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OTÁZKY A ODPOVĚDI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otázka č.063  30.06. 2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka: Ahoj docela dobrý jsi logicky uvažujcí člověk. Četl jsem tvé odpovědi máš ty vůbec někoho rád víc než sebe? Muže být vedle tebe někdo chytřejší než ty? Otázka pro tebe je lidstvo klonováno s mimozemskou civilizací? Je bible učebnice když pomineme víru a církev? Byl Hitler v podstatě genius který čerpal vědomosti z minulosti? Ramses 

Odpověď: 

Ahoj docela dobrý jsi logicky uvažujcí člověk. 

Já neuvažuji. 

Četl jsem tvé odpovědi máš ty vubec někoho rád víc neš sebe? 

Nemohu mít rád a nemít rád. 

Muže být vedle tebe někdo chytřejší než ty? 

Nejsem chytrý ani hloupý. Kdo má oči nemusí věřit písmenům. 

Otázka pro tebe je lidstvo klonováno s mimozemskou civilizací? 

Poznej sebe sama. Ta odpověď nemá na chuť čaje vliv. Když ti ji dám, budeš se ptát třeba proč a td... rozumíš. Dej si zmrzlinu dokud jsi naživu. 

Je bible učebnice když pomineme víru a církev? 

Bible nemůže být učebnicí. Není třeba se ničemu učit a cokoliv zdokonalovat... stačí jen zapomenout na sebe a je to. 

Byl Hitler v podstatě genius který čerpal vědomosti z minulosti? 

Co myslíš že je lepší. Znát odpověď nebo vidět radost v očích přítelkyně když ji koupíš nečekaně růži? Mluvíš-li o mrtvém, přehlížiš živé. K čemu to? Co to vyřeší? 
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Já neuvažuji. 

Tak to ti opravdu závídím. 

Nedívej se druhým do talíře a závist není možná. 

Nemohu mít rád a nemít rád. 

Taky dobrý Jen by mě zajímalo jestli jsi se stím narodil nebo si ktomu dospěl při tom kdiš jsi poznal sám sebe? 

V jednotě není objekt lásky. 

Nejsem chytrý ani hloupý. Kdo má oči nemusí věřit písmenům. 

Taky jedna z Šalamounských odpovědí. Vím že vše není tak jak se zdá že sice vidíme ale přesto jsme slepí, VÍŠ JAK SE SPRÁVNĚ DÍVAT? 

Jak je slepota. Jak zabíjí Buddhu. 

Poznej sebe sama. Ta odpověď nemá na chuť čaje vliv. Když ti ji dám, budeš se ptát třeba proč a td... rozumíš. Dej si zmrzlinu dokud jsi naživu. 

Toje dobrá rada vím že poznat sám sebe je visvětlení mnoha otázek které si kladu a jeto klíč knaší genetické paměti ,mám radost s každe minuti prožíté ve společnosti mé rodini a svích dětí a mám rád i tu zmrzlinu.ALE TY JISTĚ VÍŠ JAK POZNAT SÁM SEBE MUŽEŠ POMOCT POZNAT TAKÉ JEDNÍ DOCELA NEVÍZNAMNÍ 0 TO ČEMU TY ŘÍKÁŠ POČÁTEK 0? 

Bezvýznamná nula to je počátek. Zapomeň na sebe. Praxi jsem popsal. Ještě jsi mi teď něco připoměl a to dodám pak. 

Bible nemůže být učebnicí. Není třeba se ničemu učit, a cokoliv zdokonalovat... stačí jen zapomenout na sebe a je to. 

Taky dobrý myslíš že každý dokáže zapomenout na materiální potřeby? že každího lze přetvořit na Samarytána? 

Není nutné zapomenout ale nebýt k nim připoután. Utěk připutanost neřeší... prohlédnutí... 

Co myslíš že je lepší. Znát odpověď nebo vidět radost v očích přítelkyně když ji koupíš nečekaně růži? 

Vím co tim myslíš ale i taková 0 jako jsem já má snahu vidět jinak než ty co vídí a jsou slepí. 

