díky za odkaz. Dám to do dokumentu.
Hezké předvánoční období.
Jirka
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15.12.2017 - Předvánoční narozeninový speciál!
A je to tady :)!!! Dnes je 15.12.2017 výjimečný
den. Výjimečný je v tom, že se nic výjimečného
nedělo a mé narozeniny byly v pohodě. Myslím, že
je čas trochu uvolnit atmosféru, tak že ať žijí
příběhy!!
Když jsem si nedávno prohlížel stránky Leader
Face, narazil jsem tam na obrázek Arnolda
Schwarzenegera jako terminátora, který tam
správci vložili jako odpověď na to, kdo dosáhl
vrcholu ve třech zcela odlišných odvětví, jako
sport, herectví a politika. Tento obrázek jsem nedávno nalezl v souvislosti s hudbou z onoho filmu,
kterou jsem hledal. Je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=x2I7HJMOfYA
Je to asi jedna z prvních verzí této hudby. Možná úplně původní. Je to přesně ta samá hudba, která je
součástí ukázky hry Terminátor na CD s hrou Daggerfall naprogramovanou stejnou technologií od
společnosti Bethesda softworks (rok vydání 1996).

Daggerfall
Daggerfall. RPG hra funkční ještě na operačním systému DOS.
Císař Uriel Septim VII země Tamriel vyšle svého agenta (hlavní
hrdina) do severozápadní provincie Daggerfall, kterou obývá rasa
lidí Bretoni. Agent má za úkol vyšetřit záhadu s duchem nedávno
zabitého krále Lysanda, který po nočních procházkách hlavního
města Daggerfall občas vyslovuje slovo „vengenace“ (pomsta) a
jeho legie duchů napadá lidi procházející nočním Daggerfallem.
Kromě uklidnění ducha krále Lysanda má ještě za úkol jeden
menší úkol a to vypátrat, co se stalo s dopisem od císaře určeného
královně Daggerfallu, který ale nikdy nedorazil.
Agenta zastihne na lodi bouře při příjezdu do Daggerfallu a musí
se schovat do kobek v jeskyních, kde začíná hra.
Po tom, co agent přemůže nepřátele v jeskyních (orky, rarachy,
krysi, medvědy a různé zloděje) a dostane se ven, tak se může
svobodně pohybovat po provinciích kontinentu High Rock. Stává
se členem různých společenství, která přidělují útoky a zvyšuje se
tak hodnost v těchto společenství a tím pádem i privilegia. Někdy dostane úkol sehnat vzácnou
ingredienci (obvazy určité mumie, ektoplasmu, trollí krev) v rozpadlém hradu. Někdy je poslán zabít
určitého vlkodlaka v odlehlých kobkách. Někdy vysvobodit člověka z jeskyně. Agent si může pořídit
koně a i vozýk na věci. Může si časem v některém městě pořídit i vlastní dům či koupit loď, aby
nemusel platit cestovné. Agentovi občas chodí dopisy a setkává se s lidmi, kteří ho směrují dál v
hlavním poslání. Vídá se s šlechtou v různých provincií a podaří se mu nakonec pomstit krále Lysanda a
odhalit nedoručený dopis královně Daggerfallu, který byl odeslán ještě před smrtí krále Lysanda a tak se
dostal do nesprávných rukou. Po odhalení dopisu se agent dozví, že císař zmiňuje, že byl nalezen totem
Tibera Septima, díky kterému je možné ovládnout mocnou bytost velké Numidium, která je spjata s
mocí krále podsvětí. Po totemu pátrají představitelé všech různých mocností (císař Tiber Septim VII,
Král podsvětí, provincie Daggerfall, Wayrest, Sentinel, nekromanceři a orkové). Nakonec je dán
agentovi tip, že totem bude asi v pokladnici hradu Daggerfall. Po dobytí Daggerfallské pokladnice a
vyřešení rébusů se agent dostane k totemu.
Po chvilce agentu totem telepaticky sdělí, že není není královské pokrevní linie a že smí totem vlastnit
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pouze jeden rok a jeden den a potom zemře, pokud ho nepředá do správných rukou. Krátce na to obdrží
agent dopisy od všech různých mocností, které slibují vše možné. Majetek, slávu, bohatství, drahocenné
artefakty výměnnou za totem. Vždy předávám věrně totem císaři výměnnou za cenný artefakt
„Warlock's Ring“.
Po předání totemu do rukou agentky císaře z tajné organizace Blades se s agentem telepaticky spojí
záhadná stará vědma Nulfaga, se kterou už se v minulosti setkal (matka krále Lysanda). Říká mu, že
práce ještě není hotová a že je potřeba k aktivaci velkého Numidia udělat poslední věc a ať jí přijede
navštívit do jejího hradu Shedungent ve Wrothgariánských horách.
Po příjezdu mu Nulfaga sdělí, že bude muset aktivovat srdce velkého Numidia, které se nazývá
Mantella. Je to velký zelený drahokam, kterého se stačí jen dotknout. Říká mu, že ho teď přenese do
oblasti zvané Mantella Crux, což je dobře střežené vězení kde se Mantella nachází. Agent je
teleportován do zvláštní oblasti, ze které se lze dostat pouze tak, že jí celou projde a dotkne se Mantelly,
čímž osvobodí velké Numidium a agent se tak teleportuje ven z Mantella Crux. Tato záhadná oblast je
plná jen těch nejzákeřnějších protivníků (Daedra Lord, Frost Daedra, Fire Daedta, Ancient Lich, Ancient
Vampire …). Oblast je plná všelijakých rébusů a je rozdělená do různých rozmanitých surrealistických
sekcí.
Po dokončení tohoto úkolu splnil agent hlavní úkol ale hru může hrát dál a dále pracovat pro
společenství.
Jarka umí hezky malovat a jednou jsem jí nabídl, že jí dám 10 000Kč, za namalování toho obrázku výše.
Tak uvidím, třeba mě jednou překvapí. Říkala mi, že to udělá ráda. Nejsem zastánce toho názoru, že
když je mezi lidmi špatný vztah, tak že je to definitivní nezvratná situace. Teď myslím ale mám jiné
starosti než holky.

Adam warlock a Thanos
Nejvíce se mi líbí příběh v Daggerfallu. Hlavní hrdina nemá žádné super
nadpřirozené schopnosti, ale je důvěryhodný a má asi určitý talent. Tak jsem si
ho představoval vždycky já ale pravda je, že v Daggerfallu můžete i krást, dát
se k podsvětí, stát se upírem či vlkodlakem...
V dnešní době se hodně vyskytují příběhy o takzvaných super hrdinech. Třeba
například Adam warlock od Marvelu má zvláštní charakter. Cituji z
http://postavy.cz/adam-warlock:
„Adam Warlock je člověk, ale není to obyčejný člověk, je tím čím se lidé
mohou jednou stát, mnohem vyšší vývojový stupeň lidské rasy, procházející
svou vlastní evolucí na cestě k dokonalosti. Je velmi silný, nesmírně mocný a ohromně inteligentní.
Nejspíš žádný jiný hrdina nezachránil vesmír tolikrát jako právě Adam.“
Něco o jeho charakteru:
„Adam Warlock je hrdina. Je ochotný bojovat za dobrou věc a postavit se zlu kdekoliv na něj narazí bez
ohledu na vlastní riziko. Strach ani pochyby si nepřipouští a je schopen postavit se jakékoliv hrozbě bez
ohledu na její moc či rozsah. Mnohokrát umřel za dobrou věc, ale vždy se znovuzrodil aby se znovu
postavil hrozbám celého vesmíru. Nicméně umí být i tvrdý a nelítostný a pro dosažení svých cílů je
schopen téměř čehokoliv. Věří, že někdy je potřeba udělat menší zlo pro větší dobro, je schopen obětovat
jednotlivce za kolektiv a vždy se rozhoduje chladně a racionálně bez ohledu na vlastní city. Je klidný,
chladný a rozvážný. Je také velice tvrdý s malým pochopením pro slabosti, ať už své či cizí a empatie
není jeho silnou stránkou. Čímž občas, možná nevědomky, ubližuje lidem kolem sebe.“
Tak trochu mi to připadá, jako kdyby předlohou Adamova charakteru byla nějaká biblická postava. Jeho
protivník je mocný a zlý Thanos, který je snad údajně dokonce i jeho bratrem. Adam tak trochu zápasí
sám se sebou. Přemáhá zlo uvnitř sebe. To je charakteristické ale pro každého člověka.
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Neo a Smith
Film Matrix je údajně paletou různých filosofických směrů. Kombinuje
prvky křesťanství, judaismu, buddhismu a kdo ví co ještě. Trochu mě zaujala
ta část filmu, kdy vědma říká Neovi, že agent Smith už je připraven převzít
svojí kontrolu nad světem, nebo tak nějak to povídala. Že prý jediný, kdo mu
stojí v cestě je právě Neo. Přijde mi to zvláštní. Jak na tohle autoři přišli?
Hlavní padouch se bojí odhalit ještě před tím, než bude odstraněn hlavní
hrdina, který je jediná překážka stojící v cestě. Proč zrovna jen on a ne třeba
ostatní jeho spojenci? To nevím, proč to tam takto vsadili.

Blade a Frost
Blade. Zase další ukázka nepřemožitelného
super hrdiny. Je brán jako kladný hrdina. Je v
něm ale cosi hrubého. Je to zabiják a má
zabijáckou krev. To ale neznamená, že v něm
neumí vítězit nad touto zlou stránkou jeho
lidství, které je v jeho případě ojedinělé stejně
tak, jako je výjimečný Neo. Neo obsahuje
vlastně stejná písmenka jako slovo „one“
(jeden).
Zase v prvním díle filmu Blade je tam jakási
myšlenka, že hlavní padouch Frost se nezmění
na boha krve, dokud Blade nebude obětován.
Připadá mi to jako určitá podobnost s filmem
Matrix, kdy Neo stojí v cestě Smithovi, aby mohl odkrýt veřejně své plány.
Barbar Conan a Tulsa soudce
No jóó a máme ho tu zase. Tentokrát ve filmu Barbar Conan. Tento film je
trochu starší, ale přes to oblíbený. Nejde v něm jen o efektně zpracované
bušení pěstí či mečem do nepřátel, ale má to odkrytou myšlenku.
Hrdina je podobný tomu v Daggerfallu. Není to žádný nadpřirozeně
nesmrtelný super silný člověk, ale má určitou mentální sílu a vypracoval
se úsilím.
Ve filmu je poukázáno na zlo jako formu slepého fanatismu, kdy lidé jsou
oddání tisíc let starému náboženskému vůdci Tulsovi, který chová hady a
sám se dovede přeměnit na hada. Ve svém sídle v Hoře moci provádí
obětování lidí a dělá z nich pokrm.
Nejsem zastáncem toho, jak Conan zabijí lidi mečem, ale v moment, kdy
se nenápadně vetře mezi spousty uctívačů Tulsi, kteří pronášejí různé
mantry a všelijaké jiné vydávání tónů a pohybů, tak je docela znázorněna
jeho výstřední povaha, pevný charakter a jak jde proti proudu. Conan
nakonec porazí Tulsovi služebníky, i když budou v přesile a protože Tulsa
má tendenci zrazovat ty, kteří jsou mu nejblíže, tak se to nakonec obrátí
proti němu a Conan ho na konci zabije. Po porážce Tulsi se jeho slepý následovníci vzpamatují.
To bylo jen pár příběhů, na kterých jsou vidět určité postřehy. Někteří tvůrci příběhů tam asi opravdu
schválně přidávají určité náznaky pro ostatní.
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17.12.2017 – Argentum astrum

<připravuji další pokračování úvah, ale chtěl bych je zpřístupnit až
po tom, co se mi podaří vybrat nějaké peníze, které by mě mohly v
mých aktivitách trochu podpořit a posunout dále i můj projekt Eden.
Informace o možné finanční podpoře jsou na poslední stránce tohoto
dokumentu>
Někteří lidé věří, že nejsme ve vesmíru sami, ale možná netuší, že
lidé a země jsou v něčem výjimeční. Tento článek bude o tom, v
čem je země tak výjimečná. Jakým způsobem nás na to upozorňují v
některých filmech. Také některé zvláštní podobnosti s mým psaním.
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18.12.2017 – Hlas volající v poušti
Píše mi zase kamarád Milan. Tentokrát celkem hezky výstižné poselství od jedné své kamarádky.
Předmět: krásné
Ahoj Jiří,
posílám svědectví od jedné mé kamarádky, myslím že tě potěší i tvou maminku.
Mějte hezký adventní čas a příjemné prožití Vánočních svátků, v Kristově lásce Milan.
https://www.youtube.com/watch?v=_-9SsmbiJWY
https://www.youtube.com/watch?v=T76MSr9g1H4
Ahoj Milane,
díky za podnětné odkazy. Je to opravdu hezké svědectví. Přidávám to do eseje, jako zajímavost pro
ostatní hledající.
Přikládám sem ještě jeden odkaz na video, které je také na profilu tvé kamarádky a připadá mi, že
celkem pěkně popisuje onu antikristovu překážku a poukazuje na boží lid obecně.
https://www.youtube.com/watch?v=CsWad7xsHxE

Já věřím v to, že je zde mnoho dobrých lidí, kteří rádi přijmou Krista, ale mají problém akceptovat
to od klasických církví. Vždyť Ty ani já nejsme ukázkou křesťanů, kteří chodí do církevních
společenství. Takových lidí se myslím najde více, kteří mají potenciál uvěřit v Kristovu záchranu a
následování jeho vzoru, ale tak, aby ho uplatnili pouze v obyčejném životě a nikdo jim nenakládal
žádné povinnosti nějak se spolčovat. Jde jen o to, dodržovat zásady jeho jednání obecně při styku s
jakýmikoliv lidmi.
Sám jsem se přesvědčil o tom, že například ve společnosti Zákony bohatství její členové a
představitelé v podstatě učí lidem velkorysému jednání. Tím se vlastně ztotožňují se zásadami,
které učil Ježíš a dostávají se tak pod jeho ochranu. Tito lidé mají podle mě velmi blízko ke Kristu,
ale možná jeho oběť doposud nepřijali, protože o něm nevědí a neuvědomují si, že je to důležité.
Podle mě takových lidí bude mnohem více.
Je docela zajímavá kapitola 10 v knize Zjevení. Mluví se tam o andělovi, který vykřikne mocným
hlasem. Hlasem jako lev. Zdůrazňuje se v té kapitole to, že už nebude více času. Podle mě se
poukazuje v té kapitole právě na tajemství, které představuje onu Kristovu záchranu, jak měla Tvá
kamarádka ve snu. Co je ale zásadní řek bych pro tento moment.
Vždyť sám Jan je v této kapitole 10 úkolován.
Verš 11 Poté mi bylo řečeno: „Musíš znovu prorokovat mnoha lidem, národům,
jazykům i králům.
Kapitola 11
1 Byla mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a změř
Boží chrám i oltář i ty, kteří se v něm klanějí.
2 Nádvoří, které je venku před chrámem, však vynech a neměř ho, neboť bylo dáno pohanům a ti
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budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců.
3 Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni
pytlovinou."
Ve verši 11 mi bylo řečeno „musíš znovu prorokovat“. To je jako kdyby měl být Jan znova povolán
jako prorok. V prvním verši se píše, že mu byla dána hůl, jako měřící tyč. Má lidi nějak měřit? Hůl
jsem zmiňoval 14.12.2017 v kapitole „Dítě vede beránka i vlka“. Píše se tam “Holí svých úst bude
tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy “. Ona vlastně pravdomluvnost někdy taky dovede
lidem dát celkem zabrat. No a nakonec tento text navazuje na dva svědky, kteří jsou oblečeni v
pytlovinu, ale některé překlady udávají smuteční šat. Už jsem se o nich zmiňoval na straně 54.
Podle mého názoru by to teď chtělo utvořit opravdu nějakou suverénní samostatnou oblast. Pokud
číslo 666 představuje tři zlé bloky ovládající tento svět. Tedy zkorumpovaná výkonná moc,
zkorumpovaná ekonomika a zkorumpované náboženství. Chtělo by to vytvořit nějaké protikladné
území, kde bude férová výkonná moc, férová ekonomika a férové Kristovské náboženství, které
bude pravděpodobně podmínkou těch prvních dvou bloků. Takto nějak si já vykládám ten sen paní,
o které jsem mluvil 14.12.2017 v kapitole „Význam 6 a 9, různá vidění od různých lidí v
posledních časech“.
Teprve potom, až se bude vědět, kdo má opravdu zájem žít v souladu s Kristovou vůli a kdo to
kategoricky odmítá. Tak teprve potom asi opravdu má význam, aby ta antikristova zábrana ve formě
božího lidu byla ze země vytržena a antikrist se ujme krutovlády nad Zemí.
Jinak pokud jde o Adama. Ano prvotní Adam je biologickým otcem lidstva. Ježíš Kristus je ale
duševním zachráncem. Víme oba, že Kristus není archanděl Michael. Michael možná byl duší Adama,
ale Kristus je jednorozený Boží Syn (vykupitel). Kristův Duch Svatý je spasitel, ale Michael může být
něco jako „Hlas volající v poušti“, který určitě představuje pro antikrista překážku. Podobně to popisuje
i Dana Ashlei ve výše zmíněné kapitole „Význam 6 a 9...“. Pak by se dalo tvrdit, že Michael už nehraje
roli Adama jako otce, ale jako jakéhosi Kristova proroka.
Jenom na závěr chci říct, že opravdu nevím, zda toto vše nějak souvisí se mnou. Je to jen takové
zamýšlení.
I ty se měj hezky Milane a užij si svátky v pohodě,
Jirka
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18.12.2017 - Člen 8999, či 9000?
To je pěkné. 18.12.2017 mi bylo zasláno oznámení, že jsem se
stal členem VIP Klubu Zákony bohatství.
Ještě ten samý den byl ve skupině vyvěšena tato informace, že
klub má už 9000 členů!
Zde je originální zpráva: „� !!! 9000 !!! �
...podnikatelé, freelanceři, řemeslníci, učitelé, koučové,
moderátoři, sportovci, studenti, ženy na mateřské, umělci,
konzultanti, manažeři, spisovatelky...
...ale také maminky, tatínkové, strýčkové, babičky, vnukové...
🤤 proklepli jsme naši ZNAČKOVOU rodinu, vipáci, a čísla potěší:
- 61% ŽEN, 39% MUŽŮ
- více než 60% ve věku od 25 - 45 let
- jsme tady Češi a Slováci, ale také naši krajani ve Francii, Švýcarsku, VB, USA, Austrálii, Německu,
Belgii, Japonsku, Thajsku, nově z Brazílie či Ruska! �
Děkujeme vám, že jste společně s námi vykročili na cestu stát se VYHLEDÁVANOU OSOBNOSTÍ VE
VAŠEM OBORU!
Pokud si přejete další lidi v naší značkové rodině zde, můžete je zvát vpravo nahoře v panelu "PŘIDAT
ČLENY". Doporučením od stávajících členů dáváme větší váhu.
Pokud se chcete stát součástí nejrychleji rostoucí rodiny na podporu podnikání či kariéry, své štěstí
můžete zkusit zasláním žádosti zde: www.zakonybohatstvi.cz — oslava 9000 členů!“
Třeba jsem člen číslo 9000, a nebo 8999 :).
Ty tři devítky v čísle 8999 mi něco připomínají. Docela vtipné mi přijde i to číslo 39%
jsou muži a 39 je i číslo popisné mého bydliště. V třetím videu v kapitole „Význam 6 a 9,
různá vidění od různých lidí v posledních časech“ ze dne 14.12.2017 vypráví paní o třech
skupinách s číslem 9 a třech s číslem 6. Přirovnávala to k jednomu ze symbolů dualismu
Jin-Jang, který je znázorněn vlevo. Připomíná to opravdu skoro čísla 9 a 6. Jang myslím
representuje mužský princip a Jin ženský princip.

