Živé slovo mesiáše 
Obyčejná Nula (http://www.oslikuv.net/mesias) 8. - 11. měsíc 2003

OTÁZKY A ODPOVĚDI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otázka č.095  25.09. 2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka: Jsi vnitřně svobodný??? AS 

Odpověď: Zeptej se ptáků... co ti odpoví na takové nesmyslné otázky? 
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*** 

Pokud mám nesmyslné otázky tak ty máš smyslné odpovědi. Jak poznáš co má smysl a co ne??? AS 

A jejej zase tady někdo mluví ze spaní. Snadnější je s tebou zatřást.... aby ses probral. 
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Co to je?? Kam se mam probrat, co tam? AS 

Ale ale, jak zvědavý a mlsný je ten spáč! 

Pokud chceš spinkat... tu máš dudlíka aby tvá huba nerušila ostatní. Já jsi mohu pak vzít dovolenou. 

PS: Vylez z té ilegality. Stejně tě dobře znám. 
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*** 

Mesiáš mi neustále nasazuje roli spícího. Záměrě mateš, přitom na mojí otázku stačí jednoduchá odpověď ANO nebo NE. Ilegalita? V jakém, že to jsi snu, tady je vše legální. Dobrý známí :-), to seš dobrej když mě poznáš během několika mailů. AS 

Jednoduchá odpověď ANO či NE? Tak ti pravím milá známá že nevím co je vnitřní svoboda, a proto ani nevím jestli může být někdo vnitřně svobodný. Copak je to něco k veřejnému prozkoumání?!!! Tohle vůbec neřeším tím se vůbec nezajímám. Proto jsou to pitominy ty tvoje otázky. Záměrně mateš akorát ty sama sebe a tedy celý svět. Dej si zmrzlinu a zchlaď si horkou hlavu. Všem se uleví. 

Obyčejná Nula 

*** 

OK Co tedy řešíš a o co se zajímáš? Dej mi příklad otázky, která podle tebe není pitominou. AS 

Jaka byla zmrzlina? 
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Mňam AS 

Dobře... jde vidět že ses naučil mnoho. Takže máš nějakou otázku? Otázku co tě zajímá? Otázku co nerýpe, netestuje, otázku, která ti vrtá hlavou? Pak sem s ní. 
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Co míníš o této praxi?? http://www.grimoar.cz/asibardon.htm AS 

To je na me moc zdlouhavý proces. 14 let! To chce bud vetsi usili a jde to zas 7 dni a nebo se vzdat veskereho zisku a dokonalosti a jde to hned. Proc to lidem trvá tak dlouho? Protoze nevedi co vlastne hledají. Kdyz jsem na to prisel... spadl mi kámen ze srdce. Proto je má vstupní otázka ve skole co jsem zalozil Co je to svoboda. viz. www.oslikuv.net/skola/test01.htm 
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Co jde při velkém úsili za 7dní, co jde hned při vzdání se dokonalosti a zisku??? AS 

Zaťukat si na čelo a oddechnout si při pohledu na své předchozí hledání. 
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