Jak můžeš vědět jak vidí ti co jsou slepí? 
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JESTLI SI MYSLÍŠ ŽE TI ZÁVIDÍM TAK TO NÉ TO ČEMU TY VĚŘÍŠ A CO TLUČEŠ DO HLAV TĚM CHUDÁKUM CO NEVÍ KAM PATŘÍ TI JÁ NEŽERU ALE JE STEBOU DOCELA DOBRÁ ZÁBAVA.TVÉ BUDHISTICKÉ UČENÍ JE V ZÁKLADU MÍRU MILOVNÉ ALE SEM DO TÉTO ČÁSTI EVROPI VUBEC NESEDÍ ZDE JSOU JINÁ MĚŘÍTKA K VÍRÁM A POCHOPENÍ NĚČEHO CO NIKDI ČEŠTÍ LIDÉ NEPOZNALI. TAK CO BYS CHTĚL OHNOUT STARÝ STROM? STVÍM UČENÍM ZAČNI V MATEŘSKÍCH ŠKOLKÁCH A POCHYBUJI ŽE BY TI TO TATO SPOLEČNOST POVOLILA OZNAČILI BI TĚ ZA UCHILA ALE JINAČ TI FANDÍM JEŠTĚ BYCH TI RADIL BER OD TĚCH TRUPCU CO TI TO ŽEROU PŘÍSPĚVKY ABY S JIM NĚDĚLAL TRUPCE. 

Vypadáš na úplně spokojeného člověka. To se hned pozná. Asi máš dost peněz. Klidně můžeš přispět. Nemám teď žádný příjem a můj účet 175 921 338 / 0300 se tenčí... rád ti prokážu tuto službu milosrdenství abys mohl někdy i dát. Neděkuj... rádo se stalo... mám z tebe jen radost. 
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Hm docela jsi mě odhadl stím že jsem docela spokojený jen s těmi prachy to je špatný ty vlastníš učet a já nemám ani ten takže kvuli tobě si ho budu muset založit abys přispěl ty mě nebot předce nenecháš lidskou bytost žít huře než sebe sama i když tobě vlastně o lidskou bytost nejde jen si našel spusob jak svuj učet zaplnovat i s tebe mám radost na oplatku ti posílám mou adresu www.sweb.cz/klimt.t pokud se ti trošku zalíbí mužeš i ty bít mezi mími dárci. 

To jsem hned poznal že máš problémy z penězi. Máš tím totiž posedlé své oko. Takže jsem tě jen trošku vyhecoval. Aspoň vidíš jak to funguje... stačí znát vnitřní principy a hned uvidíš jak na sebe lidé všechno vykecávají. Jsou naprosto průhlední. Stačí pár vět a víš všechno o jejich vnitřních bolístkách. No ale nepřišel jsem se bavit o penězích ani soutěžit v tom kdo je bídnější před zraky lidí. Ti mají svých problémů dost. PS: I kdybych ti poslal milión naplněný nebudeš... bež se zeptat miliardářů... stále mají nějaké nenaplněné sny... jen probuzení nemají sny... a proto jsou svobodní od veškerého utrpení i karmy. Nemusejí nic konat pro nějaké to budoucí štěstí někde v příští existenci. 
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To jsem hned poznal že máš problémy z penězi. 

No docela dobrý odhad i kdiš tito problémi má dnes každí. 

Máš tím totiž posedlé své oko. 

Ted nevím jaké oko jsi myslel jestli to třetí o kterém si ty myslíš že ho máš otevřené a vidíš sním to co ostatni nevidí a nebo jedno z mich které je každé trochu odlišné i kdiš se to na pohled nezdá? 

Já jsem tu nic o třetím oku nepsal. 

Takže jsem tě jen trošku vyhecoval. 

Ani ne. 

Aspoň vidíš jak to funguje... stačí znát vnitřní principy a hned uvidíš jak na sebe lidé všechno vykecávají. 

I todle znám. 

Jsou naprosto průhlední. 

Ano. 

Stačí pár vět a víš všechno o jejich vnitřních bolístkách. 

Tebe tíží finance!? Ale né tebe také tíží tvuj stav zdravotní!? 

No ale nepřišel jsem se bavit o penězích ani soutěžit v tom kdo je bídnější před zraky lidí. 

Co je bídnejší vzhled človeka nebo jeho chování!? Ani jedno stoho nemám a ty ano!?? 

Nemám i mám je stejné peklo. 

Ti mají svých problémů dost. PS: I kdybych ti poslal milión naplněný nebudeš... bež se zeptat miliardářů... stále mají nějaké nenaplněné sny... 

O milion nikoho nežádám ale za pár tisícovek bych se nezlobil vitrhlo bi mi to trn z paty jenže ty to zřejmě bebudeš ty máš dost velkou spotřebu a dost nákladný život. 

Život je vždy nákladný... nakonec tě stejně vysaje. 

Jen probuzení nemají sny... a proto jsou svobodní od veškerého utrpení i karmy. 

Vím ty sny nemáš ale to nemá stvou karmou nic spolecného tvá karma je tvé ego které si myslí že se jiš nepotřebuje znovu narodit jsi skrátka vivolení mezi těmi jenž jejich trápení je zatíženo karmou minulich životu. 

Ještě aby ta karma nějaká vůbec existovala. 