16 Slovanských středisk po 9000 členech a 12 kmenů Izraele po 12000 členech dává obojí 144000
<upřesním případně později v plnější verzi, pokud vyberu nějaké finance>
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19.12.2017 - Pradávné uctívání Slunce

Dnes 19.12.2017 se mi hlásí událost „Předvánoční ladění s
tibetskými mísami – vítání zimního slunovratu„ Dal jsem, že
mám o událost zájem, ale nakonec se mi tam nechce dnes jít.
Dole je napsáno, že události se zúčastní 7 lidí a 33 lidí má zájem.
Před pár dny mi bylo 33 let, tak mi to nedá, abych tuto věc
alespoň neokomentoval, protože s číslem 33 se teď nějak více
setkávám, jak jsem psal v kapitole „32 a 33“ dne 12.12.2017.
Nevidím nic špatného na poslouchání zvuku tibetských misek.
Přijde mi to jako relaxační kulturní zážitek. Pokud jde o vítání
slunovratu a všelijaké možné uctívání slunce, tak to beru
podobně jako uctívání jiných předmětů. Ba dokonce slunce jako
objekt uctívání je možná mnohem větší modla, než cokoli jiného.
Uctívání slunce je převzaté z Babylonu a například katolická
církev se ani netají tím, že jejich tradice jsou vlastně Babylonské
praktiky v křesťanské podobě. Souvisí to také s nedělí. Lucifer si
zvolil jako svůj hlavní objekt uctívání právě Slunce a hodně
bohoslužebných obřadů v různých církvích se vykonává v neděli
(anglicky Sunday – den slunce). Už v Babylonu dávno před Ježíšem se prováděli liturgie v neděli a
dokonce se jedli kulaté oplatky. Uctívání Slunce je myslím i jedním z hlavních předmětů New Age.
Uctívání Slunce je čistě pohanské a s Kristem to nemá nic společného. O pohanství jsou zmínky i v
kapitole ze včera „Hlas volající v poušti“.
Zajímavé podobnosti a fakta o babylonských praktikách jsou například na tomto odkaze:
<teď to nemohu najít, doplním později>

http://jkali.cz

139

19.12.2017 – (komunikace) První Republika
Mám tu další náměty na oslovení. Brno Plus a První Republika.

Trochu mi to připadá, že už jsem na něco
podobného narazil. Vlevo nahoře je vidět logo
společnosti „My proti všem“.
Přemýšlím, co jim napsat. Použiji stejný text
jako u většiny.
Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit. Informace, které předávám by mohly být
inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
V dokumentu budou uveřejněny všechny odpovědi, které mi od Vás přišli a stejně tak tam bude modře
pouze to, co jsem osobně odeslal.
Sepisuji tu zde skoro den co den mimo úvah i svůj příběh a mohou se takto o Vás dozvědět i jiné
organizace, které jsou uvedeny v obsahu a posílal jsem jim také podobnou zprávu.
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19.12.2017 – (komunikace) Hnutí Brno+
Nějaká místní Brněnská iniciativa. Kontaktuji je
stejně.

Dobrý den,
usiluji o zlepšení situace v této zemi a snažím se sjednotit různé organizace a motivovat lidi více
poukazovat na pravdu. Zabývám se vlastně obecně zlepšením mezilidských vztahů a do budoucna
možná zavedení lepšího ekonomického systému s efektivnější správou daní. Správci Facebooku mi Vás
doporučili jako jednu z organizací, kterou bych mohl oslovit. Informace, které předávám by mohly být
inspirací Vám a nebo Vašim přátelům.
Pracuji na eseji, kde s lidmi řeším veřejně různé problémy. Obsah naleznete zde:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=2
V dokumentu budou uveřejněny všechny odpovědi, které mi od Vás přišli a stejně tak tam bude modře
pouze to, co jsem osobně odeslal.
Sepisuji tu zde skoro den co den mimo úvah i svůj příběh a mohou se takto o Vás dozvědět i jiné
organizace, které jsou uvedeny v obsahu a posílal jsem jim také podobnou zprávu.
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20.12.2017 – Samé ústupky
Včera jsem měl debatu s mým o deset let starším
kamarádem. Říkal, že byl na škole ve třídě s Petrem
Machem, který byl předseda Strany svobodných
občanů. Práci Petra Macha jsem si prohlížel. Byla
mi doporučená stranou svobodných v komunikaci
dne 4.12.2017. Petr Mach je zastánce toho, že by
jsme měli odejít z EU. Já mám na to stejný názor.
Docela se mi líbilo, jak Petr Mach ve své práci
poukazuje na to, že například takové
Československo bylo na tom lépe co se týče vztahů až po jeho rozdělení. To je hezká ukázka z praxe.
Ukázka potvrzující historické pravidlo, že moc korumpuje a totální moc korumpuje totálně. Můj
kamarád není zastáncem názoru, že by jsme měli opustit EU a jako příklad uvedl Řecko. Kdyby nebylo
EU, tak kdo jim pomůže s krizí. Můj názor je, že je potřeba řešit hlavně příčinu problému a ne pouze
důsledek. Kdo by jim pomohl? Možná by se v OSN dohodly, že to udělá nějaká a nebo nějaké
nejbohatší země, ale k tomu přeci není potřeba mít jednotnou evropskou moc. Hlavně se tím Řecko
mělo začít zabývat samo v předstihu a nenechat pak doplácet ostatní na své problémy. Zase se bavíme o
stejných problémech, které už zde řeším od začátku. Je potřeba zavedení systému zpětných kontrol.
Je potřeba nemít strach, mluvit pravdu a poukazovat na zločiny. To je opravdové řešení těchto
problémů.
Řešení není takové, že někdo bude neustále doplácet na korupci. Řešení je vyvlastnění majetku těch, u
kterých se prokáže, že ho ukradli a dát ho do správy někomu schopnějšímu.
Teď je tu další otázka. Otázka konfliktu a války. I tady je určitě potřeba myslet na chyby, kterých se lidé
dopustili v historii. Když už převrat, tak nevyvolávat zbytečně násilí. Nepřilévat zbytečně olej do ohně.
Někdy je dostatečný trest pro člověka, když jsou pravdivě odkryty jeho zločiny a musí s tím žít mezi
ostatními. To je asi trest nade vše a nebo alespoň podle mě. Když se podaří prosadit transparentní
ekonomický systém, tak bude dost problém dělat tyto zločiny a vyvolávat krize. Je docela zajímavé, že
takové slovanské kultury neměli žádné peníze. Každý se věnoval svému poslání a uživil se i bez
peněz. Na něco takového asi ze začátku lidstvo nebude schopné přistoupit, ale prozatím postačí nějaký
takový systém, jako například e-koruna a nebo něco podobného, v čem jsou finance vlastně energie či
čas lidí.
Ještě mi kamarád dal jako příklad toho, kam vede svoboda americké Indiány, které pozabíjeli kolonisté.
Asi bych poukázal zase na násilí. Násilí vede zbytečně k násilí. Efektivnější bude odkrývat lež a obrátit
se ke Kristu, který může vzít smrtelný hřích na sebe. Pak si člověk zajistí určitou obranu.
Není to ale určitě o jen jednom jedinci. Jak už psal pan Tichý z Aliance Národních Sil. Schopnou alianci
by mohly vytvořit slovanské země. Země V4+.
Ještě k té pravdě. Viděl jsem, že některé politické strany začínají komunikovat pouze s určitými médii.
To je problém, protože pak obyčejný člověk neví, zda komunikují jen s podplacenými médii a nebo se
podplaceným médiím snaží vyhnout. Jako odůvodnění tohoto jednání pak předkládají například tvrzení,
že byly těmito médii vulgárně osočováni. Vulgarismy jsou problém. Je to také přilévání oleje do ohně.
Toho je potřeba se vyvarovat. Stačí bohatě používat logiku a tou vyvracet lži.
Kamarád má sice hodně bohatých známých a zná různé politické osobnosti. Sám má ale finanční
problémy. I jemu jsem poslal doporučení na společnost Zákony bohatství. Možná mu to nějak pomůže
změnit přístup k lepšímu.
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20.12.2017 - Pozor Abele, Kain už se napřahuje!!!
Už pro tento rok musím vypnout, abych načerpal nové síly. Z klubu zákony bohatství jsem se
dozvěděl, že zásady dodržuji, ale mé poslání je tak specifické, přelomové a mnohým asi připadá tak
naivní, že asi neexistuje žádná standardní cesta, kterou bych se mohl řídit.
Když shrnu jednotlivé zásady a co dodržuji:
1) Jako programátor jsem byl velmi schopný a logiku získanou v tomto oboru myslím dovedu
uplatnit i jinde. Jsem v tomto ohledu celkem sebevědomí.
2) Otázka růstu a správných investic. Myslím si, že své know-how rozdávám. Investoval jsem tento
rok čas sepisováním svého příběhu, kde jsem poukazoval alespoň v prvním díle na některé sociální
problémy jako jedince a jak je řešit. Psal jsem úvahy o společnosti v třetím díle a řešení různých
sociálních problémů a co by se dalo začít budovat. Připravil jsem si technologii na možnost přímé
demokracie. Podobné té slovanským systémům, ve kterých se lidem žilo spokojeně. Poslední je tato
má esej, kde se soustředím na komunikaci s ostatními. Ještě mi jeden kamarád říkal, že mě budou
takto snadno vykrádat mé nápady.
3) Najít si svou komunitu. V mém případě je komunita a veřejnost totéž. To čím se zabývám má
klienty obecně ve veřejnosti. Ta se skládá s chudých, ale oni znají i ty bohaté, jako například můj
kamarád na z minulé stránky. Dal jsem o sobě vědět mnoha organizacím, jak je vidět v této eseji.
4) Výjimečnost. Připadá mi, že to čím se zabývám je poměrně ojedinělá aktivita.

Ve výsledku mi za tento rok nikdo nepřispěl na mou práci ani korunu i když našli se lidé, kteří mi
říkali, že to co dělám je dobré pro ostatní.
Globální prediktor chystá teď holokaust lidí, se kterým bude Hitlerova práce asi jen procházka
růžovým sadem. Je jen asi otázka, kdy to bude a kolik lidí do té doby se stihne dostat pod Kristovu
ochranu.
Když se teď vrátím ke kapitole z 14.12.2017 „Dítě vede vlka i beránka“, tak abych dokončil
myšlenku. Doporučuje se mít nějaký vzor, ke kterému člověk shlíží a pak také mít nějaké své
následovníky. Kdybych to měl aplikovat na sebe, tak můj vzor je a vždycky bude Ježíš Kristus.
Pokud jde o následovníky, tak nenapadá mě nic lepšího, než je vytvářet z lidí, kteří mají v této době
vlivem všelijakých soudobých nauk, k sobě velmi daleko.
Na jedné straně jsou to bohatí lidé. Možná, že hodně věcí a správných zásad dodržují, ale
společnost kvůli nim chudne. Nemůžete sloužit Bohu a zároveň bohatství. Cesta pro bohaté lidi k
bohu je ta, že pomáhají svými prostředky chudým a tím si mohou zajistit určitou ochranu. Já budu
všechny příspěvky zveřejňovat a pokusím se je využít ke zlepšení situace, ve které se nacházíme a
to tak, jak mě Bůh povede.
Pokud jde o chudé lidí, kteří se snaží a naplňují svojí cestu, ale vlivem tohoto dravého systému
postě nemají prostředky a stoupají v nich myšlenky na třeba i nehezké věci, tak právě tuto skupinu
je potřeba nějak finančně podporovat. Může to být pro ně možná cesta, jak dostat pod ochranu
Krista a naučit je určitým zásadám, aby si tento stav udrželi.
Takový je asi můj plán. Teď ale potřebuji pauzu.
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1.1.2018 – Pokora je vzácnou vlastností
Začal nový rok 2018. Dovolenou, kterou jsem si vzal ke
konci minulému roku jsme potřeboval jako sůl, protože
minulý rok byl pro mě psychicky náročnější.
Veřejná komunikace se nějak zastavila, ale v psaní
příběhu pokračuji dále. Tato má aktivita na změnu
společnosti bude těžko realizovatelná prostřednictvím
obyčejných lidí a nebo politických stran. Ani Lenin, ani
Hitler by neměli šanci něco změnit jen za pomoci obyčejných lidí a organizací. Někdo mocný si z
nich udělal bílé koně a zneužil je. Tato má snaha komunikovat má asi jen ten význam, že předám
ostatním odkaz na tento dokument, ale lidé jsou asi demotivovaní něco takto veřejně řešit. Nevím,
zda v tom kontaktování budu ještě pokračovat, protože ten, kdo má stejně možnost něco změnit, tak
o mě asi věděl dávno před tím, než jsme se do tohoto pustil. Já si ale věci dělám podle svého
svědomí a je pravděpodobnější, že mě zavřou a nebo popraví, než abych dělal někomu koně.
Jeden můj šedesátiletý kamarád přeposlal svým známým prezentace mého projektu Eden. Dostali se
mu pozitivní reakce, ale stejně se mnou ti lidé nekomunikují. Ptal jsem se toho kamaráda co to, že
se mi ti lidé neozvali. On mi řekl, že ta jeho generace už revoluci zažila. Podle toho, co píši, tak to
vyvolává pocit, že nabádám k revoluci a tito lidé už nemají chuť se toho už účastnit.
Někde jsem zase četl něco o indigových dětech.
Děti, které se rodí s indigovou aurou. Hnutí
indigových dětí patří prý pod New Age. Když
jsem si četl vlastnosti, které tito lidé mají, tak já
splňuji možná všechny. Říká se, že tyto děti jsou
tu od toho, aby převzali kontrolu nad světem. Já
mám poslední dobou také takové nutkavé pocity
převzít kontrolu a nastolit pořádek. Aby to ale
nakonec nebyl ten Nový Světový Pořádek (New
World Order). O dovolené jsem si pustil jeden
takový zajímavý film, který možná i naráží na toto téma indigových dětí. Jmenuje se to Městečko
prokletých. Je o tom, že v jedné vesnici znenadání najednou všechen život usne a po probuzení
najednou několik žen počne dítě. Narodí 5 kluků a 5 holek, které spolu utvoří ideální páry. Jedna
dívka ale při porodu umře, tak že devátý chlapec jménem David zůstane sám. Děti jsou něčím
zvláštní. Umějí od malička telepatii, tak že ostatním čtou myšlenky. Pokud se proti nim někdo
postaví a chce jim nějak ubližovat, tak ho jednoduše mentální manipulací zabijí. Děti utvářející páry
mají malý emoční kvocient a jsou bez soucitu k ostatním. David je sám a cítí smutek. Díky tomu je
ale oproti ostatním soucitný a nechce nikomu ublížit. Vůdkyně dětí mu říká, že tím, že nemá druha,
tak je něco méně než ti ostatní, protože cítí emoce. Povídá mu, že tento problém budou muset nějak
vyřešit. Film nakonec skončí tak, že se podaří najít způsob, jak zabránit číst dětem myšlenky a
vyhodí budovu s nimi do vzduchu. Jediný kdo z dětí přežil byl nakonec David, protože měl u lidí
zastání a včas ho z budovy odvedli.
To byla malá vsuvka k revolucím, ale zpět k pokoře a mému příběhu. Původní článek „Pokora je
vzácnou vlastností“ je zde http://leaderface.cz/cs/osobni-rozvoj/pokora-je-vzacnou-vlastnosti/?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=%C4%8Dl
%C3%A1nek&utm_content=%C4%8Dl%C3%A1nek
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Budu si muset hledat nějakou práci, protože mi
dochází peníze. Z nějakého důvodu se teď nemohu
nechat zaměstnat jako programátor, čímž jsem se
živil doposud. Nevěřím, že bych se tím teď měl živit
i když jsem byl celkem v tomto oboru schopný.
Vlastně mám teď silný odpor při pomyšlení na to, že
bych zase seděl někde v kanceláři. Napadlo mě jít
do lesa dělat dřevorubce, lesníka a nebo něco
podobného. Ještě na škole jsem si přivydělával
prací, kde jsem nakládal a vykládal kamiony jedné
přepravní společnosti. Nakládali se i pneumatiky,
tak že to bylo dobré na fyzičku. Docela jsem tento
způsob přivýdělku měl jeden čas rád jako posilovnu, ale moc peněz se tam vydělat nedalo. Když
pak zmodernizovali halu a člověk se tam začal nudit. Z nudy nás posílali uklízet, tak mi to začalo
vadit. Kdybych chtěl uklízet, tak se nechám zaměstnat jinde. Poslední kapkou bylo, že jsme si
museli začít oblékat takové barevné vesty, aby bylo vidět kdo je z jaké kategorie pracovníků. Já
jsem se nechtěl nijak začleňovat do žádných skupin. Všichni už myslím měli oblečenou nějakou
vestu a já jsem to ignoroval a chodil jsem oblečený normálně. Pak si pamatuji, že za mnou přišel
někdo z vedení a řekl mi, že je povinné mít na sobě barevnou vestu. Já jsem si jí oblékl, ale ten den
jsem v té firmě pracoval naposledy. Bylo to sice možná praktické, ale v čemsi neosobní a
uniformní. Bylo to sjednané jen přes agenturu, tak že jsem tam ani neměl další závazky pracovat
dále. Našel jsem si tou dobou přivýdělek v programování a tak jsem i získal praxi a reference pro
budoucí zaměstnání programátora. To bylo celkem užitečné, tak že nakonec tato změna vedla ke
zlepšení.
Poptávky na dřevorubce jsou, ale až v oblasti Opavy. To není pro mě. Nechci cestovat a asi budou
chtít i řidičák, který nemám a nevěřím, že si ho mám dělat.
Nakonec jsem našel příhodnější práci v Českých Budějovicích, ale nevím, zda mě přijmou. Když
jsem kdysi říkal svému staršímu bratranci že budu také dělat programátora, jako on, tak mi řekl
něco v tom smyslu „No jo, když budeme dělat všichni programátory, tak kdo nakonec upeče
chleba“. To je příhodná věta pro tento okamžik. Chleba je vlastně namalovaný i na začátku tohoto
článku. Obrázek jsem vzal z článku o pokoře. V sobotu 30.12.2017 jsem zareagoval na nabídku
práce pekaře v Globusu. Kdyby to vyšlo, vyhnul bych se cestování do práce přes město a chodil
bych tam jen přes vrbenské rybníky, které vlastně stojí mezi Globusem a sídlištěm Máj, kde bydlím.
Tato zkušenost pracovat na směny v pekárně by odbourala takové ty tvrzení lidí, jako například z
Aliance Národních Sil mi někdo napsal něco v tom smyslu, že z pohodlného zaměstnání
programátora toho moc o těžkostech života nevím. Nebo co mi říkala vědma Oxana o tom, že žiji
úplně v jiném světě a nevím, jak je to tady těžké. Pravda je, že to bude za menší peníze než na
pozici programátora, na kterou jsem se vypracoval, ale budu psychicky celkem svobodný. Pokud
budu moci někdy v budoucnu reformovat společnost, tak se mi tato vlastní zkušenost asi celkem
hodí.
Ten samý den v sobotu jsem se sešel v hospodě s dvouma kamarádama. Jeden je Míla a je z Prahy.
Druhý je Ondra a je z jedné vesnice. Řekl jsem jim o tom, že budu dělat asi pekaře v Globusu. Míla
mi pogratuloval a podal ruku, že mám práci. Míla dělá, nebo dělal testera v oboru IT pro firmu SAP.
Co vím, tak si vydělával snad kolem 70 000 měsíčně, ale teď to bude možná víc. Ondra řekl: „proč
ne, život je změna“. Ondra žije na vesnici s bratrem a rodiči. Má poloviční invalidní důchod (cca
4500 měsíčně), pomáhá rodičům s chovem koní a věnuje se opravování elektroniky na živnost. Míla
možná už nedělá jen toho testera, ale slýchám od něj, že se zabývá investováním. Povídal mi o
http://jkali.cz

145

kryptoměnách a že poslední dobou že je výhodnější něž do zlata tak investovat do kryptoměn, které
se nemusí převážet a jsou všude dostupné. Prý tento rok pracoval snad jen 3 měsíce a zbytek
procestoval po světě. Povídal mi o tom, že v Praze se práce v testování dá sehnat za 6 000 Kč za
den a programátor, když si dovede prosadit své a zaujmout, tak i 12 000 Kč za den. Povídal i o tom,
jak byl v Thajsku s přáteli a oni tam během krátké doby investicí do kryptoměn vydělali snad půl
milionu korun. Po chvilce rozhovoru s Mílou, kdy jsme se bavili o té práci pekaře a že je potřeba
zkusit i jiné věci, tak řekl něco v tom smyslu, že člověk by neměl zbytečně mrhat svým časem a
že tři dny na zkoušku něčeho takového stačí. Z toho, jak Míla mluvil, tak mi to připadá, jako
kdyby šlo na světě hlavně o to, jak získat co nejvíce peněz. Připadá mi, že takto uvažuje většina lidí.
Co by se ale stalo, kdyby teď najednou na kryptoměnách obrovsky zbohatli všichni zaměstnanci
pekáren, dali by výpověď a jeli si užívat do zahraničí. Kdo by potom upekl chleba a jiné pečivo?
Tento svět je zvláštní. Lidé, kteří se starají o obživu ostatním mnohdy žijí z minima. Lidé, kteří se
zabývají investováním a nevytváří žádné užitečné hodnoty, tak mají nejvíce peněz. Dokonce
aktivity jako je například pečení chleba považují za ztrátu času. Ondra na to zareagoval správně a
říkal, že i práce v pekárně má svůj význam a nebere to jako marnění času.
Někteří lidé dnes ztrácejí soudnost a nějak nevnímají opravdové hodnoty, kterých je potřeba si
vážit. Je to asi opravdu nedostatkem pokory, jak se píše v uvedeném článku.
Pokud mě do toho Globusu přijmou, tak to asi opravdu má tak být a souvisí to nějak s naplněním
mého poslání. Ten můj profesní životopis bude vypadat zvláštně. Nejprve programátor technolog
ovládající více programovacích jazyků a potom najednou kuchař. Z praxe ale vím a je to i známá
věc, že věci, které člověka potkávají, tak jejich význam bývá odhalen později, když zapadá do
nějakých širších souvislostí.
…
Ještě k rozhovoru s Ondrou a Mílou. Pěkné bylo, že se Ondra zmínil o jednom multimilionáři, který
má jako hobby lesní práce. Míla se tomu docela divil. To je podle mě zdravý milionářský přístup.
Člověk, který má na jednu stranu spoustu peněz, ale neopovrhuje normální prací.
Tak tedy snad budou ty rohlíčky zvláště vypečené :-)
…
Ukázal jsem tento článek Mílovi. Jen upřesnil, že těmi třemi dny nenarážel tak úplně na práci
pekaře, ale například skladníka, o kterých jsme se bavili také v souvislosti s obchoďáky. Souhlasím
s tím, že dělat skladníka do konce života může být pro někoho nepříjemné, ale někomu to třeba ani
moc nevadí. Já mám teď období, kdy nejsem schopen být někde zaměstnaný jako programátor.
Potřebuji asi změnu a nebo zkrátka vidět, jak to chodí jinde v jiných profesích. Zajímám se teď o
manuální dělníky, tak asi potřebuji na nějakou dobu být dělníkem.
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2.1.2018 - Práce na poště
Včera 2.1.2018 jsem volal s jedním kamarádem, co
pracuje na poště. Řekl jsem, že možná budu dělat pekaře
v obchoďáku Globus. Trochu jsem se vyptával i jaké je to
na poště, kde pracuje. Jaké jsou peníze, benefity, pracovní
doba. Jeho reakce byla taková, že se mě snažil přemluvit,
abych šel dělat raději na poštu, protože na Globus prý
všichni nadávají. Dokonce mi doporučoval, abych tam
ani nevolal, protože se mi budou snažit naslibovat různé
věci, aby mě tam dostali. To je docela opačná reakce, než
jsem slyšel od kamarádů ze školy, se kterýma jsem se
viděl před týdnem koncem roku. Váhali, zda mě na kuchaře vezmou, když mám elektrotechnickou
školu. Jeden z kamarádů z legrace řekl, že jim můžu nabídnout, že budu dělat chleba posázený
ledkami. Já jsem to ale bral z toho pohledu, že dělat programátora je mnohem složitější, než pekaře
a když uvidí můj životopis, tak je to přesvědčí o tom, že se takovou práci snadno naučím. Jedna z
mých představ o budoucnosti lidstva je, že lidé s jednoduššími profesemi by měli mít možnost
univerzálnějšího využití, aby se geneticky lépe rozvíjeli. Kdyby mě takto snadno odmítli, tak bych
byl zklamaný.
Dnes 3.1.2018 jsem ze zvědavosti do Globusu zavolal, protože mi zatím neodpověděli. Paní, která
zvedla telefon říkala, že zrovna dnes obdržela můj životopis a že se chystala mi zavolat. Chtěl jsem
se jí jen na něco zeptat přes telefon, ale ona trvala na osobním pohovoru a že se zítra můžeme sejít v
deset a vše mi vysvětlí a ukáže. I můj kamarád na poště říkal, že se může přimluvit, ale že to nebude
nutné, protože pošta prý expanduje a o zaměstnance zájem je.
Tak jsem na to sám zvědav. Na poště bych mohl pracovat jen tři až čtyři dny v týdnu, tak že bych
měl možnost ten zbytek času věnovat třeba programování Edenu a obecně podnikání. Z důvodu
fyzicky náročné práce tam mají zkrácenou pracovní dobu na 35 hodin týdně a asi trochu větší
peníze, než v Globusu. Docela bych si tam asi zaposiloval, což je výhoda. Jsou tam ale
třináctihodinové směny od pěti odpoledne do šesti rána. Cesta do práce bude ponurá přes město a
samotná náplň práce nebude tak úplně tvůrčí činnost, ale pouze přenášení beden, což je nevýhoda.
Další nevýhoda je, že touto prací jsem si přeci už kdysi dávno prošel. Už na škole jsem pro PPL
dělal něco podobného. To pro mě nebude moc přínosná zkušenost do života bez ohledu na drobet
lepší finanční ohodnocení, než bude asi v nadnárodní korporaci Globus. Pošta mi připomněla jednu
sci-fi komedii Muži v černém 2, kde se ukázalo, že na poště dělají jen emzáci. Noc proti pošťákům,
ale tohle by mohlo být dobré zpestření :D.
Na druhou stranu bych mohl dělat pravděpodobně o něco méně placenou práci. Práci do které se
projdu vždy přes přírodu. Tvůrčí práci, která ale bude na dvě směny a zatím nevím, jaké jsou časové
podmínky, protože to je pro mě také důležité. Kdyby byl můj hlavní motiv peníze, tak se nějak
nechám zaměstnat zase jako programátor, ale to je teď mimo mé přesvědčení. Mám možnost
nahlédnout zase do jiného profesního odvětví, což může být cenná zkušenost, ale na druhou stranu
sám platím byt 3+1 a mám hypotéku, kterou jsme museli refinancovat. Také si nemohu dovolit jít
úplně pod nějakou finanční hranici.
Včera jsem četl článek o nějakém Urzovi, který přes nějaký crowdfunding vybral 2.7 milionu pouze
na psaní knihy a to v Čechách, což vypadá lákavě. Když jsem se ale koukal například na český
portál PenízeProProjekt, tak se tam v průměru pohybují částky v desítkách tisíc i na menší projekty
než psaní knihy a mnoho projektů nevybere ani korunu. Zajímavé.
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2.1.2018 – Rozhovor s kamarádem investorem
V kapitole o pokoře z 1.1.2018 jsem se zmiňoval o
rozhovoru s kamarádem Mílou, který se věnuje investování.
Když jsem mu dal přečíst článek o pokoře, tak jsme se o tom
ještě trochu bavili. Jeho názory jako investora jsou pro mě
obohacující a stojí za zveřejnění. Tvrdí, že je to zodpovědná
a důležitá práce. Já to nepopírám. On tvrdí, že velikost zisků
právě oné zodpovědnosti odpovídají. Ano souhlasím, že
člověk s větší zodpovědností by měl být lépe finančně
ohodnocen, proč by ne. Ale opravdu je to právě on, kdo
může určovat velikost svého ohodnocení, když mu mohou
téci pod rukama poměrně velké peníze? Neopovrhuji prací investora, ale zase on si vydělává peníze
pomocí svojí vrozenou intuicí a například takový pekař, který musí brzo ráno vstát, aby připravil
pečivo pro spousty lidí, tak to nemusí mít nijak snadnější, než investor, ale na rozdíl od něj si
nemůže asi moc dovolit mít tolik svobody. Věřím, že kdyby investoři za svojí práci pobírali menší
odměny, tak bude v oběhu více peněz a to zajistí například pekařům více svobody. Proto jsem
vysvětlil Mílovi, že by měl být nad tímto odměňováním dohled, který by to reguloval. Nějaká třetí
strana, která by se zodpovídala veřejnosti. Zkrátka jsem mluvil o tom, že věci by měli být více
průhledné a sledovatelné.
Zajímavá byla jeho reakce. Odpověděl mi na to, že nelze ale zprůhlednit všechno a vytvořit nějakou
takovou autoritu, která bude bičem jen pro některé nemá cenu. Já si jeho odpověď vykládám tak, že
mi v podstatě řekl, že nemá smysl zavádět pořádek v částečném měřítku, protože pak vznikne
skupina lidí, kteří se nebudou moci připojit k těm, co zvýhodňují sebe na úkor jiných. Ono by se to
ale na druhou stranu dalo brát tak, že když se rozhodnu mít férový přístup k financím a nebudu brát
vše, co je mi umožněno a skousnu, že někteří to zkrátka dělají, tak já sám nebudu podporovatelem
chudoby těch, kteří mnohdy dělají také důležitou práci pro ostatní, ale jejich svoboda závisí na
přístupu těch, kteří byly postaveni před finanční možnost, které mohou zneužít.
Jsou to hodně investoři, kteří rozhodují o tom, jak bude vypadat to svět a na koho si „vsadí“. Přijde
mi to jako velká škoda, že nekonzultují své investice s lidmi, kteří jsou právě budoucími
potencionálními zákazníky, protože žijí právě v oblasti, do které se investuje. Nějaká taková
instituce by měla existovat. Instituce, která má kontrolu a dohled nad investory, ale zároveň se
zodpovídá obyvatelstvu. Investoři pravděpodobně převážně jednají hlavně podle toho, co přinese
největší zisk, ale to není ten pravý ukazatel na to, co společnost opravdu potřebuje pro svůj správný
rozvoj. Velikost zisku nesmí být hlavním ukazatelem investování, ale měl by být důležitým
ukazatelem. Já nikde žádnou takovou instituci neregistruji. Nikoho kdo by komunikoval s lidmi
nad budoucností země a nějak by je případně usměrňoval. To je ten hlavní problém, protože ten kdo
rozhoduje o dění se snadno skryje. Ten kdo se ukrývá před veřejností, tak nemůže být kontrolován a
zodpovědný veřejnosti, což musí vést s nedokonalou lidskou povahou zákonitě k problémům.
Ve čtvrtek 4.1.2018 jsem byl v Globusu zeptat se na práci pekaře. Dozvěděl jsem se tam klasické
věci, které se člověk asi tak běžně dozví. Paní asi byla trochu překvapená z toho, že jsme na
formuláři vyplnil očekávaný plat jen 17 000Kč. Řekl jsem jí, že na inzerátu bylo psáno přes 17
000Kč, tak jsem to vzal podle toho. Pravda je, že je to pro mě skok dolů, protože jako programátor
jsem měl na hodinu 279 Kč. To je na budějovický poměr myslím celkem dost a to nemluvím o
jiných benefitech. Vlastně mi tato taxa byla přidělena nadřízený. Proč bych si měl tedy v pekárně
vymýšlet nějaké sumy, když ani pořádně nevím, jaká ta práce bude. Já mohu jedině nabídnout svůj
pracovní výkon a nechat ohodnocení na tom, kdo přijímá práci. Připadá mi divné stanovit si prvně
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cenu a podle toho dostat práci. Nebo jaký tedy má význam ta položka s platem, který si představuji?
Jaký jiný, by to mělo význam, když ne představu o tom, jak mě mohou využít. Já ale kdybych byl
zaměstnavatel, tak na tom formuláři nedám volitelnou položku kolik zaměstnanec chce, ale
rozhodně bych chtěl, aby tam bylo napsáno, kolik je tato práce hodnocena standardním výkonem a
budu se snažit z toho pracovníka dostat co největší výkon za každých podmínek, který pak
odměním prémiemi. Nějaké takové smlouvání o ceně by se dalo vyřídit nahraditelností
zaměstnanců. Každý by měl být co nejvíce nahraditelný a co nejvíce univerzální, aby byl každý
nahraditelný, jak jen to je možné a když lidé budou nahraditelní, nikdo si nebude moci žádat vyšší
cenu, než je spravedlivé. Když si nikdo nebude moci žádat vyšší cenu, než je spravedlivé, tak se
spravedlivě dostane i na ty ostatní a to povede k větší svobodě všech. Stejně tak nahraditelnost a
univerzálnost lidí vede ke svobodě všech a to si přeje každý člověk, aby měl co nejvíce svobody. Za
předpokladu, že se prostě v zaměstnání budou lidé střídat. To znamená, že například takový
prezident, pokud je fyzicky zdravý, tak by měl sem tam upéct chleba a nebo zasadit strom či
vykopat kanál. Nějaký systém na povinné střídání zaměstnáni by se dal navrhnout. Lidé by sice ze
začátku byly méně efektivní, protože nejrychleji kopat kanály dovede ten, co to dělá denně, ale za
několik generací by možná byly lidé vysoce všestranní a inteligentní natolik, že by to nebyl žádný
problém.
Z paní, která se mnou dělala pohovor v Globusu jsem byl ale spokojený. Nějak si podvědomě
uvědomila to, co jsem chtěl a to je fakt, že chci být hodnocen spravedlivě. Hned se mě ptala, kolik
že na tom inzerátu bylo uvedeno. Řekl jsem že něco přes 17 000Kč. Ona se omlouvala že to musí
co nejdříve opravit, protože teď už je tma plat stanoven na cca 18 700 a k tomu stravenky, prémie a
jiné benefity. Tak že nakonec pohovor na mě udělal celkem dobrý dojem.
Od Míli jsem se dozvěděl o aplikaci na monitorování státní pokladny, což je dobrá věc. Například
zde za rok 2017:
http://monitor.statnipokladna.cz/2017/
Nějaká snaha vyjít vstříc lidem tam určitě je, ale jedna věc je možnost sledovat dění a druhá zásadní
je ochota naslouchat a ochota odkrýt konkrétní informace. Tak třeba například pan Babiš ignoruje
nějakou zprávu od organizace OLAF a vůbec jejím zveřejním se úplně zbytečně zvažuje. K čemu to
potom všechno je, když člověk nemá objektivní přístup k zásadním informacím?
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4.1.2018 - Paralelní Polis a anarchokapitalismus
Dostala se ke mně přes Facebook
informace o jednom vysokoškolském
učiteli, který si říká Urza. Plánuje psát
knihu o anarchokapitalismu a podařilo
se mu přes crowdfunding Startovač
vybrat neuvěřitelných 2.7 miliónů korun.
Člověk by si až pomyslel, jak je to
možné, kdo za tím stojí? Kolikrát někteří
lidé produkující věci, které demoralizují
společnost, tak získají neuvěřitelné sumy peněz. Naopak ten, kdo se snaží vymyslet něco, co by
mohlo společnost povznést na vyšší úroveň, tak alespoň mě připadá, že někdo takový je lidmi
ignorován, či se ho bojí nějak podporovat. Mě osobně ale je ten člověk svým chováním a zastávání
svobody velmi sympatický. Ačkoliv nemám moc rád ani slovo anarchie a ani slovo kapitalismus,
tak myšlenka tzv. anarchokapitalismu, kdy si lidé budují přesně takový systém, jaký oni samy
chtějí, tak mi připadá jako jeden ze základních stavebních kamenů mého systému Eden. Největším
paradoxem na tom všem je, že asi největší motiv toho, proč jsem začal programovat Eden byl ten,
aby se v době možné finanční krize dalo přejít na alternativní hotovostní či pouze bezhotovostní
systém bez nutnosti čipování lidí. Komunita kolem Paralelní Polis v Praze, kde Urza přednáší, tak
se hodně o čipování zajímá a dokonce se to právě v tomto místa začíná distribuovat do Čech. To
jsou paradoxy života. Oni jako libretariáni by nikdy nikomu čipování nenutili (tedy snad ne), ale to
ovšem neznamená, že pokud vytvoří nějaký ideální model společnosti, tak že si ho nikdo neohne ke
svému, nezneužije a nevnutí lidem. To ale potom není problém těch původních tvůrců, ale lidí, kteří
si to nechali líbit a připustili to.
Je fascinující, že Urza je poměrně výřečný a dovede odpovídat velice rychle a dobře na mnoho
někdy i nepříjemných dotazů a dovede na rozdíl ode mě své nápady celkem dobře prodat. Je vidět,
že dělá učitele a je zvyklí verbálně komunikovat.
Zde je zajímavý rozhovor s ním na DVTV:
https://video.aktualne.cz/dvtv/vybral-2-7-milionu-korun-stat-je-jako-kdyz-mafie-vybiravypa/r~41d37ceee65a11e7b6a9ac1f6b220ee8/
Na druhou stranu má Urza i své slabiny. Na určité komplexnější věci, které mnoho lidí zajímají a
týkají se vlastně sociálního inženýrství, tak nedokáže reagovat, protože se úzce specializuje jen na
anarchokapitalismus. Já jsem se naopak tímto širším spektrem zabýval už asi přes půl roku a celkem
mě to zajímá. Vnímám, že bych mu v tom mohl pomoci v rámci možností a možná by jsme si
mohly vzájemně vypomoct. Připadá mi to, jak kdybychom byla dvojka Steve Jobs a Steve Wozniak.
Jeden byl výřečný podnikatel, a druhý měl dobré zlepšováky, ale dával je ostatním vlastně zadarmo
a nebo za oběd.
Zde na této stránce je vidět video, kde objasňuje veřejnosti, že nejsou tvůrci komplexního plánu či
strategie:
https://stoky.urza.cz/
Stránka má titul Stoky Svobodného Přístavu :-). Svobodný přístav se jmenovalo jedno velké město
v mé oblíbené hře Might and Magic VI, kde se v jeho stokách ukrýval před spravedlností ve své
tajné komnatě pod hromadou špinavého prádla tak zvaný Princ zlodějů, vůdce zlodějské gildy.
Myslím, že je na čase využít triky, které jsem se naučil na trénincích v Zákonech bohatství a
nabídnout mu pomoc. Napíšu mu tedy. Nebudu ale řešit žádné finance. Dělám to pro to, že mě to
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baví, zajímá a ještě tento měsíc mám čas se tomu intenzivněji věnovat. Pak už budu od února asi
dělat v pekárnách či na poště na dvě směny a možnosti se mi pravděpodobně zhorší. Mojí práci
může zpětně kdokoliv dobrovolně finančně ocenit a tím mi dát prostor se věnovat této aktivitě
naplno dále, ale nechci k tomu přistupovat tak, že si budu nějak stanovovat sám cenu. Ani nechci za
každou cenu prosazovat, že budu dělat právě a jen toto i když pro to mám asi určité nadání:
Dobrý den,
někdo mi na Facebooku nasponzoroval Váš rozhovor na DVTV týkajícího se úspěšné kampaně
ohledně podpory anarchokapitalismu.
Já jsem minulý rok ukončil práci programátora, protože jsem cítil, že mám jiné poslání a nemohl
jsem už dále pokračovat v této práci. Je to už cca půl roku co jsem navrhl nový model společnosti
ve svém třetím díle příběhu v knize Úvahy zde na této stránce a anarchokapitalismus vnímám jako
jeden ze základních kamenů:
http://jkali.cz/index.php?page=apokalipsa
Krátce na to jsem si připravil vlastní webovou technologii JKali Frmawork, kterou jsem podle mého
názoru předběhl dobu a mám rozpracovaný samotný projekt aplikaci Eden, jehož základním
kamenem je i anarchokapitalismus. Zde je projekt a demo videa jsou na uvítacím formuláři, ale