Nemusejí nic konat pro nějaké to budoucí štěstí někde v příští existenci. 

ooo nezbívá nám všem začít se modlit ktobě ty jenš se nazíváš običejnou 0 

Kdybys mě poznal modlíš se 24 hodin denně ve mě. 

kdiž jsi se nepřišel bavit o penezích ani soutežit chceš se bavit pouze o nás dvou a nebo o tobě samém? mě osobně zájímá vše kde jse mužu něco přiučit a poznávat sam sebe prostředníctvím vivoleních a to jistě jsi jinač bysise nenazíval običejnou 0 

Trochu pravopisu by ses mohl přiučit. Ale ode mě nic nedostaneš. Všechno už máš, ale jsi pořád hladový, neboť knoihy ti říkají že je ještě něco víc. A já ruším všechna víc..., vymlacuji všechny rozpory bořím sny a cíle. No i tvůj cíl přiučovat se... to je to peklo ze kterého tě může dostat jen Obyčejná Nula. 

Obyčejná Nula 

***

Nemám i mám je stejné peklo. 

je pro tebe žití peklo ? 

Má existence je peklo pro každého 

Život je vždy nákladný... nakonec tě stejně vysaje. 

vždi vedou dvě cesty jedna která je bez kopcu a výmolu a druhá ktera je jejím opakem jen stím rozdílem že obě mají stejnícíl dovezt tě ke konci tvé existence. 

Já bych řekl že je jen jedna a ta druhá je věčné kolo karmického utrpení. 

Ještě aby ta karma nějaká vůbec existovala. 

co tě drží na tomto světě kdiš popíráš vše co tě dělá člověkem? jsi živí i neživí ? 

A kdo mě tu poslal? Já snad sám? Proč se mě někdo nezeptal zda-li chci vůbec být? 

Kdybys mě poznal modlíš se 24 hodin denně ve mě. 

jak tě mohu poznat když neznám sám sebe? 

Tak poznej sám sebe. 

promin za muj pravopis ale jemi jedno jesti vnom je i nebo y jdemi o obsah . Nic od tebe nepožaduji.Těch knih jsem moc nepřečetl říká mi to mé podvědomí .Nemám žádní cíl žiji ted ato je víc než mít cíl a ktomu cíli nedojít nechci se dožít takového sklamání. nic víc než nula není nikdo! 

Hm. Nemáš žádný cíl a co ty tisícovky. 
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Proč odpovídáš na své vlastní odpovědi? 

víž že ani nevím jestli odpovídáš ty nebo já? 

Papír snese všechno. 

Život je vždy nákladný... nakonec tě stejně vysaje. 

vždi vedou dvě cesty jedna která je bez kopcu a výmolu a druhá ktera je jejím opakem jen stím rozdílem že obě mají stejnícíl dovezt tě ke konci tvé existence. 

Není třeba žádná cesta když se vzdáš existence svého "já" hned teď! 

A kdo mě tu poslal? Já snad sám? Proč se mě někdo nezeptal zda-li chci vůbec být? 

jsi tu z vule Boží byls dán tvím rodičum aby tě měli stále na očích a pocítili peklo které jim budeš připomínat jak bescitného sina mají který jim vičítá že ho splodili že seho nikdo nezeptal jestli chce žít život mezi lidma kteří ho nikdy nebudou chápat a bude pro ně divní. Lidské srovnávaní s dokonalostí jak kdo má vipadat jak se má kdo chovat, tomu jsi neušel ani ti. 

Nesnáším takový kecy. Není žádná vyšší vůle a Bůh je jen BEZCITNÁ změť tvých doměnek. Rodiče, mi dali tělo. Tělo je ok. Sláva jim. Ale já viním toho kdo mi dal duši, vědomí "já". A toho hlavu budu požadovat. 

Tak poznej sám sebe. 

OOO ty jenž jsi mezi zbloudílími ten který drží světlo nad jejich tupíma mozečkama osvit aspon jednu znich at pozná sama sebe aby poznala toho jenž drží to světlo. 

Světlo je smrt. Snad nechceš abych to světlo namířil na tebe? Pak tvůj stín ale na zdi zcela zmizí a ty se zděsíš prázdnoty. 

Hm. Nemáš žádný cíl a co ty tisícovky. 

Ty tisícovky ty jsou nutné k životu který niní žiju nemám nikoho kdo by se omě tak intenzivně staral abych uspokojil své potřeby. Co ty někoho takového máš? ŘEKNI MU O MĚ! 

Chudáčku, copak to bráníš? Až budeš umírat uvidíme co bylo nutné k životu. Tisícovka tě nevzkřísí. Jinak řekni o sobě svému Bohu a ptej se proč takto složitý hnus? Ať ti dá kapsu klokana ve které denně uzraje tisícovka... teda když už to tvůj Bůh chce řešit tak složitě. 

nic než 0 

Kecy. 
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Proč odpovídáš na své vlastní odpovědi? 

víž že ani nevím jestli odpovídáš ty nebo já? 

Papír snese všechno. 

Život je vždy nákladný... nakonec tě stejně vysaje. 

vždi vedou dvě cesty jedna která je bez kopcu a výmolu a druhá ktera je jejím opakem jen stím rozdílem že obě mají stejnícíl dovezt tě ke konci tvé existence. 

Není třeba žádná cesta když se vzdáš existence svého "já" hned teď! 

A kdo mě tu poslal? Já snad sám? Proč se mě někdo nezeptal zda-li chci vůbec být? 

jsi tu z vule Boží byls dán tvím rodičum aby tě měli stále na očích a pocítili peklo které jim budeš připomínat jak bescitného sina mají který jim vičítá že ho splodili že seho nikdo nezeptal jestli chce žít život mezi lidma kteří ho nikdy nebudou chápat a bude pro ně divní. Lidské srovnávaní s dokonalostí jak kdo má vipadat jak se má kdo chovat, tomu jsi neušel ani ti. 

Nesnáším takový kecy. Není žádná vyšší vůle a Bůh je jen BEZCITNÁ změť tvých doměnek. Rodiče, mi dali tělo. Tělo je ok. Sláva jim. Ale já viním toho kdo mi dal duši, vědomí "já". A toho hlavu budu požadovat. 

Tak poznej sám sebe. 

OOO ty jenž jsi mezi zbloudílími ten který drží světlo nad jejich tupíma mozečkama osvit aspon jednu znich at pozná sama sebe aby poznala toho jenž drží to světlo. 

Světlo je smrt. Snad nechceš abych to světlo namířil na tebe? Pak tvůj stín ale na zdi zcela zmizí a ty se zděsíš prázdnoty. 

Hm. Nemáš žádný cíl a co ty tisícovky. 

Ty tisícovky ty jsou nutné k životu který niní žiju nemám nikoho kdo by se omě tak intenzivně staral abych uspokojil své potřeby. Co ty někoho takového máš? ŘEKNI MU O MĚ! 

Chudáčku, copak to bráníš? Až budeš umírat uvidíme co bylo nutné k životu. Tisícovka tě nevzkřísí. Jinak řekni o sobě svému Bohu a ptej se proč takto složitý hnus? Ať ti dá kapsu klokana ve které denně uzraje tisícovka... teda když už to tvůj Bůh chce řešit tak složitě. 

nic než 0 

Kecy. 
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Není třeba žádná cesta když se vzdáš existence svého "já" hned teď! 

CO ty mislýš si žě jsise ho vzdal ? vždit ti lžeš sám sobě tvé já převišuje vše ostatní tvá pícha je tvé ego. 

Píchá tě to? Pak máš problém. Já nemyslím a problém nemám... není čeho se vzdávat. 

Nesnáším takový kecy. Není žádná vyšší vůle a Bůh je jen BEZCITNÁ změť tvých doměnek. Rodiče, mi dali tělo. Tělo je ok. Sláva jim. Ale já viním toho kdo mi dal duši, vědomí "já". A toho hlavu budu požadovat. 

Mích doměnek? ty jsi zástance tech bludu otom že lidctvo se vivinulo z opic ? sláva těm kteří určili jak člověk bude vipadat ty jenž rozhodli o naší tělesné schránce. Ano vědomí // já // je naše duše požaduješ svou hlavu?! 

Já nejsem ničeho zastánce jinak bych měl potřebu se tu stále dokola dohadovat. 

Světlo je smrt. Snad nechceš abych to světlo namířil na tebe? Pak tvůj stín ale na zdi zcela zmizí a ty se zděsíš prázdnoty. 

A smrt je světlo. není konce ani začátku je pouze 0. 

To je právě ta chyba... není žádná 0. 

Chudáčku, copak to bráníš? Až budeš umírat uvidíme co bylo nutné k životu. Tisícovka tě nevzkřísí. Jinak řekni o sobě svému Bohu a ptej se proč takto složitý hnus? Ať ti dá kapsu klokana ve které denně uzraje tisícovka... teda když už to tvůj Bůh chce řešit tak složitě. 

Bráním? já umírám již od první vteřini svého zrození a smrt bude mé vskříšení a není nic složitého víc než skrotit své //já// které sídlí vnás, bohu žel i ty bys potřeboval takovou kapsu a i peřsto že si myslíš že jsi osvícen přesto se o svuj žaludek musíš starat nebo jsi již natakové urovni kdy nepotřebuješ krmit tu schránku v které přebíváš?! 