finanční část zatím mám rozpracovanou:
http://eden.jkali.cz/
V podstatě se zabývám sociálním inženýrstvím a plánováním i staveb nových měst (podzemních) i
různých zlepšováků. Vidím, že Vám mohu nabídnout pomoc. Hodně lidí se Vás ptá na nový
koncept společnosti. Vy jim odpovídáte, že se zabýváte pouze anarchokapitalismem, ale neplánujete
komplexněji změny ve společnosti. V tomto ohledu klesáte na hodnotě v očích svých příznivců a
mohu Vám jako partner pomoci řešit problémy s kterými se na Vás lidé obracejí. O libretarianismu
jsem se dozvěděl teprve od Vás, a hodně se s tím ztotožňuji.
Do konce měsíce mohu tuto pomoc nabídnout, ale protože mě tato má aktivita finančně vyždímala,
tak se musím od února nechat zaměstnat a už pak na to asi nebudu mít tolik energie a času.
Jinak píši teď esej, která se týká oslovování různých organizací a prezentování projektu Eden. Z
oslovování se ale zase začíná stávat můj příběh, do kterého hezky zapadáte zde na této straně eseje:
http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=150
S pozdravem,
Jiří Kalina
Zdravím.
Díky moc za zprávu, jsem rád, že se zajímáte o libertarianismus i anarchokapitalismu; avšak můj
důvod, proč nenavrhuji konkrétní změny společnosti, není ten, že bych nemohl či nevěděl či neměl
čas, ale proto, že vlastně nechci, respektive připadá mi, že by to myšlence anarchokapitalismu
uškodilo.
Ta podstata je v tom, že na volném trhu se svobodně jednající jedinci dopracují k tomu, jak má
společnost vypadat. Jakmile však propojím anarchokapitalismus s nějakým konkrétním modelem,
lidé budou vnímat anarchokapitalismus jako právě ten model, což ale není.
Anarchokapitalismus je právě to, že si lidé na trhu najdou nejlepší řešení....
Dobrý den, to je zajímavé. Takto jsem nad tím nepřemýšlel. Teď musím jít, ale určitě nad tím budu
přemýšlet. Díky.
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<emoticon palec nahoru>
<6.1.2018>
Zdravím,
sledoval jsem některá Vaše videa. Musím říct, že to na mě celkem zapůsobilo pozitivně. Líbí se mi,
jak se dají využít vlastnosti trhu k pozitivnímu rozvoji společnosti. Já a mnoho dalších lidí si bude
asi klást otázku, jak by se jen něco takového dalo využít v praxi a zda by tento koncept sám o sobě
bez využití státu nevedl jen do velkých problémů. S anarchií v historii nejsou moc dobré zkušenosti
a pokud jde o anarchii v oblasti trhu, tak i tam mají v podstatě hlavní vliv investoři. To oni de facto
rozhodují o tom, kdo bude mít budoucnost. Mnohdy je jejich hlavní motivací vydělat co nejvíce
peněz, ale je toto opravdu ten správný směr? Opravdu je to tak, že indikátorem toho, zda je podnik
dobrý pro společnost a přírodní prostředí ten, že vydělává co nejvíce peněz a má žádané produkty. A
co když například třeba výrobce potravin přidává do jídla nějakou látku, která způsobuje závislost a
devastuje zdraví?
Ano souhlasím plně s Vámi, že není správné lidem něco vnucovat, co oni nechtějí a brát od nich za
to peníze, ale na druhou stranu mohou nastat situace a skutečně se to i děje, že lidé zmateně touží po
něčem velice špatném a investoři si to velice dobře uvědomují.
Cesta, kterou učíte je poměrně zajímavá, ale sama o sobě bych řekl má velký potenciál
zneužitelnosti. Když už tedy trh je podle Vás onen vhodný prostředek, který by mohl lidem zajistit
cestu ke spokojenosti, tak proč ne? Skvělá myšlenka. Pojďme jí tedy dotáhnout k dokonalosti.
Například ve státní správě máme poslance, kteří jsou sice údajně volení demokraticky, ale o mnoha
věcech rozhodují bez nás. To se nám nelíbí. Proč bychom tedy k trhu měli přistupovat stejným
způsobem a volit si své investory tím, v jakých podnicích nakupujeme ale nemít už vlastně žádnou
možnost rozhodovat o tom, do jakých budoucích podniků investorům povolíme investovat a jaké
podniky tu naopak nechceme? Proč by si konzumenti samostatně nemohli odhlasovat, jaké podniky
tu chtějí a jaké ne? Když už se postaví podniky v určitých lokalitách, tak to pochopitelně má vliv na
místní obyvatele, ale proč by si právě oni nemohli rozhodovat o tom, co zde chtějí a co ne?
Z tohoto úhlu pohledu je ekonomický sektor stejně oslaben jako státní sektor a i když je stát jednou
velkou pijavicí společnosti, tak jsem trochu skeptik, zda by zrušením státu nastala možná
bezbrannost společnosti proti útokům v ekonomickém sektoru za strany mezinárodních organizací.
Ono vlastně v Čechách těch významných českých firem už moc není.
Výkonná moc má svůj význam a jako taková musí být někým placená. Hodně pěkné by podle mě
bylo a navrhoval jsem to na začátku této eseje, kdyby vlastně výkonnou mocí byly samotní pracující
lidé, kteří vytvářejí statky (jen ten kdo má zájem). Tato služba by musela být asi povinně placená,
ale zrovna tato služba má důležitý význam pro každého. Co se týče sociálních pojištění, zdravotních
pojištění a podobně, tak mám stejný názor jako Vy a jsem liberální.
Zkrátka chybí nám tu nějaký kontrolní orgán, který by se zodpovídal občanům, komunikoval by s
nimi a snažil by se jim ukázat tu správnou cestu. Tomuto orgánu by se zodpovídali všichni investoři
a výkonné orgány. Nechci tím orgánem ale označovat vládu. Vláda je odvozena od slova vládnout a
to souvisí s mocí. Tento pojem je už tak zprofanovaný a vždycky se tak centralizoval, že je to
nehezké. Moc by měla být rozložena rovnoměrně mezi lidi, tak že bych ten orgán pojmenoval něco
jako charismatické inteligentní vedení, které samo o sobě nemá žádnou moc a není diktátor, ale má
důvěru společnosti, kterou umí vést a která disponuje onou mocí. Takto bych to asi nějak viděl.
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Osobně si nemyslím, že je to dobrý nápad, ale pokud by to celé (zodpovídání orgánu a podobně)
bylo založeno na dobrovolnosti, určitě to je ankap-kompatibilní.
Podle mého názoru je má úvaha zcela založená na naprosté svobodě a možnosti volby opravdu
všech. Řekl bych, že je to absolutní libertariarismus, protože tento způsob eliminuje diktaturu ze
strany investorů. O tom, jak bude prostředí, ve kterém lidé žijí vypadat by měli mít možnost
rozhodovat právě lidé, kteří v něm žijí a pokud některé podniky ve svém okolí nechtějí, měli by mít
možnost vyjádřit svůj nesouhlas, což asi nebude možné, pokud na to nebude nějaká veřejně
kontrolovaná organizace. Nebude to možné ani za předpokladu, že tato organizace nebude brána
vážně jen na základě nějaké dobrovolnosti. Pokud se tyto dvě zásady nedodrží, tak se dostáváme už
do jakého si diktátu konzumu, kdy lidem je diktováno v čem mají žít, ale nemají možnost zvolit si
mezi tím zda chtějí mít ve svém městě například hokejový stadion, ve kterém bohatne pár jedinců a
společnosti to přináší jen další zábavu, které už je všude plno a nebo například slévárnu, která
zaměstnává stovky lidí a podporuje tak smysluplnou aktivitu budování tohoto světa. Samozřejmě tu
slévárnu nikdo nebude lidem vnucovat, ale právě lidé by si měli svobodně rozhodnout, jaké z těch
dvou řešení chtějí mít ve svém městě, či zda je možný nějaký kompromis. Dalo by se to takto
akceptovat, jako správná věc bez ohledu, zda je to ankap-kompatibilní či zda není? Pokud ne, tak
jsou nějaké konkrétní logické argumenty proti? Jedna věc je šířit nějakou myšlenku, ale důležité je
také, jak moc je aplikovatelná do praxe a zda se tato myšlenka dá nějakým fatálním způsobem
zneužít proti lidem.
No, není mi jasná jediná věc: To, co navrhujete, má být na bázi dobrovolnosti, nebo ne? Co když
někdo z těch investorů a podnikatelů se na to prostě vykašle, pojede si po svém a bude to, co děláte,
ignorovat?
Myslím si, že ten podnikatel by měl být minimálně nějak veřejně evidován, že jeho aktivity jsou v
nesouladu s tím, co si přejí obyvatelé.
Možná dokonce by měli mít obyvatelé nějak možnost mu v této aktivitě zabránit.
To mi připadá celkem společensky přijatelné.
To je absolutně nepřijatelné, nesvobodné, násilné a nemá to se svobodou nic společného; nazývat to
"absolutní svobodou" ve smyslu libertariánství je totální nepochopení myšlenky libertarianismu,
která se naopak zakládá na tom, že nic takového nebude.
Vždy´t pak je to více méně vláda.
No ona to vláda v podstatě je, ale opravdová vláda lidu. Copak si lid nemůže stanovit, jaké budou
podmínky trhu? Mě osobně naopak připadá velmi nesvobodné, když menšina investorů svojí mocí
despoticky ustanovuje strukturu trhu bez ohledu naslouchat potřebám většinové společnosti. Žijeme
ve společnosti, kdy by se lidé měli učit spolu vést dialog a pokud si většinová společnost něco přeje
a nebo něco odmítá, tak by přeci ta menšina něco takového měla akceptovat. Pokud se lidé nebudou
schopni nějak dohodnout na tom, co opravdu chtějí a jedinci si budou prosazovat své zájmy bez
ohledu na ostatní, tak taková společnost podle mě nemá budoucnost.
Proto dospívám k závěru, že každý si nemůže dělat co chce bez ohledu na ostatní a společnost by
měla mít možnost případně takovému jedinci zabránit v jeho jednání.
Zkrátka nepovolit jeho aktivitu.
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To nemá s libertariánstvím vůbec nic splečného.
Není důvod, proč by si měla většina určovat, jak budou obchodovat ostatní, to není jejich věc.
Souhlasím jen částečně. Já třeba nemám oprávnění určovat, jaké obchody se budou stavět někde v
Americe, ale měl bych mít právo rozhodnout si například o tom, jaký obchod se postaví v mém
sídlišti, jehož budu potenciálním zákazníkem. Měl bych mít nějakou možnost minimálně nějak
rozhodnout o tom, jak to v mém okolí bude vypadat a jaké budou podmínky života v městě, kde
žiji.
O tom ale přesně mluvím. Mít možnost určit si, jaké budou na trhu nabídky a být nějak
vmanipulován nabídkami do toho, co si koupím.
chtěl jsem napsat, nebýt vmanipulován
Proč byste měl mít právo rozhodovat, jaký obchod se bude stavět na Vašem sídlišti, když když
majitel obchodu nemá právo rozhodovat o tom, jakou fasádu bude mít Váš dům?
Z toho důvodu, že já jsem nejpravděpodobněji jeho potenciální zákazník stejně tak jako mnoho
dalších lidí, kteří na sídlišti žijí a je to vlastně jejich životní prostředí. No jako majitel obchodu
nemusí na daném sídlišti ani žít a i kdyby žil, je to vůle jedince. Barva fasády mého domu navíc
není předmětem žádného obchodního kontraktu.
Ne, ale je předmětem toho, že na to všichni dívají a ovlivňuje je to.
A Vy tam taky nemusíte žít.
Upřímně, připadá mi to naprosto ujeté, ale OK, každý má právo na svůj názor, ale s libertariánstvím
to nemá společného vůbec nic, ba naopak, jde to ostře proti němu.
No pravda je, že žít tam nemusím, ale rozhodně by měl člověk mít nějaké základní právo na základě
svojí vůle rozhodnout o tom, co ho bude v oblasti, kde žije ovlivňovat a jak ta oblast bude vlastně
vypadat. Mě to ujeté vůbec nepřipadá, ale připadá mi to naprosto férové a morální, když lidé berou
ohled na ostatní a ne jen na svůj zájem.
To právo samozřejmě máte, můžete ovlivňovat své okolí tak, že tam budete sám podnikat.
Podobně jako ten podnikatel má mít základní právo ovlivňovat okolí okolo sebe tak, že tam udělá
obchod, do kterého nikdo nemusí ani páchnout.
Proč by měl mít obchod jiná pravidla než normální dům?
Ale tak či tak, znovu říkám, bez ohledu na to, jaký máte názor, s libertarianismem to nemá vůbec
nic společného. Naopak je to v ostrém rozporu.
Tady je ale zásadní si uvědomit, že ne každý má v krvi podnikání, ale každý potřebuje někde žít.
Někdy lidé nejsou schopni prostřednictvím svého podnikání vybudovat v oblasti kde žijí to, co
potřebují a tak proto musí existovat nějaká možnost, aby si mohli o těchto věcech rozhodnout.
Pokud se někdo ujme iniciativy a vybuduje jim v jejich oblasti něco, co nechtějí, tak ano nemusí to
finančně podporovat. Tím ale ten člověk už blokuje ten prostor k podnikání těch, kteří by tam
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mohly vybudovat něco, co si lidé přejí mnohem více. Navíc už se jedná o určitou manipulaci
nabídkou, která nebyla vyžádaná. Ano nemusí nic kupovat, ale tato manipulace je nevyžádaná.
Ano, ne každý má v krvi estatické cítění, ale to také není důvod, abychom mu regulovali fasádu.
A znovu: Jedna věc je, že to, co říkáte, považuji za nepřijatelné násilí a nesvobodu, jiná věc je, že s
libertariánstvím to nesouvisí, je to v ostrém protikladu.
Estetické cítění a tvorba fasády vlastního baráku je přeci úplně něco jiného, než když někdo
manipuluje ostatní že stanovuje v jakém prostředí mají tito lidé žít, jaké jsou v jejich zemi nabídky
práce, služby a podobně. To je naprosto nepřirovnatelné. Možná, že nespadám do kategorie
libertariánství, ale hledám jen nějaký způsob utvoření spokojené společnosti.
Vždy je to něco jiného, ale princip je naprosto stejný: Někdo dělá na svém pozemku něco, čím
ovlivňuje ostatní.
A pokud fasáda není dost, co třeba youtubeři? Ti ovlivňují celý svět dost značně; mají snad všichni
hlasovat o tom, co smějí a nesmějí vysílat?
Ano ono je to vždy trochu něco jiného, ale věci se dají začlenit podle závažnosti do určitých
kategorií. Prvně bych to asi rozdělil do kategorie, zda to nějak souvisí s trhem či s vlivem na životní
prostředí. Tak fasáda domu je asi úplně bezpředmětná a nemusí se řešit a je to osobní věc. Pokud
jde o youtubery, tak co je na tom špatného. Ano možná že někteří mohou někoho demoralizovat, ale
je to opravdu dobrovolná věc a nikdo se jimi nemusí zabývat, když nechce. No ale pak jsou tu
závažné věci, jako například negativní vliv na životní prostředí, prvovýroba v ekonomice a podobné
závažné věci. O tom by si ale lidé žijící v příslušné oblasti měli opravdu rozhodovat a měli by mít
nějakou autoritu ovlivnit dění. Asi takto bych to viděl.
To je ale prostě klasické sociální inženýrství; Vám zrovna záleží na trhu a životním prostředí, tak
byste to tak Vy rozdělil.
K tomu nemám co říci.
Jen že Vaše priority nepovažuji za důležitější než priority jiných.
Ano v tomhle s Vámi souhlasím. Já zrovna toto konkrétně považuji za důležité, ale já jsem pouze
jedinec a můj hlas by neměl mít zvláštní váhu. Já to považuji za daných podmínek celkem důležité s
tímto zabývat, může ale dojít k situaci, kdy většinová společnost je ve stavu, že tyto hodnoty
nepovažují za důležité. Jediné co se dá s tím udělat je asi nějak šířit mezi lidmi uvědomění, že tento
stav je špatný a motivovat je hlasovat o změně. Neprosazovat ale vlastní zájem a vlastní pohled.
Kdyby si většina odhlasovala, že to takto zkrátka chtějí nechat, tak podle mých zásad se musím s
tím smířit a trpět to, či odjet pryč. Nejsem ale zastáncem klasického socialismu, kdy skupina lidí
vnucuje své názory ostatním. To je opravdu zneužitelné a už to tu bylo.
Vy sice deklarativně tvrdíte, že Váš hlas by neměl mít větší váhu, ale nastavujete systém, kde ji má
inherentně.
Je to systém, který funguje speciálně podle Vašeho přání, protože tam ostatní mohou kecat jiným do
podnikání, ale ne třeba do obsahu na youtube.
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Protože Vy to tak považuje za správné.
Ale to je právě to sociální inženýrství.
Je to systém, který stavím na základě nějakých hodnotách, které sice možná já osobně považuji za
zásadní, ale věřím, že obecné podvědomí v lidech tyto hodnoty považuje stejně tak za důležité, jako
já. Toto podvědomí je pouze nějakým způsobem možná masově potlačené, což působí obecně
problémy ve společnosti. Řekl bych, že prostě jen preferuji to co by společnost měla podle zdravého
rozumu za daných okolností dělat a mám snahu je nějak motivovat. Úplně osobní úroveň bych k
tomu nepřirovnával.
Ano, podle Vašich hodnot; ale nemyslím si, že to má co dělat se svobodou nebo spravedlností.
Volný trh je právě to, že tam má každý svobodu na svém a za svém, co uzná za vhodné, a ostatní mu
do toho nebudou kecat.
No je to Váš názor. Tento rozhovor je zajímavý, ale asi jsme se zastavili. Spravedlnost to třeba
opravdu není. Třeba je spravedlivé pro společnost, aby se dostala do katastrofické krize a já svojí
osvětou nejednám spravedlivě. Nějakou pozitivní snahu bych ale na svém jednání viděl.
Já bych tu snahu ocenil, pokud byste nechtěl lidi k ničemu nutit. Pokud byste to jen nabízel jako
možnost (tu vládu a zaregistrovat se tam), kteoru lidé uvítají, pak fajn.
No já sám osobně nechci nikoho k ničemu nutit. Pouze diskutuji. Nerozumím o jakou registraci se
jedná,
jo takhle, myslíte ten můj systém Eden
Jedná se o to, že kdyby to celé bylo dobrovolné, je to OK.
tak zaregistrovat se můžou vždycky dobrovolně
No já nad tím Vaším názorem popřemýšlím. Něco na tom bude.
Jako jde jen o to, co s těmi, kdo se nezaregistrují.
Jsou zastánci názoru, že se dají věci prosadit i mírovým způsobem. Vy jste jeden z nich. Já byl v
tomto celkem skeptik, ale mé názory se mění. Jedna z ůčiných nenásilných forem, jak například
potlačit zlo je formou šíření pravdy. Na tomto si celkem zakládám v myšlence Edenu. Uvidíme.
Zatím jsem tam myslím jediný registrovaný.
Já nejsem zastáncem toho, že se věci dají mírovým způsobem prosadit tak, jak chci já.
Ale myslím, že se dají prosadit mírovým způsobem tak, jak lidé doopravdy chtějí (i když občas
někdo včetně mě utře).
Možná ano :)
Těžko říct.
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<8.1.2018>
Přemýšlel jsem nad tou otázkou svobody. Ona je pravda, že by se dalo prosadit hodně věcí mírovou
cestou. Tak třeba když jsem mluvil o tom hodnocení podniků lidmi ještě před tím, než se začnou
budovat. Určitá marketingová síla by v tom byla. Například lidé si nebudou přát obchod s
oblečením ve svém sídlišti, ale například distributora mléka od místních farmářů. Dají to najevo,
zaeviduje se to, aby tato informace byla dostupná i pro ostatní. Stavba obchodu s oblečením se ale
schválí a zrealizuje. Jenomže co se pak asi stane a nebo by se mohlo stát? Lidé se rozhodnou svůj
nesouhlas projevit tím, že budou kupovat naschvál jinde a budou třeba i upozorňovat na tento fakt,
jak bylo jejich přání vyslyšeno a dokonce by mohl být hodnocen i samotný investor (ne pouze
obchod). Takový investor by pak asi svého činu a promarněných investic litoval, což by mohlo být
ponaučení pro podobné jednání jiných investorů.
Zase naopak by to možná byl pozitivní psychologický marketingový tah pro ty, jejichž podniky
byly schváleny místními lidmi. Jak to? No když půjdu kolem obchodu, který já sám jsem schválil.
Nemusím do něj investovat, ale prostě jsem pro to, aby v místě mého bydliště stál. Vznikne tam asi
jakési pouto. Jakýsi závazek, že bych právě tento obchod měl podporovat jako zákazník. Nehledě
na to, že když si lidé ten obchod zvolí, tak i bez jakéhokoliv pouta se předpokládá, že zkrátka to
zboží či služby má pro ně nějaký význam a je to jistá záruka prosperity.
No a jaký to bude mít dopad na investory? Asi celkem výchovný a to mírovým způsobem. Jeden a
tentýž investor se rozhodne nebrat tento průzkum na lehkou váhu a raději se rozhodne podpořit
jiného podnikatele.
Pořád jsou v anarchokapitalismu jako takovém určité mezery, kvůli kterém asi nebudou lidé v této
zemi moc chtít tento systém v neupravené podobě přijmout.
Teoreticky by se mohlo stát, a já bych se tomu ani v dnešní době nedivil, že někdo přijde s novou
senzací. Někdo vymyslí například skládky radioaktivního odpadu, který se nezahrabává do země,
ale nechává se na povrchu odkryt. Bude jakoby vědecky podloženo, že do budoucna je problém
znečisťovat půdu tím, že se odpad zahrabává do ní a mnohem ekologičtější bude údajně nechat
rozptýlit záření do ovzduší a neutralizovat tak lépe účinek. Nějaký anonymní investor přes svého
vyslance zakoupí pozemky těsně kolem měst a nebo na sídlištích. Rozhodne se na těchto pozemcích
vybudovat tyto revoluční skládky radioaktivního odpadu a místní lidé je budou v systému asi
negativně hodnotit. Rozhodnou se pro mírové řešení a to tak, že skládky nebudou finančně
podporovat. Provozovatel se ale rozhodne, že jeho zákazníci nebudou místní lidé, ale zahraniční
stát. Já vím, že je to asi přehnaná ukázka, ale v dnešní době, kde by byla anarchie na trhu a nebyly
by zákony, tak je to asi tak reálné, jako přehnané. Bohužel. Taková je už nevýhoda anarchie.
Kdyby to, co říkáte, bylo dobrovolné, jedná se v podstatě o certifikační agentury, se kterými ankap
normálně počítá.
<9.1.2018>
V podstatě asi ano, na tom asi nijak zvlášť nezáleží. Ten podnikatel nepotřebuje k ničemu žádný
certifikát a ani žádné podplacené vědecké hodnocení. Lidé žijící na tom sídlišti budou podle
pravidel anarchokapitalismu vlastně proti jeho aktivitě bezbranní a bude to v přirovnání stejné, jako
kdyby je omezoval stát odzbrojením a pak je policií utlačoval, s čímž vlastně nesouhlasíte, ale
principielně je to stejné. Na Vaší přednášce o znečišťování ovzduší a vody jste říkal, že na toto
nebylo doposud nalezeno trhové řešení, protože to teď řeší stát, ale to mi nepřipadá jako dobrý
argument. Podle mě by mělo být vše předem promyšlené.
To je absolutní nesmysl, motáte páté přes deváté.
Navíc komentujete něco, co z podstaty nechápete. Rozumím, že chcete vymýšlet nějaký
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společenský systém, nechci Vám v tom bránit, ale připadá mi zbytečné mu poskytovat nějakou
libertariánskou zpětnou vazbu, pokud Vy nemáte o tom tématu ponětí.
Buď vymýšlíte ten systém naprosto nezávisle na libertarianismu (pak vůbec nevím, proč mi to
píšete), nebo má s libertarianismem nějak souviset (pak byste si to ale měl trochu nastudovat, s čímž
Vám mohu pomoci, ale ne v tom smyslu, že mi budete o nějakém systému tvrdit, že je to
libertariánství dotažené k absolutní svobodě, pokud netušíte, co je libertariánství).
Říct o někom, že povídá nesmysly a motá páté přes deváté, aniž by jste to nějak logicky zdůvodnil,
tak to už je pouhé bezvýznamné napadání v momentě, kdy Vám dojdou argumenty a chcete si za
každou cenu prosadit svou. To není moc přesvědčivá cesta. Naopak rozumné argumenty samy o
sobě dovedou lidi přesvědčit více, než pouhé napadání. Já předložil konkrétní příklad, který může
snadno nastat a Vy, přes to, že tvrdíte, že mírovou cestou dovede většina prosadit svůj zájem, tak na
to nejste schopen odpovědět a odvádíte pozornost k nějakým akademickým termínům. Koho dnes
zajímá nějaké libertiánství, když očividně nepovede ke zlepšení společnosti. Náš hlavní spor bude
asi v tom, že oba nahlížíme na svobodu tak trochu jinak. Já velikost svobody určuji podle součtu
svobod jednotlivých lidí, ale to pochopitelně vede k tomu, že asi ne každý si bude moci dělat to, co
chce a nějaká regulace a zákony asi zavedeny muset být v nějaké formě budou, i když stát jako ho
známe tou ideální formou nebude. Váš pohled na svobodu, který prohlašujete za libertiánství, tak se
mi zdá dosti nepraktický pro život, protože upřednostňuje zájmy jedince bez ohledu na omezování a
dialogu s ostatními. Možná je to akademicky podložené, ale i akademie mohou být snadným
negativním zdrojem manipulace s ostatními. Zdravý rozum a logické odůvodnění možných
problémů by mělo být rozhodně nadřazeno nad jakékoliv zaštitování se akademickými poznatky a
teoriemi. Opravdu to může být nebezpečný zdroj manipulace s lidmi.
OK, omlouvám se, má reakce nebyla adekvátní.
Ale přimělo mě k ní něco jiného než nedostatek argumentů:
Jde o to, že toho mám fakt moc, hodně lidí mi píše fakt dlouhé texty, já trávím šíleného času čtením,
přičemž asi nedokážu úplně dobře reagovat na to, když získám pocit, že dotyčný vlastně plýtvá
mým časem v tom smyslu, mi hrozně složitě popisuje něco, co jsem někde vyvrátil nebo naopak
předpokládá, že tvrdím něco, co netvrdím.
Naprosto chápu, že ne každý se chce prokousávat vším, co jsem napsal; a je to úplně OK. Když pak
takový člověk přijde s krátkým dotazem, který mě stojí 5 minut času, je to vlastně super, protože
přesně to chci dělat. Podobně mě potěši člověk, co přijde s problémem, který sice stojí hodinu času,
ale je to něco, co jsem nikde nerozebíral.
Iritují mě (a uznávám, že je to můj problém a budu se s tím muset naučit něco dělat a reagovat lépe)
lidé, kteří mi píší dotazy, jejichž přečtení a zodpovězení mě stojí šíleně času, ale předtím ani
neprojeví nějakou ochotnu si nastudovat, co vlastně píšu a tvrdím.
Každopádně v tomto posledním příspěvku máte plnou pravdu, má reakce byla špatná a neadekvátní,
takže se Vám opravdu upřímně omlouvám.
Jen prostě (a to nic nemění na upřímnosti mé omluvy) pro naši další komunikaci chci, aby buď
nestála tolik času, nebo abyste byl alespoň obeznámen s nějakými základy toho, co tvrdím. Já prostě
nemohu (a ani to není, že nechci, dřív jsem to dělal, jen teď ten čas už došel) věnovat tolik času
tomu, abych někomu předžvýkával věci, které jsem už někde napsal nebo řekl, pokud je to v
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takovém rozsahu. I přesto Vás znovu ujišťuji, že má omluva byla upřímná a má reakce na Vás byla
přehnaná, špatná a nekorektní.
To je v pohodě o omluvu by ani tak nešlo. Tu nevyžaduji, ale je to od Vás hezké. Říkáte, že
neprojevuji snahu nastudovat si to, co tvrdíte, ale já se snažím vycházet pouze z toho, co tvrdíte.
Například tato přednáška o životním prostředí zde https://www.youtube.com/watch?v=L6INajdkLw v čase 24:40 přímo řešíte znečištění ovzduší, ale říkáte, že prakticky se toto na trhu zatím
neřešilo a momentálně to řeší nedokonale stát. Řekl bych, že je to celkem závažné téma. Mě nejde o
to, aby jste odpověděl hned teď, ale opravdu by mě zajímalo řešení te konkrétní situace obyvateli a
nebo nějaké nasměrování.
Nasměrování dávám; řešení situace ale z principu ne, právě proto mám ten pocit, že pořád
nechápete, co říkám.
To, co říkám, je, že nemůžeme predikovat trh a rozhodovat za lidi, co ej pro ně nejlepší, protože oni
to vědí nejlépe; a Vy se mě pořád ptáte na to, co to je, ale vždyt´přece podstata toho, co říkám, je, že
to nikdo nemůže vědět!
<10.1.2018>
Zásadně nesouhlasím s tvrzením, že lidé přirozeně platí na trhu za to, co je pro ně nejlepší. Problém
je, že lidé z většiny nejsou natolik vyspělí aby si uvědomili z dlouhodobějšího hlediska to, co je pro
ně nejlepší. Lidé mají tendenci uvažovat primitivně na základě instinktů, které ale dlouhodobější
hledisko nezohledňují. Například v přednášce o hasičích mluvíte o šuntech a o jejich výhodě na
trhu, protože lidem splňují jejich potřebu platit méně za méně kvalitní produkt, který vydrží kratší
dobu, ale ten člověk si třeba v jeden moment může pořídit za zbylé peníze více věcí. To je ale pouze
primitivní instinktivní uvažování, které člověka může odvrátí od možnosti koupit si například
produkt s velmi dlouhou životností za cenu například dvojnásobnou. Jen že co si budeme povídat,
tuto možnost lidé nemají. Nemají jí z důvodu primitivního instinktivního uvažování výrobců a to je
velký problém. Například když byla vynalezena žárovka, tak výrobci zjistili, že výroba není moc
výhodná, protože žárovky vydrží strašně dlouho a lidé si je nebudou tak často kupovat. Proto se
společně domluvili, že budou vyrábět žárovky takovým způsobem, aby vydrželi mnohem kratší
dobu. Připadá mi to celkem hloupé a sobecké řešení, protože mnoho lidí se neustále věnuje práci
vyrábění žárovek. Dnes už je třeba klasická žárovka překonaná, ale jaký otisk to zanechalo v
historii. To jenom z toho důvodu, že žádná autorita nerozhodla o tom, že takto se to zkrátka dělat
nebude, dala lidem možnost smysluplnější práce než u pásu dělat žárovky a usměrnila podnikatele
zaměřovat se méně na spotřebování zdrojů nějakou jinou smysluplnější činnosti. Například žárovka
se asi dá dobře recyklovat, ale v dnešní době by se dalo najít hodně takových příkladů, kde se zdroje
recyklovat nedají a to je problém. Přesně na problém nedostatku zdrojů se Vás ptal chytře jeden
člověk na přednášce o hasičích a Vaše odpověď byla, že je to v podstatě otázka, čemu dáváme
přednost a že Vy když si jdete koupit jídlo, tak neřešíte to nejlevnější, protože by Vás stálo čas
sledování slev a Vy ten čas raději věnujete jiným věcem. Pokud bych ale tento přístup aplikoval na
omezené zdroje, tak to znamená, že se budeme rozhodovat tak, že to bude sice v náš prospěch, ale
na úkor životních podmínek, ve kterých budou žít naše děti. Já ale takovéto instinktivní uvažování
nepovažuji za správné a vede vlastně k záhubě lidí, protože si zdevastujeme planetu.
Další velké nebezpečí se týká úcty k vlastnickým právům. Veliký problém vidím v tom, že lidé
nebudou schopni vyhodnotit, zda vlastnictví toho či toho člověka bylo nabyto oprávněně. Tak třeba
například když jste mluvil o hokejistovi a hasičovi. Tvrdíte, že hokejista, který vydělává neskutečné
peníze, tak si je vlastně právem zaslouží. Podle Vaší teorie lidé ochotně zaplatili stanovenou cenu
vstupného a tak bez ohledu na to, jak je velký stadión a kolik lidí přišlo, tak hokejisté si opravdu
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zaslouží velké sumy vybraných peněz za svůj výkon. Hokejista ale na rozdíl od hasiče využívá
výhody showbusinessu a podobných principů, kdy za vynaložený výkon jedinec získá nepřiměřené
a nezasloužené množství peněz. Podle ankap teorie jsou tyto v podstatě zasloužené a může jimi
disponovat, ale takový hokejista stejně jako mnoho dalších podobných profesí se nemusí
rozhodnout, že peníze pustí do oběhu a tím vlastně finančně ožebračuje společnost a lidé
instinktivně na ten hokej půjdou i když je to předražené ale nad tím lidé instinktivně neuvažují.
Tímto dochází k centralizaci moci podobně jako například u toho státu, i když na hokej chodí lidé
dobrovolně. Takový hokejista může být úplně slušný člověk, ale mafie o tyto lidi projeví zájem a
bude je vydírat, aby jim ty peníze dali a s nikým o tom nemluvili, jinak bude rodina v ohrožení. Co
může takový hokejista udělat? Asi peníze odevzdá a když se mafie dozví, že tu máme zavedený
anarchokapitalismus, tak asi její člené prasknou smíchy a pokusí se zjistit, co lidstvo ještě vydrží.
Začnou například budovat ty skládky s otevřeným radioaktivním odpadem přímo na sídlištích a
lidé, protože budou mít úctu k uloupenému vlastnictví, tak si to budou muset nechat líbit. Nebo se
rozhodnou najmout žoldáky, ale mafie je přeplatí z všech těch vybraných peněz od hokejistů a
podobných. To mluvím o společnosti, která by začala finančně od nuly. Nemluvím o dnešní době,
kdy existují velmi bohatí lidé, kteří by v ankap měli značně navrch a mohli by si dělat co se jim
zlíbí.
Řešením by bylo, platit lidi víceméně podobně, ale s ohledem na jejich výkon. Co se týče
vytržených peněz, tak by v showbusinessu a podobně prostě šli výdělky do společného jmění
komunity, kdy by bylo veřejně pod dohledem všech, rozhodovalo by se všemi, jak s nimi nakládat a
bylo by, pokud možno všemi chráněné, ale ne každý se chce ozbrojovat. Z tohoto principu by mělo
asi vycházet nějaké pravidlo, že prostředky světa jsou vlastnicky nějak rozloženy rovnoměrně mezi
lidi. Například každý má právo na to někde bydlet a má právo na to vlastnit nějaké území, které si
dohodou vybere, ale nemůže toto území vyměnit například za něco neodpovídajícího, jako
například bedna s alkoholem, peníze a jiné věci. Pokud chce toto území rozšířit za nějakým účelem
něco podnikat, tak se může domluvit s jinými majiteli jejich území a utvářet tak komunitu. No
možná to nebude takto úplně realizovatelné, ale myšlenka je v podstatě taková, že ne všechno by se
mělo dát vyměnit za peníze. Peníze možná jednoho dne ve vyspělé společnosti ani nebudou potřeba
a lidé se naučí brát si to, co opravdu potřebují a ne to, co jen chtějí. Možná, že je těžké vědět, co je
pro lidi dobré, ale není zas takový problém predikovat, co bude pro lidi špatné.
Nezlobte se, ale poté, co jsem Vám napsal, mi odpovíte takovým blokem textu?
No text, který jsem napsal přeci perfektně logicky vyvrací pravdivost Vašeho tvrzení a dokonce se
odkazuji na Vaší přednášku a navazuji na jednoho z Vašich tazatelů. Věci se mají dotahovat do
konce a Vy neodpovídáte žádnými skutečnými praktickými argumenty. Jako významný zastánce
ankapu by jste měl znát aplikované řešení v praxi a pokud mi tvrdíte, že z principu neodpovídáte na
příklady, tak mnohem důležitější by bylo odpovídat alespoň ze slušnosti. Ona i odpověď typu
"neznám řešení" a nebo "ankap nepřinese zlepšení, ale naopak" má veliký význam. Nemám nic
proti Vám a nezávidím Vám vybrané peníze, ale uvědomte si, že šířením této ideologie můžete i
ublížit ostatním.
<11.1.2018>
OK, tak jinak; poté, co jste mi napsal, nemám k Vaší argumentaci moc důvěru. Rozhodně ne dost
velkou na to, abych tomu věnoval tolik času.
Jste ochoten mi napsat kostru té argumentace do několika nedlouhých vět? Pokud budou dávat
smysl, začetl bych se do detailů.
Chápu, že chcete být důkladný, tak vše popisujete i s detaily, ale já na to prostě nemám čas.
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Co Vám nabízím je, že můžete tu argumentaci vždy napsat nejprve v kostce, já to buď vyvrátím,
nebo ne, až podle toho se můžeme dát či nedat do detailů.
<12.1.2018>
Mohu argumentaci zkrátit na úkor kvality. Je potřeba si ale uvědomit, že argumenty nebývají o
důvěře, ale hlavně o logice. Já na Vás časově nijak netlačím, tak že nechvátejte a tento text čtou i
jiní lidé. Jeden můj kamarád, kterému je teď přes 60 let měl koníčka zakládat firmy a když je rozje,
tak je prodával, protože ho správa firem už nebavila. Vydělal miliony korun a má diskuse s Vámi ho
docela pobavila. Když jsem se ho zeptal, jak Vás vnímá, zda pozitivně, či negativně, tak řekl že
rozhodně negativně. Svým způsobem jednání s lidmi si utváříte svojí budoucnost a já Vám chci jen
pomoct vidět pravdu. Můžete si sice přitáhnout pozornost slabších jedinců negativním jednáním, ale
to se časem nevyplatí.
Teď tedy k té stručné argumentaci. Vaše teorie se zakládají na tom, že žijeme v dokonalém světě,
kde neexistují žádné zlé vlivy, ale to je utopie a stát nevznikl jen tak pro nic za nic. Takto jsem to
vysvětlil jednou větou, ale hodně omezeně. Podrobnější reálné ukázky jsou právě uvedeny v
konverzaci se mnou a prostor na jejich prostudování je jen otázka Vašich priorit stejně tak jako to,
jak Vás bude společnost respektovat.
Možná by Vám pomohlo ušetřit hodně času naučit se lépe naslouchat lidem, co Vám vlastně chtějí
říct a umět si z toho brát to podstatné. Pak by lépe a rychleji docházelo k výměně podstatných
informací a konverzace by se neprodlužovali.
Nezlobte se, rozečelt jsem prvních několik vět Vaší první zprávy a nedozvěděl se vůbec nic.'
Opravdu to nemyslím nijak zle, ale na tohle prostě nemám čas.
K dalším zprávám už jsem se prostě nedostal, protože nevím, zda tam už bude nějaká argumentace.
Nepřipadá mi úplně korektní z Vaší strany, že Vám už asi potřetí říkám, že nemám čas, načež mi
odpovíte něco, co začnu číst a nedozvím se tam VŮBEC NIC. Proč mi píšete, že argumenty jsou o
logice? K čemu je mi taková informace?
Takže zjednodušeně řečeno:
Chcete-li si se mnou o tom povídat, zestručněte. ŘÁDOVĚ.
Konrkténě jsem přečetl toto:
Mohu argumentaci zkrátit na úkor kvality. Je potřeba si ale uvědomit, že argumenty nebývají o
důvěře, ale hlavně o logice. Já na Vás časově nijak netlačím, tak že nechvátejte a tento text čtou i
jiní lidé. Jeden můj kamarád, kterému je teď přes 60 let měl koníčka zakládat firmy a když je rozje,
tak je prodával, protože ho správa firem už nebavila. Vydělal miliony korun a má diskuse s Vámi ho
docela pobavila.
Není tam NIC.
Chcete-li se se mnou bavit o anarchokapitalismu, dělejte to.
Ale nepotřebuji k tomu vědět, že tuto konverzaci čtou jiní lidé, že argumenty jsou o logice, ani o
Vašem kamarádovi.
Dialog je záležitost dvou lidí; já Vám už nějakou dobu deklaruji, že způsob, kterým ho chcete vést,
http://jkali.cz