Pokud umíráš... pak není divu že bráníš. Sníš o svém vzkříšení... o zkrocení svého "já"... stále v pekle. A neslyšíš! Ba naopak škobrtáš se a bráníš zuby nehty. Tak si to užij. Nechám tě trochu vosmažit. Až budeš mít skutečnou žízeň přijď a půjde to ráz na ráz. Nepřišel jsem se tu dohadovat ani nic nikomu dokazovat. Jsou tu jiní připravenější kdybych začal od intelktuálů promrhal bych celý život u prvního IQ-če... Mnozí poslední vás předeženou... těm stačí málo. Ty jsi v tom problému a ty jednou musíš pokorně přijít s žádostí o pomoc. Jinak můžeš jít hudrovat jinam. Rušil bys jen ostatní. 

Kecy. 

Ne tvrdá realita. 

Tvrdá? Realita? Ne? Pokud to někdo takto vidí, pak to nic než nula je tvou iluzí. 

Nic než 0. 

Mohu to nic teda uhodit do palice? Prááásk! 
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Píchá tě to? Pak máš problém. Já nemyslím a problém nemám... není čeho se vzdávat. 

NÉ MĚ OSOBNĚ NIC NEPÝCHÁ , TY NEMYSLÍŠ ? TAK TO JSI JISTĚ V NÁKÉM USTAVU PRO CHOROMYSLNÉ TAM NEPOTŘEBUJÍ MYSLET TAM PŘEMÝŠLÍ ZA NĚ. 

Ano jsem v ústavu pro choromyslné. Mysli tedy za mě. 

Já nejsem ničeho zastánce jinak bych měl potřebu se tu stále dokola dohadovat. 

HMM JÁ ZAPOMĚL TY JSI TEN CO VŠECHNO ZATRACUJE. 

Sám sebe zatracuji. Tebe se to přeci netýká ne... tak nechápu proč si do toho máčíš čumák. Kdo nerozptyluje se mnou ten shromažďuje pro peklo. 

To je právě ta chyba... není žádná 0. 

TAKŽE JSI JENOM TY PAK HODNĚ DLOUHO NIC? 

Stále vedle... chodíš pořád kolem té nuly... skoč do ní a máš klid. 

Pokud umíráš... pak není divu že bráníš. Sníš o svém vzkříšení... o zkrocení svého "já"... stále v pekle. A neslyšíš! Ba naopak škobrtáš se a bráníš zuby nehty. Tak si to užij. Nechám tě trochu vosmažit. Až budeš mít skutečnou žízeň přijď a půjde to ráz na ráz. Nepřišel jsem se tu dohadovat ani nic nikomu dokazovat. Jsou tu jiní připravenější kdybych začal od intelktuálů promrhal bych celý život u prvního IQ-če... Mnozí poslední vás předeženou... těm stačí málo. Ty jsi v tom problému a ty jednou musíš pokorně přijít s žádostí o pomoc. Jinak můžeš jít hudrovat jinam. Rušil bys jen ostatní. 

NÉ NESLÍŠÍM TO ŽE TED SE ZROVNA SMAŽÍM NENÍ TAK AŠ HROZNÉ TO PATŘÍ K ŽIVOTU NEBOT PEKLO I RÁJ JE TATO PŘÍTOMNOST ŽIJEM V ČASOVÉ SMIČCE. 

No tak uteč z té časové smyčky... návod je na těchto stránkách. 

CO BY MĚLO JÍT RÁZ NA RÁZ ? VÍŠ ČEHO JSEM SI VŠIMNUL ŽE STRAŠNE MORAVÁKU ZEŽRALO ŠALAMOUNOVÉ HOVNO NEJSEŠ JEDEN ZNICH ? TAK TO JSI ZEŽRAL TEN NEJCHITŘEJŠÍ KOUSEK. 

Já jsem sežral i Šalamouna i Moráváky a celý vesmír. 

TO CHÁPU ŽE SE NEMUŽEŠ ZABÝVAT LIDMI S IQ NEBOT TY CHTĚJÍ VĚDĚT O HODNĚ VÍC NEŽ TY OMEZENCI KTEŘÍ TĚ NASLEDUJOU NEJSEM TEN KTERÝ NEMÁ OTAZKY A NECHCE NIC VĚDĚT. 

Blahoslavení chudí duchem neboŤ jejich je království nebeské... vědět = peklo. 

Tvrdá? Realita? Ne? Pokud to někdo takto vidí, pak to nic než nula je tvou iluzí. 