161

je pro mě nepřijatelný.
Vy místo toho, abyste ho buď ukončil, nebo akceptoval, pořád pokračujete stejným způsobem.
Pak se divíte, že mé reakce nejsou vždy úplně vhodné (ač tohle uznávám a omluvil jsem se za to).
Ale fakt nevím, jak Vám mám říci, že prostě za těchto podmínek NEMÁM ZÁJEM o diskusi s
Vámi.
Vy se chcete bavit o anarchokapitalismu, ale nezajímá Vás pohled ostatních třeba i úspěšných lidí.
Celkově nerad nasloucháte lidem, ale takto se k Vám asi nedostanou zásadní informace. Nechme to
tedy být. Já bych za sebe tuto diskusi také už rád ukončil.
Rád naslouchám lidem, ale mluví jich ke mně víc, než kolik stíhám vnímat, takže musím
prioritizovat.
Vy místo toho, abyste si byl schopen připustit, že třeba zůsob Vaší komunikace považuji za
extrémně neefektivní (a místy i neslušný), proto se nechci bavit jmenovitě s Vámi (zatímco s
ostatními třeba ano), natož abyste něco měnil, raději uděláte závěr, že obecně nenaslouchám lidem.
Proč bych měl mít zájem o rady někoho, kdo není schopen naprosto základní sebereflexe, když mi
rady nabízí spousta jiných lidí, kteří jí schopni jsou?
Nemyslím to ve zlém, ale vážně nevím, jak Vám mám říci, že mi komunikace s Vámi dává naprosté
minimum, ale stojí spoustu času?
Já bych rád něco změnil, ale zásadně nechci měnit věci celkově k horšímu. Možná jsem neslušný,
ale jen z upřímnosti. V podstatě jsem Vám odpověděl v kostce jednou větou, ale ta kostka byla
zabalena v textu postřehů, o kterých si myslím, že by Vás mohli posunout dále. Opakuji tedy svou
stručnou odpověď: "Vaše teorie se zakládají na tom, že žijeme v dokonalém světě, kde neexistují
žádné zlé vlivy, ale to je utopie a stát nevznikl jen tak pro nic za nic.". K tomu dodávám tuto
zásadní připomínku: Ankap zásadně zvýhodní v dnešní době především bohaté lidi, kterých je
hodně a obávám se velkého teroru.
Jo, obě to jsou naprosto základní námitky, které napadnou snad kažédho (pochopitelně i mě),
zabýval jsem se jimi už dlouho, spousta lidí taktéž, už jsem na ně mnohokrát odpovídal.
A preferujete-li upřímnost, tak se děsím toho, že bych je měl probírat s Vámi, abyste mi každou
odpověď zabalil do nevyžádaných rad.
Ok, tak ale pokud je nechcete probírat chatem, tak kde si to mohu tedy prostudovat?
Z celé té komunikace s Vámi jsem nedostal nasměrování, kde konkrétně naleznu odpověď na mé
nejasnosti.
Tím by se právě ušetřila asi spousta času
Viděl jste třeba záznamy mých přednášek?
Ano viděl, ale ne všechny. Popravdě jedna přednáška má většinou hodinu a půl a na YouTube se mi
zobrazují chaoticky, tak že nevím například, zda tam někde není přednáška zabývající se tím, na co
se ptám. Nenašel jsem jí a časově mám také jistá omezení. Zrovna například vymáhání práva
plánujete teprve natočit, ale to mi připadá jako zásadní věc, co souvisí s tím, na co se Vás ptá asi
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hodně lidí. Nedává mi moc smysl, že zrovna toto není natočené jako jedna z prvních zásadních
problematik.
Pořadí jejich natáčení není náhodné; a kdo se na ně podívá a zamyslí se, tak také pochopí, proč jsou
za sebou tak, jak jsou.
Chápu, že nemáte čas dívat se na tolik hodin videí, takže zavalujete mě svými texty. Nezlobte se, já
to takhle nechci.
Já ale žádám pouze nasměrování ve které konkrétní přednášce se mohu dozvědět tyto zásadní
informace. Je přirozené, že pokud konkrétní nasměrování nedostávám, tak se začínám domnívat, že
neznáte řešení a já se ho snažím přirozeně hledat a píši má zamyšlení nad konkrétním příkladem, na
které nejste schopen argumentovat. Stále jen uskakujete a je to nepřehlédnutelné 🤤. Vaše vědomí
kontroluje nějaký negativní program, který si chce prosadit svou, ale Vaše podvědomí nějak tuší, že
to asi není úplně OK a nechcete debatu se mnou zabalit. S tím já pouze pravdou nic nezmůžu.
Možná Vaše vědomí tento text bude provokovat a nebo Vám bude připadat divný, ale pokud se Vaše
podvědomí chce dostat z této situace, tak se v duchu pomodlete ke Kristu, poprošte ho za odpuštění
svých omylů, ale jen v případě, že svým budoucím jednáním chcete dělat něco, co lidem skutečně
pomůže a třeba je to osvobodí zrovna tak, jako Vás toto. Pouze to Vás může osvobodit z
nevidomosti a naučit lépe přijímat pravdu na základě logiky. Přemýšlejte nad tím a klidně si to
přečtěte vícekrát.
Domnívejte se, co chcete; já rozhodně nemám zapotřebí se obhajovat před někým, kdo poskytuje
nevyžádané rady, psychoanalýzu a kecá do naprosto intimních věcí jako jak praktikovat víru úplně
cizím lidem.
Chcete-li něco vědět, investujte svůj čas, já nejsem Váš poskok xD
Tak takovýto byl rozhovor s Urzou, ve kterém už nemám zájem pokračovat a ani kdybych dal na
jeho doporučení pustit si všechny jeho přednášky, tak už nevěřím, že tam naleznu odpověď.
Nevěřím v to na základě jeho postojů ke mně k některým na jeho přednáškách a celkově přístupu ke
světu. Pořád jsem byl na něco nekonkrétního odkazován, tahán za nos a praktické argumenty 0.
Urzův charakter a ochota vysvětlit problematiku podle mě zrcadlí lidskost anarchokapitalismu.
Třeba si to jednou vše pustím, ale mám v to teď o to větší nedůvěru. Docela mi to v některých
ohledech připomíná scientologii, která se také projevuje velice komplexní složitostí, kterou má
fascinovat své příznivce. Zásadní věci se přeci dají vysvětlit jednoduše a ne odkazem na přednášky
v objemu desítek hodin :). Asi jde o nějaký psychologický trik, kdy pod návalem pozitivních
myšlenek přestane člověk uvažovat kriticky k zásadním věcem.
Dokonce i Urza se sám v textu prozradil, že mé zprávy mu dávají časově zabrat a dlouho nad tím
přemýšlí. To něco nasvědčuje.
Poslední Urzova věta vystihuje tak nějak vše v kostce. Myslím si, že takový člověk dovede v dnešní
době bohužel poplést značnou část mladých lidí.
Na závěr jedno moudro. Když bylo po revoluci a do Čech se dostával kapitalismus, tak děda řekl
mamce něco v tom smyslu „kapitalismus.... to si dáte“. Možná, že výrok obyčejného člověka
vyřčený v příhodné době vydá za všechny ekonomické školy a teorie.
No můj závěr nad naší konverzací je asi takový, který jsem popsal v dokumentu na odkaze níže.
Podle mě se zásadní věci dají vysvětlit jednoduše a ne v přednáškách na desítky hodin. Můj názor je
ten, že lidi fanatizujete.
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http://jkali.cz/data/verejna_komunikace_jako_esej.pdf#page=163
Ano, dají se vysvětlit jednoduše, ale k tomu je třeba určitá ohleduplnost a základní slušnost z obou
stran; do té rozhodně nepatří to, že pojedete svým stylem komunikace, budete mě zavalovat a
ignorovat opakované explicitní sdělení, že takto komunikovat nechci.
Nemluvě o tom, že vzít soukromou komunikaci a bez souhlasu druhé strany ji zveřejnit pod názvem
"veřejná komunikace" je už jen taková třešnička na dort Vašeho hulvátství; ne že bych své názory
neprezentoval i veřejně, takže z faktické stránky věci mi to nevadí, ale hodně to vypovídá o Vás.
<13.1.2018>
Zase jsem se žádné vysvětlení nedozvěděl i když teď už Vám musí být jasné, že to dělám přeci pro
společnost a ne pro sebe. Vyčítáte mi neohleduplnost a hulvátství, ale snadno zdůvodním, že mé
chování je správné a vlivem morálního úpadku společnosti mě jen vnímáte špatně.
Ta za prvé: hned v první zprávě na straně 151 jsem se Vám zmínil o tomto dokumentu veřejné
komunikace a že je to i můj příběh. V příběhu jsou dialogy a je fér z mé strany, že se snažím
neinterpretovat Vaše slova, aby nedocházelo k šíření desinformací.
Za druhé: bavíme se o změnách fungování společnosti a tak se to týká i společnosti. Nepřipadá mi
fér bavit se o někom za jeho zády, tak proto jednám. Já se snažím společnost včetně Vás chránit, tak
že to zasahuje i to mé aktivity.
Za třetí: jak říkáte sám, téma se týká Vašich názorů, které sám veřejně šíříte, tak jaké pak výčitky.
Podstatné pro mě je informace, že odmítáte argumentovat na předložených příkladech a odmítáte
stručně vysvětlit zásadní věci jak mě, tak ostatním. Proto bych tuto debatu považoval už asi za
uzavřenou.
Tváříte se, jak mi dáváte možnost se vyjádřit a nechcete mě dezinterpretovat.
Reálně však děláte to, že mě spamujete, takže abych se mohl vyjádřit, musel bych investovat tolik
času, kolik reálně nemám.
Je to asi jako kdybyste mi psal řečí, které nerozumím; ano, mohly bych investovat čas a překládat
to, případně si sehnat překladače, ale tolik zdrojů do toho věnovat prostě nechci.
Mohl jste komunikaci zestručnit, hned jak jsem Vám to poprvé řekl; Vy jste si ale vybral takto
pokračovat. Je to fajn, pokud reálně nechcete slyšet argumenty, ale jen si "odškrtnout", že je nemám
(zajímavé je, že s 95 % lidí normálně diskutuji a na jejich námitky odpovídám); chcete-li se však
něco dozvědět, musíte to dělat jinak (ale chápu, že je pohodlnější někoho zaspamovat a prohlásit, že
nemá argumenty, když se tím nechce prokousávat).
<14.1.2018>
Tak například na stránce 159 dne 10.1.2018 Vám předkládám naprosto logické vyvrácení základní
myšlenky anarchokapitalismu, kterou jste mi den před tím napsal. Mluvím naprosto normální řečí
srozumitelnou běžným lidem, nezabíhám do osobní úrovně a věcně se držím daného tématu.
Navazuji na některé Vaše přednášky a navazuji na dotaz jednoho člověka, kterého jste řečnicky
umlčel a myšlenka zůstala nedokončena. Celá má reakce zabere jen tři odstavce a přečtení jen pár
minut. Přesto Vy mi jste schopen napsat něco ve stylu „Jak Vám můžu takový text napsat?“. Přesto
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Vy mi tvrdíte, že Vás spamuji a zahlcuji něčím, na co Vy potřebujete tlumočníka. Já mám ale právo
dožadovat se Vašeho vysvětlení z jednoho prostého důvodu. Představte si, že jste vůdce, který se
lidi nějak snaží usměrňovat dobrou cestou. Najednou vznikne problém a lidé se na Vás obrátí s
žádostí na naléhavé řešením. Místo toho, aby jste jim rychle řekl řešení, tak jim odpovíte, že jejich
dotazu nerozumíte a odkážete je na své přednášky, které trvají desítky hodin. S takovýmto
přístupem máte konečnou. To je hotovo.... vyřízeno, a nikoho Vaše další přednášky nemusí
absolutně zajímat. No a teď si představte, že se stavíte to role člověka, který si získává pozornost
lidí a rozšiřuje nějaké učení, ale přitom postrádá schopnost vidět, že to jeho učení nepřinese lidem
nic dobrého, ba naopak.
Na světě existují mnohem inteligentnější vlivy, které manipulují s lidmi a pokud má člověk
zkušenosti, dovede je rozpoznat. Zásadně je jim nepříjemné odhalování pravdy a manipulují s
člověkem dělat různé manévry, aby se mu nedostalo pravdy, která lidi od těchto vlivů osvobozuje.
To že já se Vám zdám komplikovaný v komunikaci je tím, že si dávám pozor na tyto špatné vlivy a
nenechávám se emotivně odpoutat k poukazován na pravdu.
Takto bych vysvětlil důvod, proč já reaguji tak, jak reaguji. Snad je ale už zřetelnější, že je to pro
dobro i ostatních. Pokud Vy to nechápete, tak ostatní snad ano.
Opět mě spamujete; nechci Vám dávat tolik času. Přizpůsobte tomu svou komunikaci, nebo jen
ztrácíte čas nás obou, komunikovat jste přišel Vy za mnou, ne já za Vámi.
Chcete-li, abych četl, co mi píšete, napište mi JEDNU zprávu, která bude KRÁTKÁ (časem mohou
přijít další).
Na komunikaci se mnou máte času až dost, ale to, že odpovídáte už po šestnácti minutách je jen
Vaše rozhodnutí. Tato konverzace nikam neuteče a nemusíte na ní ani odpovídat.
To poslední, na co mám chuť, je mít někde vyvěšené Vaše zprávy a číst si je na pokračování.
Vy jste přišel za mnou, ne ja za Vámi; takže pokud chcete můj čas, akceptujte mé podmínky.
Já dělám co umím, více zestručnit to asi nedovedu. Bylo by to asi na úkor kvality a pravdivosti. Já
přeci netvrdím, že musím mít Váš čas :). Vedli jsme spolu nějakou konverzaci a minimálně já jsem
dospěl k nějakému závěru a zkušenosti. Pokud jde o mě, tak já jsem spokojený a nevyžaduji už
žádný Váš čas :). Konverzaci můžeme klidně ukončit.
Mějte se.
I Vám, ať se daří.
Jsem rád, že byla komunikace nějak ukončena. Sice jsme se nedostali k žádné konkrétní spolupráci,
ale ukázalo se, s jakým typem člověka si nemohu absolutně rozumět. Díky tomu je zřetelnější to, s
kým si naopak rozumět mohu a to je přínos pro mě. Pro něj je přínos, že má uloženou komunikaci
se mnou a kdyby změnil názor, tak třeba ho to časem nějak obohatí. Každopádně není vyloučené, že
někdy v budoucnu třeba s ním budu spolupracovat, ale až změní přístup či až já si uvědomím, že
třeba i já jsem nejednal ve všem tak úplně dobře a změním to. Prozatím si ale myslím, že jsem
jednal určitě férově.
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5.1.2018 - Další doporučení na kontaktování
Zase se mi kumulují další doporučení na
kontaktování organizací. V jeden okamžik se mi
zobrazuje najednou pouze 12, tak že si to sem budu
poznamenávat. Sice můžu oslovit i jiné organizace,
ale u těchto mohu veřejně prohlásit, že mi byly
doporučeny.
Zatím se budu raději vzdělávat a až uzraje čas, tak
je budu kontaktovat.
SPK Strana Pavla Kolosava
ODS
Strana
SPR RSC
Republikánská mládež Spr-Rsč Miroslava Sládka
...
Práce z domu
DSSS MO mělník
SPU - strana pro uprchlíky
DSSS MO Strakonice
Česká pirátská strana Praha
Koruna Česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska
Strana soukromníků ČR Praha
...
Klub K2 České Budějovice
VYSTOUPIT.eu
Zelené Brno
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6.1.2018 - Kryptoměny
Toto je už třetí kapitola věnovaná kamarádovi
Mílovi, který se zabývá investováním a
kryptoměnami. Komunikaci s ním považuji za
přínosnou, tak že jí přímo zveřejním. Následující text
je reakce Míli na kapitolu „2.1.2018 – Rozhovor s
kamarádem investorem“

Je dobře, že v psaném textu mohu být lépe pochopen. Zatím je to tak, že když chudí chtějí regulovat
bohaté a střední třídu, vzejde z toho regulační nařízení, kterému se bohatí vyhnou a dopadne na část
nepohodlné střední třídy. Nejvíce však paradoxně na chudé 🤤. Práce, která má smysl je ta, kterou lidi
nejlépe ocení (je pro ně enormně důležitá) - protože dostanu nazpět peníze (energii se schopností
měnit vše kolem sebe a schopností svobody a pomoci) pak ta práce, která pomáhá lidem a něco
důležitého naučí. Jirko ty, podobně jako moje mamka berete práci jako dělat pro někoho něco z
lásky. Lásku je dobré dávat někomu kdo ji oplatí. Když budeš dávat práci s láskou trhu, trh tě ocení.
Když ji budeš dávat věčně nespokojenému šéfovi, či spolecnosti, ani nejvíc nebude dost. Tady platí
že: Peníze jsou za smlouvu. Ne za práci. Práce jen podkládá smlouvu. A to se sebeobětovaním
pouze narazíme. Sníží nam to sebevědomí. Protože určení hodnoty našeho času necháváme na
člověku, který nás nemusí milovat. Lidi se obecně podceňují a jsou podceňováni. Peněz a hodnoty
je všude mnoho. Dost pro všechny a dost svobody. Hodnota práce lidí v čechách je dle mého nazoru
3, nebo 4 x vyšší, než je ohodnocení. Ale když se někdo podceňuje, nebo je utlačován. Mohu jen
říct hlavu vzhůru. A sám se nepodcenit tolik.
Ty hlubší myšlenky mého vhledu do oboru jsou hůře pochopitelné, ale snaha o předání zde je
Jirko, pokud by jsi se chtěl zapsat do historie a pomoct hlavně lidem v zemích s hyperinflací, kde si
lidi vydělají drobné a druhý den nestačí na chleba. Tak můžeš zkusit vyrobit platformy a nějaký
coin. Ano vlastní peníze, které lidem zůstanou a mohou je měnit bez kontroly vlád. Jsou tam
zdrojový kódy v céčku. Ty by jsi s tím mozna mohl hnout
Ahoj Mílo, díky za zprávy.
Zrovna něco řeším, ale chci se nad tím zamyslet a dát ti vědět.
Koukni na to. Ty dokážeš pochopit tu technologii. To je sakra velká věc. Hledá se nový uchovatel
hodnoty a směny pro celý svět a všechny lidi v něm. Svobodný jako linux bez zásahu bank a vlád.
Už se o to pokouší ti nejlepší
Nova měna pro 3tí tisíciletí
:)
jsou ale zastánci názoru, že investice do těchto kryptoměn není moc karmicky čistá