VŽDIT TY SÁM ŽIJEŠ V ZAJETÍ ILUZÍ KÁŽEŠ VŠEM ABY SE ODPROSTILI OD VŠEHO OD CITU OD VÍRY ABY SE STALI PRÁZNOU NÁDOBOU DO KTÉRÉ SE TY PAK VYSEREŠ . PROMIN ALE JÁ TAKOVOU NÁDOBOU NA SRAČKY NETOUŽÍM BÝT. 

A čím toužíš být? Já jsem smrt všeho! Jednou si tě vezmu a vyseru se do tebe... můžeš škobrtat nožičkama jak chceš. 

Mohu to nic teda uhodit do palice? Prááásk! 

TY MUŽEŠ OD TEBE TO UHOZENÍ DO PALICE TO NIC JISTĚ UCÍTÍ TAK SI PRÁSKEJ DO ÉTERU . OBIČEJNÍ TOMMY 

Kuk :-). Po dlouhé debatě jsem se dostali k tomu jak se to nic jmenuje. Tak je to přece jen Tommík. Už se pomalu blíží domů ale ještě se šprajcuje. Škoda... mizím na delší čas... tak si můžeš oddychnout. 

Obyčejná Nula 
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AHOJ TY JENŽ SI SEŽRAL VŠECHNU MOUDROST SVĚTA // SMRT// TYS TEN KTERÝ JE NEJMOCNEJŠÍ NEJVĚTŠÍ RADOST SI MI UDĚLAL ŽĚ PO MÉ SMRTI SE VYSEREŠ DO MÉ SCHRÁNKY I JÁ NYNÍ BUDU SRÁT . ŠKODA MIZÍŠ NA DELŠÍ ČAS UŽ TĚ TO TAKY UNAVUJE SETKÁVAT SE SE SAMÍMI BLBI , NEBOJ I JÁ VÍM ŽE MEZI NĚ PATŘÍM DÁVÁŠ MI TO NAJEVO NO ODYCHOVAT JEŠTĚ ZATÍM NEPOTŘEBUJI TI JISTĚ ANO ALE PŘEJI TI TO ANI SATAN ANI BUH NEJSOU VĚČNÍ JAK ŘÍKÁŠ V ZAPOMENUTÍ JE VJEČNÁ TMA A TY SI TEN CO JE VĚČNÍ // SMRT+ŽIVOT// .JE VUBEC NĚCO CO BY STEBOU NĚKDO MOHL ROZPTILOVAT ? VŽDIT VŠE JE POUHÍ SEN VŠE CO VIDÍME OKOLO NÁS CO VNÍMÁME SLUCHEM HMATEM ČI ČICHEM JE NÁŠ SEN !? NEBO TO TAK NENÍ? SNÍME PŘI VĚDOMÍ AVŠEM SE TO LÍBÍ KAŽDÍ SI SVUJ SEN VITVÁŘÍ SÁM A SNAŽÍ SE HO VITVOŘIT CO NEJLEPŠÍ PRO NĚJ SAMOTNÉHO NEPOČÍTÁ SNIKÝM TY AT SI HO UDĚLAJÍ JAK CHTĚJÍ ON SE SNIMI JEN MÍJÍ A NEKDY I SPOJÍ ABY DOSÁHL SVÉHO //JÁ// ANO MÁŠ PRAVDU VŠE JE O MOCI AMÁŠ TAKÉ PRAVDU ŽE NEJLEPŠÍ UKAZKA MOCI JE BIBLE VNÍ LZE ČÍST JAK SI BUH ZABESPEČIL VĚCNOST TAK ŽE JE VŠE ZALOŽEO NA LŽI .SKOČIT NENÍ PRO MĚ NIC OBTÍŽNÉHO ALE TOBICH BIL PAK TEBOU A TO TY NESNESEŠ TO BYCH OHROZIL TVOU NICOTU //TVOU NOLU// ŘÍKÁŠ ŽE NÁVOD JE TADY NA TĚCH STRÁNKÁCH TAKŽE PATŘÍM DO TĚCH BLAHOSLAVENÍCH CHUDÍCH DUCHEM NIC NEVÍM NIC NEUMÍM KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ JE MÉ ALE JAK SE TAK VNOM ROZHLÍŽIM TAK VIDÍM ŽE NEVIDÍM MĚ DALI MÉNO TOMMY A TOBĚ OBIČEJNÁ NULA? TKŽE AŠ SI ODPOČINEŠ OZVI SE RÁD SI STEBOU POKECÁM JÁ SET NEVÍSMÍVÁM JÁ PROTI TOBĚ NEBOJUJI NIC TI NEVIVRACÍM. TOMMY 

Ok. Ozvu se. Kdo by řekl že nula dokáže tak zacvičit s člověkem. 

Obyčejná Nula 
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Teď nevím o co gou, kdo skím zacvičil? Snad není z obyčejné 0 Mesiáš? Nebo ti leze to teplo na hlavu jako dosti lidičkám? Jestli ty jsi Mesiáš tak já jsem Bůch! 

Těší mě pane Bůch. To je ale vedro že? 

Obyčejná Nula 

***

Máš jistě vlastnosti mesiáše ooo! velkí mistře dej aby vtěchto tak teplích dnech začal rust strom který bude rodit vždi jen kdiž vtebe nekdo uvěří a místo plodu bde chleba protože mnozí znás z chvíli naněj nebudou mít. 

Proč bych měl sloužit tvému chtění, mám problémy sám se svým. Objevil jsem strom který nese po celý rok kýžené ovoce spokojenosti. Rodí pro každého... lidé však volí nespokojenost, jinak by neměli nic na práci a mohli by jen slavit, tancovat a smát se... a proto vymysleli toto peklo. Nicméně strom byl zasazen, existuje a každý kdo chce si může sám zdarma přijít. PS: Je na vysoké hoře a zjeví se ti až po odputání se od tohoto světa. 

Obyčejná Nula 

***

ÓÓÓÓ Ty obyčejná 0 ty že máš problémy? Tys předce nad všemi pozemskýmy marnosti (placení nájmu, starání se o svuj žaludek, a ukojit svuj sexuální pud). 

Každý kdo si je vědom svého "já" má problémy. Například chtění zbavit se problémů vytváří další neřešitelný problém, ze kterého se rodí všechny problémy životní. Jinak žádné problémy nejsou. Problém určuje a pojmenovává jen mysl. Kdo nemyslí má jen základní problémy o které nestojí ani za zmínku v mysli. 

Ten strom podle tvého návodu mužou vidět všichni ty jenž odejdou stohoto života který je to nejkrásnejší co nám kdy kdo daroval. 

Život je tvůj sen. Ale abys nalezl ten strom není třeba páchat sebevraždu. Ten strom má každý zasazen v sobě v rajské zahradě... ale peklo ti umožňuje se svobodně se rozhodovat a stávat se pánem svého osudu. A proto mnozí podlehli této lákavé nabídce. Peklo ti dá to co chceš a co si vydobudeš. V ráji není žádná svobodná volba ani chtění něco vydobývat pro sebe. V ráji není žádný zisk ale taky ani žádná ztráta. 

Co mi bude platné že muj duch se odprostí od mého těla když to nebudu ani vnímat že jsem pod stromem který ty obyčejná nula nazíváš stromem hojnosti. 

Hojnost je čistě relativní pojem. Pro spokojeného člověka to je jeden kus. A pro nenasytu ani milión není dost. 

Tak to raději budu dlít ve svém tělíčku a počkám aš nastane den mého znovu zrození snad v příštím životě nepotkám takové nuli jako jseš ty mesiáši papa Tommy. 

Jsem zvědav ve kterém životě hodláš poznat sám sebe. Zatím na to nemáš čas, páč se honíš za ziskem na všech frontách. Pokud jsi tak moudrý co takhle abys čtenářům něco poradil ze své hojnosti, tak aby byli naplnění do konce života? Zatím se ani neptáš ani neradíš, o co a proč ti tedy jde? To upřímně hledej v sobě. 

Obyčejná Nula 

***


Každý kdo si je vědom svého "já" má problémy. Například chtění zbavit se problémů vytváří další neřešitelný problém, ze kterého se rodí všechny problémy životní. Jinak žádné problémy nejsou. Problém určuje a pojmenovává jen mysl. Kdo nemyslí má jen základní problémy o které nestojí ani za zmínku v mysli. 

PROČ SI STÁLE MYSLÍŠ ŽE POUZE DUCHEM SLABÍ NEMAJÍ PROBLÉMY? 

Přečti si dvě poslední věty raději pětkrát než zase něco napíšeš. 

MOJE MYSL STAKOVÍMY TO PROBLÉMY CO PŘINÁŠÍ ŽIVOT JE SMÍŘENÁ NEBOJUJE PROTI TOMU POUZE SE SNAŽÍ VYMISLET JAK TO PŘEKONAT A PŘEŽÍT ABYCH MOHL DOJÍT TAM KAM V MÉM OSUDU DOJÍT MÁM. 

A až tam dojdeš co budeš dělat se TVÝM osudem? Výsledek je stejný... volba by mohla znít placatit se milióny životů nebo to naplnit v tomto a tak zničit nějaký svůj budoucí osud příčin a následků? 

Život je tvůj sen. Ale abys nalezl ten strom není třeba páchat sebevraždu. Ten strom má každý zasazen v sobě v rajské zahradě... ale peklo ti umožňuje se svobodně se rozhodovat a stávat se pánem svého osudu. A proto mnozí podlehli této lákavé nabídce. Peklo ti dá to co chceš a co si vydobudeš. V ráji není žádná svobodná volba ani chtění něco vydobývat pro sebe. V ráji není žádný zisk ale taky ani žádná ztráta. 