http://jkali.cz

167

V řecku jsi si mohl koupit prostitutku za 150 kč.
Proč?
ECB tiskne € ra no a půjčuje je bankám a státům. Ti z Řecka dostali příkaz utrácet jak jen mohou.
Jako záruku má stát tzv měnový SWAP. Kdyz nemůže Řecko splácet velký úrok. Zvedne se
nedůvěra a tím i úrok. To se platí bohatým. Ty postupnou nedůvěrou zvedají úroky a vypumpuji
národní swap. To jsou peníze lidí . Stane se pak krize a bankomaty nic nevydaji. To znamená, že lidi
přijdou o hodně, pokud nebudou menit mezi sebou, tak se ani nenaji. Pošlou dcery k prostituci za
jidlo. No a zvednou se daně. Kdyby měli v řecku funkční kryptoměnu, asi by to bylo v pohodě
Lidi se teď perou, která to bude
Litecoin, Eutherium
já si to budu muset detailněji prostudovat asi zítra, nejsem tolik ekonomicky zdatný, ale díky :)
Jinými slovy, když má moc pár osob - může je někdo uplatit, vydírat a jiné. Když je měna
decentralizovaná, bez prostredníků. Pravděpodobně zůstane jednotlivým lidem
aha, s tim souhlasim to je dobře
https://bitcointalk.org/index.php?topic=225690.0
<8.1.2018>
Ahoj Mílo, zajímavý pohled. Podle mě máš pravdu v tom, že lidé v Čechách a i jinde jsou 4x méně
oceněni, než by měli být. V IT si může šikovný člověk vydělat pěkné peníze, když se nepodcení a
nebo má férové vedoucí. Ty ale asi mluvíš hlavně o podnikatelich, protože nevnímám jako reálné,
kdyby si zaměstnanec prosadil plat 4x větší, než mají ostatní, což by byl vlastně standard. V
zaměstnáni je toto problém, ale přitom je nemožné, aby všichni podnikali. Hlavní problém bude asi
v tom nízkém SWAPu, jak ty říkáš a to není o podceňování se. Tvůj návrh na prostudování
technologií kryptoměny je motivující. Tyto měny jsou sice decentralizované, ale podstatná
informace je, že jsou decentralizované datovým uložením a ne decentralizované finančně, což daný
SWAP problém nijak neřeší. Další zádrhel je ten, že určité komunity lidí šíří informace, že v brzké
době mají na slunci vzniknout nějaké erupce, které zlikvidují veškerá polovodičová zařízení. Pokud
by to byla pravda, tak veškerý IT průmysl, internet, kryptoměny nám budou k ničemu. Nějakou
perspektivu to má, ale nevím nevím, jak vzdálenou. Každopádně když mám rozpracovaný projekt
Eden. který by měl být i platební a zrovna je takováto doba, kdy se řeší technologie kolem měny,
tak bych asi měl být u toho jako technolog :). Díky za tip
Ještě k tomu podceňování se. Když tedy budeme brát v úvahu, že ve společnosti je SWAP
standardní, tak o tom, jak bude člověk hodnocen možná ani nerozhoduje tolik to, že se třeba
podceňuje, ale celkově jeho chování, výsledky, vztah s ostatními a jiné faktory. Dokonce i vedoucí s
horším jednáním může být svým zaměstnancem těmito pozitivními faktory dobře ovlivněn a lépe
pak rozhodovat.
Každopádně pokud je pravda o tom náhlém selhání polovodičových technologií, tak to neznamená,
že nemá význam přestat se těmto technologiím věnovat. Význam to má, ale rozvoj by měl být
takový, že lidi začne postupně připravovat na nějaký systém, ve kterém se bez těchto technologií
obejdou. Ne rozvíjet technologie takovým směrem, že jsou na ně lidé čím dál tím závislejší.
<je 15.1.2018 a dále jsme se s Mílou na toto téma už nebavili, neměl připomínky>
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8.1.2018 - Duchovní probuzení
<aktualizována komunikace v kapitole „4.1.2018 - Paralelní
Polis a anarchokapitalismus“>
Dnes je zvláštní den. Měl jsem to uveřejnit asi dříve, ale nějak
jsem si to neuvědomil. Od 8.1.2018 do 10.1.2018 se pokusí v
některých církvích modlit za duchovní obrození společnosti.
Kdo chce, tak může zkusit půst pro zesílení modliteb a nebo se
jen modlit ke Kristovi o zlepšení situace v zemi, ve společnosti a aby takto oslavil své jméno. Třeba
se díky tomu něco opravdu zlepší. Podle historie podobnou obrodu zažila údajně Anglie za dob
francouzské revoluce a celkem pak prosperovala. Pokud to chcete zkusit třeba u sebe doma, či
jinde, tak můžete dle libosti.
Zde je původní pozvánka:
Rok 2018 - rok probuzení?
Může být...
Jestli po probuzení toužíš...
Jestli jsi ochoten na probuzení pracovat...
Jestli jsi "nemocný" touhou vidět Boží slávu v našem městě...
Jestli jsi ochoten nechat se probudit...
Jestli jsi ochoten, nechat se zapálit Božím ohněm...
Jestli tvá touha po Bohu je větší než tvůj strach, že se ztrapníš...
Jestli máš hlad po naplnění Duchem svatým...
Křesťane, jestli jsi z Budějc a okolí a hladovíš po probuzení, jestli jsi sám, nebo skupina, či sbor,
pojďme společně "tlouci na nebeskou bránu"!
Odhoďme nevraživost, závist, či konkurenční nálady a pojďme se sjednotit, v půstu a v modlitbách,
za tyto tři, pro každého z nás důležité věci:
1. Probuzení v našich rodinách, modlitby za obrácení našich nejbližších - rodičů, sourozenců a dětí.
2. Probuzení v našich sborech, skupinách, modlitba za naplnění zaslíbení daného Abrahamovi "velmi tě rozšířím". Modlitby za oheň Boží do našich společenství!
3. Probuzení v našem městě. Víte že Budějce nikdy nezažily to, co nazýváme probuzením? Vždy
pod dekou tradiční církve a pokud se objevil jen stín probuzení, byl krvavě potlačen - zničení
protestantského Rudolfova vojsky Buquoye, na přímou prosbu radních z Budějovic.
Probuzení je vždy v Božím plánu, najde se však na zemi někdo, kdo tomu uvěří, kdo uvěří, že v
naší době v tomto městě, je možné zažít probuzení skutečné a velké?
Pokud jsi jedním z těch, kdo jsou ochotni se postavit na "hradby" našeho města a bojovat za ně a
jeho občany, zveme tě na:
TŘI DNY PŮSTU A BOJE ZA PROBUZENÍ!
Začátek je 8.1.2018, kdy začne půst, který bude trvat do středy 10.1. 2018, během dne se budeme
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modlit za probuzení, body 1,2,3, a každý večer zakončíme společnými modlitbami v našem sboru od 19:00, KS Milost, j.Opletala 20, sídl. Šumava.
Každý křesťan, který má stejnou touhu, je srdečně zván!
KS Milost ČB
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8.1.2018 – Cesta na vrchol
Tento článek mě napadlo napsat jako takové mé
vzpomínky na mé úspěchy. Jednak jako takové
povzbuzení pro mě samotného, protože když se
člověk zamyslí nad tím, co už dokázal, tak by ho
to mohlo motivovat k tomu, co je schopen teprve
dokázat.
Mohlo by to být také zajímavé pro ostatní lidi,
jako určité svědectví, že trpělivost a víra dovede
ledacos. Chtěl jsem to sepsat už ke dni 3.1.2018,
ale příběhově mi to více zapadá sem.
Základní škola
Do základní školy jsem moc nezapadal. Jsem dyslektik, dysgrafik a hlavně mám problémy udržet
pozornost, protože jsem myšlenkově věčně jinde. Pamatuji si z druhé třídy takový moment, kdy se
mělo něco číst a děti se střídali ve čtení. Pak přišla řada na mě a já teprve začal vyndavat tu knížku z
tašky. Moc si z té doby toho nepamatuji, ale ta učitelka toho už asi měla dost, protože přišla ke mně,
chytla mě za ruku a odvedla mě přímo do vyrovnávačky. To byla taková speciální třída uvnitř
základní školy, kde jsem se cítil více jako doma, protože nás tam bylo snad jen cca jedenáct a byl
tam více vztah mezi učitelem a dítětem. Bylo tam více prostoru pro individualitu, což jsem
potřeboval. Potom byl problém, když vyrovnávačku v šesté třídě rozpustili mezi normální třídy. Měl
jsem problém s motivací zabývat se systém vzděláváním o kterém jsem podvědomě věděl, že je
nefunkční. Věděl jsem, že mojí mamku rodiče chválili za to, jak měla na škole velmi dobré
výsledky, ale v životě to měla těžké a nakonec ze zdravotních důvodů dělala převážně uklízečku.
Naopak děda měl velké problémy se školou ale v papírnách se vypracoval na mistra. Jak pak k tomu
to malé dítě přijde a jak má brát základní školu vážně? Ta učitelka, která mě ve druhé třídě odvedla
do vyrovnávačky, tak asi ani nepomyslela na to, že já budu možná schopen celý systém školství
jednoho dne od základu zreformovat a zefektivnit.
Počátky programování v osmé třídě základky
<aktualizována komunikace v kapitole „4.1.2018 - Paralelní Polis a anarchokapitalismus“>
Když jsem chodil ještě do školky, tak na jednu z mála věcí si pamatuji. Hráli jsme si tam někde
venku a nějak jsem se zapovídal s jednou holkou. Byla takový ten vědecký typ. Nevím, jak jsme se
k tomu tématu dostali, ale bacili jsme se o tom, jak budeme skládat robota. Kde bude reprák a
podobně. Bylo to teprve na školce, ne na základní škole. Samotného mě to udivuje a tím více, že
jsem to řešil s holkou. Tak že kdybych si mohl zvolit už v předškolním věku, jaký obor budu
studovat už od základní školy, tak by mé výsledky asi byly mnohem lepší už na základní škole,
protože by mě to mnohem více zajímalo. Nebyl bych při výběru školy tolik ovlivněn okolím a
jednal bych třeba více intuitivně ve výběru mého skutečného poslání. Některé děti mohou být více
intuitivní a tak jsou více proti systému, který nefunguje dokonale. To může vytvářet dojem, že jsou
nějak horší, než ty ostatní, ale to není pravda. Zkrátka asi přirozeně odmítají vstřebat to, co nebudou
potřebovat. Na škole jsem se zajímal o elektroniku. Když mi rodiče koupili něco digitálního, tak
jsem dlouho nevydržel a brzo to bylo rozebrané. Měl jsem potřebu analyzovat funkčnost. Říká se
tomu reverzní inženýrství. Už na základní škole jsem se pokoušel vyrobit perpetuum mobile a dělal
různé plánky. V osmé třídě jsem viděl, že taťka ještě s jedním kamarádem divadelníkem chtějí
naprogramovat adventůru o perníkové chaloupce. Hodně dělali i databázové aplikace. Chtěl jsem
také poznat co je to ten programovací jazyk Delphi, ve kterém dělali. Oni s tou perníkovou
chaloupkou nemohli hnout. Když jsem se taťky začal vyptávat na to, že se chci naučit také
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programovat, tak mi hodně krát řekl, že nemám šanci, že je to moc složité. Já jsem se do toho i tak
pustil, ale ne tak, že jsem si studoval nějaké teorie v knize a procvičoval průvodní vysvětlené
příklady. Otevřel jsem si funkční kód a aniž bych o něm něco věděl a o tom co jaký příkaz
znamená, tak jsem si prostě zkoušel kód upravovat a sledovat, co se na ukázkových hrách změní.
Začal jsem na jednoduchých hrách, protože jsem je chtěl dělat a změny v kódu se celkem názorně
projevili. Během asi dvou týdnu jsem toho celkem dost pochopil a dělal jsem si vlastní modifikace
původních ukázek her. Taťka se tom docela divil a mě to hodně začalo bavit.
Maturita na technické škole s vyznamenáním
<aktualizována komunikace v kapitole „4.1.2018 - Paralelní Polis a anarchokapitalismus“>
Na základní škole mi učení moc nešlo. Neviděl jsem v tom nějak žádný přínos pro reálný život a tak
scházela motivace. To se ale změnilo na elektrotechnickém učilišti a na maturitní nástavbě. To bylo
úplně jiné prostředí co do odbornosti. Tam mě to teprve začalo zajímat a tak mi začalo jít celkově
učení čím dál lépe a lépe. Maturitu jsem dokonce udělal s vyznamenáním a to jsme ve třídě byli
myslím jen dva. Matematika mi celkem šla a pamatuji si, že jsme jednou učiteli na matematiku,
který napsal i knihu o matematice, nasadil brouka do hlavy jednou zdánlivě jednoduchou rovnicí,
kterou se pracně zabýval, než došle k nějakému závěru. Myslím, že tehdy tvrdil, že to bude používat
jako takového strašáka pro studenty a ptal se mě, zda jsem to někde vyčetl a nebo to mám z vlastní
hlavy. Nějak mi to samo přišlo na mysl, ale už bych jí nedohledal.
Absolventská práce s vyznamenáním
<aktualizována komunikace v kapitole „4.1.2018 - Paralelní Polis a anarchokapitalismus“>
Když už jsem měl vyznamenání na maturitě, tak není nijak zvláštní, že jsem měl vyznamenání na
VOŠce. Divné asi bylo, proč jsem šel na Vyšší Odbornou Školu, když mi mnozí říkali, že mám na
víc a neměl bych se takto zahazovat. Je to zvláštní. Nějak jsem podvědomě intuitivně cítil, že
dovedu lidstvo posunout dál sám, tak proč bych se měl od někoho učit? Nebyla to žádná arogance,
ale intuice. Navíc jsem si už tehdy nějak uvědomoval světskost všech těch škol a věděl jsem že
mládí mám pouze jedno a je to velmi drahocenné pro duševní vývoj, než abych ho zahodil v nějaké
náročné škole představující honění se za stupni světského pomíjivého vzdělání. Nelituji toho času a
mám docela pěkné zážitky (vzpomínky) s kamarády na mládí. Navíc VOŠku docela vychvalovali
někteří lidé, protože je to dobrý začátek profesního života praxí v nějakém podniku a lidé z ní
nekončí na pracovním úřadě. Já jsem cítil, že je to pravda. Byl jsem ve třídě takový rádce. Hodně
kamarádi za mnou chodili se s něčím poradit. Hlavně v programování. Na VOŠku šlo celkem dost
spolužáků ze střední a nějak jsem cítil, že bych je neměl opustit, protože to byla fajn parta. V celé
třídě nebyla jediná holka a to ani na VOŠ ani na střední. Na střední dokonce snad byly na celé škole
jen dvě holky.
Na praxi v IT oddělení jsem učil já je a chodit jsem tam ani nemusel
Můj garant na VOŠce se zmínil o tom, že v Madetě (mlékárna) v Budějovicích by mě možná mohli
vzít na praxi jako programátora. Praxi bylo dobré hledat si předem. Domluvil jsem si tam tedy praxi
v IT oddělení a zrovna jeden můj kamarád ze střední tam byl na praxi přede mnou. Tou dobou byl v
Madetě šéf IT oddělení nějaký pan Krejčí, který odebíral technologie od firmy AMI Praha. On říkal,
že mi klidně dohodí nějaký studentský přivýdělek pro AMI Praha ještě před tím, než začne má
praxe v jejich oddělení. Tak mi poslali zadání z AMI udělat fórum v JSP stránkách nebo servletech.
Začal jsem se učit programovací jazyk Java a webové technologie někdy v roce 2006 myslím.
Udělal jsem fórum a odeslal jim ho. Pak při příležitosti setkání pana Krejčího z Madety a
obchodního ředitele z AMI jsme se sešli nedaleko mého domova v restauraci Cinestaru a domluvili
se na další vzdálené spolupráci, kterou jsem dělal jako přivýdělek z domova. Když jsem pak za
nějaký ten rok šel na praxi do Madety, tak to byla taková zvláštní situace, protože Madeta byl
odběratel AMI co se týče webových technologií a já vlastně pro AMI pracoval na interním vývoji
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jejich intranetu. Byl to takový výzkum, který mi asi celkem nadprůměrně šel, co jsem se tak
dozvěděl bokem od pana Krejčího. No a je divné, když někdo takový jde do podniku na praxi a po
tom, co se to provalí, tak vlastně sám rozdává rady. Nakonec jsem se s ostatníma dohodl, že vlastně
na tu praxi ani chodit nemusím. O něco později mě viděl jednou spolužák ze střední z auto a
zastavil. Jedna z věcí, kterou mi pověděl byla ta a byl z toho celkem unešený, že prý se o mě
povídá, že jsme na praxi učil lidi z Madety. On vlastně byl jen ze střední a ne z VOŠky, ale nějak se
to k němu dostalo a byl z toho nadšený.
Práce pro AMI Praha - „Vy jste ten člověk, kterého všichni znají, ale nikdo Vás v Praze neviděl“
<aktualizována komunikace v kapitole „4.1.2018 - Paralelní Polis a anarchokapitalismus“>
Brigádou pro AMI jsem se prakticky seznámil s Java technologiemi v oblasti informačních systémů.
Jako externista jsem dělal na interním vývoji a celkem mě chválili, jak mi to jde a zvládám řešit
věci celkem rychle. Byla za tím má snaha a trpělivost překonávat sám sebe a plnit odhadované doby
práce úkolů. Když jsem byl na praxi v Madetě a jednou tam přijeli dodavatelé z AMI, tak jsme se
dali nějak do řeči a zmínil jsem se, že pro ně vlastně dělám. Jejich programátor řekl, že to jsem já
ten člověk, kterého ve firmě všichni znají, ale nikdo ho tam neviděl. Otázka je, proč mě tam nikdo
neviděl? Člověk jako já je v běžné společnosti naprosto neviditelný a nevýrazný. Skoro bych řekl až
nudný. Není to tím, že bych neuměl navázat vztahy. Navázat vztahy mi nedělá žádný problém a
skoro bych řekl, že navázat vztah umím dokonce skoro s kýmkoliv. Problém je ten, že nemám s
většinou lidí společné zájmy. Většina lidí má pozemské zájmy jako například auta, baráky, rodiny,
moderní techniku, dovolené ve světě, vtipy a podobné. Tyto věci mě nijak nezajímají a tak se
přirozeně nemám s lidmi o čem bavit a jsem nevýrazný. V takové společnosti se pochopitelně
necítím příjemně a nevyhledávám jí i když nikoho nijak neodsuzuji. Mě pouze zajímá duchovní
růst, jak zdokonalit nedokonalé, ať už je to cokoliv, a jiné neběžné věci. Je velmi málo lidí, se
kterými se mám o čem bavit, tak že raději jsem myšlenkově věčně „jinde“. Řekl bych, že ale
přitahuji nějak lidi, kteří v životě něco dokázali a nebo nějak vedou ostatní.
Zavádění automatů na nápoje a občerstvení do škol - bezhotovostní prodej přes čipy, kontrola
možná přes webový systém
<aktualizována komunikace v kapitole „4.1.2018 - Paralelní Polis a anarchokapitalismus“>
Po škole jsem nechal práce pro AMI. Byli trochu překvapení, protože čekali, že pro ně budu
pracovat dál, ale já nechtěl do Prahy, tak že mě v Ami opravdu nikdy neviděli. Ani pro Madetu jsem
nezačal pracovat. Pan Krejčí měl rozjeté s jedním kamarádem podnikání a v Madetě po mém
odchodu už moc dlouho nepracoval, protože se tam nějak měnilo vedení. Řekl, že mě zaměstná pod
firmou jeho kamaráda AND-S s.r.o. a sliboval velké zakázky, protože nějak tušil můj potenciál. Byl
rok 2008 a to začala zrovna ta finanční krize. Na zakázky to mělo vliv a já v podstatě pracoval ve
firmě, kde jsem byl sám. Já jsem se opravdu s nikým nevídal a asi jsem opravdu autista, protože mi
to až tak moc nevadilo. Pouze s panem Krejčím jsme se občas sešli a místo výkonu bylo z domova.
No nestěžoval jsem si, protože volnost jsem měl opravdu velkou. Byla to asi nějaká reakce na ty mé
výkony pro AMI, tak že si mě chtěli udržet. Schůzka se domlouvala předem. Peníze nebyly tak
velké, ale to mi nevadilo. Velké zakázky se stále nedařilo rozjet, ale pracoval jsem na menších
projektech, co se kde našlo. Jeden z projektů, na kterém jsem pracoval byl trochu zajímavější.
Jednalo se o řízení vendingových automatů přes internet, které mám popsané i na svých stránkách
http://jkali.cz/index.php?page=vis. Tehdy cca v roce 2009 se tím zabývala firma Filip NT a byly na
to dotace v rámci projektu Mléko do škol. Pan Filip stavěl automaty a firma Itomat, pro kterou jsem
externě pracoval, dodávala technologický vnitřek. Byly jsme tam celkem tří programátoři. Jeden
Brňák Igor Němeček, který mi v této eseji rozporoval trest smrti na straně 27 a ten měl na starosti
mincovník a čtečku čipů, kterou chtěl přímo pomocí firmware připojit na internet. Pak tam byl ještě
jeden programátor, který programoval rozhraní mezi čtečkou, moncovníkem a mým komunikačním
programem na mini počítači s procesorem Atom. Na tom počítači byl nainstalovaný Ubuntu Linux a
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uměl tedy v monitoru nad automatem přehrávat i reklamy. No a mou prací byla tvorba programu v
Javě na tom počítači s Atomem. Tento program uměl komunikovat se serverem přes internet,
přehrávat reklamy podle plánu, dobíjet dětem čipy, číst transakce prodeje. Serverovou část v Javě
jsem dělal komplet sám. Bylo to ve funkčním stádiu a prezentovalo se to různým podnikatelům.
Projekt se ale tehdy nepodařilo nějak ufinancovat. Byly tam nějaké komplikace a co vím od pana
Krejčího, tak pan Filip si postavil hlavu a nechtěl dát projekt do rukou někomu, kdo by to do konce
dotáhl. Já jsem na tom pak už externě dále nepracoval. Vyměnilo se vedení, vyměnili se i
technologie a teď je z toho myslím projekt Školní program zde: http://skolniprogram.cz/ukazky.htm
Docela na to ale rád vzpomínám, jak se tento projekt rozjížděl na třech základních školách a já si
prohlížel z domova, jak si děti kupují občerstvení :)
Tvorba nové webové technologie pro řízení práce techniků firmy O2 (dříve Český Telecom)
To mé zaměstnání v AND-S bylo dlouhodobě neudržitelné. Nedařilo se rozjet slibované velké
projekty. Musel jsem z této firmy odejít, ale s panem Krejčím se vídám dodnes a dělám pro něj sem
tam drobnosti. Našel jsem si v roce 2011 práci ve firmě Infinity Systems v Českých Budějovicích.
Připadalo mi to, jako kdybych tam přišel zrovna v „za pět minut dvanáct“.
<aktualizována komunikace v kapitole „6.1.2018 – Kryptoměny“>
Když jsem nastoupil dne 1.11.2011 do Infinity Systems, tak jsem pomáhal nejprve na menším
projektu pro Panasonic, kde jsem ale dělal složitější věci, protože mě nepovažovali úplně za
začátečníka. Krátce na to jsem začal pomáhat kolegovi, který měl na starosti technologický návrh
nové aplikace pro O2 (dříve Český Telecom). Rozhodl se pro to použít technologii jQuery mobile,
ale ta byla poměrně náročná na tehdejší zařízení. Nebylo to moc použitelné a termíny nás tlačily.
Kolega mi říkal, že zvažují dvě cesty a to buď přes jQuery mobile, ve kterém měl už prezentaci a
pak se nabízela ještě technologie Enyo, která ale tou dobou nenabízela určité prostředky, které jsme
na stavbu aplikace potřebovali. Enyo framework mi připadal, že má dobrou myšlenku a byl
poměrně svižný, tak že jsem udělal rychle framework nad Enyem, ve kterém jsme už mohli hezky
začít dělat aplikaci pro O2. Prezentace funkcionalit se zákazníkovi líbila a výkon byl dobrý.
Pamatuji, že den po tom, co jsem ukázal kolegům můj framework, tak kolega zabývající se jQuery
mobile mi řekl, že mu spadl kámen ze srdce a ten den se hrál na oddělení Warcraft po síti. Vývoj se
stihl.
Jednotná fronta prací – (JEF) bič na programátory
Těsně asi měsíc přede mnou byl zaměstnán programátor, který měl mít na starosti jednu takovou
„vyvoněnou“ aplikaci. Aplikace pro plánování prací technikům O2, která se jmenovala Jednotná
fronta prací (zkráceně JEF). Skládala se z denního a nočního algoritmu. Denní algoritmus plánoval
technikům práci na okamžité vyžádání operátorem. Noční se staral o optimalizaci plánů, aby bylo
přidělení prací ekonomicky co nejvýhodnější a nejefektivnější, tak že se zohledňovali různé
zkušenosti techniků, druh dopravního prostředku, vzdálenost od místa, denní plán a podobně. Je to
hodně komplikovaný program plný různých zamotaných algoritmů a předávaný z jedné externí
firmy do druhé, protože firmy zanikaly a nebo se kupovali. Dokumentace k tomu moc nebyla, tak
že nikdo tomu pořádně nerozuměl a tím, jak se to předávalo, tak v tom byl hrozný nepořádek.
Aplikace byla mimořádně komplikovaná, mimořádně nepřehledná a nedala se moc ladit.
Programátoři, co jí měli na starosti, tak říkali, že pokud to budou muset dělat delší dobu, tak dají
výpověď. Proto asi byl zaměstnán ten člověk přede mnou. On toho ale také měl nad hlavu a
pamatuji si, že na papír začal kreslit takové velké něco připomínající kosočtverce. Byl dokonce
hospitalizován na psychiatrii, ale nevím, zda to bylo kvůli tomu. Za nedlouho dal výpověď. Já jsem
se rozhodl, že se té aplikace ujmu místo něj. Ne tak, že zanechám své rozdělané věci, ale že to budu
dělat při tom. Nějak jsem se těšil, že do toho proniknu. Je fakt, že mi to dávalo dost zabrat a stálo to
nějaký čas trpělivosti. Stávalo se mi, že už jsem viděli věci beznadějně a myslel jsem si, že zadané
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chyby nevyřeším, ale nějak jsem si uvnitř věřil, že to dokážu a nevzdával jsem to. Nakonec asi po
roce se mi podařilo jako prvnímu v oddělení proniknout do lazení nočního algoritmu a opravovat
chyby. Denní algoritmus se ještě tak nějak dal a kluci dovedli opravit a nebo nějak oargumentovat
chybu, ale v nočním jsem do toho v oddělení pronikl jen já. Pro mě je to celkem povzbuzující.
Univerzální programátor
Zhruba půl roku po mě byl zaměstnán manažer/diplomat Česťa, který byl propuštěn z O2 z důvodu,
že se tam hromadně propouštělo a přišlo to i na něj. V openspace nově příchozí zaměstnanci seděli
tam, kde bylo volno, protože tam nikdo nechtěl sedět zády do prostoru. Byl to takový osamělý
stolek, kterému se z legrace říkalo stůl hanby, ale protože lidé celkem i odcházeli za jinou prací, tak
byl věčně prázdný. Jeden čas jsme u stolu hanby seděli s Česťou vedle sebe. Krátce na to ale došlo
k změnám ve vlastnictví firmy a už jsme byly v jiné pronajaté kanceláři vod jiným majitelem. Česťa
tentokrát obsadil ředitelský stůl v openspacu a stal se šéfem oddělení :). Z O2 si vzal portréty
Lenina, které měl za hlavou a pověsil si je znovu za hlavu. Kluci to vylepšili a dali mu tam i portrét
Stalina, Kim Čong-una a možná jiné podobné ve velkých velikostech. Kousek od Česťi je skříňka,
kde jsou malinké fotografie zaměstnanců a ten, kdo tam už nepracuje je přeškrtlý. Já jsem vlastně
už podruhé přeškrtlý a neuvažuji o tom, že to bude potřetí. Každopádně zajímavá představa by byla,
kdyby se ty portréty různě přesouvali z jedné nástěnky na druhou a všelijak se zvětšovali :). Něco
takového by Česťa jako vedoucí oddělení asi nedovolil.
Česťa měl ke mně určitý obdiv. Líbila se mu má odvaha v určitých věcech a to že jsem věrný. Já mu
jednou řekl, že on se dokázal během roku vypracovat od stolu hanby k ředitelskému stolu a on mi
odpověděl, že ani já si nestojím ve firmě úplně špatně. Prý jsem patřil k těm nejlépe placeným
lidem včetně pražské pobočky a měl jsem i jiné dobré benefity.
Čím jsem to udělal? No bylo to mimo jiné asi tím přístupem, který jsem vysvětlil na aplikaci JEF.
Projevování určité ochoty brát věci, které ostatní třeba nechtějí moc dělat, protože jsou náročnější.
Takových aplikací jsem měl ve správě více najednou. Ne tak složitých, třeba i jednoduchých, ale
měl jsem toho ve správě více, což se lidem moc nechtělo podstupovat. Na některé aplikace jsem byl
dokonce jediný na vývoj, protože bylo zjevné, že to zvládám a tak vývojáři šli dělat něco jiného.
Mé další vrcholy
V roce 2017 jsem udělal technologii, která je mnohem dál, než to co jsem dělal v roce 2012. Mám
nad ní postavenou aplikaci Eden, která je rozpracovaná. Mým hlavním hnacím „motorem“ při
zdolávání vrcholů byl vždy ten, že jsem dělal něco, co po mě někdo požadoval. Pak jsem fungoval
efektivně. Tuto podmínku projekt Eden dostatečně nesplňuje. Neumím najít své příznivce, kteří to
dovedou ocenit (ne ani tak finančně jako hlavně využitelně). No někdo by se možná našel, ale
nesouhlasím s postoji toho člověka. Je to problém uzavírat spolupráci s někým, o jehož podpoře se
domnívám, že by vedla jen ke zhoršení společnosti a to je absolutně proti mým zásadám.
Nesouhlasím s anarchokapitalismem jakožto správným ukazatelem vývoje společnosti.
Jednou jsme měli na oddělení debatu ohledně jedné nové aplikace. Říkal jsem kolegům, že vlastně
vývoj této aplikace vezme určité skupině lidí práci. Reakce jednoho mého kolegy byla taková, že mi
řekl něco jako „O tom je ale v podstatě celé IT“. Trochu mě to zarmoutilo. Nebral jsem IT jako
prostředek, který lidem bere práci, ale v některých případech tomu tak je. Ono je to logické. Někteří
podnikatelé chtějí ušetřit za lidskou práci, tak dovedou dát velké peníze za programy, které nahradí
lidi. Takové je asi trochu temné pozadí programátorství. Stejně tak to ukazuje, jak neviditelná ruka
trhu páchá instinktivně zlo a co je to vlastně anarchokapitalismus a kapitalismus obecně.
Je na čase posunout se dále v duševním vývoji. Programovat už jen Eden, když o to bude zájem a
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hlavně se zaměřit na sociální inženýrství. Anarchie není žádné řešení. Leda tak řešení k vyvolání
extrémní krize, která lidi bude více motivovat něco napravit, ale to se mi moc nelíbí. Možná, že
právě toto je skryté posláni anarchokapitalismu, ale potom se mi moc nelíbí ta přetvářka, že to
jakoby má být záchrana. Celý svět by měl mít jedno centrální vedení. Ne ale takové vedení, které se
bude strachy schovávat před veřejností. Ne takové vedení, které se nezodpovídá veřejnosti. Ne
žádného diktátora, který si dělá co chce bez ohledu na ostatní.
Všechny možné ideologie selhávají jen kvůli šíření lží. Kdyby se zavedli takové opatření, že bude
velký problém manipulovat lidi lží, tak hned by bylo mnohem lépe bez ohledu na to, zda je zaveden
socialismu a nebo kapitalismus.
Má další práce je být pekařem. Nedovedu to moc odůvodnit, ale srdce mě k tomu táhne. Třeba tam
najdu svojí ženu. Třeba mě práce na dvě směny něco nového naučí. Každopádně už teď nějak
nemám zájem zabývat se programováním. Ani už další oslovování lidí nemám zájem provádět.
Nemám zájem zabývat se už nadále touto aktivitou. Je to něco, do čeho člověk musí být vybrán
ostatními. Ne něco, co si vybere sám, že chce dělat.
Já jako pekař budu asi bohatě spokojený. Baví mě připravovat si jídlo. Je to tvůrčí, potřebné a
nebere to lidem zaměstnání. Peníze mi přibývat moc nebudou, jako v programování, ale stejně k
čemu mě jsou peníze, když je moc neumím utrácet a žiji skromně. Kryptoměny mě nějak neláká
studovat a vidím v tom jen samou spekulaci a nezasloužené peníze. Navíc křemíkové technologie
mohou jednoho dne selhat a o to více to bude nepříjemné, když na nich lidé budou hodně závislí.
Dnes je 16.1.2018 a nastupuji 1.2.2018 v Globusu jako pekař, pokud mě do té doby nějak
neodmítnou. Mám tedy ještě 16 dní poměrně volných, které nějak zaplním.
Tím bych asi udělal tečku za mým příběhem. Alespoň prozatím, než uvidím, jak povede má cesta
dále. Poslední strana je 177 :).
Tak tedy teď je potřeba, aby byly ty rohlíčky opravdu obzvláště vypečené :)!!
Další pokračování příběhu je zde: http://jkali.cz/data/podnikani.pdf
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Podpora
14.12.2017 mi přišla odpověď od Tomáše Lukavce.
„Předmět: Jiří, do ROKA asi krachnete…. [ČLÁNEK]
Cože? Proč? Protože si možná podvědomě myslíte, že Váš obor
„není dost dobrý“.
U nás v ČR i na Slovensku mají podnikatelé sklony svůj obor
podceňovat. Mají pocit, že v něm NELZE vydělávat více... Získat lepší podmínky. Diktovat si více svá
pravidla. Mnohonásobit obraty!
Možná totiž podnikáte v oboru vzdělávání, poradenství, služby, cestovní ruch, výroba, řemesla, prodej,
marketing, administrativa, právo či jiném...“
Pravda je, že bych chtěl tuto aktivitu dál dělat a neřešit vůbec žádné peníze. Když ale půjdu pro někoho
zase programovat, tak mi to vezme soustředění na tuto aktivitu a na rozvoj projektu Eden, který by v
budoucnu lidem mohl také pomoci.
Uveřejním tedy nějaké údaje pro možnost dobrovolného příspěvku i zde v tomto dokumentu. Pod nimi
je uveden den a částka, kterou jsem vybral k tomuto dni.
<níže je uveden transparentní účet založený 9.5.2018>

Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
P.O. BOX 839,
Česká Republika
IBAN:
CZ71 0100 0001 1573 6033 0267 (pro euro země)
BIC/SWIFT kód:
KOMBCZPP
Číslo účtu:
115-7360330267 (pro Českou republiku)
Kód banky:
0100
Pohyby na účtu je možné sledovat zde:
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/kalina-jiri-dis-kalina-jiri-dis-czk

Příspěvek kreditní kartou na PayPal je možný odkazem pod mými publikacemi zde:
http://jkali.cz/index.php?page=apokalipsa
DĚKUJI VÁM ZA PODPORU!
Celková vybraná částka ke dni 16.12.2017 – 15.1.2018: 0 Kč

http://jkali.cz
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