NEBOJ NEDAL JSEM SI ŽIVOT ABYCH SI HO SÁM BRAL, POKUD JE TEN TVUJ STROM V KÁŽDÉM ZNÁS TAK VEMĚ JE JIŽ TAK VZROSTLÍ ŽE TED ČEKÁ JEN NA TO ABY MOHL ROSKVÉCT A PO SLÉZE URODIT SLATKÉ PLODI POZNÁNÍ PROBUZENÍ. 

Strom na nic nečeká... to ty mu nechceš ustoupit z cesty, páč máš nějaký SVŮJ osud a tedy ještě něco na SOBĚ na práci že? 

Hojnost je čistě relativní pojem. Pro spokojeného člověka to je jeden kus. A pro nenasytu ani milión není dost. 

TY SÁM PATŘÍŠ MEZI NENASYTI, PTÁŠ SE PROČ MĚ SE NEPTEJ ZEPTEJ SE SÁM SEBE. 

Ale ty se pak nic nedozvíš. 

Jsem zvědav ve kterém životě hodláš poznat sám sebe. Zatím na to nemáš čas, páč se honíš za ziskem na všech frontách. 

ŽEBY TVÉ EGO CHTĚLO VĚDET TAKY NĚCO O MĚ? JÁ ŽE NEMÁM ČAS? A ŽESE HONÍM ZA ZJISKEM NA VŠECH FRONTÁCH ? JSEM STÁR JIŽ MNOHO SET LET A VKAŽDÉM SVÉM ŽIVOTĚ POZNÁVÁM KOUSEK SEBE SAMÉHO A NEVÍM JAK DLOUHO SE BUDU JEŠTĚ MUSET RODIT ABYCH SE POZNAL UPLNĚ. 

Jo tak mi řekni kolik set let ti trvalo abys nejprve ignoroval a utíkal od sebe sama. Ostatně ani teď neděláš nic jiného. Jen plno osudových výmluv a obhajování. 

ČAS PROMĚ NIC NEZNAMENÁ JÁ SE ZA NIČÍM NEHONÍM SNAŽÍM SE POUZE ŽÍT DO POSLEDNÍ KAPKY TOHOTO POZNÁVÁNÍ VĚČNOSTI. 

Komické samonalhávací výmluvné kecy. 

Pokud jsi tak moudrý co takhle abys čtenářům něco poradil ze své hojnosti, tak aby byli naplnění do konce života? 

ÓÓÓ TY OBYČEJNÁ NULO TYMĚ POVAŽUJEŠ ZA MOUDRÉHO ? KDE VICHÁZÍ NAŠE NEBO MÉ ČLÁNKY DOCELA RÁD BYCH SI JE PŘEČETL PO TVÉM SESTLIZOVÁNÍM ? ABYCH PORADIL NĚCO VŠEM ČTENÁŘUM TAK JETO JENOM JEDNO NEVEŘTE FALEŠNÍM PROROKUM KTEŘÍ SE NAZÍVAJÍ GURU, MESIÁŠI , A VIVOLENÍ . 

Žádný mesiáš není, protože není nikdo koho je třeba spasit. Pokud říkáš nevěřte... obracíš stále stejnou minci. 

Zatím se ani neptáš ani neradíš, o co a proč ti tedy jde? 

NEJDE MI O NIC ANI SE NANIC PTÁT JIŽ NECHCI NEBOT STEJNAK NEDOSTANU TAKOVOU ODPOVĚD ABY MĚ USPOKOJILA. ALE ZATÍM JSI JEDINÍ KTERY SEMNOU DOKÁZAL DÁL PSÁT I PŘESTO ŽE O NIC NEJDE . 

Tak se pusť spokojenosti i nespokojenosti a je to celé dokonáno. 

To upřímně hledej v sobě. 

HLEDAT NĚCO CO JIŽ DÁVNO MÁM NEMUSÍM ALE PROBUDIT TO TO SE CH CI NAUČIT. VTOMTO ŽIVOTĚ TOMMY 

Chci je právě ta překážka k probuzení. Všechno chtění vyvěrá z "já". Ego tedy existuje pokud existuje sebemenší tužba. Pak vzniká vše ostatní, tělo, smysly, pocity, vlastnictví... vše celý vesmír utvořila touha... základní touha je být. A být třeba jen s nějakým nepatrným osudem či karmou lze jen ve snu. Probuzení se nelze naučit v životě ale v umírání ano.

Obyčejná Nula 
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